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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

01/09/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo – Rubens Paiva, 138ª audiência, com a oitiva do caso Derlei Catarina 

de Luca. Essa história está retratada neste livro “No corpo e na alma”. A Mesa está 

constituída por Derlei Catarina de Luca, a Dra. Rosa Cardoso, da Comissão Nacional da 

Verdade, Ivan Seixas e eu, Adriano Diogo, na Presidência. 

Então, essa audiência feita em conjunto entre a Comissão Estadual da Verdade e a 

Comissão Nacional da Verdade é uma audiência que vai durar o dia todo, ela vai ser feita 

parte aqui, na Assembleia Legislativa, e à tarde ela vai continuar na sede da Comissão 

Nacional da Verdade, em São Paulo. Vai ser ouvido o capitão Homero hoje à tarde, e 

demais vítimas desse processo do capitão Homero: Anivaldo Padilha, (ininteligível) e 

outras vítimas que serão ouvidas pela Comissão Nacional da Verdade.  

Então nós vamos, sem mais delongas, vou passar a palavra para a Dra. Rosa 

Cardoso, pela Comissão Nacional da Verdade, para em seguida ouvirmos a nossa 

convidada, a nossa depoente, umas das pessoas mais torturadas nesta terra, mais 

perseguidas, Derlei Catarina de Luca. Com a palavra, Dra. Rosa Cardoso. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Uso a palavra apenas para fazer um registro que esta 

é uma audiência conjunta, entre a Comissão Nacional e a Comissão Rubens Paiva, e que é 

uma audiência que vai efetivamente, como foi dito, durar o dia inteiro e que outras vítimas 

serão ouvidas na parte da tarde. Não sabemos ainda como se comportará o militar que vai 

depor, o torturador, o perpetrador dessas violências. Ele terá o direito de permanecer em 

silêncio, se for o caso, e agora uma orientação das Forças Armadas, entendemos, não é 

somente dos advogados porque tem sido generalizada, de que eles permaneçam em 

silêncio. De todo modo, nós faremos as perguntas que nós entendemos que ele deveria 

responder.  

Vamos começar, então, ouvindo imediatamente a Derlei. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Bom dia a todos, bom dia Adriano 

Diogo, bom dia Dra. Rosa, companheiro Ivan, que há tanto tempo a gente luta juntos.  

Eu agradeço imensamente vocês estarem aqui hoje me ouvindo. Eu fui presa num 

domingo, dia 23 de novembro de 1969, era noitinha, mais ou menos 18h da tarde, numa 

lanchonete na Rua Vergueiro. Em 1969, dia 23 de novembro de 1696. Eu tinha me 

encontrado com um estudante do Paraná chamado José Carlos Zanetti, que se dizia 

apaixonado por mim e queria conversar comigo sobre namoro, olha bem. 

Nós estávamos sentados tomando guaraná, chegou a Polícia Militar e em seguida foi 

e me prendeu. Me prendeu dizendo que eu era Maria Aparecida Costa, que estava naqueles 

cartazes de “procurados”.  

Pediu documento, eu tinha documento como Derlei Catarina de Luca, me 

prenderam, algemaram na hora e com o Zé Carlos não fizeram nada, ele ficou ali, em pé. 

Enquanto me levavam para a viatura, o Zé Carlos conseguiu fugir, se mandou pelas ruas de 

São Paulo, ele disse que nunca correu tanto na vida dele. 

Aí, me levaram para o quartel da Polícia Militar e em seguida chamaram a Operação 

Bandeirantes, em seguida chamaram a Operação Bandeirantes, e veio o capitão Maurício 

Lopes Lima me buscar. O capital Maurício é capitão de Infantaria do Exército. Veio me 

buscar e, segundo ele, veio buscar “a terrorista gloriosamente presa em combate”. Eles 

achavam que eu era Maria Aparecida Costa. A tortura começou em seguida, rapidinho 

começou a tortura. Na mesma hora que eu entrei no carro da Operação Bandeirantes eles já 

começaram a me bater. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria só, Derlei, você 

estava em São Paulo, você foi cercada onde, na Vila Mariana? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, na Rua Vergueiro. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      3
 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na Rua Vergueiro. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Na Rua Vergueiro, perto do Largo 

Ana Rosa, era uma lanchonete na frente do Largo Ana Rosa.  

Era um domingo, 18h.  

Aí... Quando entro na Operação Bandeirantes, quem recebe, quem estava de plantão 

era o capitão Homero César Machado, capitão da Artilharia do Exército.  

Mas, a tortura foi rápida, em seguida. Tiraram a minha roupa, me botaram no pau-

de-arara, começaram a dar choque e foi inimaginável, não dá para acreditar a dor que é e o 

susto foi tão grande, mas eu... sempre tive muita proteção espiritual na vida. Eles me 

perguntavam só coisa do Marighella. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu tinha 22. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era estudante? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era estudante. E no dia 23 de 

novembro, foi 19 dias depois da morte do Marighella, só tinha gente da ALN presa. Eles 

achavam que eu era Maria Aparecida Costa e que o meu documento fosse falso. Então, 

tudo o que eles perguntaram eu não sabia nada realmente, era fácil de não falar. Fala, Ivan. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, só para explicar que Maria Aparecida Costa é a Cida 

Costa, que hoje é advogada, que era da ALN, eles estavam confundindo simplesmente... 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Sim, eu a conheço. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só por confundir, né, porque... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aí, eu fiquei no pau-de-arara até de 

manhã, já não tinha mais... Já não conseguia mais conectar nada.  

Me colocam numa cela, eu acho que era umas 9h, 10h da manhã, eu não me lembro 

direito os horários, eu sei que uma hora eu acordei e quem estava na cela era a Elza Lobo, 

que ficou de vir aqui hoje, disse que vinha de manhã e vinha também à tarde.  

Aí, entrou a equipe do capitão Benoni Albernaz, eles me carregaram, eu não 

conseguia caminhar, e colocaram na cadeira do dragão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você já tinha passado pelo 

pau-de-arara. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu já tinha passado horas no pau-de-

arara, me botaram na cadeira do dragão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você não tinha nada a ver 

com a ALN, você era da AP. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu não tinha nada a ver com a ALN. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas isso te deu um conforto, 

não te deu? Pelo fato de eles perguntarem coisas absolutamente... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Mas eu não disse que eu tinha uma 

proteção espiritual? Não perguntaram nada do que eu sabia, só perguntaram o que eu não 

sabia.  

Então, para mim não era problema dizer não, entendeu? E eu nem falava nada, na 

verdade eu não disse nada. Porque eles partiram do princípio que eu não era Derlei Catarina 

de Luca, então, eu não tinha nem que negar nada, porque eu não sabia nada do que eles 

estavam falando, não sabia nada mesmo. 

Aí, me colocaram na cadeira do dragão. E a cadeira do dragão, vocês sabem porque 

já ouviram outras pessoas, eles amarram a gente e a perna vai fazendo assim quando recebe 

o choque, né? E chega a esfolar a pele e machucar o osso. Eu tenho marca nas duas pernas. 

Na canela? Eu tenho marca nas duas pernas da cadeira do dragão.  

Aí, me levaram para a cela, eu acho que eu estava muito mal, passei muito mal à 

noite, e quando entrou o turno do capitão Dalmo Muniz Cirillo...  

Eu fui torturada pelo capitão Maurício Lopes Lima, Homero César Machado, 

Benoni Albernaz.  

Quando entrou a equipe do capitão Dalmo Muniz Cirillo eu devia estar tão mal que 

me mandaram para o Hospital Militar do Cambuci. Depois, quando eu voltei do hospital 

que eu soube que ele tinha dito que não ia assumir com a minha morte porque ele não tinha 

me torturado. Então, na verdade... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não entendi, ele não ia 

assumir a sua morte. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu ia morrer no turno dele. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ele me mandou para o hospital. O 

capitão Dalmo Muniz Cirillo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vice-comandante. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, na época ele não era, na época 

ele era um chefe de equipe, era da equipe C. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você já sabia, quando 

estava sendo torturada, que o nome deles era esses? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, depois, eu fiquei três meses na 

Oban, não sabia o nome de ninguém, nessas alturas eu já estava assim meio...  

O que eu me lembro, depois de dois dias intensos de tortura, é de entrar num túnel, 

tinha umas pedras luminosas, não eram iluminadas não, eram luminosas, eu me sentia 

muito tranquila, muito feliz, estava entrando naquele túnel, indo, indo, indo, indo, e daqui a 

pouco um vento me puxou de costas.  

Aí, eu acordei no Hospital Militar do Cambuci, era dia 7 ou 8 de dezembro. Então, 

na verdade, eu fiquei em coma, semicoma, do dia 25 de novembro ao dia 7 de dezembro, 

porque eu só acordei dia 7 de dezembro. Acho que era dia 7, vou dizer porque eu acho que 

era dia 7. Porque no dia seguinte eles me levaram para a Oban de novo e se falava que era 

dia da Imaculada Conceição. Imaculada Conceição não é 8 de dezembro? Por isso eu acho 
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que era 8 de dezembro, porque no dia que eles me levaram para a Oban era o dia da 

Imaculada Conceição. 

Resulta ser que neste meio tempo em que eu estava no Hospital Militar do Cambuci, 

prenderam a Maria Aparecida Costa no Rio de Janeiro. O delegado Octávio, lembra do 

Octavinho? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Octávio Gonçalves Moreira Junior. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Então, amigo do Ministro da Justiça 

da época. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mais amigo do filho do Ministro da Justiça. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, mais amigo do filho, exatamente. 

O Octávio chega com a Maria Aparecida Costa e a pergunta do major Waldir Coelho era: 

se eu não era ela, quem que eu era? Aí, eles... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que você, logo no início, 

que nada de depoimento é um acaso aqui, falou que tinha um moço que foi te procurar na 

lanchonete. Ele tinha alguma coisa de infiltração? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, não, não, ele era militante da 

AP. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, tá bom, desculpa. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, não, ele era militante da AP. Aí, 

o major Waldir Coelho faz essa pergunta. Eles tinham lá não sei se reuniões dele, eu sei que 

o delegado Octávio chega na porta e diz: “o major Waldir perguntou que se tu não é Maria 

Aparecida Costa, quem que tu é?”. Eu disse: “eu sou Derlei Catarina de Luca, disse desde o 

primeiro dia”. 

Tinha um delegado chamado Lourival Gaeta, era um pouco mais, eu acho que tinha 

um pouco mais de prática de interrogatório ou talvez fosse mais inteligente ou sei lá, era 

delegado do DOPS. Ele vai ao DOPS para procurar para ver se não tinha nada meu, aí ele 

vem vitoriosamente dizendo que eu tinha sido presa no Congresso de Ibiúna. Mas isso já 

era dia 10 de dezembro, porque foi depois do dia da Imaculada Conceição, compreendeu? 

Então, na verdade, eles perderam tempo, na verdade, eles perderam tempo. Era a 

equipe do capitão Dalmo; quando eles descobriram que eu tinha ido para Ibiúna e que o 

delegado Lourival Gaeta chega com a ficha de Ibiúna, eles me chamam para interrogatório, 

me botão na cadeira... Não, foi o Benoni Albernaz que me botou na cadeira do dragão de 

novo, e me penduraram no pau-de-arara de novo e bateram, e acharam que eu tinha 

mentido. 

E no dia seguinte, eu já estava toda quebrada de novo, o capitão Dalmo é quem diz: 

“ela não mentiu, ela omitiu porque ninguém perguntou”. Foi o capitão Dalmo que diz isso e 

diz para todos eles ali: “ela não mentiu, porque, na verdade, ela omitiu porque ninguém 

perguntou, então ela não disse”.  

Então, assim, há dois episódios do capitão Dalmo, que eu sei que torturou um monte 

de gente, mas que no meu caso específico me mandou para o hospital e reconheceu que eu 

não tinha mentido. Então, eu não posso dizer que ele fez alguma coisa errada comigo, 

compreendeu?  

No meu caso, a tortura era reservada ao capitão Maurício e ao capitão Homero. 

Quem mais me torturou... Todo dia de interrogatório que o capitão Homero era o chefe de 

equipe, eu era torturada. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos você tinha? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – 22. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estudava? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Estudava. Estudava na Universidade 

Federal de Santa Catarina. Todos os dias... 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Mais uma pergunta, houve os dois dias iniciais a 

partir dos quais você foi internada. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – No terceiro dia eu fui internada. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Quando você voltou, você está falando que todos os 

dias foi torturada, foi na sua volta, no seu retorno? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Na volta. Quando eu volto, eu voltei, 

no dia era o capitão Homero de novo, depois o capitão... Era sempre assim, Homero, 

Benoni Albernaz e Dalmo.  

O Homero torturava bastante, ia para o pau-de-arara, o Benoni Albernaz botava na 

cadeira do dragão, o Dalmo, para mim, no caso, dava um descanso, me mandou para o 

hospital e depois reconheceu que eu não tinha mentido.  
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Mas, eles não tinham o que fazer comigo e não podiam me soltar porque eu estava 

muito machucada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, quando eles 

descobriram quem você era eles logo descobriram que você era da AP? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, nunca descobriram que eu era 

da AP. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não? Só ficou a única 

acusação de que você tinha participado do Congresso? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nunca souberam, só que eu tinha ido 

para Ibiúna. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí eles queriam a sua 

rede de contatos, eles começaram a te torturar? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nada. Adriano, desculpa, deputado... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para com isso. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eles perderam a chance de me 

interrogar. Posso dar uma opinião? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o que você quiser. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É assim... Não, porque é fora do 

relato.  

É assim, o interrogatório e a tortura, tanto para nós como para eles, eu acho que os 

primeiros dias são mais decisivos. Depois que eu já estava ali 15 dias era mais difícil de 

eles me torturarem tanto como antes, compreendeu? Porque, por exemplo, assim, tinha um 

carcereiro ali, Paraíba. O Paraíba era um cara que o capitão Dalmo pegou na rua porque 

estava dormindo na rua e deu um emprego para ele na Oban, lá na Rua Tutóia. Estava 

fazendo o supletivo à noite para aprender a ler e, como eu era professora, eu o ensinava a 

ler, entende? Então, como é que eu vou dizer? Na verdade, a sanha comigo era só o 

Homero e o Albernaz. Quem me quebrou os dentes da frente foi o capitão Maurício. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O capitão Maurício pediu licença 

para o capitão Homero e disse assim: “dá licença?”, e me quebrou os quatro dentes da 

frente, os quatro dentes são implantes. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com um murro? 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Com um murro e com um revólver, 

com a parte de trás, onde a gente segura o revólver. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com uma coronhada na 

boca? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aqui oh, aqui, os quatro dentes da 

frente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Maurício te deu uma 

coronhada na boca? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Capitão Maurício, Maurício Lopes 

Lima. Aqui, eu estava toda quebrada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem interrogatório, só de 

castigo. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Sem interrogatório, só de castigo. Ele 

ficou com ódio do fato de o Lourival Gaeta ter descoberto que eu tinha ido para Ibiúna, 

entendeu? Ele era alucinado. No dia que eu cheguei ele disse assim que eu tinha chegado na 

sucursal do inferno. E ele dizia para todos, não era só para mim, que eu estava na sucursal 

do inferno. Ele chegava na sala onde eu estava sendo interrogada e dizia assim: “vamos ver 

quem é que tem mais paciência, se nós ou você”. Porque eu não falava nada e eles não 

sabiam o que perguntar, a verdade, porque não tinha ninguém ali de AP.  
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Depois prenderam dois, mas também não falaram nada nem disseram que me 

conheciam. O pessoal da ALN não me conhecia, compreendeu? Eles tinham dito que eu era 

Maria Aparecida Costa e como eu não era Maria Aparecida Costa eles não tinham nem 

moral para dizer alguma coisa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você ficou na cela forte ou 

foi na cela? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, eu fiquei muito tempo numa 

cela sozinha, mas depois eu fui para uma cela onde tinha uma menina que eu conhecia de 

Ibiúna, tinha uma moça muito bonita, de cabelos compridos, que depois foi artista de teatro, 

na televisão... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Bete Mendes? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – A Bete Mendes. Depois a Bete 

Mendes ficou na cela. Ficou na cela um pessoal que trabalhava na Secretaria de Turismo do 

Abreu Sodré. Então, o Abreu Sodré foi na Oban porque os funcionários tinham sido presos. 

Ficaram na cela a Ozenilda, Alice, que era do ABC, ficou na cela uma moça que depois se 

tornou uma grande amiga minha, que é a Elza Lobo, ficou na cela uma moça que já morreu, 

grande amiga minha também depois, Maria Diva Burnier, esposa do Clauset, depois casou 

com o Clauset. Todas essas pessoas me viram na cela e todas essas pessoas, quando tinham 

oportunidade, mandavam os nomes para fora.  

E a Oban não podia me soltar porque eu estava muito machucada, entende? Eu 

estava muito machucada, estava ferida dos pés à cabeça, eles deram tanta palmatória na 

mão, tanta palmatória, botavam a mão da gente assim e davam tanta palmatória que a mão 
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inchou e rachou e corria uma água, um pus que era fedido. Assim, não dava para cheirar a 

mão, e esse Lourival Gaeta... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Mangabeira. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era Lourival Gaeta que a gente 

chamava. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O apelido dele era Mangabeira. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Porque lá ninguém tinha, eles tinham 

nome verdadeiro, ninguém usava nome frio ainda. Ele que trouxe mercúrio para por nas 

mãos. A mão era toda rachada, eu não conseguia nem aquele feijão que eles traziam às 18h 

eu não conseguia comer, a Elza Lobo que me dava comida porque a mão era uma bola, era 

muito inchada, muito, muito, muito inchada. No dia... 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Mas eu queria entender melhor o seguinte: depois 

que você voltou do coma, os dois, o Homero e o Maurício continuavam, e o Albernaz... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Continuaram torturando. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Chamando, assim, duas vezes por semana para 

torturar? 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, uma vez só por dia, todos os 

dias. E o capitão Dalmo chamava todo dia, mas não torturava, nunca me torturou. Só quem 

torturava eram o Homero e o Albernaz. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Sei. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sem pedir informações. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Só parou a tortura na noite de natal. 

A partir do natal eu não fui mais torturada, não fui mais, só interrogada. Eles chamavam 

para interrogatório. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – E essa cena de quebrar os seus dentes, que foi o 

capitão Maurício. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Foi o capitão Maurício que quebrou 

os dentes depois que eu voltei do hospital. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Logo depois? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, porque ele estava com raiva, que 

ele disse que eu tinha mentido. Ele quebrou o meu dente de raiva. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – E você ficou com os dentes quebrados todo esse 

período lá? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aqui, olha, os dois dentes aqui, aqui 

caiu um pedaço, aqui caiu um pedaço. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi na arcada superior? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aqui, não caiu o dente todo, caiu só 

um pedaço, ele quebrou no meio aqui. Bom, no natal eu não fui torturada, aí prenderam... 

era só gente da ALN que aparecia, né? Eu vi ali a tortura do (ininteligível) Filho, Takao 

Amano, muita gente, muita gente. Eles se vangloriavam da morte do Virgilio Gomes da 

Silva, eles falavam na morte do Chael Charles Schreier, falavam muito no Chael Charles. 

Tinha uma moça presa na cela, chamada Maria Auxiliadora, que era relacionada ao Chael 

Charles, eles falavam muito no Chael Charles, falavam muito no Jonas... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Maria Auxiliadora Lara Barcelos, que depois ela saiu no 

sequestro do embaixador suíço... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu não sei como era o sobrenome 

dela... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois se suicidou no exterior por tanta tortura. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu sei que era Maria Auxiliadora. Ela 

era ligada à prisão do Chael Charles. Estava presa a Alice, que era considerada a namorada 

do Jonas, do Virgilio Gomes da Silva, estava presa lá. Depois a Ilda, que era a esposa. 

Então, todo esse pessoal me conheceu na cadeia, todo esse pessoal me conheceu na Oban e 

depois no DOPS.  

No dia 5 de janeiro, de noite, eu fui chamada para interrogatório. Era já passada da 

meia-noite, não tinha um, era tudo silêncio. Fui chamada para interrogatório, e quando a 

gente é chamada assim de madrugada é mais difícil, né, porque a gente já vai com mais 

medo.  

E tinha lá uma pessoa que eu não conhecia, bem alto, eu achei que era capitão da 

Aeronáutica, mas eu não sei se era da Aeronáutica, porque, na verdade, eu não sei, eu 

imaginei que fosse, não sei se é porque o Exército torturava e achava que a Aeronática, não 

sei... Eu não sei porque eu imagino que fosse uma pessoa ligada à Aeronáutica, se é 

imaginação minha, não sei de onde veio isso. 

Ele disse assim: “amanhã você vai ser transferida para o DOPS. Você não mude 

nada do seu depoimento, porque não tem nada contra você”. Não era uma pessoa da Oban. 

Aí, eu disse assim: “não tenho nada para mudar porque eu não tenho nada para dizer”. Ele, 

assim: “você tem para mim é cara de AP”, bem assim, “você tem para mim é cara de AP”, 

bem assim. Mas ele, também, não estava me interrogando. E, realmente, chegou de manhã, 

chamaram e transferiram para o DOPS. 

Um juiz federal chamado Dr. Lacombe...  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Américo Lacombe. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – ...Américo Lacombe. Um advogado, 

Modesto Carvalhosa, e Geraldo Santana. Eles foram num camburão e eu fui num 

Volkswagen com uma mulher, era uma policial mulher e ela estava algemada em mim. Ela 

estava atrás do Volkswagen comigo e eu estava algemada nela, e o motorista, e a gente ia 
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atrás do camburão. Chegou ao DOPS, me botaram numa sala, demorou, demorou, 

demorou, passou, passou o tempo e ninguém fazia nada com a gente. O Geraldo Santana 

sumiu, ninguém mais viu, ficou o Carvalhosa, o Dr. Américo e eu. E o Dr. Carvalhosa disse 

assim: “eu vou sair hoje ou amanhã”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Américo? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, o Modesto Carvalhosa. “Eu vou 

sair hoje ou amanhã, sou o advogado. Se você quiser se comunicar com alguém, você me 

avisa que eu dou o recado. Quem é que confiava, né?”. Eu estou achando que é uma 

provocação. Eu não o conhecia, ele não me conhecia, de repente estava querendo ajudar. 

Mas, eu não confiava, eu disse que não tinha nada para comunicar para ninguém, e fiquei 

no meu canto, não falei com ninguém. Passou a tarde inteira, não deram um copo de água 

para ninguém.  

Aí, já de noite, era uma salinha pequena, já de noite chegou um delegado, eu acho 

que era Fábio Lessa, perguntou para o Dr. Américo assim: “Ô, doutor”, e daí que eu soube 

que era juiz, que eu não sabia, “o senhor já jantou?”, aí o juiz disse: “não tomamos nem um 

copo d’água e estamos aqui desde antes do almoço. “Ah, então vou mandar buscar janta”. 

Mandou buscar janta para o juiz, não teve outro jeito, comeu todo mundo.  

Agora, o senhor imagina, saindo da Operação Bandeirantes, a coisa mais esquisita. 

Tinha bife e batata frita para o Dr. Américo, para o Modesto Carvalhosa e para mim que 

estava ali de gaiato, porque, sabe? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Um para cada um? 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Um para cada um. Trouxeram 

comida, um para cada um e eles não sabiam o que fazer de mim. Eles só não me soltaram 

antes porque eu estava muito machucada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora ficou 90 dias? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Na Oban? Eu fiquei do dia 23 de 

novembro ao dia 6 de janeiro. A minha prisão passa a constar no dia 7 de janeiro de 1970, 

quando tem um registro de presos à disposição da autoridade. Aqui, trouxe aqui, encontrei 

no DOPS. É aqui que eu passo a constar como prisioneira, porque até então eu não era 

nada. Se eu tivesse morrido, eu estava sequestrada. Se eu tivesse morrido, não tinha registro 

nenhum da minha morte, a não ser a lembrança do pessoal que tinha me conhecido ali. Eles 

só teriam me enterrado com o nome verdadeiro porque achavam que era falso, entendeu? 

Porque eles achavam que era Maria Aparecida, então, eles achavam que era falso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem é essa grade aqui? Lê 

que está meio... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu leio, eu leio. Tem ali: João 

Sampaio... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... de Alcântara. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – A dona Edith de Carvalho Negrais, 

era uma jornalista da Ansa. A Ozenilda Alice Garcia, que era do ABC, uma operária do 
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ABC, a Derlei Catarina de Luca, que sou eu, professora, João Rodrigues, José Carneiro da 

Silva, Marcelo de Medeiros, Luiz Marcos (ininteligível), Américo Lourenço Lacombe e o 

Modesto de Souza Barros Carvalhosa. 

Esse é o primeiro registro da minha prisão, esse aí é de 7. Depois, tem um do dia 9, 

já tem mais gente, e daí eu fiquei lá no DOPS, nas celas lá debaixo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Diva Burnier. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – A que já faleceu. Eu estava na Oban 

na noite em que ela foi presa. Porque na Oban... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Diva é aquela do caso 

(ininteligível). 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, a Diva Burnier é a segunda 

esposa do Clauset. Ela faleceu ano passado, já tinha Parkinson, ela sofreu muito e na noite 

em que ela... Porque eles me perguntavam muito dos relógios da Relojoaria Majô, 

perguntaram de tudo porque eles perguntaram do Pedro Pomar, perguntaram do PCdoB, 

perguntaram tudo porque eles não sabiam nada de mim, aí começavam a chutar.  

Depois que descobriram que eu não era Maria Aparecida Costa, eles não tinham o 

que perguntar para mim, então eles chutavam. E a Diva ficou na mesma cela que eu, junto 

com a Alice, com a Bete Mendes, estava todo mundo ali. Aí, quando eu cheguei no DOPS, 

me desceram lá para o porão... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Derlei, só uma coisinha. A 

Bete Mendes fala muito do Ustra, mas você fala que no seu período não era Ustra, era 

Waldir. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu nunca conheci o Ustra, pelo 

menos não com esse nome. Na época que eu fiquei presa era o... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Waldir Coelho. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Waldir Coelho. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que era o comandante. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O comandante era o Waldir Coelho. 

Talvez o Ustra fosse ali o segundo, o subcomandante, como é que é? Eles tinham umas 

reuniões de inteligência, aquele Hans Rudolf Jacob Manz participava, o Hans da ALN, 

participava dessas reuniões de inteligência, né? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que mudou de lado, né? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Mas ela não tem certeza de que era a Bete Mendes. 

Você não tem certeza. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O pessoal da televisão ia lá. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Mas, você disse que não tem certeza se era ela ou se 

era outra. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, eu acho que era a Bete Mendes 

porque o pessoal da televisão não tinha uma novela famosa Beto Rockfeller. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Bete Mendes não foi presa em 1969, ela foi presa em 

1970. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Então, era alguém de televisão, era 

uma moça muito bonita, de cabelos compridos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que é quando o Ustra assume já em setembro de 1970, 

então, provavelmente você conheceu outra pessoa, não é a Bete Mendes. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, pode ser, pode ser. Realmente, era 

uma moça alta, bonita, cabelos compridos, bem bonita a moça. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela não foi para o DOPS com 

você? 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, não foi para o DOPS. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você não está falando da Marília Medalha, ela foi presa 

em 1969, pode ser isso. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não sei, realmente não sei. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que é uma cantora, na realidade. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu não conheço todas as pessoas, eu 

sei da Alice porque a Alice dormia do meu lado, a gente dormia no chão, uma do lado da 

outra, na Operação Bandeirantes. A Elza, porque quando eu fui para o DOPS, a Elza estava 

na mesma cela. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Elza foi junto com você 

para o DOPS? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, ela foi antes de mim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, você não a encontrou lá. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Quando eu cheguei na Oban... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você foi torturada no DOPS? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não. Quando eu cheguei na Oban, fui 

para a cela da Elza Lobo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Fleury estava lá no DOPS? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Quem? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Fleury? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O Fleury estava. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele te recepcionou? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não. Eu cheguei no DOPS, fiquei no 

dia 7 lá, dia 8, dia 9, ninguém me chamava para nada. Eu acho que estavam deixando curar 

as feridas, imagino, né? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que feridas? 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu estava toda machucada. Eu tinha 

ferida nas pernas, tinha ferida nas costas, eu tinha ferida na cabeça, tinha caído muito 

cabelo aqui, eu tinha muita ferida aqui assim, estava tudo dolorido, as minhas mãos 

começaram a secar, eram uma crosta as mãos, aqui. Na verdade, eles estavam esperando 

secas as feridas, eu imagino, porque não me soltaram. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tomava sol? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, nenhuma vez, nunca me 

levaram para tomar sol. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou no 

DOPS? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Até a semana da Páscoa. Eu saí, 

cheguei em Santa Catarina na sexta-feira santa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi solta ou foi para o 

presídio? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Calma. Posso falar? Aí uma noite me 

chamaram para interrogatório, aí fui interrogada pelo Fleury. Ele bateu na mesa e falou 

assim: “não falou lá, vai falar aqui”, mas aos berros. “Não falou lá, vai falar aqui”. A 

mesma pessoa que me viu na Oban e disse que eu ia para o DOPS estava sentada lá no 

canto da sala, aí falou assim: “delegado, ela é uma laranja sem suco. Se ela tivesse alguma 
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coisa para falar, ela teria falado lá”. Saí, não assinei nada, voltei para a cela, não aconteceu 

nada. Só entrava gente, saía gente, entrava gente, saía gente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora descobriu quem 

era esse cara? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nunca soube quem era essa pessoa, 

nunca soube. Na semana da Páscoa, uma moça do DOPS perguntou para mim: “você vai 

sair hoje. Você quer uma carona num avião da Aeronáutica? Tem um avião de um amigo 

meu que vai para Florianópolis, você quer uma carona?”, eu disse “não, muito obrigada”. 

O coletivo todo recolheu dinheiro para eu pagar a passagem porque eu não tinha 

uma pila. Aí, ela foi comigo até a rodoviária, comprou passagem e disse para o motorista 

que eu não podia descer até Florianópolis. E essa moça tinha participado do cerco ao 

Marighella, era uma moça bonitinha. Ela tinha ido acho que como namorada do Fleury. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agente do DOPS.  

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Agente do DOPS. Foi ela quem me 

levou até a rodoviária. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comprar a passagem para a 

senhora. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ela que comprou a passagem, com o 

dinheiro que o coletivo, que os presos tinham me dado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Presa ou solta? Essa é a 

minha pergunta, a senhora ia presa ou já ia para a liberdade? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, eu já ia ser solta, mas sem 

nenhum papel. Eu não tinha nenhum papel que eu fui presa, não fui presa com ordem 

judicial e não tenho nenhum papel que eu fui solta. A única coisa que consta é esse 

carcereiro que anotou quem estava preso lá nesses dias, e são só quatro dias. Ele só faz o 

registro de quatro vezes. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – E você recebeu seus documentos com os quais você 

tinha sido presa ou foi solta sem documento? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Então, eu tinha sido presa com uma 

bolsinha, sabe aquelas bolsinhas de hippie que a gente usava, pequenininha, de couro? 

Tinha meus documentos, uma calcinha, e um cheque do Serjão, lembra do Serjão? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Sérgio Motta? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, Sérgio Motta. Era um cheque 

altíssimo que eu tinha pegado na casa dele para passar para o... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fala no microfone. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era proibido pegar cheque. Era 

proibido pegar cheque. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Serjão já mexia com 

cheque, já na época. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era proibido pegar cheque. Aí, ele 

recolhia dinheiro e mandava para o Duarte Pacheco, eu vou lá receber o dinheiro, eu era da 

AP, né, ninguém sabia. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Duarte Pacheco era dirigente da AP. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Duarte Pacheco era dirigente da AP. 

E ele assinou... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o primeiro nome do 

Duarte Pacheco? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É Duarte Pacheco Assis Brasil, não, 

Duarte Brasil Pacheco, como é que é o nome completo? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, o nome dele é Duarte Pacheco. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      29
 
 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Duarte Pereira Pacheco Brasil... É um 

nome comprido. Aí, o cheque nunca apareceu e nunca me perguntaram do cheque, nunca. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sumiu o cheque. Qual era o 

valor? Os caras pegaram o cheque? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ah, não me lembro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os caras pegaram o cheque? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nunca me perguntaram, nunca, 

nenhuma vez. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A pergunta que o Adriano está fazendo é... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era a única pista... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que eles fizeram com o cheque? Eles roubaram o 

cheque, pegaram para eles o dinheiro, o que fizeram? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – E o cheque foi descontado. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então, eles roubaram o dinheiro, portanto. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – E o cheque foi descontado porque, 

logo que eu fui presa e o Zé Carlos avisou a direção, o Serjão tentou sustar o cheque e já 

tinha sido descontado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ou seja, a Operação Bandeirantes... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ou a Polícia Militar... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – ...se apropriou. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ou a Polícia Militar que pegou logo, 

porque quem me prendeu foi a Polícia Militar, mas, assim, em seguida me passou para a 

Oban, e o capitão Maurício veio me buscar. Ou a Polícia Militar ou a Oban ficou com o 

cheque, e o cheque foi descontado. Era a única coisa que eles podiam me pegar era pelo 

cheque. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, me fala uma coisa, 

essa história você contou lá na Polícia e todo mundo acreditou à época, agora, conta a 

história real, porque você falou só do lado da morte, vamos falar da vida. Quem era essa 

Derlei, o que estava fazendo aqui, não estava aqui por acaso... 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, não estava aqui por acaso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vai, vamos contar. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Derlei Catarina de Luca era 

professora primária e estudava pedagogia para entender um pouco mais sobre a educação 

em Florianópolis. Tinha sido presa por ocasião da morte do Edson Luís, lá em 

Florianópolis, depois fui presa no Congresso de Ibiúna, fui delegada pela AP pela 

universidade para o Congresso, fui presa no Congresso, depois nós fizemos uma 

manifestação em dezembro, quando o Costa e Silva esteve lá. Dia 5 de dezembro, foi todo 

mundo preso de novo, eu fui presa de novo, eles não perguntaram para Santa Catarina nada 

sobre mim, acredita numa coisa dessas? Pelo menos não tem nada, não achei nenhum 

documento em que eles tivessem perguntado alguma coisa sobre mim. 

Eu era militante de AP, quando veio o Ato Institucional número 5, a AP tinha uma 

política de integração na produção, eu fui para o Paraná, trabalhei numa fábrica no Paraná 

com o nome de Deise Campos, de janeiro até o final de maio. Em maio, fui deslocada pela 

Ação Popular para trabalhar no que a gente chamava de secretaria... Era secretaria de que 

mesmo? Fazia a articulação da direção com as bases, com os seccionais... Serviços. Eram 

serviços internos da Ação Popular, era a secretaria. A gente sabia onde eram as casas, onde 

estava o mimeógrafo, os códigos. Eu era responsável por todos os códigos da AP, acredita?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Meu Deus... E você não 

abriu nada? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu era responsável pelos códigos da 

AP. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que são os códigos? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – As senhas, tudo com o que se 

comunicava pelo jornal. Eu tinha os códigos de entrada na Colômbia, das Farc. Não, não 

era das Farc, era do M16.  

Eu tinha todos os códigos da Ação Popular da direção nacional. Não me 

perguntaram nada. Por isso que eu digo: eu era cristã, católica, continuo, sou muito firme, 

cada vez mais, acho que tenho muita proteção divina, e essa proteção divina me ajuda a não 

ter ódio, não consigo guardar raiva, tenho muita pena dos torturadores, tenho muita pena 

desse pessoal que fez esse serviço sujo, porque eles devem ter a alma negra, a alma suja, 

desculpa a raça negra. Não tem nada a ver com negro, eles têm a alma perturbada, Ivan 

Seixas, têm a alma perturbada. Nós temos a alma leve, nós temos a alma leve, porque, na 

verdade, a gente não fez absolutamente nada que não estava no nosso direito de fazer.  

Não sequestramos ninguém, não machucamos ninguém, não torturamos ninguém. A 

gente falava, fazia reunião, a AP tinha toda uma linha meio cristã ainda.  

Não sou contra nada do que os vossos companheiros fizeram de nenhuma 

organização, aprovo todas. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu, inclusive. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aprovo todas. Fui solta sem nenhum 

papel de soltura. Fui para Santa Catarina, no meio do caminho consegui sair no Estreito, 

porque se eu chego em Florianópolis... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (ininteligível) Foi para Santa 

Catarina. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Fui para Santa Catarina de ônibus. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na volta. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Desci no Estreito, antes de entrar na 

ilha, porque o meu medo era entrar na ilha. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ser presa de novo. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – E ser presa de novo, porque lá o 

general Vieira da Rosa não torturava, mas era o general, né? O secretário de Segurança 

Pública era o general. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mandava torturar. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, o Vieira da Rosa não. Quem 

mandava torturar era um cara do SNI chamado Veiga Lima, o general Veiga Lima. O 

Vieira da Rosa não mandava torturar.  

Aí, dali do Estreito, que é antes de entrar na ilha, no continente, eu peguei o ônibus 

até Tubarão. Eu ajudo muito quando alguém me pede dinheiro na rodoviária porque eu pedi 

dinheiro na rodoviária. Eu não tinha dinheiro, Adriano, deputado. Eu não tinha dinheiro, 

pedi dinheiro, uma senhora me comprou a passagem e ainda me comprou um pastel, ainda 

me deu comida. 
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Desci em Tubarão e fui caminhando, estavam construindo a BR-101, eu fui 

caminhando pela BR-101, pela beirada da BR, que era para eu não me perder, né, eu estava 

muito fraca, muito zonza. Além da fome, estava recém-saída da cadeia, nunca tinha 

caminhado tanto, fazia três meses que eu não caminhava tanto.  

Aí, passou o carro, a estrada ainda estava em construção, eu tentei me esconder, os 

caras gritaram e disseram assim: “pode vir, que nós sabemos que é a filha da dona Maria”. 

Eram dois dirigentes da Arena, lá no município da minha terra. Aí, me botaram no carro e 

decidiram para onde iam me levar. Não podiam me levar para a casa da minha mãe porque 

a casa da minha mãe era vigiada. Não podiam me levar para nenhum parente, porque era 

vigiado. Aí, eles... 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eles te reconheceram? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, eu morava num povoado pequeno. 

Hoje tem 60 mil habitantes, na época tinha uns 10 mil, todo mundo se conhecia. Eu era 

professora. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Qual era a tua cidade? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Içara. Era professora, dava doutrina 

na igreja, então todo mundo conhecia. Morava na rua principal ali, então a loja era “De 

Luca”, o café era “De Luca”, então, não tinha como não conhecer. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Então, eles eram na Arena e não te entregaram. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      35
 
 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não. Eles decidiram para onde eles 

iam me levar. Aí, eles resolveram me levar para a casa de um agricultor muito católico, 

porque eles disseram assim: “no colégio das freiras, ela já foi professora lá é complicado, e 

levar para a casa da família, a casa da família é toda vigiada”, eles sabiam disso. Aí, me 

levaram para a casa do Sr. João Rech, chegaram lá e disseram assim: “nós temos um 

presente para o senhor e queremos que o senhor guarde”. E ele logo, ele conhecia toda a 

minha família, ele disse: “entra”.  

Entrei na sala, da sala fui para o quarto dele, era uma casinha de madeira, ele disse 

para a esposa dele ir para a casa da filha porque não podia ficar ali, a esposa muito 

obediente foi, não perguntou por que, eles foram procurar o meu primo, avisaram para o 

meu primo que eu estava ali e não apareceram mais. Nunca... um deles já morreu, um deles 

é vivo, e depois que eu voltei, agradeci, e tal. Daí, fiquei três dias, fui para Florianópolis na 

casa do bispo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. Que 

tanto medo você tinha de ser presa de novo se você já tinha passado por tudo? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu tinha sido presa três vezes em 

Florianópolis. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já havia sido presa antes da 

sua prisão aqui na Oban. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É. E o que eu acho estranho é que 

eles nunca perguntaram, pelo menos eu nunca encontrei nada, nenhum documento em que 

eles tivessem perguntado.  
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Ah, esqueci de dizer o seguinte, que na noite que me soltaram tinha um papel, 

tinham vários papeis na mesa do delegado Fleury, e estava escrito com aquelas canetas 

vermelhas, dizia assim: “não há elementos para instauração de inquérito”. Em vermelho, 

grande. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, deixa eu fazer uma 

pergunta porque a edição desse livro saiu quando? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Dois mil e dois... 2001 ou 2002. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu li esse livro há 

muitos anos, então é evidente que eu não me lembro de todos os detalhes. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Pergunta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você teve um 

comportamento... Embora você minimize você teve um comportamento espetacular. Só lá 

na frente que tem aquela perseguição terrível, que eu não entendi, que um dia você vai me 

explicar. Mas, eu quero saber o seguinte, pessoas que têm a sua sinceridade de depoimento 

do jeito que você faz, que você lembra as horas, os minutos, os dias... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, de algumas coisas eu me 

lembro, outras coisas eu não lembro. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As coisas fundamentais você 

lembra. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – E umas coisas (ininteligível) passou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. Não tem aquela amnésia 

seletiva. Então, você tinha passado por tudo, você foi presa de novo quando você chegou a 

Santa Catarina? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nunca mais, não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, porque você tinha tantos 

receios. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nunca mais fui presa, nunca mais fui 

presa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, lá em Santa Catarina... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não. Mas aí assim, eu fiquei... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria saber uma 

pergunta que você esqueceu de responder, se não eu perco. Quanto era o cheque que o 

Serjão deu, na moeda da época? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Pois é, não sei, não me lembro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você chegou a ver o cheque? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Muito dinheiro. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era muito dinheiro, era um cheque 

grande, mas eu não me lembro se era 100 mil, uma coisa assim... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 100 mil cruzeiros? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, devia ser. Era um cheque grande, 

eu nunca tinha mexido com tanto dinheiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da organização. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era para a organização. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ele recolhia entre os engenheiros que 

contribuíam. 

 

 

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

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu posso fazer uma pergunta? Eu estou vendo aqui na lista 

de presos que você estava numa época que tinha série de pessoas que têm uma história 

muito pesada. Então, você tem aqui o (ininteligível), que era um médico que era apoio da 

ALN, que foi espetacular sempre. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Então, ele me viu na Oban, ele me 

viu na Operação Bandeirantes. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Jeová Assis Gomes. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O Jeová ficou até meu amigo no 

DOPS, depois mataram. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Jeová foi preso ferido, os caras o torturaram pisando no 

local das balas. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O Jeová eu vi numa cadeira de rodas, 

ele tinha dificuldade de caminhar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois ele saiu no sequestro do embaixador alemão, 

voltou para continuar a luta e foi assassinado... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – E foi assassinado lá em Goiás. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em Goiás, perto de Brasília. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, em Tocantins, na verdade, agora. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Genésio Homem de Oliveira, que era o... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O armeiro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era o armeiro. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era o armeiro. Eu estava na Oban na 

noite que ele foi preso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele foi muito torturado, né, o Genésio? 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Foi muito torturado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Américo Lacombe, que é muito importante registrar, o 

Américo Lacombe era um juiz. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era um juiz federal. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi preso, foi muito torturado. O Américo Lacombe os 

caras tinham um ódio dele e diziam que ele era o juiz terrorista. Ele tinha uma ligação com 

alguém da VPR, foi muito torturado, é uma figura... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu até encontrei com ele depois da 

prisão, agora, há pouco tempo, há uns quatro anos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Se não me engano hoje ele faz parte do Conselho de Ética 

do governo. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Da Presidência da República. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Sérgio Zaratin, que é um arquiteto que também foi 

muito torturado. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Esse eu não me lembro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível), que era um estivador de Santos... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Também não lembro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – ... que foi enlouquecido na tortura e solto, depois teve uma 

vida muito difícil lá em Santos, morreu totalmente largado. Vanderley Caixe, que era o 

líder das Faln, Forças Armadas de Libertação Nacional, lá de Ribeirão Preto, e ele foi 

torturado lá num episódio que tem a Madre Maurina. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, eu me lembro dessa história. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Torturaram e estupraram a Madre Maurina e ele foi 

torturado lá, foi torturado muito pelo Fleury aqui em São Paulo. O Toshio Kawamura, que 

também foi muito torturado. Tem o Clóvis de Castro também. Mas, tem uma figura aqui 

que eu queria saber se você chegou a conhecer, o João Adolfo Castro da Costa Pinto. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não me lembro, não cheguei a 

conhecer. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não chegou a conhecer? O João Adolfo, o Costa Pinto, ele 

foi muito torturado, ele era um dos fundadores da ALN, e ele foi depois mandado para o 
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manicômio judiciário. Quando eu e a Suzana fizemos pesquisa nos arquivos do manicômio 

judiciário, a gente encontrou a ficha dele lá no manicômio e ele ficou lá durante muito 

tempo. E no manicômio passaram por lá alguns presos políticos, entre os quais o Costa 

Pinto e o Melinho. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu não me lembro desse nome. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era um dirigente, foi muito torturado e foi 

enlouquecido na tortura, tanto ele quanto o Melinho, que era um geólogo. Como era o nome 

do Melinho? Então, essas figuras aqui são do período de uma brutalidade muito grande. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – E eu entrei de gaiato ali, porque eu 

era de AP, ninguém me conhecia. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Gaiato não porque você era... Então, mas você foi muito 

torturada também, não é uma coisa... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu fui muito torturada porque eles 

achavam que eu era da ALN. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, mas você foi torturada porque eles não sabiam o que 

era e não tiraram informação. Mas, você foi muito torturada e se soubesse ia ser triturada do 

mesmo jeito, uma coisa não exclui a outra. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, eu sei disso, eu sei disso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A tortura que você sofreu foi um absurdo como todas as 

outras que essa gente cometeu como o capitão Homero. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Atrás tem uma lista maior, de mais 

gente. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu vi essa mesmo aqui. Então, esse tipo de... Inclusive tem 

a própria Cida Costa na mesma lista que você. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Tem a Cida e a Cidinha, as duas 

ficaram na mesma cela. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Cida Santos e a Cida Costa. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – A Cida Santos e a Cida Costa. A Ilda 

ficou na minha cela... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, é um período em que as pessoas foram muito 

torturadas, como todos os outros, mas esse período era um período de uma brutalidade 

que... 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Foi, foi. É, não tinha nada de ciência 

na tortura, era brutal mesmo. Eles não sabiam nem o tipo de perguntas que faziam. Eles 

misturavam Pedro Pomar... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Marighella... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Marighella, a Relojoaria Majô. Eu 

não sabia nada da relojoaria... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o assalto à Relojoaria 

Majô? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era um assalto a uma relojoaria. 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que a ALN fez? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, que alguém fez, ninguém sabe. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Alguém fez, não sei se foi a ALN. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não sabe se foi a ALN. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Queriam saber dos relógios, eu não 

sabia nada de relógio, então, na verdade, eu não menti né. Eu não sabia nada de relógios. 

Na verdade, eu não falei nada. Aí, eles perguntaram quem era o prefeito da minha cidade, 

eu falei, eles devem ter conferido no IBGE, que naquele tempo não tinha Google, e 

conferiram. Eu disse o nome do padre e eu disse o nome da escola. Perguntaram o nome do 

prefeito, o prefeito era meu tio. Aí, eu já disse o nome do padre e o nome do colégio. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E não prenderam o prefeito 

por ser seu tio? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, eu nem disse que era meu tio. 

Bom, aí fui para Florianópolis, fui atendida na casa do bispo Dom Afonso Niehues. O Dom 

Afonso Niehues disse que tinha recebido notícia da minha prisão, que tinha entrado em 

contato com o arcebispo, cardeal, não sei, alguém aqui de São Paulo, e que esse cardeal 

tinha mandado um padre para ver se eu estava viva, e que o padre se chamava padre Passos. 

E que ele passou na frente da cela, me mostraram para ele, e ele garantiu para o Dom 

Afonso Niehues que eu estava viva. E o nome do padre era padre Passos, e esse padre 

Passos foi mandado por um cardeal que era confessor de um general, não sei qual, não sei 

qual era o general. 

Eu sei que tinha um relatório desse padre Passos para o arcebispo dizendo que eu 

estava viva. Eu imagino que daí partiu para não me torturarem mais, entende? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sobre tortura, Derlei, me deixa fazer uma pergunta. O 

objetivo da gente hoje é... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível) 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Nunca soube, nunca. E olha que eu 

procurei. Porque, deputado, eu tenho procurado bastante gente nesses anos todos, depois 

que eu voltei do exílio. O Dom Afonso morreu, o padre que me cuidou lá na época, que 

hoje é bispo, Dom Victor (ininteligível) ele não conhece, não sabe quem é esse padre 

Passos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (inaudível) 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu não saberia dizer, entende, quem 

é. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O objetivo dessa audiência hoje, o foco, é o capitão 

Homero. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Exato. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Seria importante... Você falou muito por cima. O capitão 

Homero era chefe de uma equipe e chefe de equipe era senhor da vida e da morte das 

pessoas. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Senhor da vida e da morte. 
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O SR. IVAN SEIXAS – O que o capitão Homero fez? Que tipo de tortura que ele 

aplicou, quantas horas. Era importante você descrever para a gente poder saber de quem a 

gente está falando. Porque o capitão Homero é um cara que esconde da família, que 

esconde dos vizinhos que ele era um torturador. Então, seria importante você registrar. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O capitão Homero César Machado 

era capitão de artilharia do Exército. Me bateu de soco, me colocou no pau-de-arara, 

mandou os outros tirarem a minha roupa, eu fiquei despida no pau-de-arara. O pau-de-

arara, você sabem, a gente fica amarrada que nem um frango que vai ser assado na 

geladeira, de cachorro, fica ali, eles ficam dando choque, ficam dando choque, ficam dando 

choque, ficam dando choque. Ele dirigiu... As piores torturas que eu sofri na Oban foram 

nas mãos do capitão Homero ou sob a chefia dele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem eram os comandados dele na equipe de tortura? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Então, eu não me lembro, eu só me 

lembro... de nome, porque, se eu vir foto pode ser que eu me lembre do rosto, mas eu me 

lembro do nome do Gaêta. Eu me lembro bem do nome do Gaêta, até porque, além de 

torturar, foi o cara que descobriu a minha ficha no DOPS, imagina, ficou com uma moral 

toda grande porque tinha descoberto a minha ficha no DOPS. Eu me lembro do Paraíba, 

que era um carcereiro, mas não torturava; assistia, mas não torturava. Eu me lembro do 

Marechal, que era um carcereiro; eu me lembro do Octávio... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Octavinho, Octávio Gonçalves Moreira Junior. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É, que na época eu não sabia o 

sobrenome todo, chamavam lá de Octavinho. E quando eu acordei no hospital, tinha um 

militar armado na porta do quarto, e um sentado lá no pé da cama. Olha, que perigosa que 

eu era. Não dá para acreditar, compreendeu? Porque eu não oferecia risco nenhum, uma 

pessoa que já estava ali para morrer mesmo, e os caras botavam uma segurança ali. 

Aí, o que estava sentado no pé da cama disse que o hospital estava com segurança 

porque tinha um japonês com os rins moídos. Mas não sei quem é o japonês, não saberia 

dizer quem era o japonês. Então, eu me lembro bem do capitão Benoni Albernaz. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Benoni Arruda Albernaz. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você tem notícia 

nessa época de violações sexuais contra as mulheres? Porque se diz que nesse período 

havia, que esse Gaêta teria sido autor de algumas violações sexuais. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Então, doutora, já me fizeram essa 

pergunta. Eu tenho um pouco de dificuldade de responder e vou dizer por quê. Porque 

assim, eu não me lembro ou não percebi que eles me tiraram a roupa? Me tiraram a roupa. 

Que eu estava nua no pau-de-arara? Eu estava nua no pau-de-arara. Que tiraram a roupa 

para colocar na cadeira do dragão? Tiraram a roupa. Mas, eu não me lembro, assim, que 

tenham passado a mão em mim de maneira... Como é que é? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Erótica. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Erótica, libidinosa, essas coisas. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Mesmo que fosse uma mistura das duas coisas, 

mesmo como uma forma de humilhação... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu acho que a situação era tão 

complicada já sendo torturada, e eu confesso, com toda a sinceridade, eu estava preparada 

para morrer, hoje eu não estou, mas na época eu estava. Hoje eu não quero morrer tão cedo 

porque ainda tenho muita coisa para fazer, mas na época, eu acho que a gente era preparado 

para morrer. Eu me lembro de entrar no túnel, eu estava feliz, eu estava leve. Eu já fui lá... 

o médico disse que quando a gente entra no coma tem essa sensação, que vai entrando no 

túnel, eu me lembro bem desse túnel. Eu flutuava em cima das pedras e a pedra não 

machucava, e eu estava descalça, e a pedra não machucava, e a sensação era boa. Então, eu 

acho que na época a gente estava disposta a morrer, entende? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Melinho era Antônio 

Carlos Melo Pereira, com um “l” ou dois “l”, estudante de geologia. Dra. Elzira, quer fazer 

uma pergunta? Só apresenta o seu nome e se identifica, por favor. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Eu sou Elzira Vilela, sou também ex-presa política, 

era da Ação Popular, como a Derlei. Eu quero te perguntar o seguinte, Derlei.  

Em 1970, 1971, você estava em São Paulo bastante desarticulada mentalmente. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Mil novecentos e setenta e dois. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Mil novecentos e setenta e dois, bastante confusa. 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Mil novecentos e setenta e três, na 

verdade. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Eu gostaria de saber se você atribui aquele período 

tão confuso que você viveu a esse episódio todo terrível, das suas torturas ou não. Essa é a 

primeira pergunta. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Seguinte, quando eu me recuperei um 

pouco, a AP entrou em contato comigo e eu fui deslocada para a Bahia. Não tive, assim, um 

tratamento médico, uma pausa, aí já com nome falso, com documentação toda organizada, 

e fiquei militando na Bahia, final de 1970, eu fui para lá em agosto ou setembro de 1970, 

1971, 1972. Em 1972, caiu um pessoal na Bahia que me conhecia da época de estudante. 

Foi quando foi preso o José Carlos Zanetti, várias pessoas que me conheciam da época de 

estudante. E o pessoal achou por bem retirar de lá o Macedo, que era da comissão militar, 

um mineiro que era da comissão militar, eu e um agrônomo. E a gente foi mandado para o 

norte do Paraná. 

Nessa altura do campeonato, eu já tinha namorado, já estava grávida, e em janeiro 

de 1972, quando eu chego no Paraná, nasceu o meu filho. Em abril de 1972 foi preso um 

engenheiro lá em Porto Alegre, que me conhecia da época de estudante, sabia o meu nome 

verdadeiro. Ele foi preso na saída do país, ele tinha vindo da Bahia e passou lá em casa, em 

Londrina. No caminho de saída do país, ele passou pela minha casa em Londrina, eu 

morava em Londrina, o menino nasceu em Londrina. 

Nessas alturas, eu estava com a documentação toda bonitinha, maravilhosa, tudo 

arrumadinho como Maria Luísa Vitale. Meu filho foi registrado com o nome de Maria 

Luísa Vitale, e aí o Adriano Diogo vai dizer se deus não existe. Aí, o cidadão foi preso em 

Porto Alegre, perguntaram um monte de coisas e ele disse onde morava Derlei Catarina de 

Luca, entregou a minha casa.  
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A Polícia Federal chega em casa, eu estava com o bebê em casa, de três meses de 

idade, com toda a documentação linda e maravilhosa no nome de Maria Luísa Vitale, 

certidão de nascimento do menino como Maria Luísa Vitale. Eles saíram, me deixaram 

sozinha para procurar a Derlei Catarina de Luca. 

Eu sabia que, mais cedo ou mais tarde, eles iam descobrir quem era. Saí, botei uma 

roupa para o menino numa bolsa amarela, entreguei para uma pessoa chamada Joana 

Lopes, que eu não conhecia, ela não me conhecia, não sabia quem eu era, entreguei para ela 

e pedi pelo amor de Deus, que ela cuidasse do meu filho. Eu disse que estava sendo 

perseguida, ela me deu um casaco preto, que eu sumisse. Eu fui caminhando pela estrada de 

Londrina até Cambé... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A pé? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – A pé, e abandonei o meu filho. 

(Chora.) Não foi a tortura que me desestruturou, o que me desestruturou foi deixar o meu 

filho. Ele era a vítima, eu não sou vítima, compreendeu? Então, é muito difícil, Elzira, você 

acompanhou aquele período, eu fiquei dois anos e meio sem saber do meu filho. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Foi. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Aí, quando eu reencontrei com o 

pessoal de AP, a AP tinha rachado, aí trabalhei como empregada doméstica, até me 

rearticular com a AP de novo, que aí já estava sem documento, sem nada, perdida no 

mundo. Aí fui trabalhar de empregada doméstica, é bom porque a gente dormia na casa da 

patroa, né? Não pedia aumento de salário nem nada, porque eu era uma pessoa tranquila, 

não saía de casa, fazia tudo o que me pediam, até que eu consegui entrar em contato com a 

AP. 
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Aí, quem foi falar comigo foi o José Antônio, o JA, lembra do JA, né?  

E ele disse o seguinte, que me machucou muito, que eu já tinha perdido tudo 

mesmo, não podia mais voltar para a legalidade, já tinha perdido o meu filho, que a única 

coisa que me restava era morrer heroicamente no Araguaia. E eu disse que eu não queria 

morrer heroicamente no Araguaia, que eu queria encontrar o meu filho, entendeu? Aí, eu 

pedi de novo ajuda na igreja, eu procurei, escrevi para as freiras onde eu tinha dado aula, 

para as freiras onde eu tinha estudado, vocês entraram em contato, lembra? Que você 

participou da minha saída para o exterior, aí entramos em contato com o Paulo 

(ininteligível) e o Paulo (ininteligível) organizou a minha saída do país. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Foi. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Porque eu me recusei a ir para o 

Araguaia, eu não tinha nada a ver com o racha da AP e nem com o pessoal do Araguaia, 

entendeu?  

Você me encontrou nesse período que eu estava desestruturada, mas foi por conta 

de eu ter deixado o meu menino, eu não sabia nada do meu filho. Tanto que eu procurei, 

deputado, Dra. Rosa... Que eu voltei do exílio em 1979, até alguns anos atrás, eu passei 

mais de 30 anos procurando fazer a trajetória do meu menino naqueles dois anos e meio, e 

tinha uma porção de coisas que não fechava, uma porção de coisas que não fechava porque 

não conseguia estabelecer as relações. Onde que o meu menino tinha andado durante dois 

anos e meio, isso não tem nada a ver com o capitão Américo. 

Aí, a Globo passou uma novela que tinha uma história que eu não acompanho, mas 

tinha uma criança que tinha sido sequestrada de pequena e, de repente, recebi um 

telefonema 23h, agora imagina. Perguntando o seguinte: “nós fomos procurados por uma 

pessoa que diz que cuidou de uma criança em 1972 e que talvez seja seu filho”. Uma 

pessoa de Itajaí procurou um deputado do PT em Florianópolis e contou uma história louca. 

O deputado não deu a menor bola, mas o secretário, o assessor do deputado ficou 

com a história na cabeça. Foi, conversou com a pessoa de novo, a pessoa disse o seguinte: 
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“um padre me trouxe uma criança para eu cuidar, disse que era para batizar porque não 

sabia se o menino tinha sido batizado, batizaram com o nome de Alexandre, e fiquei com a 

criança durante nove meses e depois o mesmo padre veio buscar”. Deu nome do padre, 

ninguém achava o tal do padre. Essa era a história que a mulher contava para o assessor. 

Aí, o assessor estava lá, conversou com o Valmir Martins, que era ex-militante de 

AP, conversou com o Jorge Lorenzetti, que depois ficou conhecido nacionalmente, e 

conversou com o Afrânio, que agora está no PSOL.  

Aí, eles disseram, quem sabe não coincide com a história da Derlei, porque ela teve 

o filho perdido e ela vive à cata disso, saber a história do menino. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Só uma coisa, você passou quanto tempo no exterior 

e foi quando você voltou que você começou a procurá-lo? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – É. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Você passou quanto tempo no exterior? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Não, calma. Eu fiquei dois anos e 

meio sem ver o meu menino, mas eles me levaram o menino em Cuba. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Ah, tá. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O menino chegou a Cuba com três 

anos e três meses. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A senhora não sabia a história, o que tinha acontecido. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Eu não sabia o que tinha acontecido. 

Quando eu voltei do exterior, a primeira coisa que fiz foi procurar meus companheiros que 

estavam vivos e tentar... Eu queria saber os dois anos e meio onde meu filho tinha andado. 

Eu tinha que explicar para ele porque eu tinha deixado ele, compreendeu? O meu filho teve 

muito tratamento, hoje é um menino (ininteligível), bem, mas ele teve muito tratamento, ele 

teve tratamento com a Dra. Elsa Gutierrez em Cuba que foi uma maravilha. Aí, fui lá na 

casa dessa senhora... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou em 

Cuba? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Seis anos. De novembro de 1973 a 

novembro de 1979. Voltei para o Brasil com a Anistia.  

Aí, essa senhora tinha recebido o meu menino através de uma militante de AP, para 

cuidar, só que o padre da Igreja Católica se apaixonou pela companheira de AP e, como ele 

não queria deixar de ser padre, se mudou para a igreja ortodoxa do Rio de Janeiro. Aí a 

católica não tinha mais referência. O senhor não calcula, nós ficamos seis meses fuçando 

todas as igrejas ortodoxas do Brasil até achar o padre. Aí, quando achamos o padre, e uma 

porção de gente procurando, não era só eu, ele disse assim: “eu não me lembro de nada, 

mas a minha mulher se lembra de tudo”. Era uma companheira ex-militante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Elzira, você não 

quer fazer mais? Faça as suas perguntas, que vocês estão se reencontrando depois de tantos 
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anos. Pode falar, fique à vontade. Olha, essa é mais uma história das crianças, que podia ter 

entrado. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Sim. Não, é o seguinte, Derlei, quando você diz na 

sua retrospectiva da prisão, que o Dalmo foi razoável para você, eu gostaria só de, 

relembrando o tempo que eu estive presa, que já foi em 1973, e que nós o tempo todo que 

ficamos na Oban pudemos observar a dinâmica que acontecia, né? E daí a gente notava que 

as três equipes se revezavam. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Sim. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Se revezavam em torturas. E sempre, para cada 

preso, uma das equipes fazia o papel de... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Papel de bonzinho. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – ...de acreditar nele. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – O meu era o capitão Dalmo, a equipe 

do Dalmo. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Principalmente, uma das pessoas. Então, isso era um 

jogo que foi feito o tempo todo. Para mim, o bonzinho era o Mangabeira, que depois foi o 
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que mais torturou o meu marido na época. Então, aí foi por isso que nos começamos a 

pesquisar isso e vimos que isso era um jogo. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Era um jogo 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Era claramente um jogo em que a pessoa “se a gente 

não consegue pela tortura, consegue pela persuasão”. E hoje, com os documentos, inclusive 

aqueles informes da Inglaterra das torturas psicológicas, isso já está bem claro que o que se 

tentava era isso.  

E também havia um período, uma outra questão que a gente observava e você relata 

aí, havia um período de uma semana, 10 dias, de intensa tortura física, a partir daí passava 

para tortura psicológica, de uma maneira, assim, completamente chocante, que era uma 

outra maneira de conseguir informações. 

Então, esse conjunto de coisas, eu acho que a gente vai conhecendo cada vez mais a 

dinâmica que a repressão tinha. Agora, uma questão que você relata aí, e que na pesquisa 

que nós estamos fazendo, no trabalho que já terminamos agora, dos legistas que deram 

falsos atestados de óbito, então nós notamos que o Hospital Militar... Nós estivemos até no 

Conselho Regional de Medicina, para aprofundar essa questão do Hospital Militar. A 

questão dos hospitais militares é um entulho da ditadura gravíssimo e que está aí hoje... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Pois é, porque lá devia ter algum 

registro, né, mas a gente nunca procurou. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – E sobre os hospitais militares, nenhum conselho 

regional ou federal de medicina tem acesso. Ninguém tem acesso a não ser o Exército.  
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Não, eu estou só dizendo por que tudo o que aconteceu, mesmo que você peça o 

prontuário para o Hospital Militar, já foi pedido várias vezes, a resposta é a seguinte: “nada 

consta”. É sempre assim que o Exército tem respondido. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pior do que isso, o Exército diz que os médicos do 

Exército não se submetem ao Conselho Federal de Medicina, e sim à corporação, então, 

eles podem exercer a medicina independente do Conselho Federal de Medicina.  

Um dos torturadores da Oban, em 1971, 1972 e 1973, era o Carlos Maia Mondaini, 

que era o Dr. José, ele era doutor mesmo, porque ele era médico da psiquiatria do HGE, do 

Hospital do Exército do Cambuci. 

  

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Teve um médico do Exército que me 

deu um monte de comprimidos, e ele disse o seguinte, que era melhor eu tomar aqueles 

comprimidos e morrer do que ficar na tortura, mas eu não sei o nome dele. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Acontece o seguinte, isso, Ivan, é uma lei de 1969... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Ele disse que era médico, mas eu não 

sei se era médico. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – ...que colocou todos os hospitais militares do Brasil 

sob jurisdição do Exército. Então, até hoje permanece isso, isso que é estranho, até hoje. 

Não se tem acesso sobre nada que aconteça, nenhum conselho de medicina consegue 

processar nenhum médico que tenha praticado coisas dentro do Hospital do Exército. É que 

isso hoje está voltando à tona com essa resposta do ministro do Exército, por questão do 

Hospital Militar e das casas de tortura, eu acredito que deva ser, eu acho que não é o motivo 
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dessa audiência, mas deva ser uma batalha muito forte nossa para conseguir não só quebrar 

essas coisas (ininteligível), hoje está sendo enviada aquela carta à presidente Dilma, como 

também, essa história dos hospitais do Exército, que isso é uma coisa gravíssima. Muitos e 

muitos presos mortos foram levados para o Hospital do Exército e lá terminaram as 

torturas. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – No Cambuci. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – É, Hospital do Cambuci. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Não, é só isso que eu tinha para falar, desculpe. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, imagina, foi ótimo... 

Derlei, então, vamos concluir, mas, você fala o seguinte: a minha desestruturação 

não foi em função das torturas, e você falou assim bem de passagem. Eu estava na Bahia, já 

tinha um namorado, estava grávida, e voltei para o norte no Paraná.  

E aí, eles te acharam de novo, você teve que, rapidamente, deixar seu menino, e aí 

ficou uma profunda mágoa, e o seu livro detalha muito esse período terrível. Você foi para 

o exílio, o menino foi para lá e depois você vai detalhando isso, então isso é uma coisa que 

está vindo a público e todas essas consequências. E é um pouco do que a Elzirinha estava 

tentando dizer como é que você estava. Então, que eu te encontrei em 1973. 

Então, queria que você já pudesse fazer um fechamento, talvez você vá continuar 

depondo, eu não vou poder acompanhar o depoimento da tarde. Gostaria muito, até vou ver 
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os meus horários, eu gostaria de ir lá para a Comissão Nacional, mas eu gostaria que você 

pudesse ir encerrando e dando um fechamento para essa história toda. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Certo. Eu só tenho a agradecer a 

presença de vocês, a paciência de me ouvir. Só queria falar para a Elzira o seguinte, que eu 

sei que o capitão Dalmo matava e torturava, mas para mim era um alívio quando ele estava 

de serviço, porque eu já sabia que eu não ia apanhar, entendeu?  

Então, para mim, a sanha era o capitão Homero, o capitão Maurício, o capitão 

Albernaz, o capitão Dalmo já era para descansar da tortura. Aí, começava tudo com o 

capitão Homero de novo. Então, para mim, intelectualmente, politicamente, eu sei que é 

tudo a mesma coisa, mas, emocionalmente, é diferente. 

 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Lógico, com certeza. 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Entendeu? Muito obrigada a todos. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – E, emocionalmente, como você diz, o que te 

desestruturou mais foi... 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Foi a questão do menino. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Foi a questão dessa última fuga, mas depois você 

viveu com ele em Cuba... 
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A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Sim, se recuperou muito bem, deu 

depoimento aqui na comissão das crianças, no dia da audiência das crianças. Ele disse que 

estava muito bem, muito obrigado, até acharam que ele estava bem demais. Ele ria, tem 

fotografia dele sentado do lado do Adriano. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Que idade ele tem hoje? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Está com 42, né? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Bom, então, à tarde você vai prestar também 

depoimento lá na Comissão? 

 

 

A SRA. DERLEI CATARINA DE LUCA – Em 1973, esse Homero não era mais 

da equipe de tortura da Oban, eu fui presa em 1973. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Perfeito. Bom, então, eu acho que a gente pode 

encerrar. Seu depoimento foi realmente muito importante muito significativo porque toma 

os efeitos dessa violência toda em várias dimensões. Vai ser um depoimento que, 

certamente, a gente vai usar, não só fica registrado para os...  

Porque a Comissão da Verdade faz um trabalho que é um convite para que 

pesquisadores, historiadores, a população interessada, as vítimas, sobretudo de outros 

estados, que não são esses mais centrais, em que as comissões que têm a possibilidade de 

um trabalho mais intenso, mas as comissões de outros estados tomarem agora esse material, 

que fica depositado no Arquivo Nacional, e que sigam estudando, escrevendo sobre isso, 

interpretando e refletindo sobre esse material.  
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Então, todos esses depoimentos são muito importantes, vão ser muito estudados por 

essas pessoas que nos seguem. Mas, no relatório nosso, esses depoimentos mais 

dramáticos, que podem sensibilizar mais a sociedade para o que foi a ditadura e os seus 

efeitos, os traumas que provocou, seu depoimento é muito importante nesse sentido. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, antes de terminar, 

primeiro, Derlei, você é um exemplo de conduta, tanto é que você está conosco aqui hoje 

depondo com uma sinceridade e uma transparência e não escondendo nenhuma passagem, 

mesmo dessa fase mais crítica que foi o afastamento do seu filho. E um dia você volta para 

depor com mais calma, não sobre torturador, e tal, mas sobre toda a sua trajetória. 

Dra. Rosa, antes de encerrar a sessão, eu estou recebendo aqui o Marco Aurélio, da 

coordenação do Grupo JK, da Faculdade de Direito, eu estou falando no microfone para 

registrar em ata, ele está trazendo um documento para a Comissão Nacional.  

Essa sessão vai suspender agora, Marco Aurélio, e a doutora está indo lá para o 

Conjunto Nacional, porque a Comissão Nacional está reunida à tarde para uma série de 

oitivas. Então, eu queria agradecer. Qual é o seu sobrenome? Marco Aurélio Braga, da 

Comissão JK, da São Francisco.  

Agradecendo a presença de todos, essa sessão está encerrada. Você vai entregar o 

livro para a doutora Rosa autografar o livro, né?  

Parabéns, Derlei, obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

03/11/2014 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A parte formal. 

 Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 148ª Audiência 

Pública, 3 de novembro de 2014, Auditório Teotônio Vilela, 14h. 

 Está instalada a 148ª Audiência Pública da Comissão da Verdade Rubens Paiva, 

no dia 3 de novembro de 2014, às 14h, no Auditório Teotônio Vilela. 

 Sobre as violações dos direitos humanos dos povos indígenas, das comunidades 

tradicionais durante o período da ditadura militar. 

 Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

 A Mesa é composta por Maria Rita Kehl, psicanalista, escritora, jornalista e 

membro da Comissão Nacional da Verdade. 

 Orlando Villas Bôas Filho, jurista e professor da Faculdade de Direito da USP, e 

da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 Pádua Fernandes, pesquisador da Comissão Rubens Paiva, e Danilo Morcelli, 

que são os dois proponentes dessa audiência. 

 Sem mais delongas, passo a palavra para a Maria Rita Kehl. 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Sem mais delongas eu não esperava. 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você prefere que ele fale 

antes? 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Não, não, não. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá ligado?  
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 A SRA. MARIA RITA KEHL – Bom, boa tarde. Muito obrigada, Adriano, 

pelo convite e as pessoas da Mesa que vão falar também, estou muito contente de estar 

aqui. 

 Eu, na verdade, sou a pessoa menos especializada na questão indígena, 

provavelmente de todas as pessoas dessa sala. 

 E quando escolhemos os grupos de trabalho da Comissão da Verdade eu escolhi, 

por minha convivência com o MST, escolhi o tema do Campo e junto no mesmo, 

digamos, pacote, de quem se prontificava a investigar as graves violações de direitos 

humanos contra camponeses, veio o outro capítulo, das graves violações dos direitos 

humanos contra povos indígenas. 

 E aí, eu faço sempre essa brincadeira, que eles vieram no mesmo pacote, 

evidentemente é uma brincadeira, que é uma ironia em relação a quem organizou dessa 

maneira os grupos de trabalho, porque é como se fosse assim, um adendo à questão 

camponesa, do jeito que estava proposto no capítulo. 

 Eu, que não entendia nada do assunto, nada mesmo, posso dizer há dois anos e 

meio atrás, nada mesmo, a não ser como leitora de jornais, que de vez em quando 

apareciam nos anos 1970 e 1980 muitas notícias, mas não ia além disto, me espantei de 

perceber, porque me interessou o assunto, já que estava comigo eu fui procurar. Claro 

que em dois anos e meio você não se intera da questão indígena no Brasil, todos sabem 

disso.  

Tanto que é uma que não tenha ninguém aqui dos grupos que se organizaram pra 

fechar o meu relatório final, que aí sim são todos grupos de pesquisadores da questão 

indígena, a Manuela Carneiro da Cunha, Marcelo Zelic, Daniel Pierri, do CTI, Beto 

Ricardo, do ISA, aí, com a ajuda desses grupos, eu pude fazer, quer dizer, eles fizeram, 

eu gostaria que eles estivessem aqui, pra eu poder homenageá-los. Eles fizeram um 

excelente capítulo. 

 O que eu pude fazer foi visitar várias terras indígenas e colher depoimentos. Isso 

já foi pra mim, assim, uma, uma abertura imensa de percepção, de sensibilidade, de 

conhecimento. Então eu vou poder contar rapidamente, principalmente o que eu pude 

escutar nessas viagens a terras indígenas. 

 Primeiro um rápido parágrafo, digamos assim, conceitual, até hoje eu sou 

contestadora. Dentro da Comissão, quando eu afirmo isso, mas quando acontece de eu 

dar entrevistas eu continuo afirmando, que os povos indígenas talvez tenham sido os 

mais afetados pela ditadura militar. 
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 É claro que nesse sentido a gente... Violação dos direitos humanos são violações 

dos direitos humanos, não nos interessa um ranking numérico, quem foi mais afetado 

então é mais vítima do que quem tem como os filhos, as crianças aqui, que seriam o 

quê, 43 que você disse que estão no livro? 

 

 O SR. – É. 

  

A SRA. MARIA RITA KEHL - Isso não importa a mínima a questão 

numérica, eu só gosto de enfatizar a questão numérica perante públicos, que não é o 

caso daqui, que contestam que os índios tenham sido vítimas. 

No relatório final nós estimamos, porque é um número muito difícil de você 

concluir, uma vez que em alguns massacres há muitos desaparecimentos de corpos, etc., 

mas estima-se um número de 8.000 indivíduos afetados por políticas de Estado que 

passaram por cima dos direitos dos indígenas. 

E nesse sentido, a segunda pergunta que caberia é, bom, ta são 8.000 vítimas? 

Mas 8.000 vítimas são vítimas de quê? Eles não estavam contra a ditadura. 

Eles foram reprimidos, eles foram torturados por membros do exército ou da 

polícia, encarregados de capturar, de obter informações, de maltratar. Os militantes 

políticos não. 

Não foi esse o contexto das graves violações contra povos indígenas. 

O interessante desses meus dois capítulos, Indígenas e Camponeses, é que eles 

revelam uma característica da ditadura militar que não é específica da ditadura militar e 

que talvez até explique uma das motivações da ditadura militar, que é o modo de se 

ocupar as terras pelo interior do Brasil. 

Quer dizer, não só a violência no modo de ocupação de terras no interior do 

Brasil perpassa todo o período de 1946 a 1988, que é o período de investigação da 

Comissão da Verdade e, às vezes, a gente lamenta que esse período não seja, não tenha 

um foco específico na ditadura militar. 

Provavelmente, quando a Câmara dos Deputados e o Senado aprovaram essa lei, 

que foi uma lei difícil de ser aprovada, provavelmente esse período foi para 

descaracterizar a ditadura militar, vai bem antes. 

Com a Constituinte começa com a Constituinte que encerrou a ditadura Vargas e 

termina com a Constituinte que encerrou a ditadura de 1964 a 1988, mas, se esse 

período ampliado, o que talvez enfraqueça um pouco as denúncias que a Comissão da 
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Verdade tem sobre as violências e as arbitrariedades e aos crimes praticados durante o 

período militar, por outro lado nos ajuda a compreender a violência social brasileira 

como uma violência continuada, principalmente contra os povos que ocupam as terras 

do interior do país. 

Quer dizer, o modo como todos os governos, federais, estaduais, municipais, em 

todos os períodos, todos os poderes, Exército, Polícias, poderes das prefeituras locais, 

sempre estiveram do lado dos invasores de terra, do grileiro, do grande latifundiário. 

E como, particularmente a partir dos anos 1970, os grandes projetos de ocupação 

da Amazônia, que já partiam de uma premissa errada, que é como se a Amazônia 

estivesse vazia, então vamos ocupar esses vazios demográficos, não é?  

Baseados, isso a gente já conseguiu incluir no relatório, baseados, muitas vezes, 

em aerofotogrametrias feitas pela Funai, sendo que a aerofotogrametria, vocês devem 

saber, por cima da selva Amazônica não detecta a presença de povos indígenas, a selva 

é muito fechada, então a Funai dava certidão  

A Funai, que era um órgão criado na ditadura, para substituir o antigo SPI, que 

também não era um órgão de defensores da causa indígena, mas a Funai foi mais bem 

aparelhada para isso, sobrevoava terras de interesse daqueles grandes projetos de 

ocupação da Amazônia, fazenda Bradesco, fazenda Volkswagen, fazenda Bamerindus. 

Eram terras dadas, na verdade, para apoiadores do governo fazer grandes 

latifúndios, fazendas de gado, enfim, grandes plantações de cana, que destruíam a mata 

e que tinha que expulsar os povos indígenas de lá. Tinham pela ótica do fazendeiro, 

claro. 

E a Funai passava então, sobrevoava a região, de helicóptero, de teco-teco, fazia 

a fotografia aérea, e dizia “Está aprovado que aqui não tem presença indígena.” 

E a partir dessa fraude, que já é em si... A fraude não é uma violação de direitos 

humanos, mas ela tem que estar responsabilizada, os dirigentes das Funais, das diversas 

gestões da Funai, têm que ser responsabilizados, porque essa fraude dá permissão para 

essas graves violações que vitimaram, no mínimo, 8.000 indígenas. 

Que são, evidentemente, a aproximação descuidada desses povos indígenas, 

aproximação descuidada num período em que, aliás, desde o Xingu já se sabia que os 

índios não tinham resistência para as doenças dos brancos, então, essa aproximação 

descuidada, em que os agentes da Funai não levavam vacinas, remédios, etc., produziam 

mortandades por epidemias. 
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Aí tem gente que diz, mas “Ah, isso não é grave violação dos direitos humanos.” 

É grave violação, quando havia um interesse explícito em proteger os índios desse risco, 

quer dizer, que morram, problema deles se eles não têm defesa contra sarampo, 

catapora, malária, até diarreias por alimentos que afetavam os índios e não afetavam os 

brancos. 

Enfim, então uma parte desse morticínio foi causado por essas aproximações 

descuidadas de grupos de contato da Funai, e do SPI, sem o devido cuidado, sem levar 

vacina, sem levar remédios, sem vacinar os próprios agentes. 

E nós chegamos a entrevistar em Alagoas um ex-funcionário da Funai, que hoje 

tem mais de 80 anos, que em 1972 se demitiu da Funai, coisa muito rara, um servidor 

público que tem a carreira garantida, e a aposentadoria garantida se demitir desse 

serviço público, não que o salário de um sertanista da Funai fosse muito alto, mas era 

uma carreira segura no serviço público. 

Ele se demitiu e deu uma entrevista a “Veja”, também muito corajoso, porque na 

época, 1972, a repressão era brava e declarou, e a entrevista tinha esse subtítulo, “Eu 

não estou aqui para ser coveiro de índios.” 

E quando nós fomos entrevistá-lo, para entender porque ele tinha dito isso, ele 

explicou exatamente a angústia dele. Jovenzinho que entrou na... Virou, se tronou um 

sertanista, com o ideal de que ele ia ajudar a proteger os povos indígenas, ajudar a fazer 

aproximações cuidadosas, protegê-los da violência, da aproximação do branco, e ele 

percebeu, e ele contou de alguns casos, Arara, Gavião, uns grupos da Amazônia, que ele 

mesmo sabia que a equipe dele era portadora da morte, da dizimação dessas tribos. 

É claro que esse... O descaso pelo qual o Estado... 

Oi, Zelic. Agora é bom, porque ele pode completar todas as coisas que eu não 

lembro com exatidão. Vai completando, viu? Todas as coisas que eu falar meio 

vagamente, pode ir completando. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Eu estou falando ainda das mortes por 

contágio. 

Então, esse descaso, intencional, do Estado é um descaso criminoso e foi 

responsável, em alguns casos, por, nós podemos chamar de genocídios, ou seja, aldeias 

dizimadas por essas doenças. 
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Nós temos o depoimento de um outro sertanista, que era um sertanista ambíguo, 

porque na aproximação do Kreen-Akarôre, por exemplo, pra assustá-los, ele chegou a 

atirar, assustar mesmo os índios, intimidar mesmo, com armas de fogo, mas ao mesmo 

tempo ele tinha muito interesse em proteger os índios. 

Tem trechos do diário dele em que ele diz “Estou aqui numa agonia enorme. Eu 

sei que vou ser obrigado daqui a pouco a abordar, eu não me lembro se era os Kreen ou 

outro grupo, e eu sei que eu vou levar doença pra eles, que nós não temos remédios, eu 

cansei de pedir vacinas e as vacinas não vêm, as medicações não vêm.” 

Então esse é um aspecto, que eu começo por esse aspecto porque ele, talvez, seja 

o mais genérico. O que aconteceu você vai encontrar em várias regiões do país, o 

mesmo tipo de abordagem e o mesmo tipo de descuido criminoso, nós podemos dizer 

no relatório da Comissão da Verdade, criminoso de agentes do estado em todos os 

escalões. 

Quer dizer, não é o pequeno agente que é descuidado, é a direção do órgão 

encarregado de proteger os índios, que não o faz sabendo das consequências. E, além 

disso, bom, aí continuam com deportações forçadas, como o caso dos Xavante, por 

exemplo, e aproximações violentas. 

 Como é o caso dos Waimiri-Atroari, que foi o primeiro grupo que nós 

visitamos, em Roraima, que é um grupo que eram, mais ou menos, 7.000 indivíduos, 

estimadamente 7.000 indivíduos vivendo na mata, isolados, absolutamente isolados, e o 

governo decide passar uma estrada, e decide baseado em mapa, em aerofotogrametria, 

sem nenhum cuidado também.  

Aproximação, quando as máquinas se aproximam desses índios isolados, que 

não sabiam que barulho era aquele, que não sabia que ronco era aquele das máquinas, 

evidentemente, saíram da mata armados, querendo enfrentar sabe-se lá que monstro e 

houve troca de tiros, não houve nenhum cuidado em protegê-los, além das mortes por 

doenças.  

E de 7.000, quando terminou a passagem dessa Cuiabá, não é Cuiabá-

Santarém... 

 

O SR. – Manaus – Boa Vista. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Manaus – Boa Vista.  
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Cuiabá – Santarém acho que é dos Xavante, Manaus – Boa Vista, eles eram 350, 

quer dizer, houve uma dizimação dos Waimiri-Atroari. 

Outra aproximação, igualmente violenta, foi da perimetral norte, que foi uma 

estrada tão mal calculada que ela foi inclusive abandonada no meio do caminho, porque 

as verbas acabaram, quer dizer, foi absolutamente mal calculada. 

Aí você tem todo o resto do contexto da ditadura militar, a corrupção, o 

autoritarismo, “Vamos fazer porque alguém quer, porque algum general está interessado 

nas terras.”, conhece gente interessado no garimpo, nos minerais que têm na terra 

indígena. 

Começaram a abrir essa terra, também em Roraima, pro norte, pro nordeste, não 

é? De Roraima. Noroeste, essas coisas todas... Eu fui a estes lugares, mas nunca sei pra 

que lado que eu estou indo. 

E também foi uma aproximação que causou enorme dizimação dos Yanomami. 

Os Yanomami, que foi aquela etnia que começou a ser vacinada e a Claudia Andujar fez 

até aquele filme, aquela série fotográfica “Marcados”, mas aquele “Marcados” na 

verdade, embora o contexto já seja muito triste, porque eles estão todos ali, já com a 

plaquinha pra ter o número pra serem vacinados, etc. 

A vacinação em si não é uma violência, é porque eles passam a ser marcados 

depois que a estrada começa e depois que eles começam a morrer, e aí eles começam a 

ser identificados para serem vacinados. 

Bom, claro que a gente pode conversar bastante, mas só pra dar uma noção do 

pouco que a Comissão da Verdade conseguiu fazer em dois anos e meio, porque são 

muitos. 

O Marcelo Zelic, depois eu gostaria que ele falasse um pouco do relatório 

Figueiredo, que ele encontrou, por coincidência ou não, eu não sei qual é a entidade 

indígena que paira sobre ele, que fez com que ele encontrasse esse relatório no começo 

da Comissão da Verdade, abriu aí uma brecha, talvez ele possa falar disso. 

E eu gostaria de falar rapidamente das etnias que nós visitamos. 

Nós visitamos, além dos Waimiri e dos Yanomami, nós visitamos os Pataxó e os 

Tupinambá do sul da Bahia, em que aí você encontra outro tipo de violação com 

envolvimento de agentes do Estado, não é o Governo Federal, como é nessas grandes 

obras de ocupação da Amazônia, são as prefeituras locais, que protegem o fazendeiro de 

cacau, o outro que quer derrubar a mata e fazer um pasto. 
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E aí, da mesma forma, quer dizer, é polícia local, é o fazendeiro que é armado e 

que a prefeitura, que a polícia local não incrimina o fazendeiro que faz aproximação 

armada dos índios e, enfim, esse é o contexto das violações no sul da Bahia. 

Os Suruí, que talvez tenham sido as vítimas mais diretamente políticas. Os Suruí 

da região da Transamazônica, porque no período de repressão à Guerrilha do Araguaia, 

que foi um período violentíssimo, vocês sabem que a Repressão a Guerrilha do 

Araguaia foi realmente uma repressão com decisão de autoridades superiores, de que 

nenhum guerrilheiro devia...  

Nenhum futuro guerrilheiro, porque não chegou a haver guerrilha, não é? Devia 

ser conduzido à prisão, todos deveriam ser exterminados ao serem capturados, e os 

Suruí, que estavam na mata e que não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, 

também estavam isolados, foram escravizados, a palavra melhor talvez seja essa, pelo 

Exército. 

Porque eles tiveram que sair das aldeias forçados, para encontrar, a rastrear os 

paulistas.  

Eles não sabiam quem eram “terroristas”, que era o modo como o Exército se 

referia aos guerrilheiros, eles não sabiam onde estavam, eles não sabiam o que estava 

acontecendo, e eles foram muito maltratados e a aldeia, principalmente, sofreu muito, 

porque o Exército, sem o menor respeito, tirou todos os homens, levou todos os homens 

pra mata, e as crianças ficaram passando fome, as mulheres... 

Também sobrevoavam a aldeia de helicóptero, jogavam bombas nas imediações, 

então foi um período terrível e os Suruí são hoje a única... O único grupo indígena que 

recebeu anistia. Foi reconhecido como vítima da ditadura e recebeu, foi beneficiado 

com a anistia. 

Nós também fomos numa região, que até hoje, se a Comissão da Verdade 

pudesse se estender até o presente seria uma região que entraria no trabalho, hoje, da 

Comissão da Verdade, que é a região de Mato Grosso do Sul. 

Oi, Rafael, tudo bom? É bom! Está chegando gente que me ajudou no relatório e 

que pode complementar aqui. 

Nós fomos então pra região de Mato Grosso do Sul, de Dourados, onde muitos, 

muitos, muitos grupos de Guarani Kaiowá. Foram, na época, vitimados por esse conluio 

entre prefeituras e polícias locais e interessados nas terras. 
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E uma companhia, chamada de Mate Laranjeira, que tinha plantação de mate, 

uma companhia grande que invadiu as terras, que capturou índios para trabalho escravo, 

que nos confrontos matou índios, etc. 

Por fim, nós estivemos em Minas Gerais, na região Krenak, perto de Resplendor, 

em Minas Gerais, na aldeia dos Krenak, onde foram feitos um presídio indígena e um 

presídio desde o tempo do SPI, antes da Funai ainda, o Serviço de Proteção ao Índio, 

nós visitamos as ruínas do presídio.  

Os índios mais velhos contam histórias em que, com a presença do SPI ali, com 

esse presídio e a criação, que o Zelic depois pode falar um pouquinho, de uma guarda 

rural indígena, os índios eram presos e torturados, um porque bebeu, o outro porque não 

obedeceu a ordem do chefe do posto da SPI para fazer algum tipo de trabalho forçado, e 

o índio não trabalha forçado como nós, que nem percebemos que trabalhamos forçados, 

não é? 

O índio não trabalha forçado, é uma coisa que eles têm ainda a nos ensinar, mas 

enfim, então havia presídio, havia tortura nessa terra indígena com Policiais Militares, 

houve até a deportação de índios para uma outra região, perto de Belo Horizonte, 

chamado Fazenda Guarani, que era um outro presídio. Então houve muito leva e traz de 

índios de um lugar para o outro. 

E, finalmente, nós estivemos agora numa audiência pública em Aquidauana, 

também no Mato Grosso do Sul, onde não houve muitos resultados para a Comissão da 

Verdade, mas pegou também o povo Terena. 

Eu estou só fazendo uma discrição do que nós incluímos no relatório, porque eu 

acho que as pessoas que vão falar aqui conhecem mais o tema do que eu, e estou 

disposta, evidentemente estou disponível, para se vocês quiserem mais detalhes do que 

a gente ouviu e do que a gente incluiu nesse relatório. 

Mas eu acho que as etnias são essas que eu acabei de descrever, se eu lembrar... 

Ah, desculpem, claro, os Guarani M’byá, de Guaíra, da região do Paraná, mesma 

coisa, mesma Mate Laranjeira e outras companhias ligadas a grandes fazendeiros, que a 

lógica era a mesma, quer dizer, não eram políticas nacionais, como no caso das políticas 

de ocupação da Amazônia, que vitimaram os Gavião, que vitimaram os Yanomami, que 

vitimaram os Waimiri e muitos outros. 

Eram políticas locais, em que o poder local protegia o fazendeiro, mesmo que o 

fazendeiro fosse um invasor de terras indígenas e um assassino ou um escravizador do 
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trabalho indígena. O fazendeiro contava com o poder público, com a polícia, etc., para 

proteger os seus interesses. 

Basicamente é isto que está no nosso relatório, com mais os depoimentos dos 

indígenas, que são muito vivos e muito bonitos. 

Depois que a gente entende um pouquinho mais também dessa delicada ética dos 

povos indígenas que eu tive a honra de poder conhecer só, talvez 1%, assim, do que é 

tudo isso. 

Muito obrigada.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maria Rita, antes de 

passar a palavra pro Orlando Villas Bôas, ainda sobre relatório. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Hã, hã. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Nós, na última audiência, 

ouvimos através da internet a Memélia Moreira, e ela falou muito do Tribunal Bertrand 

Russell. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Hã, hã. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  E do Juruna, do Mário 

Juruna, essa parte do Tribunal Bertrand Russell vai ser, foi colhida no relatório da 

Nacional? 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Deixa eu perguntar ali, foi, Rafael? 

Porque na verdade eu vou contar pra vocês, por isso que eu saudei a presença do 

Rafael, porque apesar de eu ter ficado esses dois anos debruçada sobre o tema, eu 

entendi nas minhas reuniões com o ISA, com o CTI, com vários pesquisadores que 

estão há muito tempo estudando isso, que para compor um relatório eu não tinha o 

conhecimento suficiente da questão. 

Então, na última hora, quem escreveu mesmo o relatório indígena e, claro, ele 

tem que ser assinado por mim, porque eu confio nesse grupo e eles incluíram, 

evidentemente, uma parte da minha pesquisa, mas eles têm muito mais pesquisa, há 

muito mais tempo. 
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Foi um grupo de pesquisadores que inclui o Marcelo Zelic, inclui o Rafael, que 

inclui o pessoal do CTI, o Daniel Pierri, enfim, eu nem vou nomear, é uma lista grande 

de pessoas, Manuela Carneiro da Cunha, quem redigiu o relatório final foram eles. 

No geral, na Comissão da Verdade, então ele vai falar sobre isso.  

No geral, deixa só eu explicar. Na Comissão da Verdade, e eu não sabia disso, 

porque eu tenho o gosto por escrever, então, num primeiro momento, eu quis escrever 

os meus capítulos, mas cada subgrupo, o mesmo grupo das graves violações contra 

prisioneiros políticos, o grupo que faz a introdução sobre o contexto da introdução 

ditadura militar, cada capítulo foi escrito na verdade por assessores, que são os 

pesquisadores do tema. 

Nós somos os responsáveis pelo grupo, mas cada capítulo foi escrito por 

pesquisadores.  

E eu achava que ia escrever meus capítulos e percebi que, em dois anos e meio, 

eu não tinha chegado nem na unha do dedão do pé do gigante, que é o tema indígena. 

Então, talvez o Rafael possa responder essa questão sobre... Porque já é o 

momento da Resistência, não é? Já é o momento que começa uma Resistência e uma 

divulgação internacional das violações. 

Você quer falar um pouquinho, Rafael? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, depois.  

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Tá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então. Vamos ouvir o 

Orlando Villas Bôas, daí eu peço, você vai poder ficar um pouco mais conosco, não é, 

Rafael? 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É.  

Então, é com muita, muito prazer, muita honra que nós estamos recebendo o 

senhor, professor, evidente que pela sua pessoa, pelo fato do senhor ter vindo e por toda 

a história... Está falhando esse microfone. 
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A SRA. – É porque você está falando de lado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, até vou lhe passar 

esse microfone, pro senhor ter mais conforto. É que eu tenho por hábito tentar olhar 

para as pessoas, então, muito obrigado pelo senhor ter vindo, pela sua contribuição e por 

toda a história da sua família, muito obrigado. 

 

O SR. ORLANDO VILLAS BÔAS FILHO – Eu que agradeço.  

Eu queria iniciar agradecendo o convite, agradecendo ao deputado Adriano 

Diogo, agradecendo à Maria Rita e agradecendo ao meu colega e, já de longo tempo, 

enfim, interlocutor, que é o Pádua Fernandes, enfim, um pesquisador que tem uma 

sensibilidade muito grande pra essa temática, e não só para ela, para as outras também. 

Enfim, dizer que da minha parte é um prazer enorme poder estar presente aqui, 

nessa Audiência.  

Não por mérito próprio, evidentemente que não, e eu entendo claramente que o 

fato de eu estar presente aqui decorre de uma força simbólica de uma certa atuação 

desenvolvida por meu pai, e não só evidentemente por ele, mas por um certo grupo num 

contexto marcado por todas essas atrocidades que tem ganhado visibilidade em função 

do importantíssimo papel despenhado pela Comissão da Verdade. 

Enfim, eu acho que no contexto brasileiro, essas questões apontam uma 

maturidade não apenas institucional, mas social do país, tocar nessas questões todas, são 

questões que foram simplesmente descartadas, desconsideradas, enfim, em virtude do 

fato de que, como bem notou a Maria Rita, a questão indígena no Brasil aparece como 

uma espécie de capítulo que anda a reboque da questão fundiária. 

Então, de um modo geral, o índio aparece como uma figuração abstrata e 

incomoda que está colocada num contexto que interesse efetivamente a ocupação 

produtiva do território brasileiro. 

Uma ocupação, evidentemente, como todo mundo sabe, é uma ocupação 

predatória, de uma lógica que não é marcada pela sustentabilidade, é uma lógica de 

acumulação. 

 E tudo isso, evidentemente, recrudesceu num contexto institucional marcado 

pela arbitrariedade, marcado pela absoluta possibilidade de desconsideração, de 

garantias mínimas e isso, obviamente, num contexto em que os envolvidos são os 

índios, aparece de uma forma muito mais voraz, muito menos freada, na medida em que 
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não há, sequer, a possibilidade de um controle efetivo do que está sendo feito, ou do que 

estava sendo feito, com as populações naquele contexto. 

Enfim, já tive oportunidade de discutir essa questão certa feita com o Pádua. Eu 

acho que o Pádua sintetizou muito bem essa ideia, a ideia que se traduz no fato de que 

as populações indígenas sequer foram objetos de uma judicialização da Repressão, uma 

judicialização do arbítrio que incidia sobre eles, sobre essas populações. 

E, evidentemente, que há aqui uma questão que tem que ser objeto de discussão 

pública, de meditação, de conscientização das pessoas, enfim, acerca do que ocorreu 

com esses povos no contexto brasileiro. 

Enfim, é uma estimativa, como disse a Maria Rita, uma estimativa que, como 

qualquer estimativa, tem a sua imprecisão, mas a projeção de 8.000 afetados por essa 

política desenvolvida no contexto em questão é algo que não pode ser, evidentemente, 

simplesmente desconsiderada. 

Eu acho que foi uma política sistemática de desrespeito, uma política que por 

questões de etnocentrismo, por questões de arbítrio, de pouco importa do que seja, 

desrespeitou de maneira absolutamente aviltante populações inteiras, não apenas 

indivíduos isolados, mas também desrespeitou culturas, desrespeitou o próprio 

patrimônio constitutivo do país. 

Enfim, como eu dizia, eu não estou aqui, evidentemente, em função de mérito 

próprio. Essa temática é uma temática que me concerne não em função de ser objeto das 

minhas pesquisas mais diretas, ou de uma atividade da qual eu tenho mérito de ser 

convidado para compor uma audiência tão importante como essa, mas sim em função de 

uma experiência paradigmática que envolveu meu pai e uma série de outras pessoas, e é 

um pouco sobre isso que eu gostaria de falar hoje. 

Conversando com a Maria Rita quando eu cheguei aqui, ela me disse que não 

teve a oportunidade de ir ao Xingu, em função do fato de que a Comissão da Verdade 

estava focada justamente naqueles contextos em que o desrespeito foi efetivo, marcante. 

E eu dizia a ela, que muito bom que não tenha sido justamente essa a 

oportunidade que a tenha levado ao Xingu. 

Justamente isso serve para marcar o quê? O caráter, enfim, excepcional que essa 

experiência assumiu, inclusive nesse contexto, não só na sua formação que 

evidentemente precede, e muito, ao contexto Regime Militar, mas também no contexto 

do próprio Regime Militar o Parque Indígena do Xingu, por uma série de fatores, pode 
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se manter distante dessa trágica situação que acometeu uma série de outras comunidades 

de populações indígenas noutros contextos no país. 

Eu não vou me estender sobre questões que já foram trabalhadas pela Maria 

Rita, que eu acho que as resumiu de maneira bastante clara e efetiva, mas eu acho que 

alguns pontos precisam ser de fato ressaltados. 

Eu acho que, em primeiro lugar, a questão da violência continuada. Essa questão 

é muito importante se notar, porque a gente não pode cair também na ingênua ideia de 

que isso se inicia com o Regime Militar. 

A ocupação do território brasileiro é uma ocupação violenta historicamente. Essa 

violência vem marcando o trato com as populações indígenas, e não só com elas, a 

Maria Rita tem condição de desdobrar essa questão, do que aconteceu com as 

comunidades campesinas à exaustão, ou seja, essa ocupação bastante violenta que 

envolve o território brasileiro em diversos contextos. 

Só para que se tenha ideia, para mostrar o quanto essa questão ela é uma questão 

que extrapola, embora ela se radicalize, talvez, durante o período do Regime Militar, 

mas que extrapola esse período. 

Meu pai contava que à época em que o Brasil resolveu ocupar o seu território na 

chamada “Marcha para o Oeste”, criada nos anos 1940 pelo Getúlio Vargas, essa 

“Marcha para o Oeste” ela seria implementada num primeiro momento, por uma 

expedição paramilitar. 

Para dizer que naquele contexto, cada trabalhador que pertencia a essa 

Expedição Roncador-Xingu, da qual ele iniciou de maneira um pouco escamoteada, se 

fingindo de trabalhador, porque ele não foi aceito num primeiro momento, depois ele 

assumiu. 

Ora, cada trabalhador dessa expedição, que surge na época do governo Vargas, 

surge em 1943, recebia uma, o que a gente chamava de mosquetão, eu não sei 

exatamente o que é isso, deve ser um rifle rudimentar, uma espingarda, enfim, arcaica, 

recebia um mosquetão com 50 tiros, ou seja, a ideia, portanto, é de que esta frente tinha 

uma finalidade de limpar o caminho para a ocupação do território. 

Então é uma violência que se estende já desde há muito tempo e isso segue uma 

lógica de ocupação, que é uma lógica colonial, ainda, que nós temos que se perpetua, 

em certo sentido, até hoje, evidentemente com os matizes devidos. 

Mas, então, é uma violência que vem se estendendo, é uma violência que muitas 

vezes recebeu o respaldo institucional, noutras vezes recebeu aquiescência velada do 
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Estado a partir da negligência em relação às práticas que ocorriam, como a Maria Rita 

mencionou. 

A gente tem uma situação que é uma situação heterogênea, uma situação 

díspare. Em alguns contextos, política de Estado, agora voltando um pouco mais, 

especificamente para o contexto do Regime Militar, ou seja, a intencionalidade própria 

do Estado, de afetar as populações indígenas negativamente. 

Em função da introdução, a gente não pode esquecer que nesse contexto do 

Regime Militar, ocorre muito fortemente a pretensão de se introduzir uma certa lógica 

de mercado do capital no contexto Amazônico. 

E, portanto, há nesse contexto do Regime Militar a clara subordinação dos 

interesses indígenas a uma política desenvolvimentista que tem um cunho econômico, 

então, evidentemente, o índio aparece lá como obstáculo, ou via de regra fácil de se tirar 

do caminho, outras vezes nem tanto, mas o fato é que ele aprece lá pela ótica negativa, 

como algo que atrapalharia o desenvolvimento do país, o nosso milagre econômico tão 

acalentado, mas jamais efetivamente concluído. 

Então a ideia de que nesse contexto marcado por uma violência de Estado, por 

uma violência respaldada pelo Estado marcou uma faceta da situação dos povos 

indígenas, porque em outros lugares a violência foi uma violência privada, uma 

violência que decorre muito mais da negligência do Estado, do que propriamente da sua 

ação efetiva em relação a certas populações, a certas sociedades indígenas. 

Enfim, então eu acho que é um quadro complexo, é um quadro marcado por, 

enfim, situações que sempre que... Elas têm um denominador comum, de terem 

colocado as populações indígenas numa situação de vulnerabilidade, numa situação de 

aviltamento sistemático dos seus direitos, mas o modo pelo qual concretamente esses 

direitos foram violados, evidentemente, variou bastante. 

Enfim, então eu acho que é muito importante o trabalho da Comissão, de trazer a 

lume tudo isso, de mostrar o quanto essa faceta inaceitável da nossa história nos é 

próxima, talvez até, infelizmente, ainda recorrente no contexto brasileiro, enfim. 

Então essas questões todas eu, enfim, julgo extremamente importantes na 

discussão pública que deve ser travada nesse contexto do nosso país. 

Bom, eu não sei exatamente, enfim, se vocês querem, talvez seja interessante 

nós abrirmos para uma discussão. O que eu talvez pudesse só sublinhar é que, no 

contexto da transição para o Regime Militar, houve aqui, no contexto brasileiro, uma 

mudança no norte da política indigenista do país. 
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Por razões históricas, até então tinha uma certa preponderância de um modelo de 

política indigenista, que era um modelo, em certo sentido, protecionista, um modelo que 

vai encontrar no Parque do Xingu uma certa expressão da sua realização e 

progressivamente esse modelo vai começar a ceder espaço para um modelo que vai ser 

chamado de integracionista. 

Eu estou me valendo aqui de uma distinção que é dos anos 1970, mas uma 

distinção que me parece ainda válida, importante, que foi proposta por um autor 

chamado Shelton Davis, num livro muito importante, intitulado “Vítimas do Milagre”, 

então eu acho que é bem um pouco o que está colocado aqui no contexto. 

Ou seja, as vítimas são os povos indígenas, as comunidades ribeirinhas, os povos 

amazônicos de uma maneira geral, e o milagre é o milagre econômico. Então ele 

mostra, nesse importante texto, o modo pelo qual essa lógica predatória de ocupação do 

território brasileiro vitimou populações das mais variadas. 

E no que concerne aos povos indígenas ele mostra como se dá a transformação 

de uma política indigenista, em certo sentido orientada para a proteção do índio, pra 

uma política indigenista, com todo o problema que tem a gente não vai fazer a panacéia 

do protecionismo. 

Acho que têm problemas, problemas históricos, a gente tem que considerar isso, 

evidentemente no contexto em que a política foi desenvolvida, mas o que a gente nota é 

que essa política tinha uma preocupação de proteção. 

A partir do Regime Militar o que a gente percebe é a subordinação do interesse 

dos povos indígenas a um imperativo de mercado, imperativo de desenvolvimento 

econômico e, portanto, a ideia de que isso se traduz no que? Naquilo que o Shelton 

Davis vai chamar de um integracionismo. 

Integracionismo que vai ter como finalidade o quê? A rápida assimilação, 

incorporação do índio, seja lá como for, ainda que seja como cadáver, a esse processo 

de desenvolvimento que o Brasil, naquele contexto, buscava obter a qualquer custo. 

Enfim, isso foi evidentemente muito pernicioso às populações indígenas. 

Eu acho que nesse contexto despiciendo, capitular aqui, até porque eu não tenho 

esses dados de maneira mais sistematizados, os problemas que decorrem dessa 

subordinação de direitos e garantias há imperativos econômicos. 

O fato é que isso se implantou muito fortemente durante o período do Regime 

Militar, enfim. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



17 
 

Óbvio que várias vozes foram muito atuantes nesse contexto, eu acho que a 

gente tem que fazer jus às pessoas que nesse momento, num contexto de repressão 

importante, se colocaram arriscando a vida em prol dos interesses indígenas, 

contrariamente a lógica que se implementava então. 

E me parece interessante mostrar que esse quadro é um quadro que tem nuances 

no fim, evidentemente houve, por uma série de razões, certos contextos, como o Parque 

do Xingu, que em grande medida pode se colocar como exceção a uma certa regra no 

trato com os povos indígenas nesse contexto. 

E isso se deve, entre outros fatores, e não sou eu falando, porque também filho 

ficar se referindo a atuação de pai é, efetivamente, algo suspeito. Por essa razão vou me 

respaldar em pessoas que aludiram ao Parque do Xingu, inclusive fizeram de maneira 

crítica, no Eduardo Viveiros de Castro. 

Eduardo Viveiros de Castro é uma análise importante nesse contexto, uma 

análise crítica, inclusive, sobre o Parque, em que ele vai trabalhar os paradoxos de 

identidade que vão acontecer no contexto do Parque.  

E no bojo disso, entretanto, ele diz que “Se o Xingu resistiu, se o Parque do 

Xingu resistiu à voracidade de empresa mineradora, que tinha respaldo, ou pelo menos 

vista grossa do Estado brasileiro naquele contexto, ou da própria política deliberada do 

estaco brasileiro em dizimar comunidades, isso se deveu, em grandes medidas [São 

palavras não minhas, dele] ao carisma pessoal, do então administrador do Parque [Que 

era o Orlando Villas Bôas] e também à articulação política que ele pode obter naquele 

contexto, evidentemente de maneira limitada, para assegurar este projeto.” 

Enfim, eu acho interessante mostrar, mencionar isso, porque em meio a tudo 

aquilo que há de degradante nesse processo como um todo, e tudo aquilo que há, eu 

acho que vale também fazer o resgate de experiência que foram válidas, de todos os 

problemas que a gente pode apontar a elas, mas que foram válidas, ainda que 

expressando à exceção nesse contexto tão deletério. 

Enfim, eu não sei se... Enfim, eu imaginei um pouco esse depoimento preliminar 

para que nós possamos fazer uma discussão e aí eu acho que as questões podem fluir de 

uma maneira mais dialogável, enfim. 

Agradeço mais uma vez o convite. 

 

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

Então eu queria passar a palavra para o Pádua Fernandes. 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Obrigado.  

Boa tarde, eu agradeço a presença do público, agradeço a oportunidade de poder 

falar com a Maria Rita Kehl, com Orlando Villas Bôas Filho. 

E minha fala aqui será muito modesta, visto que a pesquisa que eu fiz. 

Eu cheguei à questão indígena, também não cheguei há muito tempo, muito 

menos tempo que o Orlando, que chegou já desde berço.  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Eu cheguei e vi a pesquisa dos documentos da 

ditadura militar, e estudando esses documentos secretos, os documentos secretos, 

confidenciais da ditadura militar, eu percebi como a questão indígena é importante para 

a ditadura, e é por isso que comecei a pesquisar o assunto. 

E eu queria começar lembrando de uma CPI da Câmara dos Deputados, de 1977, 

que foi uma CPI de muito menor âmbito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1967 ou 1977? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Em 1977. Muito menor âmbito do que a de 

1977, da Comissão Figueiredo, e era uma CPI bastante governista, bastante não, a 

Arena tinha maioria. 

Mas a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a apurar denúncias relativas 

à invasão de reservas indígenas, e avaliar o sistema de medidas desenvolvido no sentido 

de resguardar a fixação dos grupos indígenas. 

Ela é interessante. O pai do Orlando, ele deu depoimento, e um depoimento foi 

do padre Antonio Iasi Júnior, que na época era secretário do Cimi, Centro Indigenista 

Missionário. 

E ele começa dizendo o seguinte “Essa CPI é uma CPI impossível. Uma CPI 

sobre índio no Brasil é impossível. Porque são tantos crimes a levantar, [Isso ele diz em 

1977, claro que hoje é mais impossível ainda] são tantos responsáveis, que é impossível 

apurar. ”, ele começa “CPI do índio, uma CPI impossível.”  
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E, como epígrafe, escolhe, ele escolhe um trecho do livro do Hélio Bicudo, sobre 

o Esquadrão da Morte. Hélio Bicudo que esteve há poucas semanas aqui, num 

depoimento numa audiência que nós fizemos sobre o Esquadrão da Morte. 

E o Hélio Bicudo dizendo “Nesse país, quando nada se quer apurar, sempre se 

instaura uma Comissão de Inquérito.” E disse, “Essa CPI do índio é impossível, são 

muitos crimes a apurar e há muito tempo setores da Funai [Anteriores, inclusive, ao SPI, 

Serviço de Proteção ao Índio, que deu lugar a Funai.], e são muitos envolvidos, de todos 

os escalões do governo.” 

E há uma correlação óbvia com o Esquadrão da Morte, nos dois casos nós temos 

uma máquina de matar. No caso, uma máquina de matar, o Esquadrão da Morte, e com 

os índios, e nos dois casos são muitos criminosos em vários escalões, que até numa CPI 

já mostra que não iria muito adiante. 

Aí ele comenta alguns casos, então, um dos casos é justamente o Parque Xingu, 

que o Parque Xingu também foi vetado durante a ditadura com a estrada BR-80, ele foi 

cortado, ele perdeu uma parte por causa da abertura dessa estrada. 

E o Orlando Villas Bôas disse em 1973, nessa época, que dessa estrada, que 

propositadamente contou o Parque Indígena do Xingu, diz Orlando Villas Bôas “Não 

tem levado para a região se não cachaça, prostituição, aventureiros e depredadores da 

natureza.” 

“Os males que as estradas [Diz o padre Antonio Iasi] construídas na Amazônia 

com beneplácito, ou a revelia da Funai, causaram riscos à região [Isso era na década de 

1970], supera, e muito, tudo o que lhes aconteceu nos 70 anos anteriores.” 

Então, o tempo anterior é de genocídio. A experiência do Serviço de Proteção ao 

Índio, o Serviço de Proteção virou um serviço de massacre, de espoliação, mas a década 

de 1970, com os projetos desenvolvimentistas da ditadura, teriam superado esse tempo 

de massacre, o que mostra o seguinte, é verdade que o passado da questão indígena no 

Brasil é um passado de genocídio. 

E acontece que a ditadura militar ela traz um dado novo, um dado que faz o 

seguinte, todas as arbitrariedades locais, os conluios dos chefes locais com polícias, com 

prefeitos, governadores, no contexto da ditadura militar eles não sofrem controle algum, 

não há nenhuma chance de punição disso, porque o próprio, a própria estrutura do 

sistema é uma estrutura para o massacre. 

Isso tem relação com a própria doutrina de Segurança Nacional, então, a 

Doutrina de Segurança Nacional, embora a gente não possa propriamente de uma teoria, 
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porque é uma salada mais ou menos coerente de ideias sobre Guerra Revolucionária, 

dentro do contexto da Guerra Fria. 

Mas ela é, certamente, uma doutrina que é etnocêntrica, e é uma doutrina que é 

racista, que é etnocêntrica, e é desenvolvimentista. 

Então quando a gente pensa nessa doutrina desenvolvimentista com cunho 

econômico, a gente tem que lembrar que o econômico é só uma faceta, além tem um 

móvel que é político, então, isso a gente vê nos documentos secretos da ditadura. 

Então, essa doutrina, por isso que é importante estudar os documentos secretos 

dessa época, então, documentos do SNI, documentos dos Ministérios das Forças 

Armadas, documentos do Gabinete da Presidência, documentos do Conselho de 

Segurança Nacional. 

Então, nas aulas da Escola Superior de Guerra, já tem essa ideia de que o Brasil 

precisa de poder. Brasil é um país, por que o Brasil não tem mais poder? Brasil, 

estrategicamente, precisa de poder para se colocar no cenário das nações. 

O que falta pra eles, para o Brasil? Desenvolvimento. Desenvolvimento é uma 

questão de poder.  

Se o Brasil se desenvolver mais será mais forte, mais forte é considerar ocupar o 

seu lugar entre as nações civilizadas. 

Então essa ideia que a gente vê nas aulas da ESG, e provavelmente essa é a 

principal doutrina recebe no Brasil, que essa doutrina é largamente importada, 

principalmente da França, ela aparece, por exemplo, no conceito em 1969, ainda no 

governo de Costa e Silva, se faz o conceito estratégico nacional e que a ideia é a 

seguinte, o desenvolvimento é poder. O Brasil precisa se desenvolver para ter mais 

poder, tendo mais poder o Brasil conseguirá superar toda ameaça da guerra comunista, 

do Movimento Comunista Internacional, do MCI. 

Então o Brasil tinha um local dentro da geopolítica, estava alinhado as nações 

capitalistas, tinha esse local, haveria, segundo o Conselho de Segurança Nacional, um 

MCI, um Movimento Comunista Internacional, contra qual o Brasil lutava e esse 

inimigo, o Movimento Comunista Internacional, era principalmente o inimigo interno, é 

um inimigo insidioso que aparecia no seio da própria população. 

E o que esse inimigo fazia, segundo essa doutrina? Essa guerra, movida pelo 

chamado MCI, ela teria uma primeira fase, que é a guerra psicológica, e isso aparece na 

Legislação de Segurança Nacional, os incisivos decretos leis, então a ideia da guerra 

psicológica adversa. 
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Então a ideia de que esses inimigos, em geral internos, aliados ao comunismo 

internacional, o que eles fazem? Eles tentam subverter os valores, tentam exacerbar 

conflitos internos, e com isso abalar a moral de um povo, abalar o governo e, 

finalmente, aparecer a Revolução. 

Aí nisso a questão indígena. A questão indígena aparece como preocupação para 

o Regime em vários... Aparece em duas formas, ela aparece como silêncio, e aparece 

como preocupação explícita nesses documentos. 

Quando ela aparece como silêncio, isso tem uma relação com essa espécie de 

invisibilidade estratégica que se tem dos povos indígenas no Brasil, então, se 

historicamente se verifica narrativas e documentos em que é desconsiderada a presença 

deles, desses povos do Brasil, para que suas terras sejam ocupadas, pra que haja 

projetos, então se finge que eles não existem. 

Mas, então, documentos sobre projetos de colonização da Amazônia, 

principalmente do Conselho de Segurança Nacional, a presença desses povos é 

ignorada. 

É muito impressionante então, falar do Projeto de Integração Nacional, com a 

ideia das rodovias na Amazônia, e não se mencionar que essas populações indígenas 

usando o mito de que a Amazônia seria um vazio demográfico. 

Tá funcionando? 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Então... Você pode ligar aqui? 

Um documento que eu trouxe para mostrar... Se estivesse funcionando... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É, vê qual é o primeiro. O primeiro eu acho 

que é o... Foi? Não, eu quero o próximo slide, esse daqui é só (ininteligível). 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Tá.  
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A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Tá, tá bom. Passa o próximo. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Ah, isso é errado também.  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Esse é o segundo, eu queria o outro. 

Abriram... Abrimos... Esse é o segundo, não serve. É outro arquivo, abriram um 

outro arquivo. Mas eu leio, é outro arquivo, esse é o dois, então... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem o arquivo? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Não, tem o arquivo, só que abriram outro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah... 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Então é o seguinte, primeiro a preocupação 

dos boletins do SNI, eu ia mostrar a questão do... Ah, é esse mesmo! 

Então, “Essa é a CPI do índio, uma CPI impossível. É impossível porque são 

muitos crimes, é impossível levantar todos, não vão conseguir responsabilizar, porque 

são pessoas dos mais altos escalões até os mais baixos do poder, e a correlação que se 

faz com o índio no Brasil, que se pode comparar é com o Esquadrão da Morte.”, isso é o 

Padre Antonio Iasi, em 1977. Pode passar à seguinte. 

Aqui, eu vou falar desse depois. 

Esse documento é de 1974, a prática de genocídio e que menciona, é um 

documento de 1974, feito por antropólogos que não assinam e que esse documento... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sete quatro? Sete quatro? 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Sete quatro. É feito por um grupo de 

antropólogos que não assinam, e aí eles se colocam como vítimas do fascismo no Brasil, 

e por isso mandam esse documento, documento de vários massacres aos índios do 

Brasil, para a edição do Tribunal Bertrand Russell de 1974, quando ele julgou as 

torturas e mortes na ditadura. 

Então mostraram, olha, também houve sobre índios, também houve tortura e 

mortes de índios, e nesse documento de 1974 está mencionado que até o Xingu, até o 

Parque do Xingu foi afetado pela política desenvolvimentista com a abertura da BR-80. 

Você passa o próximo, por favor. 

Aqui, esses aqui são documentos reservados do SNI. Então o SNI fazia um 

sumário do comunismo internacional. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Com o levantamento de várias notícias sobre o 

que eles entendiam o que era comunismo, então, por exemplo, dia de aniversário da 

educação Universal dos Direitos Humanos da ONU, o que é que é isso? A gente é 

comunista, é direitos humanos, está no calendário comunista do SNI. 

Então, aqui, por exemplo, eu separei, por exemplo, acho dessa... Pode passar à 

próxima. 

Essa é uma página deles. Então aqui se diz o seguinte... 

 

O SR. PRSIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Não, são vários. 

Então, “Várias denúncias que o comunista nacional tem como alvo a 

Transamazônica e o gigantesco esforço que o Brasil faz para integrar todas as suas 

regiões. 

Enquanto a Amazônia ocidental, incluindo o norte de Mato Grosso, dormia o 

sono secular [Estava dormindo a região.] nenhuma voz se levantava contra a ação do 

governo do Brasil. 

Agora que aquela área de potencialidades imensas é trazida ao consenso 

nacional, ergue-se críticas e acusações, a maior parte feita com segundas intenções. 

Acresce o fato de que o governo revolucionário, busca fazer do Plano de Integração 
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Nacional [Que é o PIN.], ele é discutido no seio do Conselho de Segurança Nacional, e 

não se fazia uma menção à proteção dos povos indígenas.” 

Então se planeja retalhar, fazer vários projetos na Amazônia, mas os índios não 

entram em consideração dos generais e dos ministros. 

Acresce o fato do governo revolucionário busca fazer do plano de integração 

social também um instrumento de integração social, em que a promoção do homem é a 

grande meta. 

Aí veja a grande frase, “Que conquistas o território se fizeram sem drama? A de 

Cortez, no México? A de Pizarro, no Peru? A do faroeste, dos Estados Unidos? A da 

Índia, da África, da Sibéria?” 

Então aqui, essa comparação, assim, que se integrar o território, mas dá para 

fazer isso sem drama. 

O Cortez não conseguiu fazer isso no México. Hein? 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É, é, ele passa a listar, como se fosse uma 

forma de justificar, genocídios, o que Pizarro fez com os incas, no Peru, faroeste, então 

agora é a vez do Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Ah! Agora é a vez do Brasil. 

Então qual o problema? Aqui é a denúncia de um padre francês.  

Desde 1969, na época do SPI, surgiram várias denúncias, no estrangeiro, dos 

genocídios dos índios no Brasil. No governo Costa e Silva e no governo Médici, as 

denuncias aumentam. 

Isso é um problema. Isso é um problema pras autoridades, por causa da imagem 

internacional do Brasil. 

Então, essas denúncias seriam um exemplo da guerra psicológica adversa da que 

estaria movendo o MCI contra o Brasil, tentando denegrir a imagem do governo. 

Então as revistas alemãs vêm publicando ultimamente informações, em 1969, 

acerca de supostas matanças indígenas nesse país sul americano. 
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Então o deputado social democrata, (ininteligível), pediu que o governo, de 

Bonn, República Federal Alemã, diz enérgico protesto contra as pretendidas práticas 

desumanas. 

Então várias questões com a imagem internacional do Brasil, então, aí nesses 

documentos do SNI aparecem várias. 

O que eu projetei é um muito engraçado, que se eu não me engano é de outubro 

de 1971, em que o SNI diz “As esquerdas inventam as mentiras mais deslavadas. 

Começa em que o Brasil, conhecido universalmente como hospitaleiro e amigo, aparece 

manchado pelo labéu do racismo e da xenofobia.” 

Então isso é uma questão que aparece também nos documentos relativos aos 

movimentos negros. O racismo seria uma mera invenção das esquerdas para, dentro 

dessa estratégia de guerra psicológica adversa, para inventar conflitos inexistentes, 

denegrir o governo e, criando esses conflitos sociais, quem sabe, propiciar uma 

revolução. 

Então, por exemplo, eu não pus esse aqui... Vê qual é o próximo, por favor. 

Ah, esse é outro. 

Então, há vários documentos assim, de negação oficial do racismo, que é uma 

estratégia racista de negar o racismo, então, há várias. 

Então, por exemplo, há uma operação em 1978, Operação Lotus. Essa Operação 

Lotus foi uma operação para apreender militantes socialistas que estavam pretendendo 

formar o Partido Socialista dos Trabalhadores, PST, então foram apreendidos vários 

militantes socialistas. Pode passar desse, por favor. 

Um dos problemas desses militantes socialistas que foram presos em 1978, as 

palavras de ordem do PST, “São contra a discriminação racial de negros e índios, à 

ditadura militar, às prisões e torturas.”, então, novamente, com essa ideia de que a 

discriminação racial não existia, era uma invenção das esquerdas, esse labéu contra o 

Regime. 

Um documento muito impressionante dessa época, de 1978, é um relatório 

confidencial do DOPS - São Paulo, que não é assinado, de 15 de maio de 1978, que diz 

que... Aí é sobre o movimento negro, mas é também é racismo. 

O crescimento do movimento socialista tenta a curto prazo lançar o Movimento 

Socialista Brasileiro, e dentro dessa frente há um movimento denominado Afro-Latino-

América, de cunho nitidamente revanchista, que procura incutir o racismo no negro, 

contra “dominadores brancos”, e distorcer a miséria. Este grave problema social, que 
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aflige a todos indistintamente, principalmente a população da periferia, como sendo 

privativa do negro. 

Aí há toda uma questão, porque um delegado de polícia, da 44ª DP tinha dito 

que negro tem que ir para o pau. Isso, claro, não era exemplo de racismo, existem 

vários. 

Então, nessa época, também 1970, a gente vê colaboradores do Regime tentando 

desfazer essas denúncias, denúncias de genocídio, e aí são vários.  

Então o Cardeal Rossi, em São Paulo, em 1970, dizendo que era uma calúnia 

organizada em escalão internacional contra o Brasil, os artigos sobre as torturas, 

massacres de índios, perseguição religiosa, e os jornais têm papel nisso também. 

Nessa época de 1970... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cardeal Agnelo Rossi? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Hã?  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agnelo Rossi? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES - É, o Cardeal Agnelo Rossi, que depois é 

substituído pelo Arns, mas Agnelo Rossi, ele fez propaganda pró-Regime na Europa.  

Em 1970, no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, que era um 

órgão largamente inoperante, criado em 1964, um pouco antes do Golpe foi criado o 

Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana que era ligado ao Ministério da 

Justiça.  

Então em 1970 o Buzaid está muito preocupado com essas escalas de denúncias 

internacionais sobre o genocídio de índios no Brasil, então ele manda preparar um 

relatório negando essas denúncias, que é lido no Conselho de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana, dizendo que... E é publicado na “Folha”, em 22 de abril de 1970, que 

são denúncias infundadas. 

O Buzaid, como Ministro da Justiça, presidia esse Conselho de Defesa dos 

Direitos da Pessoa Humana, que no governo Médici foi largamente inoperante, ele não 

apurava denúncias e no governo Geisel ele simplesmente não funcionou, mas servia 

para isso, fazer relatórios refutando alegações sobre genocídios, etc. 
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Era um Conselho que servia para defender o governo e também defender o 

governo nesse caso. 

Aquela notícia que passou, foi sobre a prisão em Krenak, a prisão indígena em 

Minas Gerais. Isso já se sabe desde a década de 1970. 

Na verdade são notícias antigas, que a todo o momento tem que ser reavivadas 

por causa dessa questão, do esquecimento periódico dos povos indígenas no Brasil. 

Então, essas denúncias de genocídio estavam presentes em 1969, estavam 

presentes em 1970, estavam presentes em toda a década de 1970, em 1974 se faz aquele 

grande relatório da política de genocídio contra os índios no Brasil, eu já mostrei a capa, 

inclusive mostrando a ameaça contra o Parque do Xingu. 

E toda essa história tem sempre que voltar a ser levantada, porque esse 

problema, esse racismo estrutural contra os índios no Brasil não foi resolvido. 

Então, além dessa questão com a imagem do Brasil no exterior, havia a questão 

da espionagem. Então a espionagem dos órgãos de segurança sobre as entidades e das 

pessoas, ou dos índios ou preocupados com a causa indígena. 

Aí há diversos documentos, então a Manuela, eu até falei desse documento para 

a Manuela Carneiro da Cunha, mandei pra ela. 

Quando se cria a mobilização nacional indígena em 1978, contra os projetos de 

emancipação dos índios feitos pela ditadura militar, cria-se em São Paulo a Comissão 

Pró-Índio.  

A Comissão Pró-Índio ela é acompanhada desde a sua criação, então há uma 

carta, por exemplo, no DOPS, da Manuela Carneiro da Cunha, enviando o estatuto da 

Comissão Pró-Índio, e um dos lugares que ela manda é a Estadual de Londrina. 

E lá, acho que havia muito... O DSIL, Divisão de Segurança e Informação de 

Londrina, devia pegar várias, devia interceptar todas as correspondências, porque a 

gente tem várias coisas da Universidade de Londrina lá, inclusive no DOPS de São 

Paulo. 

Então interceptaram também e mandaram pros outros estados avisando, “Olha, 

eles estão criando aqui, estão criando a Comissão Pró-Índio.” 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Repete 

melhor, não deu para entender. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Então, a... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que o DSIL fez o que 

de Londrina? Da UEL? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É, da UEL, de Londrina. 

Então todas as universidades, todos os órgãos públicos, todas as empresas, 

tinham essas ramificações do SNI, que era essa divisão de Segurança Nacional de 

Informações, que serviam para que? Serviam para espionar. 

As universidades todas tinham e elas respondiam diretamente a Brasília, então 

não respondiam ao reitor, elas estavam subordinadas diretamente a Brasília. E de 

Londrina a gente tem várias... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o que é que tinha, 

interceptação de correspondência? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Eles pegaram a correspondência da Manuela 

Carneiro da Cunha, com o estatuto da Comissão Pró-Índio, então ela cria e tão logo ela 

cria a Comissão Pró-Índio os Serviços de Segurança ficam todos sabendo. 

Porque ela manda isso pra universidade, esse documento é interceptado e de lá é 

avisado para o Brasil todo, “Olha, veja, estão criando isso daqui.”, e espionam. 

Cria-se o movimento em defesa da Amazônia, há uma pasta também, um 

prontuário no DOPS – São Paulo, então é uma pasta enorme com os documentos e com 

pedido de busca, com os relatos das reuniões, porque eram todos assuntos incômodos 

para o Regime. Tem um até com Eduardo Viveiros de Castro. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Nem sempre os policiais estavam habilitados a 

fazer a espionagem desses eventos, ainda mais eventos científicos, não é? Então até o 

nome do Eduardo Viveiros de Castro está errado, está como Eduardo Ribeiro de Castro. 

E com essa questão, que... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Você quer falar? Hã? 

 

A AUDIÊNCIA – Da emancipação. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Da emancipação. Então essa mobilização a 

nação indígena, todo o projeto, qual a ideia? Vamos emancipar os índios, para que eles 

saiam da tutela da Funai, vai ser muito bom que eles saiam da tutela. 

Só que esse projeto de sair da tutela era o seguinte, vamos colocar os índios no 

mercado, as suas terras deixarão de ser indígenas, suas terras irão para o mercado, então 

suas terras no mercado não serão mais protegidas. Então contra isso se faz mobilização 

nacional. 

A Manuela Carneiro da Cunha conta que, quando eles lançam essa mobilização, 

ela cresce, de forma assim, exponencial, porque em 1978 isso se consegue, não só 

adesão das pessoas que trabalhavam com as causas indígenas, mas também dos grupos 

de oposição a ditadura. 

Então a partir de 1978 isso se vira mais um afronte contra a ditadura a questão 

indígena. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Eu tenho a impressão que nos anos 1970, 

deixa só eu dar um apartezinho? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Hum hum. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Que nos anos 1970 a causa indígena foi um 

caminho para muitas pessoas que estavam impossibilitadas de fazer a oposição à 

ditadura pela via da luta política urbana. 

Então a causa indígena foi a primeira que surgiu, me corrija se eu estiver 

enganada, mas eu acho que foi a primeira causa que surgiu que pode ser articulada a 

nível nacional e ter publicidade a nível nacional. 

Porque era muito difícil dizer que era subversivo um defensor, então pela 

demarcação das terras indígenas a gente podia por nas janelas de trás dos carros. Não 

podia por abaixo a ditadura, mas podia por pela demarcação das terras indígenas podia. 
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Então dói um primeiro, depois da grande repressão pós AI-5, foi a primeira 

causa comum de oposição as políticas militares que pode ser, mais ou menos, expressa e 

compartilhada. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Sim, por isso esses documentos são presos 

ditos socialistas, que queriam formar esse movimento Socialista dos Trabalhadores, e a 

questão lá era a questão do racismo. A ditadura percebeu isso também. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Claro. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – A ditadura percebeu isso também e via que 

esses militantes socialistas agora, fora o que já lidavam, não é? Mas estavam pegando a 

questão dos índios e a questão do negro. 

E ela resolveu isso, por exemplo, com a militarização da Funai, então, a gente vê 

isso nos debates em congressos também, como por exemplo, o deputado José Genoino é 

um dos que trata da questão indígena, quer mais um sinal disso? 

Esses militantes socialistas passam a tratar essa causa e isso desperta a 

desconfiança das autoridades, e a... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é em que ano, 

Pádua? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – O Genoino? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já está em 1980?  

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É em 1980. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já em 1980. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Em 1980. Peguei vários debates do Congresso 

dessa questão... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1982. 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – E o Genoíno falou da demarcação das terras. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã... 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – E a Funai se torna, basicamente, um espaço de 

coronéis e coronéis envolvidos na Repressão.., então... 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Mas eu acho que lá é desde o começo, não? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É, é. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Desde quando era formada, em 1968, depois... 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Mas no governo Figueiredo o que acontece? 

Aquilo lá vira cabide de empregos mesmo! 

Então, aqui eu pego um texto da Memélia Moreira, que esteve conosco dia 23 e 

falou com o Marcelo Zelic, ela comenta que em 1982, numa invasão dos Xavante na 

Funai, ela lembra “O presidente da Funai era o coronel João Carlos Nobre da Veiga. 

Naquele mesmo ano, em 1982, ele foi envolvido no escândalo da Capemi e na venda 

ilegal de madeira derrubada para a construção da faraônica e inútil hidroelétrica de 

Tucuruí, Nobre da Veiga preside a Funai, vende a madeira de terras dos índios, e à Paris 

dançar bolero no Le Saison de Suite, e ainda comandava outros 19 coronéis, todos com 

altos salários, empoleirados em cargos de confiança. 

No seu time figuravam os coronéis da aeronáutica, Roberto Guaranys, do grupo 

que queria explodir o gasômetro do Rio de Janeiro, e também coronel Ivan Zanoni 

Hausen, conhecido como “doutor da mata” nas suas sessões de tortura nos guerrilheiros 

do Araguaia.” 

Então esse aparelho de repressão política era usado também contra os índios, 

então, essa máquina de matar que se tornou o Estado brasileiro era a mesma pro 

guerrilheiro, era a mesma pro... Aquele não político, mas que foi morto no Esquadrão da 

Morte, e também para esses povos, que eram vistos como um obstáculo ao 

desenvolvimento. 

Então... 
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A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Vou, para não demorar mais, que o que eu 

peguei são muitos documentos, vou falar só de mais duas coisas. 

A questão das tentativas de negação desse genocídio e algumas denúncias em 

São Paulo, no estado de São Paulo. 

Então, na edição de 1974, no Tribunal Bertrand Russell, levaram documentos 

com a questão indígena, mas ela só foi objeto de julgamento específico em 1980. Em 

1980 julgou-se o genocídio indígena nas Américas, nos Estados Unidos, Bolívia, Chile, 

Brasil também. 

No dia 23, a jornalista Memélia Moreira, que esteve nesse julgamento de 1980, 

ela...  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – No dia 23 aqui, na primeira parte dessa 

Audiência sobre os índios, ela falou desse julgamento. 

Nessa época o que acontecia? O estado de São Paulo, ele fechou junto com o 

governo, então, apesar dessas denúncias de genocídio, por exemplo, serem antigas ter 

havido o relatório Figueiredo, nos anos 1960, esse documento de 1974, e esses 

massacres não pararam, como o Padre Antonio Iasi Júnior diz, que na década de 1970 

os massacres foram muito mais módicos do que no passado. 

Os projetos desenvolvimentistas da ditadura alavancaram, aceleraram 

exponencialmente a devastação. 

O estado de São Paulo manteve-se ao lado do governo, criticando o Tribunal 

Bertrand Russell, dizendo que não é nem oficial, porque é um tribunal... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O jornal “O Estado de 

São Paulo”. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – O jornal “O Estado de São Paulo”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O jornal, não é? 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – É. Em 13 de novembro de 1980, lançou um 

editorial chamado “O estranho indianismo europeu”, que é um nome assim, bem 

estranho, visto que alguns membros do tribunal eram europeus, mas o próprio 

presidente do tribunal era brasileiro, era o Mário Juruna, xavante. 

“A decisão do Tribunal Bertrand Russell que discutia a política indianista 

brasileira, em especial as Missões Indígenas do Alto Rio Negro [Que eram dominadas 

por salesianos] mostram quão estranhos, difusos e confusos são os caminhos escolhidos 

pela inteligência européia, culta e erudita, para conhecer, interpretar e analisar nosso 

subdesenvolvido Brasil. 

Subitamente descobrem-se os problemas da Amazônia e faz-se deles um ‘Deus 

nos acuda’ no mundo inteiro. [Isso é mentira, né? Porque esses problemas da Amazônia 

já eram denunciados desde os anos 1960 e o governo sabia disso, tinha todo o 

acompanhamento via documentos do SNI.] 

O Tribunal Bertrand Russell, que surgiu há uma década para julgar crimes de 

guerra no conflito do Vietnã [Isso é verdade.], não tem autoridade para dedicar sua 

atenção a um tema em que seus mentores não vivem e que desconhecem por inteiro.” 

Por isso, exatamente, nutre esse Tribunal, que não tinha uma formação fixa, que 

são sempre chamadas pessoas que conhecem o tema para cada sessão, como por 

exemplo, no caso da Memélia Moreira, pessoal do Cimi, o Márcio Souza, e o cacique 

Juruna, que conhecia também, um pouco, a questão. Mentira também. 

Dessas páginas mesmo, temos que criticar analiticamente a política indianista 

brasileiro da Funai, apontando erros e distorções, transformar, no entanto, nossos 

problemas indígenas em case, desculpa, é caso internacional, é quando menos uma 

atitude de alienada e prepotência infantil, quando genocídios reais e efetivos, como os 

do Camboja, Afeganistão ou de El Salvador se levantam, estes sim, com problemas que 

exigiriam uma condenação da comunidade pacifista. 

Então, para “O Estadão”, esse editorial de novembro de 1980, não havia um 

genocídio real dos indígenas, não estava acontecendo nada, estava havendo matança no 

Camboja, El Salvador, Afeganistão, mas no Brasil nada ocorria. 

Isso, para escrever isso em 1980, era necessária uma dose de cinismo que o 

governo tinha, mas o estado de São Paulo, que orgulha em dizer que tem uma história 

de Resistência contra a ditadura, apesar de tê-la apoiado, até apoiado o Golpe, não o 

podia fazer. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



34 
 

E critica a ida do Mário Juruna, para discutir esses “problemas”, que diz que não 

existem, não existia o massacre, e nesse tribunal o Brasil foi condenado por genocídio, 

pretende-se levar o cacique xavante, Mário Juruna, à Holanda, como jurado do Tribunal 

Russell. 

Como indígena, Juruna, goza da tutela do Estado sendo legalmente incapaz de 

responder pelo que faz. Nessas condições negou-se-lhe licença para viajar, num ato de 

coerência com à própria legislação, que se invoca para proteger as terras indígenas. 

O Ministro do Interior, a Funai era Mário Andreazza, era submetido ao 

Ministério do Interior, negou, o Juruna só conseguiu viajar via mandato de segurança 

que a Justiça Federal concedeu. 

Mas qual foi a negativa na época? Você é tutelado, você não é capaz de ir, você 

não é capaz de ir. Essa visão paternalista dos índios, no Brasil ela sempre foi 

permissiva, não só tirava a voz dos índios, mas permissiva no massacre. 

Então, quer dizer, tentou-se impedir um índio de falar em nome dele mesmo, em 

nome do seu próprio povo, isso, enfim... 

É que “O Estado de São Paulo” é um dos momentos que ele estava agindo em 

conjunto com o Regime.  

Outro, “O Globo”, aqui “O Globo”, isso é uma coisa muito curiosa, no calar... 

Uma das coisas que o governo militar queria era a mineração nas terras indígenas, 

legalmente, e se fez um decreto no governo Figueiredo de mineração, 88.985, de 1983 

e, apesar de ser uma portaria para regulamentar. 

O que acontece? Essa portaria, o presidente da Funai sai, para não assiná-la, para 

que a mineração em terras indígenas seria a forma de acelerar, ainda mais, a degradação 

dessas terras e o fim desses povos. 

Essa mineração é apoiada pelo “O Globo”, e aqui, no calar da ditadura, um 

pouco antes do fim do governo Figueiredo, resolve regulamentar essa mineração em 

terras indígenas, o que sofre, o que recebe vários protestos da Associação Brasileira de 

Antropólogos, Associação Brasileira de Antropologia, que escreve contra o senhor 

Roberto Marinho. 

Vou ler essa parte “Os argumentos apresentados pelo presidente da Funai, ao se 

negar a assinar a portaria destinada a regulamentar a exploração de minério em terras 

indígenas, são mais complexos do que os supostos pelo senhor Roberto Marinho no seu 

editorial “A verdadeira segurança nacional”, de 13 de setembro de 1984, é o final da 

ditadura militar. 
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Esse editorial é muito curioso, porque ele é basicamente o Roberto Marinho 

serve de ventríloquo para a Doutrina de Segurança Nacional, então o que ele diz? O que 

é a Segurança Nacional? Brasil explorar seus recursos. O Brasil crescer o 

desenvolvimentismo. 

Ora, as terras indígenas são tão ricas, para que tenhamos segurança precisamos 

explorar economicamente, porque aí o Brasil crescerá e terá segurança. Então ele serve 

basicamente o ventríloquo da Segurança Nacional.  

Aí pergunta a Associação Brasileira de Antropologia, “É isso que nós queremos? 

Ver os nossos recursos minerais se esvaírem para engordar outras economias levando 

junto a vida de nossos índios, o que resta deles?”  

Diz o editorial do “O Globo” que seria insanidade resolver questões econômicas 

com critérios ideológicos ou antropológicos. Não é insanidade maior conceber um 

sistema econômico todo voltado para bens de mercado? Como se a gente não existisse 

ou não importasse. 

Afinal, pra que serve um sistema econômico? Será insanidade antropológica 

esperar dele que sirva a satisfação das necessidades e bem estar do povo? Ora, parte 

desse povo, pequeno por certo, graças há séculos de depredação, são nossos índios, 

inclusive que eles tenham o infortúnio de viver em cima de substâncias inorgânicas, que 

por razões que lhe são totalmente estranhas outras gentes passaram a valorizar. 

Esse é um dos momentos assim, um dos editoriais do “O Globo” assim, 

basicamente reprodução da Doutrina de Segurança Nacional. 

Eu separei também o material sobre o Direito da época, mas acho mais 

interessante falar aqui algumas das denúncias relativas a São Paulo, ao estado de São 

Paulo. Então, por exemplo, Peruíbe. 

Então, Peruíbe, um documento da Funai, do Ministério do Interior, levantado 

pela CPI de 1977. Que diz que a própria Funai reconhece o seguinte, que a situação dos 

guaranis em Peruíbe, jamais, pelos antecedentes dos postos indígenas localizados, 

evidenciam jamais ter sido desenvolvido qualquer trabalho que procurasse atender aos 

anseios das reais necessidades da comunidade que ali habita. Havia um posto indígena 

lá desde a época do SPI.  

Além do que as medidas tomadas se caracterizaram pela sua atuação provisória, 

que na maioria das vezes levaram a efeitos sem nenhuma participação ativa dos grupos 

indígenas. Diante de tais fatos a solução encontrada pela comunidade, para garantir a 
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sua sobrevivência sem depender da Funai, foi a confecção de artesanato e sua 

comercialização junto a turistas que visitam a área e nas praias do litoral do estado. 

Cumpre estabelecer que a renda gerada por essa atividade, por ser bastante 

instável, não garante aqueles silvícolas uma alimentação regular, resultando em graves 

problemas de subnutrição.  

Então no próprio documento da CPI de 1977 a própria Funai dizendo que os 

índios de Peruíbe estavam desnutridos, e não havia uma ação própria deles, da Funai. 

Aqui, documento da... Denunciado no Congresso Nacional, documento da 

Sociedade Brasileira de Indigenistas, segue uma lista, é um documento de 1980, segue 

uma lista onde a mobilização indigenista continua a todo vapor, em 1980, e ela que vai 

gerar, na Constituição de 1988, o capítulo sobre os direitos indígenas, e levanta que no 

caso de São Paulo, os guarani de Parelheiros estavam totalmente, como os de Peruíbe, 

totalmente desassistidos pela Funai, que não cumpria suas obrigações assistenciais 

tutelares. 

Então era o que o Darcy Ribeiro dizia, a Funai é um tutor infiel. Ela tem que 

tutelar, ela não tutela e pelo contrário, ela espolia aquele que ela tutela. 

Há um outro, do Ministério do Exército, também em Peruíbe, sobre as terras 

devolutas e terras indígenas em Peruíbe, um documento de setembro de 1969, 

mostrando... 

É um documento curioso, é um documento do 2º Exército, da 2ª Região Militar, 

que mostra o seguinte, essa área de Peruíbe é toda tomada por grileiros, ela está grilada, 

cheia de posseiros, e essa grilagem afetou as terras devolutas do estado de São Paulo e 

também as terras indígenas. 

Então, essa informação é um documento reservado, de 19 de setembro de 1969, 

e se diz aqui “Não se compreende, por exemplo, que um funcionário do estado de São 

Paulo, do órgão encarregado de solucionar problemas da área, não o faça e se locuplete 

a apropriação de 41 alqueires de terras do estado.” 

Estão mostrando que funcionários do Patrimônio do Estado eram também 

grileiros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Repete 

essa informação, Pádua. 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Então, é que há uma informação do Ministério 

do Exército, 2º Exército, que era de São Paulo, esse documento é um documento 

reservado sobre terras devolutas em Peruíbe. 

No parágrafo 3 diz que “Não se compreende, por exemplo, que um funcionário 

do estado de São Paulo, do órgão encarregado de solucionar problemas da área, não o 

faça e se locuplete com a apropriação de 41 alqueires de terras do estado.” 

E aí depois diz “Registro, o mais informal possível, e que posseiros 

“privilegiados” existem na área com o beneplácito do Patrimônio do Estado e arrepio da 

lei, Constâncio da Silva César, residente em Santos, à Rua Alexandre Herculano nº 154, 

desenhista e agrimensor do Patrimônio do Estado, dispõe na área de 41 alqueires de 

terra, segundo suas palavras, as requereu em 1948, tendo recebido título definitivo em 

1962. 

Está registrado e pago os impostos devidos. Ao receber, gratuitamente, dez 

alqueires do Estado tendo requerido a posse, aí mostra que isso gerou revolta em toda a 

região, que inúmeros posseiros, há vários anos, já requereram suas posses sem solução, 

ao passo que ele tem 41 alqueires legalizados, aí o documento põe três exclamações. 

E esse documento sobre terras devolutas, que a invasão de terras pertencentes ao 

governo do estado de São Paulo é contínua, a situação que concerne as terras devolutas 

do estado de São Paulo, legalizados no município de Itanhaém, segundo informações é 

idêntica a de Peruíbe, a aldeia dos índios em Itanhaém, Rio Branco, é provado que só 

tenha quatro ou cinco alqueires disponíveis sem invasões. 

Então, esse documento é de 1969, apontando a invasão de terras devolutas em 

terras indígenas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1969? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Em 1969. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1969? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Em 1969. Isso é curioso, porque então a 

Constituição, o que a gente pensa? Que havia uma proteção constitucional dessas terras, 

essas terras não eram alienáveis, mesmo pela Constituição de 1967. 
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Então, isso é curioso, porque quando a gente pega presidentes da Funai, os 

coronéis que presidem a Funai, eles criticam essa pressa na CPI de 1977 também, eles 

criticam a Constituição de 1967. 

No Artigo 198 protegia as terras indígenas, dizendo que essa previsão, era dar 

voz ao desenvolvimento, essas terras estavam fora do mercado. 

Então, no documento de 1974, então é bem claro a posição dessa Funai 

militarizada é uma posição desenvolvimentista, então a ideia é de que a Funai vai 

funcionar não só para os índios, mas ela vai funcionar para o desenvolvimento. 

E esse desenvolvimento, no caso, esse desenvolvimento etnocêntrico é um 

desenvolvimento que vai totalmente contra as normas de viver dos índios. 

Essa ideia ela está presente nas declarações oficiais dos presidentes da Funai, 

está presente nas discussões do Conselho de Segurança Nacional, quando em geral as 

discussões sobre projetos nas áreas indígenas não são, os índios não são mencionados, e 

está presente também no Direito. 

Então na questão dos juristas é muito vergonhoso, então, por exemplo, temos um 

voto, um voto no Supremo Tribunal Federal, o mandato de segurança 20.264, então 

ministro Cordeiro Guerra, isto daqui é 1978, então, é um voto anticonstitucional. 

Reza o Artigo 198, parágrafo da Constituição Federal, que as terras indígenas 

eram alienáveis, etc., aí diz o ministro Cordeiro Guerra “A serem interpretados em sua 

literalidade teríamos estabelecido confisco da propriedade privada neste país, nas zonas 

rurais, bastando que as unidades administrativas dissessem que algum dia as terras 

foram ocupadas por silvícolas.”  

Essa é a fantasia de que, se protegermos as terras indígenas, teremos apenas 

terras indígenas no Brasil, como se os índios ocupassem todo o território. Aí diz mais 

Cordeiro Guerra, isso é muito grave, “O que está dito no Artigo 198 é, mais ou menos, o 

que está dito no Artigo 1º, do 1º decreto bolchevique, “Fica abolida a propriedade 

privada.”, tá? 

Então, quando a gente vê na mobilização nacional indígena, de fato, começa a 

partir de 1978, poucos juristas participam, uma exceção muito honrosa é do professor 

Dalmo Dallari, que se levantou contra o projeto de emancipação indígena, que era um 

projeto para espoliar os índios de suas terras. 

Mas a gente pega, os poucos juristas que se referem a essa questão, é anti-

indígena no geral. No Supremo Tribunal Federal aquele ministro que foi, que trouxe 

uma jurisprudência com a ideia de que a proteção da terra indígena não se limitava ao 
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local aonde eles vivem, moram, habitam, mas sim a toda área necessária para a 

reprodução do seu modo de viver, isso é da década de 1960 e de um ministro que foi 

afastado pelo AI-5, o ministro Victor Nunes Leal. 

Ele é afastado, entre outros motivos, por essas posições. Isso é curioso, porque 

temos fruto de toda essa mobilização, essa mobilização nacional que nasce nos anos 

1970 contra os projetos da ditadura, de emancipação indígena, que congrega os povos 

indígenas, congrega instituições, e congrega aqueles que lutavam contra o Regime. 

Dessa correlação de forças sai o Artigo 231. Acertei, 231 não é? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – O Artigo da Constituição, 231? 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Então é isso. 

Essa correlação não existe mais, os povos indígenas, hoje, não têm mais tantos 

aliados, por isso a gente vê no Congresso projetos para modificar, ou até revogar, essa 

parte da Constituição. 

Lembrando disso, eu lembro de um... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Eu não ia falar disso, mas enfim, mas eu posso 

falar, porque o Orlando suscitou. 

Esse problema, quando a gente vê essa questão jurídica da ditadura, muitas 

vezes se diz que houve que a ditadura brasileira é diferente do que a que ocorreu no 

Chile, do que ocorreu na Argentina, do que ocorreu no Uruguai, porque o Regime, a 

ditadura militar brasileira teria judicializado a Repressão. 

Essa judicialização ela é muito parcial, ela não se dá da mesma forma segundo 

classes sociais, nem segundo critérios étnicos, e nem sobre a questão, por exemplo, área 

urbana e área rural. Isso é um problema que continua até hoje, o acesso a justiça, até 

hoje, no campo, é muito menor.  
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Então a violência, violência contra os sem-terra, a violência contra os 

camponeses, até hoje, é muito mais alta do que... Ela continua sendo um problema 

nacional e está ligada a questão do acesso a justiça, que no campo continua sendo bem 

menor. 

Na época da ditadura a gente vê isso nitidamente, então os processos que vão 

para a Justiça Militar, são principalmente questões de opositores, etc., no meio urbano.  

Quando veio a Guerrilha do Araguaia, tomou-se a decisão de não processar, 

porque isso chamaria a atenção para o problema, para a guerrilha, e simplesmente 

liquidar, massacrar, de massacrar os guerrilheiros que nem chegaram a começar a 

guerrilha. Aquilo era só a implantação inicial, não é? 

E no campo da floresta, então, no campo houve muito pouca judicialização, por 

isso tantas vítimas camponeses e esses guerrilheiros que foram para o interior. No 

campo da floresta, aí não teve judicialização alguma. 

Esses índios foram mortos sem nenhuma possibilidade de acesso a justiça, até 

porque, no geral, eles nem tinham áreas demarcadas.  

Nessa CPI de 1977 eles levantam o número de áreas demarcadas, o estado do 

Amazonas não tinha nenhuma. O estado do Amazonas tem população indígena, vocês 

sabem, e não tinha nenhuma área demarcada pela Funai até 1977. 

Então, realmente, era tutor infiel. Vamos fingir que eles não existem, para 

podermos traçar todas as estradas, todas as hidroelétricas que queremos.  

Então é importante trabalhar com esse nível (ininteligível) fez, colher 

depoimentos, etc., é um trabalho até heróico, porque de fato, como o Padre Antonio Iasi 

disse lá atrás, em 1977, é uma CPI impossível.  

Essa Comissão da Verdade tem uma tarefa impossível, é impossível em dois 

anos levantar tudo isso.  

Então eu queria que uma recomendação das Comissões da Verdade, era a de que 

se crie uma... Que esse trabalho continue, que se crie uma Comissão da Verdade para os 

povos indígenas, dos povos indígenas. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Só... É importante o que você disse agora, 

Pádua. 

Das muitas recomendações que todos os pesquisadores da questão indígena me 

enviaram, pra eu poder enviar, pra eu poder discutir no último dia, que foi o dia do 

debate das recomendações, mas nós temos, eu não sabia, mas nós temos, a Comissão 
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pode fazer um limite de 30 recomendações, eu pensei que eram mais. Então eu consegui 

incluir três recomendações sobre indígenas.  

Uma, evidentemente, é a desintrusão e a homologação das terras. A outra, a 

recuperação ambiental, e a outra, a primeira na verdade, é a formação de uma Comissão 

Nacional Indígena, com os poderes que a nossa Comissão tem. 

Porque eles podem formar uma comissão e não ter esse poder de abrir arquivos, 

enfim, então essa é uma recomendação, agora vamos ver o que o Estado fará com isso. 

(Palmas.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Eu só queria fechar dizendo que, de fato, isso 

é importante. É necessário, imprescindível, porque mesmo a CNV não vai conseguir 

levantar tudo.  

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Com certeza. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Muitos documentos estão aparecendo ainda, 

então, depois é a questão do Tribunal Bertrand Russell, se entrou no relatório de vocês, 

mas tem que partir dessa questão, que realmente, se a gente for comparar o que 

aconteceu com os povos indígenas com o que ocorreu no meio urbano, a comparação é 

com o Esquadrão da Morte. 

Só que é ainda pior, porque é sem nenhum acesso a justiça, sem nenhum meio de 

defesa, então acho que um grande avanço que essas discussões de produção social da 

justiça de transição que a gente está tendo no Brasil, com a CNV e as outras comissões 

espalhadas pela sociedade é ter essa ideia mais nítida. 

De que a gente não pode falar em 400 vítimas da ditadura, e que somente o 

Regime tentou, o Regime Militar tentou incutir na sociedade. Matou pouco, matou 

menos de 400. 

E também a gente não pode ter a ilusão, uma ilusão talvez legalista, talvez seja 

uma vista profissional dos advogados, coisa da cultura bacharelista, de achar que o 

universo da Justiça Militar é suficiente para dar a ideia do universo da Repressão 

Política no Brasil. 

Embora, claro, o projeto Brasil Nunca Mais seja fundamental, e foi 

importantíssimo, ele é uma ponta do iceberg do que foi a Repressão no Brasil. 

Obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom, parabéns! 

Eu... Danilo, você vai falar antes do complemento sobre a pergunta que nós 

fizemos sobre o Bertrand Russell? 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Acho que as falas complementaram bem o 

nosso espírito aqui. 

Como o Pádua falou, há muito, citando o Padre Antonio Iasi, há muito que ser 

feito, não é? E que deve ser feito, porque os índios ainda sofrem inúmeros percalços, até 

ainda hoje, é uma questão histórica, um Esquadrão da Morte de cinco séculos, 500 anos. 

Eu acho que fica bem marcado a vontade, não só nossa, enquanto pesquisadores, 

mas enquanto sociedade, e os próprios índios, que pedem uma Comissão da Verdade 

que vise o esclarecimento e a reparação também. 

A gente tem recebido muitos contatos, depois da primeira audiência, lembrando 

que essa é a segunda audiência, nós tivemos vários contatos e a situação é bem 

complicada, mas eu acho que é uma coisa que precisa ser resolvida. 

Nós, se nós quisermos, nós somos um país fundamentado na democracia, se nós 

acreditamos nos direitos humanos, enfim, eu nem ia falar, era só uma complementação. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então eu queria 

convidar... Maria Rita. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Ah, desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Danilo Morcelli.  

Então eu queria, primeiro a sugestão da Maria Rita, né? Que o companheiro 

fizesse o complemento sobre o Bertrand Russell, você pode vir pra Mesa, por favor? 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Rafael. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rafael.  

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – (Ininteligível.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Fique à vontade, 

Rafael. Pode sentar mais próximo, aqui, pega o microfone sem fio, pra você ficar mais à 

vontade. 

Você pode falar o seu nome completo, por favor? Para efeito de gravação. 

 

RAFAEL PACHECO MARINHO – Tá, Rafael Pacheco Marinho. 

Bom, sobre as denúncias do Tribunal Russell, elas foram incluídas nesse 

relatório da CNV junto com todas as outras comissões, com as Comissões 

Parlamentares de Inquérito que levantaram essas denúncias, que são consideradas 

crimes de genocídio. 

A única condenação, na verdade, que existe desses crimes, é do Tribunal 

Russell. Então não teve nem condenação no Brasil, pelo crime de lesa-humanidade, o 

que não deu nem reconhecimento e nem apuração dos casos. 

Então dentro do relatório tem um subitem, que é o de todas as instâncias, estatais 

ou não, que apuraram e reconheceram, evidenciaram e expuseram denúncias de 

genocídio, ainda que elas não tenham sido reconhecidas pelo Estado brasileiro.  

Então, na verdade é nesse sentido, de mostrar que houve todas essas acusações, 

inclusive internacionais, como a que a do relatório Figueiredo desencadeou, porque o 

relatório ele é publicado e aí é lançado uma matéria na “Sunday Times” britânica, que 

se chama Genocide, e a partir, inclusive, dessa denúncia é que uma das organizações 

mais importantes de defesa de indígenas e comunidades tradicionais, que a Survival 

International, ela nasce a partir do relatório Figueiredo. 

Então se tem até desdobramento de criações de entidades de direitos humanos 

fora do Brasil a partir dessas denúncias. 

Como não houve nem reconhecimento e nem investigação dessas denúncias, 

porque elas foram investigadas, tanto a do Figueiredo quanto as outras, elas levaram a 

inclusive nomes, etc., como não houve, na maior parte dos casos, julgamento e 

reconhecimento, elas foram incluídas no relatório no sentido de mostrar que o país, 

enfim, se utilizou de outras formas para negar os genocídios que já eram comprovados, 

pelo menos desde a década de 1950. 

É isso, tanto aqui dentro, como lá fora. As do Tribunal Russell ainda tem, o 

Marcelo até ia falar, além da inclusão no relatório, no Centro de Referência Virtual 

Indígena estão sendo incluídos todos os documentos que foram do Tribunal. 
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Então, todos os depoimentos, como os documentos que foram levados pra lá e 

todas as discussões e as resoluções, para ficar agora para o Estado tratar delas a partir de 

então. Foi isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Zelic, para concluir?  

Por favor, o professor Orlando quer falar. O Orlando quer falar, Orlando Villas 

Bôas. 

 

O SR. – Claro, desculpe. 

 

O SR. ORLANDO VILLAS BÔAS FILHO – O Rafael mencionou a Survival, 

eu me lembrei, não sei se já foi objeto também, eventualmente, de análise pela 

Comissão, mas no contexto, na década de 1970, houve aqui no Brasil, também, alguns 

observadores externos, dentre os quais Robin Hanbury-Tenison, que é um dos criadores 

da Survival. 

Ele tem um relatório muito interessante, de 1971, que narra, um pouco, a 

situação dos índios no Brasil, e há depois um relatório conjunto coordenado pelo 

professor John Hemming, pelo professor René Fuerst, e pelo Edwin Brooks, que faz 

uma ampla análise, como uma observação in loco, das populações indígenas na bacia 

Amazônica. 

Também é um relatório publicado em 1973, na Inglaterra, que eu acho que ele 

foi vertido na forma de um livro, e eu acho que é um documento interessante, um 

documento importante, que faz um apanhado com a possibilidade de especificação que 

não havia no contexto brasileiro, na Repressão, naquele contexto. 

Então acho que também é um documento importante, esses dois relatórios 

publicados, eles têm também uma possibilidade também de agregar alguma informação 

a esta questão. 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Adriano, eu queria fazer só mais 

um comentário. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rafael.  

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Só mais um comentário pequeno. 
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Que durante muito tempo se falou de genocídio dos povos indígenas, mas não se 

tinha a dimensão de, como eu posso dizer, assim, o Estado dificultava, vamos dizer 

assim, a exposição de sistemáticas e estruturas e etc., que pudessem caracterizar 

genocídio. 

Uma das coisas que o trabalho da CNV mostrou e que permite tratar dessa 

maneira, é que em 1956 foi sancionada uma lei, uma lei federal, que é a Lei de 

Genocídio, Lei 2.889 de 1956, e essa (obrigado), essa lei ela caracteriza o crime de 

genocídio articulando trem elementos, uma a motivação, os agentes e os crimes, os atos, 

que são considerados genocídio. 

E mesmo dentro da circunscrição dessa lei, é possível caracterizar genocídios, 

porque são demonstráveis, tantas as motivações e, de modo geral, a motivação 

fundamental era a conquista, a reocupação de territórios indígenas pelo Estado nacional. 

 E a partir do interesse territorial, de expansão territorial do Estado, é que se 

faziam os atos e mesmo antes, com o objetivo de garantir a reocupação de territórios 

indígenas, toda a legislação indianista já era formulada dentro desses interesses, o que já 

vai caracterizar uma violação de direitos constitucionais dos povos indígenas. 

A gente vai... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rafael, eu não queria... 

Eu quero ouvir o Zelic, mas depois eu queria que você fizesse uma consideração sobre o 

relatório, porque o nosso problema na relação com a Comissão Nacional, e não só nessa 

questão, em tudo, é o relatório. 

Nós fomos substabelecidos para fazer Mortos e Desaparecidos, e nós estamos 

prorrogando o prazo da Comissão Estadual de 31 de dezembro a 15 de março, então, 

assim que a Nacional autorizar a divulgação do relatório... 

Porque a gente tem uma dúvida, vocês fizeram o relatório, entregaram pra 

Nacional, e daí a Nacional fez uma adaptação de espaço, não é isso, Maria Rita? 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Não, eles já entregaram o relatório na... Nós 

temos dois formatos de relatório, né? 

Só para esclarecer, acho que você sabe isso, mas só para esclarecer a plateia. 

O relatório impresso é um relatório em que nós queríamos que cada capítulo 

tivesse em cada capítulo umas 30 páginas, mas nenhum tem, então se autorizou, 
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felizmente, eu não tive que, por exemplo, retalhar o relatório que o Zelic, o Rafael, 

todas as instituições que nos ajudaram, produziu. 

Que tem 58, é isso? 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Cinquenta e oito, 60 páginas. Ele vai entrar na 

íntegra, e o que a gente teve é que escolher algumas recomendações, por causa do limite 

do número de recomendações. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Mas o relatório que eles fizeram vai inteiro, 

tá? 

Então, como nenhum conseguiu esse número estipulado de páginas, então qual é 

a vantagem de você tirar duas páginas de um, cinco páginas de outro, aí vai ser um 

relatório impresso maior do que nós esperávamos, mas certamente com mais substância, 

porque ali não tem nenhuma gordura que você possa jogar fora, é a coluna firme das 

violações. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Zelic. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Acho que é importante, da semana passada, 

quando teve a primeira audiência, pra essa. 

Acho que aqui, registrar o fato que a Maria Rita já narrou, mas a importância e a 

extensão desses fatos. Que houve sempre resistência com o tema indígena dentro da 

Comissão. 

Dentro da concepção da Comissão, do entendimento de atingidos, e o fato de a 

gente chegar ao final com o grupo de trabalho operante, que trabalhou, e levantou e 

mapeou as violações em todas as regiões do Brasil, levantando em alguns, 

aprofundando em outros, só apontando o que houve dentro das limitações, que a 

própria, inclusive, muitas vezes, preconceito, com relação às violações contra os índios, 

no sentido de entendê-las como uma violação. 
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De direitos e de perseguição da própria ditadura contra esses povos, faz com que 

haja uma vitória muito grande, e o primeiro saldo disso é esse próprio relatório, que é 

feito conjuntamente com a Comissão Nacional. 

O relatório ele retrata o acúmulo e as pesquisas feitas pela sociedade civil e 

todas as oitivas que a Maria Rita fez correndo esse país. Então a questão desse relatório 

ser com muito pouco espaço, a gente conseguiu dar uma densidade maior, muito pelos 

relatos ouvidos pela própria CNV e os documentos que foram aportados. 

Nesse momento nós estamos trabalhando o índice de anexos todos. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Não, os relatos vão online, né? Porque se não 

ficaria muito grande mesmo. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Então nós estamos no momento organizando toda 

a documentação, registrada de forma oral e registrada em formas de documentos 

recebidos e em audiências que estão colocadas. 

Então esse saldo de inclusão, do peso da questão indígena dentro do relatório, a 

sociedade vai descobrir ao longo dos anos, conforme ela for mexendo, dada a gravidade 

do que se apurou. 

Quando se fala aqui “Nós não vamos trabalhar números.”, porque a questão dos 

índios é muito complicada trabalhar números, 8.000 é muito aquém da realidade 

apontada, se você pegar o que se persegue, enquanto investigação, da verdade.  

Porque o Darcy Ribeiro, citado num documento, num discurso no Congresso 

Nacional por um deputado, o deputado cita estudos dele que diziam que em 1963, 

Adriano, você tinha 300.000 índios no Brasil, 200.000 índios, desculpa, no Brasil, e 

assim, gravitando em torno da Funai, fora os que eles não conheciam.  

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Isso foi em 1960? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Em 1963, 1963, antes do Golpe. 

Você tem o período da SPI, você tinha uma informação dizendo em 200.000 

índios, que aparece nos anais do Congresso Nacional. 

E nos anos de 1968/1969 você tem documentos que apontam a existência, 

gravitando em torno da Funai, de 80.000 índios.  
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Nós estamos falando numa redução de 120.000 indígenas que nós não sabemos, 

porque precisa ser apurado, que falta faz Orlando para nos esclarecer isso, mas que esse 

universo de, são 120.000 índios, que supostamente existiam e não se faz mais referência 

deles no Brasil. 

Nesse sentido, as denúncias de genocídio, que foram sendo levantados nos 

vários documentos que foram verificados e dentro desse processo de dois anos, eles 

apontam de fato que o Estado brasileiro tem uma responsabilidade muito grande, não só 

por ação/omissão, mas também por induzir a sociedade, no sentido de se ocultar todos 

esses fatos, e aí querido, é um o fato que vai ter que ser estudado sobre o Xingu. 

Eu acho que cabe aqui, nós não podemos nos furtar de ver qual papel que o 

Xingu teve na instrumentalização do que nós, no estudo que tem sido feito, temos 

chamado de Operação Abafa, aonde o Xingu virou uma grande vitrine, onde vinham 

pessoas de fora filmar. 

Então as denúncias ocorrendo sobre as matanças de índios, Xingu era mostrado 

os índios vivendo, dançando, índios fortes, fazendo seus rituais e o pau comendo em 

várias regiões do Brasil. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – É claro, não é, Marcelo? 

Não é um demérito da criação do Parque. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Não, pois é. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Como foi usado na ditadura. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Mas a apropriação do Parque... 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Hã hã. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – O uso da imagem dos sertanistas do parque, no 

sentido de se fazer um trabalho no exterior. 

Com relação a isso a gente conseguiu filmes, por exemplo, do Cláudio fazendo 

declarações, onde ele diz com todas as letras “Não, não há genocídio.” Que condições 

ele sofreu para dizer isso pra uma TV portuguesa, que esparramou isso na Europa. 
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Nós não sabíamos, são coisas que nós estamos ainda apurando. Acho que o 

segundo grande ganho, o fato de existir no relatório final da Comissão o capítulo 

indígena, é um passo à frente nesse Brasil. 

O segundo ponto as recomendações, das oito que nós apresentamos como coleta 

e escuta da sociedade, nas aldeias, nas audiências públicas que a Comissão promoveu, 

dessas oito, três das mais significativas e importantes, e a primeira delas que é a 

continuidade do trabalho, da constituição de uma Comissão Indígena da Verdade se faz 

muito mais necessária, porque a documentação reunida ela chegou a ser estudada em 

torno de uns 12%. 

Nós temos ainda um volume muito grande de documentação a serem 

manuseadas pelos pesquisadores, historiadores, por agentes das Comissões da Verdade, 

ou que se venham a desdobrar. 

E só de olhar, por exemplo, hoje, organizando antes vir, me atrasei, peço 

desculpas, inclusive, porque estava enviando para o Rio de Janeiro, documentações 

consolidadas do índice. 

Nós levantamos, por exemplo, do DSI do Ministério da Justiça, em torno de 

25.000 páginas de documentos, dessas 20.000 páginas tratam especificamente, são 

processos que tratam de violações de direitos humanos contra indígenas, no quesito do 

conflito da terra. 

Essas 25.000 páginas hoje eu passei a manhã organizando para enviar, para ser 

agregado isso ao conjunto documental do Centro de Referência Virtual Indígena, no 

Armazém Memória, que é parceiro da Comissão Nacional, e que ao longo desses dois 

anos a gente foi coletando a documentação. 

Aonde passava a Maria Rita ia catando coisa, ia pegando documentos, juntando 

para um momento como esse, poder colocar à sociedade, não só o relatório, mas todas 

as questões que foram ouvidas, recebidas e os documentos anexos aos relatórios 

recebidos, o que vai dar um conjunto documental muito grande, a servir de subsídio 

para os desdobramentos. 

O fato da Comissão Nacional, depois de muita briga, e eu que queria até 

reconhecer o grande esforço da Maria Rita, no sentido de sustentar a existência do 

grupo de trabalho dentro da Comissão Nacional que foi durante, ao longo desses dois 

anos, muitas vezes bombardeado, inclusive na última semana com pessoas levantando e 

dizendo “Isso não devia fazer parte daqui.” 

O que é uma verdadeira. 
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A SRA. MARIA RITA KEHL – Como é que você já sabe? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Essas fofocas correm pra quem está mexendo... 

(Risos.) 

Aí, o que acontece é que, evidentemente, é uma insensibilidade muito grande 

não reconhecer que a violência da ditadura militar ela espraia sobre toda a sociedade. 

Em alguns ela se da de forma juridicamente estruturada, o Brasil Nunca Mais 

teve o mérito de olhar isso e apontar as torturas, os centros clandestinos, as pessoas 

atingidas, os setores da sociedade atingidos, porém, mais do que isso, ele teve o grande 

mérito de mostrar uma metodologia de levantamento dessas questões de violação de 

direitos pelo Estado. 

O relatório da Comissão Nacional da Verdade, esse trabalho conjunto, a gente 

usou como metodologia a documentação... O critério do Brasil Nunca Mais. 

Não é o judicial, do Judiciário que foi priorizado, foi priorizado outros setores do 

Estado outros entes do Estado. Então a documentação que o Executivo produziu, a 

documentação que o Legislativo produziu é tão no mesmo nível de probatório do 

Judiciário, que o Brasil Nunca Mais se focou nele, que é o que ele podia fazer numa 

época de ditadura militar, que ele foi produzido durante a ditadura militar. 

Então nós temos uma situação em que é preciso que essa questão desdobre na 

sociedade com consequências. 

Acho que um outro grande mérito, e aí eu queria levantar na questão de 1977, é 

que o tempo inteiro é um conflito dentro do próprio governo militar, quando ele junta, 

um pouco antes, que serviu de base pra depois fazer essa CPI, esse encontro do 

CDDPH, que você citou, ele ao mesmo tempo que o Danton Jobim ele diz “Olha, não 

houve genocídio no Brasil.”, ele termina o documento, no último parágrafo, dizendo 

“Mas é preciso se olhar com atenção e cuidado, e eu sugiro que se façam novas 

comissões.”, porque ele não podia dizer que existia.  

O CDDPH não havia reunido e são denúncias do Marcos Freire, desde 1964, 

quando o Jango criou o CDDPH. Quando há o Golpe não se reuniu mais o CDDPH. 

Ele é reunido a primeira vez no Regime Militar, em 1970, para negar, para uma 

reunião de conveniência, para negar e servir de instrumento de negação no exterior, 

junto ao Ministério de Relações Exteriores, do genocídio que estava sendo denunciado 

através da imprensa. 
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O CDDPH ele reúne naquele momento Danton Jobim, no governo Médici, 

totalmente engessado. Eles fazem um documento que nega, mas ele inclui dentro desse 

documento essas questões. 

Hoje, Adriano, nós estamos atrás dos arquivos do CDDPH. Eu já estive em 

Brasília vasculhando aquela documentação. Não encontramos a documentação do 

CDDPH do período da ditadura. 

Maria do Rosário, fizemos pedido formal para que a Secretaria de Direitos 

Humanos localizasse isso, a questão de uns meses nós recebemos informação de que foi 

localizado, mas nós não tivemos acesso. Isso só mostra que, ainda, porque cada hora 

tem uma desculpa, né? Mas isso traz, mostra como ainda há muito a ser estudado. 

A última questão, que eu acho fundamental, é que ao sair esse processo, esse 

relatório da Comissão Nacional da Verdade, ele se desdobra em justiça de transição. 

O tema indígena, a partir desse momento, ele é parte integrante, ele é parte 

também fundamental, junto com os vários crimes que foram levantados ao longo desses 

40 anos e dessa briga toda, das entidades de direitos humanos, da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos, dos ex-presos políticos, porque passa a integrar 

na justiça de transição a violência contra o indígena, que já desdobra, imediatamente. 

E aí há o papel da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

de se apurar as violências que aconteceram em Icatu, na região de Icatu, aonde 

funcionou a principal cadeia indígena no período do SPI, que tinha cunho nacional. 

Vieram índios do Maranhão pra cá, vieram índios da Bahia, vieram índios... 

Alguns da Bahia permaneceram e moram hoje no estado. 

Esse... Só para concluir, esse avanço que a Comissão traz, para desdobrar ações 

de reparação é um conceito novo, que pode educar a sociedade a respeitar os direitos 

indígenas. 

O benefício maior disso é que nós deixamos de olhar as violações dos direitos 

indígenas como sendo as violações que os portugueses fizeram, que a gente só tem essa 

ideia, né? Ah não, índio!? Ah, isso foi feito no período da colônia, com os portugueses. 

Não, não, não, é violento até hoje. 

Quando você diz, a ação do Estado com relação às orientações dele, com relação 

aos inimigos internos dele, aquelas coisas todas, a primeira garantia da lei e da ordem 

que foi executada em 2014, em janeiro de 2014, o Exército ocupou as terras 

Tupinambás, no sul da Bahia, para dizer que resolve o problema. 
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Então nós estamos, na questão indígena, vivendo um momento que ao tirá-la 

debaixo do tapete, colocando nos relatórios das Comissões Estaduais, aparecendo seus 

problemas na Comissão Nacional, a sociedade, ela não pode ficar indiferente com 

relação a isso e a sociedade não índia não pode ficar indiferente perante isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu queria primeiro 

agradecer ao Villas Bôas, você... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Adriano, só uma coisa, posso só te pedir um 

favor? Nós estamos precisando para os índices de toda a documentação referente a essas 

duas audiências, para incorporar no índice geral da Comissão Nacional da Verdade. 

Ela já está citada, incorporada, mas precisaria dos áudios do material, fotografias 

que foram colocadas, se possível, documentos que os palestrantes aportaram ao... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera, espera, deixa eu 

me organizar aqui. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Tá, claro. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Villas Bôas, com a 

palavra. 

 

O SR. ORLANDO VILLAS BÔAS FILHO – Eu acho que isso que o Zelic 

colocou é uma questão importante. 

Eu acho que... E é uma questão, eu só queria mencionar esse ponto, da 

mobilização, da instrumentalização, da experiência do Parque do Xingu no bojo disso, 

que se denomina de Operação Abafa. 

Eu acho que isso de fato aconteceu, evidentemente que a revelia dos Villas Bôas, 

de um modo mais direto, de qualquer forma o que se tem que levar em consideração 

nesse aspecto é o seguinte, a visibilidade internacional do Parque era uma garantia 

desses povos, completamente. 

Então, efetivamente, o modo pelo qual, e isso quem chama a atenção, por 

exemplo, é o John Hamming e uma série de outras pessoas que, o fato do Parque ter 
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servido de vitrine no exterior, e isso foi uma instrumentalização do governo militar em 

relação a ele, indiscutivelmente foi. 

Mas também foi uma estratégia dos administradores de época de darem 

visibilidade ao Parque e, diante dessa instrumentalização, conseguirem obter para o 

Parque justamente o respaldo na opinião pública internacional. Então, evidentemente, é 

uma questão ambivalente, é uma questão ambígua que marca.  

E eu só queria mencionar, já que você falou dessa declaração do meu tio, há uma 

declaração, de 1971, do meu pai, que aparece no relatório da Survival, relatando a 

questão do genocídio. 

E dizia ele naquela oportunidade o seguinte “Genocídio não é simplesmente 

matar o índio com uma arma de fogo.”, esse contexto é também um contexto para o 

genocídio, pra além da chacina que era recorrente no contexto brasileiro, e disse, 

inclusive em resposta, à época ao tão presidente da Funai, essa declaração é de 1971. 

A declaração do então presidente, que era o general Oscar Jerônimo Bandeira de 

Mello, militar, que dizia o seguinte, isso o general Oscar Bandeira de Mello dizendo, 

“Os índios não são porto da Guiné, não são propriedade de meia dúzia de oportunistas, e 

não se pode parar o desenvolvimento do Brasil por causa do Parque Nacional do 

Xingu.” 

E, naquele contexto, dizia ele, meu pai, “Que o genocídio não é apenas matar o 

índio com uma arma de fogo, genocídio também consiste numa injustiça que colabora 

para que seja exterminado o índio e a sua cultura, para que, portanto, eles desapareçam. 

Nós não podemos, em nome do desenvolvimento, retirar dos índios a sua terra e 

massacrá-lo.” 

Então, uma tentativa, evidentemente com todas as limitações de época, de se 

postar contra essa questão, mas tudo isso, evidentemente, é uma questão extremamente 

repleta de facetas contraditórias, de elementos situados no tempo. 

Eu acho interessante notar que o Parque do Xingu não pode ser visto, como você 

realmente colocou com toda clareza, não pode ser visto como uma panacéia que se deu 

por vencido, sobretudo no governo militar, que mostraria que o Brasil tinha uma política 

exemplar em relação aos índios, etc. e tal. Claro que não! 

Por outro lado, evidentemente que ela consignou uma exceção num contexto 

marcado pela violência, pelo arbítrio de uma maneira desenfreada, enfim, era só essa 

observação que eu gostaria de acrescentar então. 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pádua. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Só queria acrescentar que o seu pai... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pádua Fernandes. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Juridicamente estava certo. A Lei 2.889 de 

1956, que é a lei que tipifica no Brasil o crime de genocídio, ela... Por que que ela 

existiu? 

Em 1948 foi celebrada, na Convenção da ONU, na Convenção para Prevenção a 

Repressão ao Crime de Genocídio. Essa Convenção de 1948 contra o crime de 

genocídio ela foi criada em razão da 2ª Guerra Mundial. Brasil assina e ratifica essa 

Convenção em 1952. 

Era uma obrigação dessa Convenção, assim como de várias outras convenções 

internacionais é “Agora você participa desse tratado, então você tem que adaptar sua 

legislação interna.”, para ficar de acordo com esse tratado. 

E uma obrigação desse tratado, na legislação interna, é você tipificar o crime de 

genocídio. O Brasil demorou só quatro anos para fazer isso, certas convenções demoram 

muito mais, então em quatro anos ele criou esse tipo, na Convenção de 1948, 1952 

Brasil ratificou, em 1956 tipificou em lei, que é uma lei que segue vigente. 

E nessa lei prevê o seguinte não é só massacre, mas se você tira, por exemplo, de 

um grupo étnico a possibilidade, os meios de subsistência, isso também é crime de 

genocídio. 

Então no Brasil teve as duas coisas, então houve, jogaram Napalm sobre os 

índios, mas também fizeram isso, tiraram desses povos suas terras, seus meios de 

subsistência, isso também é genocídio, isto está tipificado como lei. E essa lei, isso 

mostra também, acho que é um desdobramento que a Comissão tem que fazer. 

Se houvesse no Brasil uma instituição do tipo Ministério Público, papa pa pá, 

poderia propor ações penais, pra essa lei sair do papel. Como não há nada parecido no 

Brasil, estou imaginando um nome bonito, Ministério Público, para oferecer ação penal 

pública, essa lei segue, virtualmente, inaplicada, apesar de toda a documentação. 
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Então em 1963, você mencionou, tem outra CPI, do Congresso Nacional, que 

muito mais limitada que a do relatório Figueiredo, mas essa CPI de 1963, que também é 

sobre índio, é muito impressionante. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – A respeito da SPI, não é? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Em 1963 é do SPI. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – SPI. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É, uma anterior a de 1967. 

Essa de 1963 deixa bem claro que o pessoal da SPI não só vivia das... Ele vivia 

do arrendamento ilegal de terras indígenas, enfim, mas também não tinha a mínima 

ideia do número de índios no Brasil. 

Por isso essa afirmação do Darcy Ribeiro é difícil de comprovar, porque não se 

tem muitos dados, não se têm dados. 

Mas aqui, nessa de 1963 não fica documentado o massacre, na de 1967 sim, em 

1977 também. Então o que falta? É uma coisa estrutural na sociedade brasileira, a 

ditadura militar alavancou, criou mais massacres, se da ao fato... Se temos a lei desde 

1956, né? O Brasil pertence ao sistema da ONU, etc. 

Por que não existe ação? É porque é necessário um órgão para aprovar essa ação 

penal, poderia se chamar Ministério Público, mas ele não existe. 

O que mostra, que o que tem que ser investigado também, é a questão da 

cumplicidade dos órgãos judiciais, não só do Judiciário, dando, por exemplo, dando 

decisões, permitindo apropriação privada de terras indígenas, que foi proibido em todas 

as Constituições desde 1934, em 1967, na Constituição de 1967 ela também é proibida, 

como também a da conivência do Ministério Público nesses crimes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, pessoal queria dizer 

o seguinte, muito obrigado a todos. 

Zelic, você viu que o Pádua só veio para a Comissão Estadual através do Pinuti. 

Agora, ficou dois anos sendo triado, para ver se podia ser assessor da Comissão 

Estadual da Verdade, dois anos, e vai ficar trabalhando seis meses, isso se o prazo ainda 

for renovado. 
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Bom, então quero dizer o seguinte, ontem foi publicado nos jornais que a 

Comissão Nacional da Verdade vai fazer uma recomendação, até queria ouvir isso da 

Maria Rita, que vai ser pela judicialização dos casos de tortura, ocultamento de 

cadáveres e pela reinterpretação da Lei da Anistia. 

Acredito que essa deva ser a maior e mais importante recomendação da 

Comissão Nacional da Verdade. Isso enseja, a partir dessa audiência enciclopédica, né? 

 Queria agradecer ao Danilo Morcelli e ao Pádua Fernandes por estarem 

propiciando esses momentos.  

A Maria Rita veio, o Villas Bôas, e o Zelic que trouxe os arquivos da Guarda 

Rural Indígena, que a “Folha de S. Paulo” e a Laura Capriglione revelaram para o 

Brasil, que tornou esse assunto do conhecimento público nacional. 

Então o que que eu acho que nós devíamos, faço isso até na frente da Maria Rita, 

na forma de consulta, o que eu acho que a gente devia fazer? 

Ao fim, ao término dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade seja criado 

uma comissão permanente, uma comissão de estado, uma comissão do Estado brasileiro 

que dê continuidade, por pelo menos mais um ano, dos trabalhos da Comissão Nacional 

da Verdade. 

Esse órgão permanente, que seria mais ou menos aos moldes da Comissão 

Nacional de Mortos e Desaparecidos, poderia por mais um ano dar continuidade, 

principalmente a essas questões que no início dos trabalhos da Comissão Nacional não 

eram reconhecidos como violência política. 

Os índios, os camponeses, os manicômios, que foi toda a face social da ditadura 

e da Resistência, posteriormente, mas foi um capítulo que nunca foi interpretado como 

da Resistência Política e que grassou das formas mais terríveis, como as discorridas, as 

apresentadas nessa audiência. 

Gostaríamos um dia de ouvi-lo com outro formato, isso é um pedido que eu 

estou fazendo, um outro formato dos Villas Bôas antes do Regime e durante o Regime. 

Isso é uma coisa que a história que o Brasil pouco conhece e o senhor deve ser o 

portador dessa herança, de um capítulo tão importante dessa história do Brasil. 

E queria dizer, Pádua, que eu acho que nós devíamos envidar esforços para que a 

Memélia viesse ao Brasil, acredito que ainda esse ano, porque o ano que vem as coisas 

vão ser, evidentemente, tudo mais difíceis, principalmente aqui nessa casa, e se a gente 

conseguisse trazê-la... 
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A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela mora nos Estados 

Unidos. Se ela pudesse vir, eu acho que a gente poderia fazer uma audiência específica 

sobre Mário Juruna, Bertrand Russell, Mário Andreazza e todas aquelas loucuras do 

Regime, não é? 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Então vamos fazer 

um esforço enorme para vir a Memélia para o Brasil. 

Então, convidando todo mundo para que às 6h, quem puder estar lá no Tuca, na 

homenagem ao Marighella, e quem puder divulgar essa audiência, que foi um dos 

trabalhos mais importantes da Comissão Estadual que como...  

Porque não é o fato de algumas famílias, 43 famílias terem sido atingidas é 

porque no Brasil sempre se disse o seguinte “Nunca se mexeu com as crianças, com os 

filhos dos perseguidos políticos.” 

Então nós estamos pegando esses casos para dizer, essas crianças, que estão 

documentadas nesse livro, que se você não se incomodar eu não te atrapalho, juro. 

Então, essas crianças... Porque se diz assim “Não, na Argentina e no Chile teve todos 

aqueles casos, dos generais terem sequestrado as crianças.”, esses casos não são casos 

finitos, não são os únicos casos que houve durante o Regime. 

Milhares e milhares de crianças, talvez filhas de índios, camponeses ou de 

pessoas que foram para os manicômios, ou pela Repressão em geral, esses exemplos são 

crianças filhos de militantes, que foram presas junto com seus pais, suas mães e 

assistiram a tortura. 

Então esse livro é emblemático para quebrar uma resistência aqui no Brasil que 

disse que nunca foi feito nada contra crianças. Então esse é um livro que nós fizemos 

um esforço enorme aqui na Assembleia, para que ele fosse produzido com todas as 

limitações, mas o lançamento desse livro vai ser um ato público importantíssimo e 

trazer a público o que foi a violência contra as crianças. 

Acho que não estou me esquecendo de mais nada, então... 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?  

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O ato Marighella é hoje, 

às 6h, na PUC, e amanhã, às 4h, na Casa Branca. 

Não havendo mais nada a tratar eu... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, a data do livro é 

quarta-feira, dia 05, às 19h. Evidente que não precisa todo mundo chegar às 19h, porque 

é uma cerimônia que vai durar das 19h às 22h, mas a abertura vai ser muito bonita, 

muito bonita. 

Vai ser uma abertura musical, com a interpretação das músicas da época da 

ditadura, que as crianças ouviam músicas do Toquinho, do Vinícius, Chico Buarque e 

por aí afora. 

Bom, não havendo mais... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rafael. 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – É muito rápido, eu só queria fazer 

uma última consideração que, sempre quando a gente... Um dos maiores desafios, na 

verdade, foi o de emplacar, vamos dizer assim, a ideia de que os índios sofreram 

perseguição. 

Isso porque, dentro de uma leitura clássica, tanto na ditadura no Brasil, enfim, 

como na Justiça de Transição, são considerados, enfim, pessoas que eram combatentes, 

vamos dizer assim, do Regime que sofreram essas graves violações de direitos 

humanos. 

Agora, no caso dos povos indígenas essa abordagem ela obriga, ela força a 

justiça de transição a repensar determinadas categorias como, por exemplo, a maior 
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importância, que eu acho, que tem desse tema é de que os povos indígenas sejam 

tratados historicamente, não como passivos, não numa chave de passividade. 

Ou seja, estavam em algum lugar da Amazônia e aí alguém... Primeiro, a ideia 

de que índios só têm na Amazônia também, algo que precisa ser descaracterizado, mas 

que eles estavam em algum lugar e alguém chegou lá, o branco chegou, acabou e nana 

na. 

Tanto os depoimentos que foram colhidos pela CNV, como uma série de outros 

documentos e trabalhos de antropólogos, etc. As narrativas indígenas dizem que, 

conforme o avanço da frente pioneira, da frente de expansão que o governo do estado ia, 

eles estavam em resistência à perda do seu território. 

Então existe o elemento político que tira da passividade. Do ponto de vista do 

Estado também, você tem esses termos que são... Eles não são equivalentes, mas são a 

imagem do opositor, então, você não tem o subversivo, etc.? Mas você tem o 

empecilho, você tem esses outros termos que colocam, logicamente, os povos indígenas 

em oposição ao projeto do estado. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – E acho que da para falar Rafael, desculpa te 

interromper, mas na ideia do índio feroz, como se fosse um bicho, quer dizer, o fato de 

que o índio reage a invasão de suas terras é interpretado como se fossem humanos 

perigosíssimos. 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Arredios. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Arredios ou ferozes, a gente vê essas palavras. 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Selvagens. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Selvagens ou ferozes, quer dizer, para provar 

que não é feroz tem que se deixar aniquilar passivamente. 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Então tem toda essa questão de 

autodefesa, vamos dizer assim, defesa do seu território, o que caracteriza. 
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Em outra coisa é que foi possível pelo menos ainda inicialmente, fazer um 

levantamento mínimo dessas violações de direitos humanos, então tem remoções 

forçadas, tem aprisionamento. 

No Brasil também houve sequestro de crianças indígenas. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Trabalho escravo. 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Houve dispersão de indígenas para 

tomada de território, trabalho escravo, tanto pelo SPI quanto pela Funai, e também 

todos os processos e vendas, enfim, de coisas ilegais, de recursos e das terras indígenas 

que abriam espaço para que jagunços de empresas conveniadas com o Estado fizessem a 

eliminação, então... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, Rafael, isso aí 

você está coberto de razão, é que o seguinte, tem uma lógica perversa que é contrapor a 

Resistência Política a Resistência Social. 

Então tem gente que acha que Mortos e Desaparecidos não é importante, que é 

um exagero trazer aqueles que fizeram a resistência armada, que era uma orientação, 

inclusive, do começo da Comissão Nacional da Verdade, para não incluir os terroristas. 

Então, esse negócio de opor a Resistência Social, dos manicômios, dos negros, 

dos índios, dos camponeses, da Resistência Social a Resistência Política, não tem essa 

contraposição, isso é uma falsa discussão. Isso é uma falsa discussão. 

Essa discussão não interessa a ninguém, tanto é.. 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Interessa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Interessa, é verdade. 

(Risos.) Nisso ela é especialista. 

Isso só interessa alguma... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, ela sempre dá o 

próximo passo. 
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Então essa discussão não pode ser travada entre nós, porque se não fica assim, 

vai fazer os que fizeram a Resistência Política? E a Resistência Social? Ah, a 

Resistência Social não existe. 

Então é como se a escravidão negra, por exemplo, não tivesse sido um capítulo 

que o sistema criou até uma justificativa teológica para escravizar os negros e viabilizar 

o tráfico de escravos, o tráfico negreiro, que foi uma coisa que a igreja católica e os 

portugueses inventaram para justificar 400 anos de escravidão. 

Na medida em que os negros, eles não tinham alma, eles podiam ser 

escravizados porque eram animais e animais irracionais, essa foi a teoria lógica criada 

para justificar a escravidão. 

Então, se nos perdemos nesses caminhos, aí vai ter o que é mais importante, o 

que é menos importante, entendeu? 

Tanto é que, embora a nossa Comissão do Estado de São Paulo, na divisão de 

trabalho que houve com o Brasil, tem o capítulo da Repressão Política, de Mortos e 

Desaparecidos, toda essa coisa tem lugar e tem aqui espaço e toda essa questão dos 

indígenas. 

Na medida que nós vamos ter alguns meses, até 15 de março, nós queremos 

envidar esforços para que mais documentos e mais depoimentos aconteçam aqui, no 

âmbito. 

Assim como, por exemplo, o capítulo dos Camponeses, que teve um grupo que 

fez, foi, teve muito pouco tempo para trabalhar. 

Com participação das empresas e o grupo dos trabalhadores, foi um outro grupo 

extremamente prejudicado, e... Então tem muita coisa ainda para ser feita, ta bom? 

 

O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Não, eu disse isso só pro registro. 

Não estou dizendo por causa do Rubens Paiva, tanto que a Audiência de 

indígenas está acontecendo aqui e aconteceu em vários outros lugares. 

Estou dizendo isso porque... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – eu queria só registrar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, Zelic, deixa ele 

terminar. Rafael, com a palavra. 
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O SR. RAFAEL PACHECO MARINHO – Porque parte do trabalho do 

relatório da CNV foi o de elaborar uma estrutura argumentativa que justificasse a 

entrada dos povos indígenas dentro do processo. 

Essa Resistência não era daqui, ela era de outros lugares. Então eu disse isso, 

aproveitei essa Audiência também para dizer isso, porque é por essa linha de 

enfrentamento que agora vai. 

Está tendo uma série de questionamentos de legitimidade do tema, como se o 

desaparecimento de milhões de pessoas no Brasil em 15 anos, fosse uma coisa pequena, 

ou que não fosse uma coisa minimamente estruturada do ponto de vista do Estado. 

Então, era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Rafael. 

Zelic, para concluir. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – É. Só para registrar, acho que a Comissão Rubens 

Paiva, acolheu assim, de pronto, demora, claro, a efetivar, até pelo volume de trabalho 

que teve, mas das Comissões Estaduais que foram organizadas no Brasil, as estaduais, 

digo, ligadas aos órgãos, às Assembleias Legislativas, aos governos do estado e tal, não 

as da sociedade civil, a Rubens Paiva foi a única que se debruçou sobre o tema. Nós 

temos assim... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Não, no Paraná não houve a Comissão Estadual, 

ela se debruçou, mas não com audiência, certo? Ela está se debruçando. Tem várias se 

debruçando, mas que organizou audiências, que fez o trabalho ser debatido, que jogou 

essa energia enquanto estadual, nas outras não se tem isso. 

Em Minas Gerais, por exemplo, o trabalho do Krenak foi enfrentado pela 

Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, mas com... Aí se articula 

com a comissão local, que é da sociedade civil, que foi criada no âmbito da rede 

Memória, Verdade e Justiça. 

Há uma compreensão de muitos companheiros da importância desse tema, acho 

que não é no nosso campo que nós estamos levantando essa discussão, é no campo 

amplo da sociedade que a Resistência acontece. 
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Eu acho que o papel da justiça de transição, Paulo Abrão, por exemplo, quando 

ele pega o caso dos suruís e transforma em julgamento o caso dos suruís e ali se avaliam 

as coisas, que se anistiam 14 suruís que estão colocados. 

É um debate a ser aprofundado, é um debate a ser esclarecido a sociedade, 

porque ainda hoje muita gente não compreende a dificuldade de um povo indígena 

enfiado no meio do Pará, com uma aldeia ocupada por militares. 

Militares com armas, com isso e aquilo, que separam mulheres e crianças, 

pegam os homens e falam “Agora vocês vão entrar na mata com a gente.”, usando 

metralhadora, isso e aquilo, para convencimento, quando não há voz alta o jeito no 

momento é todas aquelas coisas. 

E a Comissão da Anistia reconhece o papel de vítimas dessas pessoas, que elas 

foram obrigadas a... Essa é uma polêmica, ainda que, apesar da discussão e do 

posicionamento oficial e do pedido de desculpa do Estado brasileiro para com a etnia 

Suruí, é um trabalho a ser continuado, no sentido da educação pela memória, que eu 

acho que é o que desdobra esse trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, a sessão 

está encerrada. (Palmas.) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

03/09/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... 139ª Audiência 

Pública, dia 03 de setembro de 2014, Auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 139ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 03 de setembro, às 14h, no Auditório Paulo Kobayashi, 

sob o tema “Tortura: Passado, Presente e Futuro”. 

Esclarecemos que as sessões da Comissão da Verdade serão abertas ao público. 

Formação da Mesa: Amelinha Teles, Comissão Estadual da Verdade, Lucia 

Nader, Conectas, Gorete Marques Neves, USP, Comitê Nacional de Combate à Tortura, 

Renata Lira, Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura do Rio de Janeiro, Raul Nin, 

Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública, e José de Jesus, da Pastoral 

Carcerária e Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. 

Então, queria pedir para a Lucia Nader compor a Mesa, a Gorete, a Renata, Raul 

Nin e José de Jesus. 

Vamos renomear a ordem da Mesa. José de Jesus, da Pastoral Carcerária e 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, Lucia Nader, Amélia Teles, 

Gorete, Renata e Raul. Repetindo para efeito de gravação e para as pessoas que estão 

documentando a nossa sessão, repetindo: José de Jesus, Lucia Nader, Gorete Marques, 

Renata Lira, Raul Nin, Amelinha Teles aqui e Adriano Diogo. Tudo bem? 

Lucia Nader tem a palavra para fazer a abertura e a apresentação da audiência de 

hoje. 

 

A SRA. LUCIA NADER – Muito obrigada. Boa tarde a todas e a todos. 

Agradeço imensamente, em nome da Conectas, e também dos nossos parceiros, pela 

realização desta audiência. É uma honra e uma responsabilidade muito grande 

compartilhar com vocês um pouco da nossa percepção sobre a tortura atualmente no 

Brasil. 

Quando nós estávamos comunicando o acontecimento desta audiência, que 

chamamos de “Tortura: Passado, Presente e Futuro”, é muito triste que qualquer 

comunicação de uma audiência ainda tenha isso como título hoje no Brasil, mas, 

infelizmente, essa é a realidade de hoje. 
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Agradeço ao Adriano, pela realização, Amelinha, pela abertura de a gente 

conversar sobre isso aqui hoje. 

Em 2000, quando o relator da ONU contra tortura esteve no Brasil, ele falou a 

seguinte frase: “O período do regime militar, de 1964 a 1985, caracterizado pela tortura, 

desaparecimentos forçados e execuções extrajudiciais, ainda paira sobre o presente 

regime democrático”. Infelizmente, 14 anos depois, essa frase faria sentido. Nós 

sabemos que muita coisa foi conquistada, entre elas o fato de a gente poder estar aqui 

hoje falando sobre tudo isso, mas que a prática da tortura ainda é uma prática cotidiana, 

vergonhosa e lamentável num regime que se diz democrático como o brasileiro. 

A ONU repetiu, em 2001, em 2005, em 2008, em 2009 e em 2011, frases 

similares, ou por via de relatórios ou por via de visitas ao Brasil, reuniões com 

autoridades brasileiras. Não só a ONU, como alguns órgãos estatais, ou algumas 

pessoas do Estado brasileiro admitem que a prática da tortura é hoje um fato recorrente 

no Brasil. E alguns esperam, envergonhados, em fazê-lo. 

Então, o que a gente, o tema desta audiência de hoje está longe de ser um tema 

que é só propagado, ou é só uma luta daqueles que estão na sociedade civil ou de 

pessoas como vocês que estão lutando diariamente para que ele seja revertido. Ele foi 

reafirmado pela ONU, ele foi reafirmado por autoridades brasileiras, e essas 

reafirmações não fizeram com que a tortura deixasse de existir, muito pelo contrário. 

O trabalho da Conectas, e com parceiros de longa data aqui, com muito mais 

expertise que a gente em alguns desses temas que vou tratar, é no âmbito do sistema 

prisional. E é nesse sistema onde a tortura é, talvez, mais, não vou dizer visível, porque 

seria um contrassenso aqui, mas é onde a tortura é recorrente hoje no Brasil. 

Quando eu falo do sistema prisional, estou pensando desde o momento em que 

aquela pessoa que, eventualmente, vai ser presa, chega numa delegacia, o que acontece 

com ela no caminho a uma delegacia, até depois o que acontece nos estabelecimentos de 

privação de liberdade. 

E acho que a pergunta que a gente deve se fazer é por que isso acontece? Por que 

a tortura acontece hoje no Brasil? Se nós tivéssemos uma varinha de condão, o que 

deveria mudar para que isso deixasse de acontecer? 

Como a Vivian, minha colega da Conectas, veio me falando no caminho para cá, 

a tortura é um crime de oportunidade. Então, algumas coisas estão postas para que a 

tortura continue acontecendo, para que esse crime continue acontecendo. Que fatores 

são esses que geram essa oportunidade para que o torturador torture alguém, para que 
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esse crime, para que alguém cometa um crime de submeter outra pessoa a tratamentos 

cruéis e degradantes? 

O primeiro deles, e eu perguntei para a Amelinha se podia falar isso assim, 

porque, enfim, com todo o seu histórico, à Amelinha temos muito que perguntar o que 

dá para dizer, mas a tortura é aceita pela sociedade. Acho que esse é um primeiro fato. 

Não quer dizer que cada um de nós aqui aceitemos isso, mas tem, talvez, uma aceitação, 

ou uma passividade da sociedade brasileira com relação a esse fato, seja porque alguns 

acreditam que é por meio da tortura que vai acontecer punição e uma consequente, 

eventual, melhoria da segurança pública, o que é um argumento absurdo, seja porque a 

tortura é vista como algo normal, "vai acontecer mesmo, sempre, não tem como lutar 

contra". 

Tem um primeiro fator, que é um fator quase cultural, de aceitação da tortura 

pela sociedade brasileira, de achar que esse fato pode acontecer e que em alguns casos 

ele é até apoiado. 

De novo, não gostaria de generalizar, não estou falando que 200 milhões de 

brasileiros são a favor da tortura, longe disso, mas acho que se a sociedade se 

mobilizasse mais, e mais pessoas fossem contra, talvez esse pano de fundo de uma 

cultura de aceitação não existisse. 

Qual outra oportunidade que faz com que esse crime aconteça? A sua 

invisibilidade. Então, hoje é muito difícil, nós não temos dados para dizer que tantas 

pessoas hoje são torturadas no Brasil. É um crime altamente subnotificado, então é 

muito difícil dados oficiais que digam que tantas pessoas são torturadas, porque não tem 

mecanismos ou possibilidades para que isso aconteça. 

Ela é invisível, do ponto de vista da vítima da tortura poder dar, ter voz para 

contar que aquilo aconteceu, sem sofrer represálias, em condições que permitam o 

anonimato, em condições que garantam que o que ela disser vai ser levado a sério e 

submetido a uma investigação e por aí vai. 

Um terceiro, que aí já toquei nele, mas uma terceira oportunidade que faz com 

que isso aconteça: a falta de mecanismos de denúncia. Então, hoje se um preso é 

torturado, e o José me corrija, mas se hoje um preso é torturado, ele não tem a quem 

denunciar esse fato, muitas vezes. Depois, se ele decidir denunciar, com todo o medo 

que ele vai ter de fazer isso, por razões mais que compreensíveis, de represálias que ele 

pode sofrer. 
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Há defensores públicos suficientes que possam receber essas denúncias, ou há 

uma ouvidoria externa no sistema penitenciário que possa escutar isso, e não apenas 

escutar, como proteger essa vítima de tortura que está ali falando? Quando ela for 

denunciar, ela vai ser mantida no mesmo lugar que ela estava antes, em contato com os 

mesmos agentes penitenciários que ela estava vivendo quando ela foi torturada? Como 

isso se dá? Qual é a estrutura, os mecanismos e os processos que são colocados para que 

ela possa denunciar e tornar isso visível? 

E, finalmente, uma outra oportunidade para que esse crime aconteça, é que o 

sistema de justiça é muito falho. Então, desde a denúncia, até depois, para que o 

eventual torturador, depois de uma investigação imparcial, independente, se provado 

culpado, seja responsabilizado, todo esse processo é muito falho. Cada uma das peças 

desse processo não está fazendo hoje, ou grande parte das peças, não está fazendo hoje 

o que deveria ser feito para que a tortura não fosse uma realidade no país. 

Então, eu terminaria dizendo, lembrando, a tortura não é apenas uma herança 

que recebemos, de alguma maneira, de todo um histórico, não apenas da época da 

ditadura, mas de todo um passado que aceita violações de direitos humanos neste país, 

mas ela é mais que tolerada, ela é aceita e praticada no Brasil atual, sistematicamente, 

diariamente. 

Quando a gente fala dos presos, a gente está falando hoje de quase 600 mil 

pessoas que estão presas neste país, contando prisões domiciliares isso vai para 730 mil, 

é a terceira maior população carcerária do mundo, e submetida a práticas desse tipo 

diariamente. Seus parentes também, acredito que meus colegas vão falar um pouco da 

questão da revista vexatória que também caracteriza. 

Então, ela acontece, ela acontece porque ela é aceita e ela acontece porque ela 

acontece por ter oportunidades para que isso se dê. Essas oportunidades são, ela fica 

invisível, ela não tem como ser denunciada e os responsáveis, e aqueles eventuais 

responsáveis não têm, não sofrem as consequências de um sistema de justiça, que 

infelizmente é falho hoje no Brasil. Muito obrigada. (Palmas.) 

Ia falar depois, quando todos falassem, da importância que nos traz aqui hoje, na 

verdade, que é a importância da criação de um mecanismo estadual de prevenção à 

tortura. 

Eu vou deixar que meus colegas falem, mas em determinado momento eles vão 

falar especificamente desse tema, da importância que é a criação de um mecanismo 

estadual de prevenção e combate à tortura no Estado de São Paulo. Tanto o José quanto 
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a Gorete são parte do comitê nacional que vai derivar num mecanismo nacional, podem 

falar com mais propriedade, e nós temos aqui uma proposta muito concreta para você, 

Adriano Diogo, para te passar ao final desta conversa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra o José de 

Jesus, da Pastoral Carcerária. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS – Boa tarde a todos. Muito obrigado Adriano Diogo e 

Amelinha pelo convite. 

Eu vou usar minha palavra para contextualizar o tema, porque acredito que 

problematizá-lo em São Paulo as próximas falas poderão fazê-lo. 

Então eu gostaria de voltar a 1988. A Constituição Federal proíbe expressamente 

a tortura e exige a sua criminalização. No entanto, um período importante é o período de 

1991 a 1993, quando os tratados internacionais, a maioria dos tratados internacionais 

são ratificados pelo Brasil. Então, esse é um período muito importante, porque são esses 

tratados que vão impulsionar uma política de prevenção e combate à tortura no país. 

No entanto, só em 1997 nós vamos ter a lei que criminaliza a tortura no país, a 

Lei 9.455. Mas, essa lei foi feita quase que a toque de caixa, diante dos crimes da Favela 

Naval, e ela não foi bem elaborada, por exemplo ela não respeitou o protocolo 

facultativo, a convenção contra a tortura da ONU. 

Em 2000 nós tivemos um momento muito importante, como a Lucia já 

mencionou, a vinda do Nigel Rodley, que foi o relator da ONU para a questão da 

tortura. Ele veio ao Brasil, visitou vários estados e ele elaborou mais de 30 

recomendações. Entre as recomendações, uma das mais importantes foi a de que as 

autoridades máximas dos estados devem declarar publicamente que não irão tolerar a 

tortura, que a tortura é intolerável. 

Então, esse é um dos mecanismos mais eficientes na redução da tortura, quando 

a autoridade máxima de um estado diz que a tortura praticada por agentes públicos não 

será tolerada. Porque quando ele se omite, deixa de expressamente proibir a tortura, ele, 

de alguma forma, está passando uma mensagem para os seus subordinados que "vocês 

podem torturar porque estou aqui para garantir a impunidade". Esse é um dos aspectos 

mais importantes. Isso está lá, é a primeira recomendação do Nigel Rodley. 

Essas recomendações do Nigel Rodley são chaves porque elas permitiram a 

criação da política nacional de prevenção e combate à tortura. Foi criada uma comissão 
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para estudar, no âmbito federal foi criada uma comissão para estudar essas 

recomendações, foram elaborados planos de prevenção e combate à tortura para os 

estados, pactuações com os estados. Embora o Estado de São Paulo tenha resistido a 

assinar o pacto, no entanto esses pactos foram assinados em todo o Brasil para 

prevenção e combate à tortura. 

Depois disso, em 2006, o governo federal criou a lei, por meio de decreto, na 

verdade, o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que foi um comitê 

provisório para pensar o futuro comitê e o mecanismo. No início de 2007 foi aprovado o 

protocolo facultativo para a prevenção e combate à tortura e em 2013 foi criada, foi 

aprovada a lei que cria o Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura Nacional e o 

Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. 

Ao longo desse período, o Rio de Janeiro já havia criado o seu mecanismo, 

Alagoas aprovou a sua lei, Paraíba aprovou a sua lei, Rondônia aprovou a lei, 

Pernambuco também aprovou a lei. Talvez, estou escapando algum estado aqui, mas são 

seis estados que já aprovaram a lei que cria o Mecanismo de Prevenção e Combate à 

Tortura. Menos São Paulo. São Paulo, embora tenha a maior população privada de 

liberdade do país, só prisões sob a Secretaria de Administração Penitenciária são 159 

prisões, e nós não sabemos o que ocorre dentro desses lugares. Quem sabe, quem pode 

dizer aqui o que está ocorrendo hoje dentro de um lugar de privação de liberdade? 

Nenhum de nós pode dizer. As comunidades terapêuticas, os estabelecimentos de longa 

permanência para adultos, os hospitais psiquiátricos, as unidades socioeducativas. 

Então, são todos lugares de privação de liberdade que precisariam ser 

monitorados e não estão sendo monitorados porque o Estado não criou o Mecanismo de 

Prevenção e Combate à Tortura. 

É importante aqui deixar claro o que significa esse mecanismo. Quando a 

convenção contra a tortura foi aprovada, ela inovou em dois aspectos. Ela estava 

inspirada pela ideia de combate, de repressão à tortura. Então o que ela fez? Ela definiu 

o que é tortura, ela criou uma definição de tortura que serviu de base para os estados 

aprovarem as suas leis, e ela criou o Comitê de Combate à Tortura, o CAT. 

Esse comitê recebe relatórios dos estados e da sociedade civil, que são os 

chamados relatórios sombras, pela sociedade civil, e elabora recomendações para os 

estados. Mas ele recebe, é um mecanismo que não é proativo. 

Isso foi a convenção. Paralelamente à convenção, foi sendo gestado outro tipo de 

instrumento, que é Opcat, o protocolo facultativo, que entra dentro de um conjunto de 
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instrumentos internacionais voltados mais à ação proativa, à ação de identificação dos 

fatores de risco. Porque começou a se perceber que alguns crimes como a tortura, como 

a Lucia mesmo mencionou, são crimes de oportunidade. Então, tão importante como 

reprimir, como investigar e processar esses crimes, é identificar os fatores de risco que 

levam a esses eventos como a tortura. 

Por exemplo, a superlotação. Quando nós temos uma unidade onde cabem 10 

presos, 60, 70 presos, esse é um fator de risco para a tortura? É. A revista vexatória, 

quando você humilha uma pessoa que está ingressando na unidade prisional para visitar 

um parente, esse é um fator de risco que leva à tortura, quando não é tortura, porque 

muitas vezes a revista vexatória também configura tortura. 

Então, a ideia de prevenção procura identificar... Por exemplo, faltam médicos. 

Isso nós sabemos. Existe uma política, deve haver uma equipe mínima de saúde para 

cada 500 presos. Se não há suficientes profissionais de saúde para atender essa 

população, isso é um fator de tensão que pode gerar tortura.  

Então, são todos esses aspectos que são muito importantes para reduzir a tortura, 

e o protocolo facultativo veio fazer isso, ele criou a ideia de prevenção, introduziu a 

ideia de prevenção, ele criou o subcomitê de prevenção à tortura, que é, diferentemente 

do comitê, é outro órgão internacional, ele não espera relatório, ele visita, ele vem aos 

países, como ocorreu em 2012, ele veio ao Brasil e visitou vários lugares de privação de 

liberdade, elaborou relatório e iniciou o processo de negociação com o Brasil para 

enfrentamento daqueles problemas identificados. 

E ele também, o protocolo facultativo, ele obriga os países que o ratificaram a 

criar os mecanismos de prevenção e combate à tortura. O Brasil demorou, ou depois de 

oito anos, porque o protocolo facultativo foi ratificado em janeiro de 2007, nós só 

tivemos a lei aprovada no ano passado. Essa lei foi aprovada e só agora o comitê foi 

instalado. O comitê que eu agora assumi como vice-presidente, a Gorete também 

assumiu pelo Ibccrim o comitê, são 12 entidades da sociedade civil, 12 do governo. Foi 

instalado o comitê, e a principal missão desse comitê é criar um mecanismo de 

prevenção e combate à tortura. 

E o que é esse mecanismo? É um órgão coletivo composto por peritos que 

devem dedicar-se exclusivamente ao monitoramento de todos os lugares de privação de 

liberdade do país, sem prévio aviso, de forma regular, podendo conversar, entrevistar 

qualquer pessoa, observar e acessar qualquer instalação, todos os prontuários, todos os 

registros. Ou seja, é um acesso irrestrito a todas as pessoas, documentos e aspectos da 
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unidade de privação de liberdade. E a partir dessas visitas ele elabora um relatório, 

elabora recomendações e essas recomendações devem servir de base ao diálogo com a 

autoridade responsável pela solução do problema. 

Então, ele não é como o Ministério Público ou como a Polícia Civil, ele não 

investiga e nem apura e também não processa os crimes. O que ele faz? Ele identifica os 

fatores de risco, ele tem caráter preventivo. Não quer dizer que se ele identificar um 

fato, um crime num lugar de privação de liberdade, ele não vá denunciar. Ele denuncia, 

mas ele não é responsável pela investigação. Isso fica com a Polícia Civil e com o 

Ministério Público. 

Esses aspectos são muito importantes porque muita gente tem receio de que eles 

vão entrar e investigar e punir a tortura. Não é essa a principal função do mecanismo. O 

mecanismo tem a função de cooperar com o governo, de cooperar para reduzir os 

fatores de risco que levam à tortura e à morte. 

Quantas mortes nós temos no estado de São Paulo nos locais de privação de 

liberdade? Quem aqui sabe dizer? Nós não sabemos. Ninguém sabe quantas mortes, 

quantas mortes naturais, quantos suicídios, quantas mortes causadas por membros, por 

outros presos, quantas mortes causadas por agentes públicos? Nós não sabemos. O 

mecanismo tem a função de prevenir isso. 

Por último, gostaria de ressaltar que o mecanismo não é mais um mecanismo, ele 

é diferente de outros órgãos, porque muitos órgãos, o Ministério Público pode visitar, o 

juiz pode visitar, o defensor pode visitar, o conselho da comunidade pode visitar. Mas 

ele é diferente por quê? Porque ele tem, primeiro que ele tem dedicação exclusiva, ele 

não toma, o mecanismo não lembra, "olha, no final do mês, depois que trabalhou com 

todos os processos, com todas as outras questões, agora vou visitar a prisão por duas 

horas". Não é assim. Ele só faz isso, ele só visita. 

Outro aspecto importante dele é a atuação centrada na tortura, na eliminação da 

tortura. É esse o foco. Ele tem foco. Ele não faz milhões de coisas. Ele tem um foco, 

que é redução da violência institucional contra pessoas vulneráveis, contra pessoas 

privadas de liberdade. 

E outro, o último aspecto, é o aspecto preventivo, que é o aspecto, talvez, mais 

importante dele. Gostaria de simplesmente destacar esses aspectos e deixar a palavra 

aos demais colegas que, seguramente, têm contribuições importantes a dar aqui. Muito 

obrigado. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra a Gorete. 

 

A SRA. GORETE MARQUES NEVES – Boa tarde a todas e a todos. Boa 

tarde aos membros da Mesa, cumprimentar o Adriano Diogo, Amelinha, os demais. 

Agradeço a oportunidade de estar aqui na Comissão da Verdade. 

Acho que esta audiência é o momento de a gente fazer uma reflexão do quanto 

São Paulo ainda está atrasado nesse tema, o quanto ele ainda não enfrentou essa 

questão. E o que queria contribuir aqui, com essa discussão, é trazer uma reflexão sobre 

o que a gente ainda, tendo passado, o que permanece hoje que a gente tem de enfrentar 

no futuro. 

Uma das coisas que quero destacar é que a ditadura se valeu muito do seu 

obscurantismo para manter o sistema da tortura. Numa ditadura não se sabe muito, nem 

se pode perguntar. O isolamento dos prisioneiros, das prisioneiras, os porões que 

serviam como espaços da dor e do castigo corporal e psicológico, as cadeias interditadas 

a visitações externas. A tortura se escondia e se mantinha em segredo, longe dos olhos. 

Os gritos não podiam ser ouvidos, exceto por aqueles que se encontravam na mesma 

situação, que também eram torturados. 

A ditadura se valeu dessa escuridão para perpetuar, não apenas a tortura, mas o 

medo. A família até sabia o que acontecia naqueles porões, mas a quem podia recorrer? 

O sistema estava voltado para legitimar essa violência. A tortura era até conhecida, mas 

jamais pronunciada. Todo o sistema voltava-se a mantê-la intacta. 

No final dos anos 1970, movimentos sociais e organizações da sociedade civil 

denunciaram essas torturas, registraram as mazelas encontradas nas unidades prisionais, 

e protestaram contra a continuidade da violência nas unidades de privação de liberdade. 

Isso demonstrou a importância da visita de organizações independentes a essas 

unidades, como forma de combater e prevenir a prática da tortura. Esse momento 

marcou a nossa transição democrática. 

Já na democracia, espera-se transparência, igualdade, justiça, prestação de 

contas, dentre tantos outros elementos importantes para a democracia. Na democracia, 

se pode e se deve perguntar, se pode e se deve ver, e a resposta precisa vir, necessita vir, 

pois o contrário já é indício de que o sistema não é, de fato, democrático. 

Hoje vivemos num período democrático, tendo como seus pilares a transparência 

e a legitimidade baseada num procedimento justo e igualitário, em que as pessoas não 
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são tratadas com violência e de forma discriminatória, especialmente pelos próprios 

agentes aplicadores da lei. 

Contudo, continuamos assistindo casos de tortura e violência policial. 

Precisamos investir em medidas que possam, de fato, enfrentar esse problema. 

De acordo com os dados do Disque 100, foram recebidas 816 denúncias de 

tortura entre os anos de 2011 a 2013, a maioria proveniente de unidades de privação de 

liberdade e muitos casos do estado de São Paulo. A maioria das vítimas são segmentos 

já oprimidos historicamente, a massa pobre, negra, que superlota o sistema carcerário e 

que morre nas periferias. 

Temos de dar visibilidade a esses espaços. É necessário sair das sombras e 

revelar que não apenas a ditadura acabou, mas tudo aquilo que persiste como seu 

resquício. Aliás, a ditadura que persiste para determinados segmentos. 

Temos uma rede normativa que combate e visa prevenir e enfrentar a tortura. A 

Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso III, estabelece que ninguém será submetido à 

tortura nem a tratamento desumano e degradante. 

Ratificamos convenções, tratados. Em 1997 tivemos o surgimento da Lei 9.455, 

que criminaliza a tortura. Em 2000 recebemos a visita do relator especial da ONU 

contra a tortura. Em 2001 tivemos as mais de 30 recomendações que ele realizou depois 

dessa visita. E ano passado a gente teve a aprovação da Lei 12.847, que criou o Sistema 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, que tem, dentre seus órgãos, o Comitê 

Nacional e o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. 

Esse mecanismo tem a prerrogativa de fazer visitas regulares a unidades de 

privação de liberdade justamente para retirar esse isolamento, para dar visibilidade, para 

retirar esse obscurantismo que fortalece e persiste dando suporte para a oportunidade da 

tortura. 

Assim, ratificamos importantes tratados internacionais de combate e prevenção à 

tortura. Temos legislação que criminaliza esse tipo de violência e uma lei que estabelece 

o Sistema Nacional de Combate e Prevenção à Tortura. 

Infelizmente, São Paulo ainda não tem uma política direcionada ao 

enfrentamento da tortura. Não tem um comitê, não tem nem ao menos um mecanismo 

estadual preventivo. Também, até hoje, não aderiu ao plano de ações integradas para 

prevenção e combate à tortura, que é de 2006. 

Precisamos mudar esse cenário e pensar em formas de enfrentar esse problema. 

Precisamos criar mecanismos de visibilidade ao que se vale da escuridão. 
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Hoje falamos das torturas, dos torturados do período da ditadura civil-militar, do 

passado. Hoje precisamos falar das torturas e dos torturados do presente, para que não 

haja mais torturas e torturados no futuro. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. 

Tem a palavra Renata Lira, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura do Rio de Janeiro. 

 

A SRA. RENATA LIRA – Boa tarde a todas e a todos. Eu queria começar já 

pedindo desculpas, porque estou saindo de uma gripe, então, estou tossindo um 

pouquinho, mas vamos lá. 

Agradecer à Conectas pelo convite de estar hoje aqui de tarde com a Comissão 

da Verdade do Estado de São Paulo. O Mecanismo do Rio também já realizou uma 

atividade com a Comissão Estadual de lá do nosso Estado, uma audiência pública em 

que a gente trouxe também presos políticos e presos também de agora, que também 

consideramos presos políticos na sua medida também. E familiares, que foram atingidos 

de alguma forma por essa tortura. 

O surgimento do Mecanismo no Rio de Janeiro, do Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura, vou tentar contextualizar um pouco para vocês, para 

talvez entender como o Rio de Janeiro conseguiu, no ano de 2010, aprovar a legislação 

estadual, muito antes mesmo da legislação nacional. 

Esse processo foi um processo que envolveu muito a sociedade civil, muito os 

movimentos sociais, que também estiveram envolvidos nessa bandeira e nessa demanda 

de se instaurar ali na cidade um comitê e um mecanismo. 

O Rio já vinha de um contexto de recrudescimento na segurança pública muito 

grande. Nós já tínhamos ali, naquela época nós já tínhamos recebido os Jogos 

Panamericanos, na cidade do Rio, a cidade já tinha passado por inúmeras 

megaoperações policiais, que assim foram chamadas. Se preparava para receber outros 

megaeventos, ou em nível mundial ou esportivos também. Nós recepcionamos, enfim, 

todos vocês conhecem, São Paulo também recepcionou alguns, mas o Rio de Janeiro 

recepcionou os Jogos Panamericanos em 2007, a Rio+20 em 2012, um grande evento 

também mundial sobre a sustentabilidade, trazendo de volta a discussão ali para a 

cidade do Rio, com representantes do mundo inteiro. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 12

Nessa época, um pouco antes da Rio+20, foi baixada uma resolução pelo 

município do Rio de Janeiro que determinava o recolhimento compulsório de crianças, 

adolescentes e adultos em situação de rua, para que eles fossem tratados do crack. E, na 

verdade, o que se identificou, o que se apurou, é que a tentativa era deixar a cidade mais 

limpa. Já começa aí a passar por um processo de higienização institucionalizado, já que 

havia uma resolução da Secretaria de Assistência Social do município do Rio. 

Em seguida, nós recebemos a Copa das Confederações, recebemos a Jornada 

Mundial da Juventude, da Igreja Católica, também um grande evento. Recentemente, a 

Copa do Mundo, assim como São Paulo. E nos preparamos ainda para as Olimpíadas, 

no ano de 2016. 

Então, na verdade, a legislação ter sido aprovada não foi por acaso. Acho que já 

passávamos ali por uma situação de grande risco e grande, digamos assim, 

invisibilidade da população pobre e negra do estado do Rio, e por óbvio, e aí posso falar 

porque trabalho no Mecanismo, de um super encarceramento para responder à ideia de 

uma cidade, de um projeto de cidade que é bonito e que é segura, uma cidade que é 

bonita e segura. E é bonita mesmo, mas, como todas as outras, tem os seus problemas 

com segurança. 

Desde a posse, desculpa, a lei foi aprovada em junho de 2010, a Lei Estadual 

5.778, ela é aprovada em junho de 2010, mas os seus membros, no caso eu e mais cinco 

pessoas, mais cinco colegas, só tomamos posse, efetivamente, em junho de 2011. Então, 

daí já demonstra a dificuldade, os obstáculos enfrentados para além de conseguir 

aprovar a lei, conseguir que os membros do Mecanismo pudessem, efetivamente, 

começar os seus trabalhos. 

Eu devo dizer que desde junho de 2010, e aí já se vão quase, desde junho de 

2011, quando nós começamos efetivamente os trabalhos, já se vão quase quatro anos. 

Somos uma equipe de seis pessoas. Passamos por um processo seletivo, há um comitê 

composto por 16 órgãos e sociedade civil. Temos Defensoria Pública, Ministério 

Público, Tribunal de Justiça, conselhos profissionais como CRP, Cress, OAB, alguns 

conselhos de direitos humanos, como conselho da comunidade, o próprio Conselho 

Estadual de Direitos Humanos, Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, enfim, 

um grupo de 16 organizações, ou melhor, de órgãos e organizações que receberam os 

currículos e definiram, com base no que determina a convenção de prevenção à tortura, 

escolheram esse grupo de seis pessoas, que hoje cumprem seu mandato no Mecanismo. 
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Desde o início das atividades, e como disse, nós levamos um ano para tomar 

posse, o Mecanismo do Rio ainda tem uma estrutura precária. Nós não temos uma sala 

na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, por exemplo. Nós não temos, 

por exemplo, um carro nosso para ir visitar as unidades prisionais. E as unidades 

prisionais, obviamente, não ficam do lado da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. 

Como aqui, imagino, elas ficam bem distantes. 

Então, esse grupo tem, ao longo desses anos, buscado, através de outras 

secretarias, outras organizações, outros órgãos, e a própria Alerj, suprir essas 

necessidades e essa falta de estrutura para o trabalho. 

E, apesar dessa pouca estrutura, ou quase nenhuma, que tem o Mecanismo do 

Rio, nós já realizamos, posso dizer, mais de 100 visitas às unidades prisionais. E olha 

que ouvi vocês dizendo que em São Paulo são mais ou menos 150 ou 156 unidades 

prisionais, 159, e no Rio nós temos 52 unidades prisionais. Só unidades prisionais. 

Então, já foram realizadas mais de 100 visitas, e dentro dessas visitas, não só as 

unidades prisionais foram visitadas, foram visitadas também as unidades de internação 

socioeducativa, para os adolescentes, as de acolhimento, os chamados abrigos, já que o 

recolhimento compulsório nos permitiu entender que essas pessoas estavam sendo 

privadas de sua liberdade, as clínicas psiquiátricas, porque também havia muitas 

denúncias, de alguns pacientes que estivessem sofrendo de maus tratos, e comunidades 

terapêuticas também, para onde as pessoas que supostamente seriam tratadas do crack, 

do vício, estariam também sendo tratadas, mas havia também denúncias de que ali havia 

tortura e maus tratos. 

Então, ao longo desses anos, desse tempo que o Mecanismo consegue realizar 

suas ações, já são mais de 100 visitas, e se a gente colocar na ponta do lápis, nem são 

tantas assim, com o número de unidades que a gente tem para visitar. Mas, infelizmente, 

com a falta de estrutura, é o que nós estamos conseguindo e vamos dando conta, 

tentando não apagar incêndios, não recorrer às unidades só quando há uma denúncia, 

tentando dar vazão a esse princípio básico do que é ter um mecanismo, que é a 

prevenção, trabalhar basicamente com a prevenção. 

Então, a tentativa, muitas vezes, de ir a unidades que não têm denúncia 

nenhuma, mas que preventivamente... De onde não se tem informação nenhuma, não 

quer dizer que não aconteça nada, muito pelo contrário, a situação pode estar tão pior 

que a informação sequer chega até os familiares, enfim, a quem pode, ainda de alguma 

forma interferir. 
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Então, há essa tentativa, mas, obviamente, a gente tem procurado atender 

também as diversas denúncias que são feitas, que nos chegam através de órgãos, ou 

melhor, de organizações que trabalham, que recebem familiares, ou a Comissão de 

Direitos Humanos da Alerj, que recebe também muitos familiares, ou familiares que nos 

procuram, ou informação dos próprios presos sobre outras unidades pelas quais eles já 

passaram. 

No Rio a gente já chega hoje um contingente, uma massa carcerária de quase 37 

mil homens e mulheres. Sei que esse número, comparando com São Paulo, alguém pode 

dizer: “Nossa, vocês estão com um trabalho bem menos”. Acho que aqui, a gente 

conversava, estava mais ou menos 200 mil, então, comparando com o Rio, moleza... 37 

mil. 

Mas, enfim, esse é um dos motivos que a gente ainda não entende por que São 

Paulo não tem um sistema estadual de prevenção e combate à tortura com esse número 

de homens e mulheres presos. Para o Rio, certamente, seis pessoas, somos 

pouquíssimos para dar conta desse número de pessoas. E olha que não estou falando 

aqui do número de adolescentes, não estou falando do número dos abrigos, das 

comunidades terapêuticas etc., enfim, e da tortura que acontece fora desses locais. 

A gente tem um caso bastante conhecido, quase que mundialmente, que é o caso 

do Amarildo, um pedreiro que foi prestar alguma informação em uma unidade da 

polícia pacificadora na Rocinha. Vocês devem conhecer esse caso. E ele não retornou 

para casa. Ele é mais um dos desaparecidos. 

Até porque, nas unidades de polícia pacificadora, o número de autos de 

resistência diminuiu sensivelmente, entretanto, o número de desaparecidos aumentou 

absurdamente. E o Amarildo, ele se enquadra nesse número de pessoas que 

desaparecem, simplesmente porque vão prestar um depoimento, e são conduzidos a um 

desses locais. 

Então, ainda tem esses locais, ainda tem esse tipo de denúncia, e esse tipo de 

demanda para o Mecanismo, que tenta priorizar os espaços de privação de liberdade, 

óbvio, mas que também não pode ser, como posso dizer, não prestar atenção a esse 

outro tipo de tortura que também acontece frequentemente no estado do Rio. 

Nós temos trabalhado com o conceito de tortura, como já foi dito aqui, que 

preconiza a ONU, a convenção, que é um conceito de tortura muito maior, mais 

ampliado. As pessoas nos perguntam: “Nossa, mas acontecem tantas torturas assim nas 

unidades prisionais? Ainda existe tanta agressão física nas unidades prisionais?” Sim, 
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existe, mas é para além da tortura física, da agressão física que se trata. O conceito de 

tortura vem também tratar um pouco sobre como, qual é a dinâmica, qual é o dia a dia 

desse preso, o que ele tem a seu dispor ali no cumprimento da pena. 

Então, são observados o local, as condições estruturais de determinada unidade, 

alimentação, se o preso está dormindo no chão, se está dormindo num colchão, se tem 

acesso à saúde, se tem acesso à atendimento social, como é a entrada dos familiares, e aí 

a gente já sabe, não precisa dizer, tem a campanha a respeito da revista vexatória, que 

dizia há pouco, alguém me perguntava por que a revista vexatória tem de acabar, eu 

dizia que com um nome desses não precisa nem dizer muito. É vexatória, é 

constrangedora. É claro que tem de acabar. 

Os familiares já têm tanta dificuldade de chegar até a unidade prisional, já levam 

horas para chegar lá, levam horas na fila, e quando essas mulheres, mães, companheiras, 

enfim, familiares conseguem passar por aqueles portões, elas ainda precisam tirar a 

roupa, agachar e, no mínimo, ouvir muita coisa dos agentes que fazem, ficam 

responsáveis por essa revista. 

A gente precisa afirmar que a situação da massa carcerária nacional, como um 

todo, é péssima, e não é novidade para ninguém. Uma cena, como aconteceu há pouco, 

em Cascavel, que os presos se rebelaram e a mídia estava próxima, cenas como as que 

aconteceram no Maranhão, em Pedrinhas, essas cenas não são novidade, vez por outra 

elas acontecem. E infelizmente elas já não chocam mais a maioria das pessoas. A 

maioria das pessoas passa cinco minutos chocadas e depois mudam de canal, e ponto. 

Não é novidade que eles estejam lá em uma situação em que não tem comida, 

não têm acesso à saúde, não têm colchão, lixo na cela, aparente. A impressão que tenho 

é que esse tipo de informação já não sensibiliza mais e já não é mais suficiente para que 

as pessoas entendam o que realmente se passa dentro de uma unidade prisional. 

E é nesse sentido que a gente precisa entender o conceito, o maior conceito de 

tortura. Não é tão somente se o preso ou a presa está sendo agredido fisicamente, mas é 

que tipo de prática vem sendo utilizada para o controle daquela pessoa.  

Hoje o Mecanismo encontra unidades, e aí falando especificamente do Rio de 

Janeiro, unidades lotadas, com presos dormindo no chão, alimentação péssima, ausência 

ou insuficiência de atendimento social, de acesso à saúde, a tratamento. Nós 

encontramos muitos presos precisando de médico urgente, e que sequer o ambulatório 

da unidade tem notícia de como eles estão. Um distanciamento dos familiares porque, 

por óbvio, para passar por essa revista muitos desistem, ou vão pouco, vão menos, vão 
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em menos oportunidades, deixam de visitá-los e, óbvio, ainda encontramos os relatos de 

espancamento, de humilhação, de agressão física. E o que nos deixa mais pasmos é que 

os, os homens em geral falam dos relatos de agressão física, mas os adolescentes, e aí 

posso falar do estado do Rio de Janeiro, eles já não nos falam mais sobre esses relatos 

porque eles já internalizaram. Então, eles já entendem que é assim, aqui é assim. 

Então, quando a gente pergunta como está a situação, como estão os agentes, 

como estão tratando vocês: “Não, está normal, tudo bem”. “Mas está tudo bem como?” 

“A gente leva tapa na cabeça, tapa na cara, chute”. A gente fala: “Mas isso é normal?” 

“Tia, aqui é assim. Tranquilo. Se eu não fizer nada de errado, está tranquilo”. 

Então, este ano o Mecanismo já fez diversas, enfim, a gente já está no segundo 

semestre, nós já fizemos inúmeras visitas. Mas fizemos pelo menos 80% de visitas no 

socioeducativo. A situação nossa no socioeducativo é péssima. A gente tem uma 

necessidade urgente de uma intervenção na coordenação do Departamento de Medidas 

Socioeducativas do Estado do Rio de Janeiro. 

Só este ano já tivemos duas mortes numa mesma unidade, de dois garotos de 

primeira passagem, que estavam lá por tráfico, e acredito que muitos aqui já saibam que 

adolescentes que estão em primeira passagem por tráfico não devem ser internados, mas 

esses garotos vieram de municípios do interior do estado do Rio de Janeiro, onde o 

tráfico tem uma proporção e uma visibilidade muito maior, parece que é um crime 

muito mais grave do que na capital, e esses garotos foram enviados para essas unidades 

porque o Ministério Público entendeu que eles iam ser tratados do vício. Mas esses dois 

garotos não levaram 48 horas dentro da unidade prisional. 

É certo que as mortes foram causadas por outros garotos, mas é certo que essa 

morte só aconteceu por total negligência da unidade, da direção dessa unidade e, óbvio, 

da política que determina como vai ser a internação desses garotos. E aí não posso, não 

podemos deixar de citar que o Judiciário tem sua parcela de responsabilidade, o 

Ministério Público tem a sua parcela de responsabilidade, a Defensoria Pública tem a 

sua parcela, as unidades, e nós, porque já há três anos estamos monitorando esses locais. 

Então, não é nada fácil, em menos de seis meses, dois garotos, que nunca tinham 

colocado o pé numa unidade prisional, morrerem em 48 horas. 

Os desafios são muitos. São instituições que já têm séculos de existência, e que 

contam, como a Lucia falou, com apoio, total apoio de grande parcela da sociedade. 

Não é fácil falar que essas pessoas têm direitos, porque alguém vai dizer: “Mas o meu 
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celular foi roubado”.  “Mas o meu carro foi roubado”. E quando alguém cita: “Olha, 

mas ele cometeu um delito grave, foi homicídio”. 

E aí a gente vai para a porcentagem de homicídios realizados, cometidos por 

adolescentes, especificamente, a gente tem um índice de 1,5%, 2%, menos de 2%. Se 

nós só tivéssemos de lidar com 2% do número de garotos que estão internados, acredito 

que a situação seria bem diferente, sobretudo no que se refere à volta desses garotos 

para essas unidades. 

E os adultos também. Quando a gente chega numa unidade e vê uma cela muito 

superlotada e a outra muito vazia, certamente aquela cela que está mais vazia é a 

unidade que trata de crimes mais graves. Quando você pergunta, se choca: “Aquela ali 

só cabem 60 e tem 120, aqui está sobrando cama, por quê?”. “Porque aqui é 121”. O 

artigo para homicídio. Então, se só tivéssemos de lidar com um número reduzido, eu 

acredito que a oportunidade seria bem diferente, entendendo, claro, que existem 

profissionais e profissionais em qualquer lugar, inclusive dentro de uma unidade 

prisional ou do socioeducativo. 

Não estou, também não vou generalizar, porque nós encontramos, temos 

conseguido abrir portas, diálogos, conversar, pensar em novas dinâmicas, ter um acesso 

mais, como eu posso dizer, qualificado junto às equipes técnicas e a direção, porque 

existem pessoas que têm vontade de fazer diferente. De forma nenhuma quero 

generalizar. 

Mas, também não posso deixar de dizer, e que é uma batalha do Mecanismo, que 

a responsabilização dos agentes, que são efetivamente autores de tortura, da tortura da 

agressão física, essa responsabilização, mais do que penalmente, criminalmente, não sei 

como dizer, não sou criminalista, não sei, mas ela é politicamente importante e 

fundamental para se discutir a prevenção nas unidades prisionais. 

Essa é uma discussão que não se pode deixar de fazer. Eu, pessoalmente, não 

acredito em cadeia, para ninguém. Então, pensar em processar, condenar, que algum 

agente fique também 10, 15, 20 anos dentro da prisão, para mim também não diz nada, 

não está dizendo absolutamente nada. 

Mas, não é possível que a justiça continue sendo seletiva, que para alguns ela 

exista, de forma exagerada, e aí a gente já sabe quem é esse público: negro, pobre, 

moradores de comunidades carentes, e que para outros não, para outros exista lei, 

existam todos os procedimentos necessários, todos os recursos existentes. É disso que se 

trata. É essa discussão que nós precisamos fazer. Mais do que a responsabilidade 
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criminal, a responsabilidade política, que tem uma pessoa que tem a oportunidade de 

cometer uma agressão dentro de uma unidade prisional. 

Bem, na verdade, eu gostaria de terminar dizendo que eu realmente acredito que 

para o Estado de São Paulo, que tem esse grande contingente de presos e presas, é 

fundamental, é fundamental que se possa criar um sistema estadual de prevenção e 

combate à tortura com um comitê e um mecanismo equipado, com uma estrutura que 

possa trabalhar de forma que se tenha dados, mínimos, sobre o que acontece nesses 

locais. Minimamente saber o que está acontecendo lá dentro. 

O Mecanismo faz visitas, sem aviso prévio, vai a todos os espaços de dentro de 

uma unidade prisional, todos, absolutamente todos. Não fica nem uma porta que não se 

abra. Em geral as portas trancadas são as piores, é onde se encontra o pior. Enfim, com 

quase 200 mil homens e mulheres presas, eu realmente acredito que para o Estado de 

São Paulo vai ser fundamental e super importante poder ter acesso a essas pessoas e o 

que realmente está acontecendo lá dentro, e poder, criticamente, imagino, e conheço 

bastante os parceiros aqui de São Paulo, que têm também tentado e levado adiante a 

questão do projeto de lei, trazer dados críticos, porque dados nós temos, o Ministério 

Público faz visita no Rio de Janeiro, mas são dados frios. Os magistrados têm um grupo, 

o Tribunal de Justiça tem um grupo de juízes que fazem visita, mas em geral eles não 

passam da sala dos diretores. 

O Mecanismo procura trazer uma análise crítica sobre o que é visto lá dentro. 

Procura contextualizar os dados que são encontrados, as informações que são ouvidas. 

Conversamos com todos os presos, pedimos para abrir as celas, vamos lá dentro. Não 

tem a desculpa de: “Olha, não é seguro vocês entrarem”. Não, nós estamos por nossa 

própria conta e risco, e nunca me senti mais segura do que conversando com os presos 

na unidade prisional. Não tem problema nenhum, nunca teve. 

Então, deixo aqui, enfim, um pouco da experiência do Rio, e me junto ao coro, 

bem grande, de que é fundamental que o Estado de São Paulo possa aprovar a sua 

legislação e criar o seu sistema estadual. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria fazer essa 

pergunta, antes de passar a palavra ao Raul. Doutora, qual é a lei estadual do Rio de 

Janeiro, de quando é, e se foi iniciativa do Poder Executivo ou foi do Legislativo? 

Depois a senhora pode dar a tramitação do projeto? 
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Hoje vai ser entregue aqui a minuta para a lei estadual. Depois a senhora podia 

recuperar, para a gente poder recuperar a memória? Só um dado, de quando é a lei? 

 

A SRA. RENATA LIRA – A lei é de junho de 2010, é uma lei estadual, foi 

iniciativa do Legislativo. Era um ano eleitoral, como este, em que várias conversas e 

plataformas precisam ser discutidas e rediscutidas, e a sociedade civil correu atrás, 

digamos assim, conversou com alguns deputados, nessa mudança, para que pudéssemos 

estar revendo essa questão das torturas nas unidades prisionais, e então foi conseguido 

se aprovar no ano de 2010, junho de 2010, a Lei 5.778. 

 

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

Com a palavra Raul Nin, do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública. 

Antes do Raul falar, eu espero que a gente consiga manter esse quórum, só 

queria fazer um convite importante, Raul, você que é um grande parceiro nosso. 

Amanhã, às 14h, aqui na Assembleia Legislativa, vai ocorrer uma cerimônia muito 

importante, que é a retomada da Vala de Perus. 

Então, amanhã vai ser anunciada a retomada do processo das análises das 

ossadas encontradas no cemitério de Perus. Vai ser um dia muito, muito, muito 

importante para a questão dos direitos humanos. Vai haver uma grande mobilização. 

Então, todas as pessoas que estão aqui presentes, ou que estão vendo a gente pela 

internet, amanhã, às 14h, “24 Anos da Abertura da Vala de Perus”. 

Com a palavra o Raul Nin. 

 

O SR. RAUL NIN – Boa tarde a todos. Eu cumprimento todos os membros da 

Mesa, Amelinha, Adriano e os demais. 

Eu quero começar minha fala, primeiro trazendo, talvez quebrando um pouco o 

protocolo e falando como o Raul cidadão e não como defensor público, dizendo como é 

caro para mim, ao mesmo tempo é uma honra estar aqui na Comissão Estadual da 

Verdade de São Paulo, mas como é caro para mim falar sobre tortura na história familiar 

que eu tenho. 

O irmão mais velho do meu pai foi torturado até a morte, em 1971, no Rio de 

Janeiro. O meu nome é uma homenagem do meu pai a esse irmão mais velho dele. 

Recentemente nós entregamos, fizemos no âmbito da família uma pesquisa, com base 

em documentos do Poder Público, e descobrimos que o Raul Amaro foi torturado dentro 
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do Hospital Central do Exército, numa dependência do hospital. Enfim, então é uma 

situação, peço que vocês me desculpem se eu ficar um pouco nervoso com a situação, 

porque é, de fato, bastante tocante. 

O tema também é muito caro para a Defensoria Pública, e aqui volto a falar 

como defensor público dos direitos humanos. Nós recebemos, quer dizer, o Núcleo de 

Direitos Humanos recebe uma imensa quantidade de casos de violência policial, desde 

casos das chamadas, das mortes, a famosa resistência seguida de morte, a suposta 

resistência seguida de morte, casos de abusos de poder, abusos de autoridade, casos de 

tortura, e temos lá uma imensa quantidade de processos administrativos para apurar 

cada um desses casos e dar o devido encaminhamento a essas situações. 

Normalmente o Núcleo trabalha com duas vertentes. Primeiro, de acompanhar a 

investigação do crime, principalmente relacionado à tortura, ou os casos de letalidade 

policial, acompanhar o inquérito que apura a morte das pessoas, ou apura a tortura, e 

depois entrar com a ação de responsabilização, de indenização por danos morais contra 

o Estado por conta dos danos sofridos pela pessoa vítima da tortura ou dos familiares 

que tiveram seu ente querido que faleceu. 

Então, esse é um tema muito caro e nós temos lá uma pilha enorme de processos 

e uma dificuldade tremenda de conseguir acompanhar todos esses casos, porque são 

temas, são casos sempre complexos, que envolvem situações que o Poder Público está 

envolvido. Então, nós temos uma dificuldade da polícia judiciária empreender uma 

investigação adequada, que chegue até o nome dos responsáveis, da realização de 

perícias, enfim, e do próprio Poder Judiciário dar o encaminhamento. 

A questão da tortura no Brasil, e aí eu faço coro às outras falas da Mesa, ele está 

totalmente enraizado na sociedade brasileira. E aí eu quero voltar ainda mais longe do 

que a Constituição de 1988, e mesmo do período da ditadura civil-militar instalada em 

1964, a tortura existe no Brasil há muito mais tempo. 

Quero lembrar que o código criminal do império, de 1830, previa castigos 

corporais a serem aplicados aos escravos negros. Então os castigos corporais estavam na 

legislação brasileira do império. Essa prática da tortura não é uma coisa instalada na 

ditadura, ela é muito mais antiga. 

Depois, na ditadura Vargas, aconteceu da mesma forma. Quem leu aquele livro 

da Olga Prestes, os relatos que trazem das torturas sofridas pelas organizações da ALN 

na época, são coisas chocantes. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 21

E, claro, na ditadura civil-militar, de 1964, essas práticas continuaram, foram 

aprimoradas até. Até durante a pesquisa do caso do Raul Amaro, a gente localizou uma 

entrevista de um soldado que presenciou a tortura do meu tio, e ele fala que em agosto 

de 1971, justamente a época da morte dele, no DOI-CODI do Rio de Janeiro eles 

fizeram uma reforma nas celas para sofisticar os métodos de tortura. 

Então, eles instalaram diversas celas, uma cela escura, com sons altos de 

animais, de avião, de barulhos que causam grande incômodo e desnorteiam as pessoas 

psicologicamente, uma sala branca, fria e gelada, enfim, uma série de sofisticações 

tecnológicas para que a tortura fosse feita de forma cada vez mais eficaz, seja para 

castigo pessoal, seja para obtenção de informação, e de forma a cada vez mais deixar, na 

visão deles, menos vestígios, menos rastros do que foi feito com aquelas pessoas. 

Em Guantánamo, quem já viu aquele filme “Procedimento Operacional Padrão”, 

fala sobre a discussão da tortura no presídio de Guantánamo, e eles trazem relatos 

daqueles casos que ficaram famosos, de soldados americanos tirando fotos com 

prisioneiros, situações que chocaram a sociedade etc., e foi uma grande repercussão 

midiática. E lá eles, quer dizer, havia uma discussão, isso no âmbito do próprio governo 

norte-americano, se aquilo era ou não tortura. E eles descrevem práticas como algemar 

as pessoas numa situação corporal muito incômoda, e a pessoa ficar lá sete, oito horas 

algemada. Isso seria ou não tortura na visão deles? 

Então, isso é uma preocupação que a gente tem que ter quando a gente fala da 

prevenção e combate à tortura. Como a gente, porque quando se fala em tortura, a gente 

pensa imediatamente naquela situação clássica, que ficou muito marcada na ditadura 

civil-militar, do pau-de-arara, da pessoa sofrendo espancamentos, que isso, obviamente, 

ainda existe ainda hoje, mas que já existem formas e métodos de tortura em que você 

não prevê, necessariamente, essas situações. E aí, para você apurar e saber, de fato, o 

que aconteceu, é muito mais difícil. 

Uma questão que foi levantada, se não me engano pelo José, queria fazer uma 

observação. Peço desculpas, porque eu estou chegando no Núcleo agora e estou 

tomando ainda pé da situação, e ontem inclusive fiquei me preparando, durante o fim de 

semana, até ontem, porque ontem tive uma audiência numa comarca do interior, que não 

vou revelar ainda qual é, porque é uma situação de um caso em que nós do Núcleo 

estamos atuando como assistente de acusação num caso de tortura contra policiais 

militares. E esse caso para mim foi muito curioso. Primeiro, que ouvi de um ator do 
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sistema de justiça, ele dizendo que seria muito mais fácil ele responsabilizar os réus do 

processo, que são policiais militares, se a vítima fosse uma pessoa inocente. 

Quer dizer, se fosse qualquer um de nós, ele não teria nenhum problema em 

exarar uma sentença condenatória. Só que a vítima é um adolescente que, segundo a 

polícia, participa do tráfico de drogas na região. Então, a abordagem policial foi feita 

com muitos espancamentos, muito tapa, muito soco, muito chute, pisões na cabeça. Os 

meninos relataram inclusive uso de choques. Os meninos tentaram fugir para dentro da 

casa, os policiais arrombaram a porta, entraram, e desencaparam, cortaram um pedaço 

do fio da máquina de lavar, desencaparam. Esse fio, a gente conseguiu ele, está juntado 

no processo. 

E esse operador do direito disse que seria muito mais fácil responsabilizar os 

agentes se a vítima fosse uma pessoa inocente, mas como ele é do tráfico de drogas, é 

tolerável isso. Então, essa é a visão que predomina no sistema de justiça. 

E aí, uma preocupação que nós temos, eu principalmente nessas duas semanas 

de Núcleo, em que ainda estou tomando pé da situação, várias denúncias de violências, 

de espancamentos, situações que se caracterizam como tortura, pela lei, fora dos 

espaços de privação de liberdade. 

Então, não sei... de repente a colega do Rio possa dizer, se há algum tipo de 

atuação em relação a essas situações e como vocês lidam com isso, porque é uma 

situação ainda mais difícil. Parece esquizofrênico você lidar com situações de tortura, 

talvez, digamos assim, numa divagação, nos espaços de privação de liberdade, com a 

criação de um mecanismo, de um comitê, do que nessas situações na rua, ao ar livre, 

que, em tese, a pessoa ainda tem uma proteção de pessoas que possam ver, de 

testemunhas, da comunidade que está lá atenta, observando o que está acontecendo. 

Enfim, essas situações são muito recorrentes. 

Aí eu já vou encaminhar para o final da minha fala, e só queria informar que nós 

na Defensoria Pública estamos comemorando o fato de que finalmente a Defensoria 

Pública fará visitas periódicas aos presos provisórios. Isso é um reclame antigo e justo 

da sociedade civil, de muitos anos, e que a Defensoria Pública, pelas suas dificuldades e 

limitações institucionais, teve muita dificuldade de conseguir efetivar essas visitas, mas 

que começou agora, se não me engano no mês de julho, entre julho e agosto, a visita 

então, aos presos provisórios. 

Essa visita tem um objetivo, digamos assim, principal, de ajudar a colher 

elementos para a defesa dos réus nos processos criminais, mas ela também tem o 
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objetivo de estar presente dentro do cárcere, de conversar com os presos, de saber o que 

aconteceu com eles, se houve algum tipo de violência durante a abordagem policial, ou 

mesmo dentro do presídio. Enfim, colocar a Defensoria Pública, que tem a missão 

constitucional de defesa das pessoas em situação de vulnerabilidade, em contato direto 

com elas para que a gente tente resguardar esses direitos fundamentais. 

E aí, por fim, eu queria endossar os reclames dos demais da Mesa, da 

necessidade de o Estado de São Paulo criar o mecanismo, criar o comitê. Embora a 

Defensoria Pública, o Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, tenham a 

prerrogativa de entrar nesses espaços, independentemente de aviso prévio, e proceder 

toda uma inspeção no local, conversando com as pessoas, verificando os prontuários, 

que a existência de um órgão com essa missão específica, dedicado exclusivamente a 

isso, é fundamental para a gente coibir esse tipo de situação. 

E aí, assinando embaixo, corroborando com a fala do José, quer dizer, é 

necessário a gente jogar luz dentro dessas masmorras, a gente abrir esses espaços para, 

quer dizer, a participação da sociedade civil, através desses mecanismos, e do 

mecanismo e do comitê. Quer dizer, a presença do mecanismo visitando o local é 

fundamental para que os próprios agentes do Estado percebam que estão sendo, 

digamos assim, fiscalizados pela sociedade civil, fiscalizados pelo próprio Poder 

Público, e isso, com certeza, traz um efeito inibitório, um efeito persuasivo na hora de 

os agentes do Estado pensarem incorrerem em tal tipo de prática. Então, é fundamental 

que o Estado de São Paulo aprove. 

Já houve uma iniciativa de minutar um projeto de lei estadual, que foi feito em 

parceria do Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública junto com outras 

organizações da sociedade civil, com a Pastoral Carcerária, o Instituto Conectas, outras 

organizações, e esse projeto acabou não avançando. 

Acho que é a hora de, de repente, o Poder Legislativo tomar a frente dessa 

iniciativa e que a gente, então, proponha esse projeto de lei para que a gente consiga 

avançar numa luta e na prevenção e combate à tortura. É isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha. Antes, a 

Renata tem a palavra. 

 

A SRA. RENATA LIRA – Eu fiquei instigada, e no Rio nós temos um caso, 

contar bem rápido, sobre tortura que ocorreu fora de um espaço de privação de 
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liberdade. Um rapaz, que era conhecido em uma comunidade como alguém que tinha 

um vício, que se drogava, não fazia parte efetivamente do tráfico, mas estava ali sempre 

consumindo, e morreu um policial nessa comunidade e os policiais entraram e o 

pegaram para tentar extrair dele quem poderia ter sido a pessoa que havia matado esse 

policial militar. 

Ele foi torturado, a família dele morava em uma casinha que em cima tinha um 

quartinho, e ele foi torturado nesse quartinho de cima, por mais ou menos seis policiais, 

se não me engano. Levou choque, foi espancado, afogamento, foi empalado, e 

sobreviveu. A família, embaixo, ouvia absolutamente tudo que acontecia em cima 

enquanto os policiais o torturavam. Os policiais saíram, a família o socorreu, ele passou 

por inúmeras cirurgias e resolveu denunciar, entrou para o Provita, etc. Os policiais 

foram denunciados, foram a julgamento, e a juíza os inocentou. 

E uma das desculpas, porque não dá nem para chamar de justificativa, uma das 

desculpas utilizadas é que ele teria dito que chamou por socorro, tipo, seis vezes, em seu 

depoimento, e a família teria dito que ouviu ele chamar por socorro três vezes, e que 

existia ali uma incongruência entre o que ele dizia e o que os familiares diziam, e que 

por isso existia ali algo que não conseguia caracterizar que aqueles policiais tivessem o 

torturado. 

E aí o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Rio entra como 

assistente de acusação, leva o caso à segunda instância, e aí esses policiais são, então, 

efetivamente, condenados a quatro anos, se não me engano, pela tortura desse rapaz. 

Então, apesar de o Mecanismo se... priorizar, por sermos um grupo muito 

pequeno, nos espaços de privação de liberdade, é importante contar com esses parceiros, 

como a Defensoria, e como alguns núcleos também do Ministério Público, e não há 

como não dizê-lo, e organizações da sociedade civil, que possam estar nos ajudando 

com esses outros casos, que fogem um pouco, não fogem da nossa competência, mas da 

nossa possibilidade. Não temos, realmente, braços para conseguir dar conta de tudo. 

Mas, é fundamental que o Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública 

possa ser um parceiro nesses casos. Então, que bom que aqui também vocês estão 

podendo acompanhar, como assistente de acusação, esse tipo de caso, porque sim, ele é 

recorrente, acontece bastante no Rio e também lá a gente tem contado com a Defensoria 

Pública. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já está em condições de 

abrir, Hugo? A Lucia Nader vai apresentar a proposta que vai ser entregue hoje à 

Comissão da Verdade e Comissão de Direitos Humanos. 

 

A SRA. LUCIA NADER – Obrigada, Adriano. 

À luz de tudo que foi tratado hoje nesta audiência pública, comovidos com seu 

testemunho pessoal, Raul, do seu tio, com a presença da Amelinha e de tantas outras 

pessoas que testemunharam e viveram questões graves como essas que a gente vem 

relatando aqui hoje, nós gostaríamos de fazer duas recomendações muito concretas. 

Uma primeira delas é que a Comissão Estadual da Verdade de São Paulo inclua, 

entre as suas recomendações, uma recomendação específica para a criação de um 

Mecanismo Estadual de Prevenção à Tortura no Estado de São Paulo. 

E uma segunda, a exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, e nós já 

tentamos dialogar com o Executivo de São Paulo a respeito da criação de um 

mecanismo estadual, sem muito sucesso, que esta Casa, você, dê entrada a um projeto 

de lei, te apresento aqui uma minuta, vou pedir para que a minha colega Vivian 

apresente essa minuta, que foi elaborada pelo Conselho Regional de Psicologia, pela 

Pastoral Carcerária, pela CAT, pelo Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria 

Pública, pelo Instituto Práxi e pela Conectas. 

Então, tenho o prazer de entregar, em nome dessas organizações, uma cópia do 

PL que vai ser apresentado a seguir, a minuta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, com a presença 

também da Suzana Lisboa e da Criméia Almeida Teles, companheira, irmã da 

Amelinha, recebo essa minuta. E queria que agora você passasse, que faça a 

apresentação dessa minuta. Agradecemos essa confiança, vocês estarem depositando... 

Antes da apresentação, só queria dar uma notícia, que aqui, por iniciativa do 

deputado Bittencourt, e depois com apoio da Comissão de Direitos Humanos, 

finalmente o governador sancionou a lei do fim da revista vexatória nos presídios. 

E eu recebi um comunicado que em várias unidades prisionais do estado de São 

Paulo a Secretaria de Administração Penitenciária alega não ter condições que a lei... 

Depois vou dar o informe. 

Vamos passar à apresentação da minuta, por favor. 
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A SRA. VIVIAN CALDERONI – Boa tarde a todas e e a todos. Me chamo 

Vivian, trabalho na Conectas também e estive envolvida desde o início com esse grupo 

que luta pela criação do mecanismo de prevenção e combate à tortura no estado de São 

Paulo. Mas eu vou esperar eles projetarem ali... 

De toda forma, esse texto foi construído por esse grupo que a Lucia já citou 

nominalmente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se você quiser ir lendo, 

mesmo que não esteja aberto. Fazer a apresentação com o texto em papel e depois eles 

vão disponibilizando na tela. 

 

A SRA. VIVIAN CALDERONI  - Então esse texto foi criado por esse grupo e 

ele se baseia, na verdade, muito, ele segue todas as recomendações do Opcat, que é o 

protocolo facultativo à convenção contra a tortura da ONU, especialmente no que diz 

respeito à independência, não necessidade de aviso prévio para a realização das visitas, 

o foco na prevenção e combate à tortura especificamente, e na necessidade de que os 

membros do mecanismo recebam salário, ou seja, isso seja um trabalho de tempo 

integral para o exercício dessa atividade. 

Esse texto também é completamente baseado no texto aprovado nacionalmente, 

e no texto do Rio de Janeiro que criou o Mecanismo via Assembleia Legislativa e não 

no âmbito do Poder Executivo, como é o caso do nacional. Então, este texto mistura 

essas outras duas leis para fazer essa sugestão para o Estado de São Paulo também de 

criação, via Assembleia Legislativa, desse órgão. 

Então, aqui o projeto é muito simples, ele cria o comitê estadual de prevenção e 

combate à tortura e o mecanismo, órgãos vinculados administrativamente à Assembleia 

Legislativa do Estado de São Paulo. 

E logo abaixo ele define o conceito de tortura, na verdade ele segue a definição 

da Lei 9.455, como não poderia deixar de ser, citando também a convenção contra a 

tortura e sua definição. 

E aí, mais abaixo, diz as suas diretrizes básicas, respeito aos direitos humanos, 

em especial das pessoas privadas de liberdade, e aí, mais à frente, ele vai, então, 

detalhar quais seriam as competências do comitê e as competências do mecanismo, sua 

composição e a forma de eleição de seus membros. 
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Então, o comitê funcionaria nos moldes do Rio de Janeiro e nos moldes do 

Nacional, como uma espécie de conselho consultivo do Mecanismo, que ajudaria até a 

pensar estrategicamente as suas visitas, mas também seria responsável por algumas 

outras questões, como a manutenção, criação de um banco de dados sobre tortura e 

apoio para que as recomendações que o Mecanismo vier a fazer em suas visitas sejam 

levadas à frente pelos órgãos do Estado. 

Então, ali é o comitê, aqui é a composição do comitê, acho que é legal a gente 

citar. A proposta é que ele seja composto pelo secretário de Justiça, ou secretária, pelo 

presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania da Alesp, um 

representante do Tribunal de Justiça, um representante do Ministério Público, um 

representante da Defensoria Pública, especificamente do Núcleo de Cidadania e Direitos 

Humanos, Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, da criança e do 

adolescente, das mulheres, idosos, comunidade indígena, comunidade LGBT, 

comunidade negra, OAB, Conselho Regional de Psicologia, Conselho Regional de 

Serviço Social, e cinco entidades representativas da sociedade civil com reconhecida 

atuação no estado de São Paulo. 

E daí fala um pouco da forma de eleição dessas entidades, e logo abaixo, no art. 

5º então, ele começa a tratar especificamente do Mecanismo de Prevenção e Combate à 

Tortura de São Paulo, que seria criado em parceria com esse comitê, que vai criar 

também seu regimento interno. E a proposta é que ele seja composto por seis membros, 

considerando que o mecanismo nacional tem 11. 

As pessoas seriam peritos, especialistas no tema, com notório conhecimento e 

ilibada reputação, atuação e experiência na defesa e garantia ou promoção dos direitos 

humanos, sem filiação partidária. 

E aqui viria, então, mais uma especificação mais detalhada sobre o processo de 

escolha, que seria público, com publicação de edital no Diário Oficial, abertura de 

prazos para as candidaturas, prazo para impugnação e etc., e o comitê faria, 

fundamentadamente, a escolha dos membros do Mecanismo no prazo de 15 dias. 

Na verdade, esse é o projeto, a minuta que a gente ia apresentar hoje, na 

esperança de que esta Casa abrace realmente a propositura deste projeto de lei, que o 

Estado de São Paulo possa avançar de modo concreto e considerável na prevenção à 

tortura estadualmente. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. 
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Então, quero pedir para a assessoria da comissão, Hugo, que seja feita uma 

minuta de projeto de lei e que seja protocolado o mais rápido possível. Já fechou hoje o 

protocolo de projetos. Mas que a gente ainda esta semana, mais tardar no começo da 

semana que vem, a gente já tenha feito o protocolo desse projeto. 

Então, gostaria que agora a Amelinha fizesse suas considerações, a Criméia, a 

Suzana, que veio do Rio Grande do Sul, o Ivan Seixas, que os companheiros aqui 

presentes pudessem fazer alguns comentários, ou mesmo o pessoal da Mesa pudesse 

complementar. 

Só queria ler um comunicado que chegou, que acho que é importante registrar 

hoje. Todos nós estávamos muito, foram quase dois anos para aprovar essa lei, a lei da 

revista vexatória, dos homens e das mulheres, e chegou uma notícia hoje que nos deixou 

muito preocupados. 

"Infelizmente, informar que a lei que proíbe a revista íntima às visitas dos presos 

não vem sendo cumprida em todas as penitenciárias. Uma delas é a penitenciária de 

Pirajuí II, no município de Pirajuí. A alegação dos agentes penitenciários é que os 

aparelhos que substituem as referidas revistas não foram entregues pelo Estado. Ocorre 

que as humilhações sofridas, principalmente pelas mulheres e crianças, estão sendo 

praticadas de forma significativa". 

Então, essa comunicação veio de uma senhora chamada Maria Santos, e ela 

passou isso e está fazendo o levantamento de outros presídios. 

Tem a palavra Amelinha Teles. 

 

A SRA. MARIA AMÉLIA ALMEIDA TELES – Boa tarde. 

Eu gostei muito da audiência. Achei que o Conectas trouxe uma proposta muito 

importante para São Paulo. 

Eu, como torturada que fui, acho que agora é a vez dos torturados, porque vai 

falar a Criméia, o Ivan, Suzana, então, eu gostaria que tivesse nesse projeto de lei uma 

proposta de ter pessoas torturadas e familiares, porque eu sou, enfim, o que sobrou da 

ditadura, estou aqui, e nós tivemos uma possibilidade de dar continuidade à nossa luta 

via os familiares. Foram os familiares que garantiram, eu estou vendo aqui o sobrinho 

do Raul Amaro, ele vai nos apresentar aqui um relatório de como se deu o processo da 

morte dele lá no Rio de Janeiro, no Hospital do Exército. Se não fossem os familiares, 

nós nunca teríamos nem uma informação, porque até agora o Exército e as Forças 

Armadas não abriram seus arquivos. 
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Então, é isso, acho que é fundamental, e é difícil, é difícil, e ouvindo aqui os 

relatos, e lembrando que o passado está tão presente. Eu via a nossa companheira do 

Rio de Janeiro e o nosso companheiro, companheiro por várias razões, Raul, porque 

você também é familiar dos mortos e desaparecidos, e vi vocês falando da dificuldade 

de condenação dos agentes torturadores, e me lembro, e sou testemunha também de um 

assassinato sob tortura, que era, o nome dele é, que foi assassinado, Carlos Nicolau 

Danielli, foi assassinado aqui no DOI-CODI do 2º Exército, e eu, a Criméia e meu 

marido, César Augusto Teles, nós vimos ele sendo morto nesses três dias de torturas. 

E quando teve a anistia e alguns casos eram denunciados, como assassinatos sob 

tortura, houve muita discussão, eu procurei um advogado, e nem vou falar o nome dele 

aqui, mas ele é famosíssimo, mas não vou falar, eu procurei esse advogado para que 

fosse levada à frente essa denúncia, porque eu era testemunha, tenho essa dívida. Ele 

não era só um militante assassinado, era meu amigo, era amigo da minha família, e aí o 

advogado falou, com todas as letras: “Mas esse seu amigo era terrorista, então não é 

possível, nem vou entrar com uma ação dessas porque não vou ganhar. Ele era 

terrorista”. Foi isso que eu ouvi. 

E aí eu estou vendo vocês falarem agora dos tempos atuais, então, o passado está 

muito presente. O passado não passou, essa que é a verdade. 

E queria lembrar que a tortura é permanente. A tortura é histórica. Nós temos de 

sempre lembrar. A escravidão negra, que durou três séculos ou mais, sob tortura, quatro 

séculos ele está falando aqui para mim, quatro séculos e talvez hoje ainda a população 

negra é alvo da violência policial, dos assassinatos. 

Então, quer dizer, historicamente nós convivemos com a tortura, ela é 

generalizada, estamos vivendo tortura não é só dentro dos presídios, aliás, tem sido tão 

comum que agora tem aquelas câmeras que vão gravando as cenas de tortura em 

abordagens policiais nas ruas, a gente vê isso constantemente, ela é banalizada, a tortura 

é banalizada, a sociedade aceita, mas o Estado cria mecanismos para manter a tortura. 

Então, não se iludam. Nós estamos aqui criando uma lei para criar mecanismos 

para combater a tortura, mas o Estado trabalha no sentido contrário. E falo assim porque 

nós assistimos, quando o Brasil estava nas vésperas de ser condenado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos da OEA, da Organização dos Estados Americanos, 

que isso foi numa audiência lá na Costa Rica em maio, 20 dias antes, no dia 29 de abril 

de 2010, o Brasil, por meio da sua corte maior, que é o Supremo Tribunal Federal, 

consolida, é permitido, autoriza, é permitido torturar no país, quando se anistia os 
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torturadores, inclusive tergiversando o texto da lei, é porque no Brasil está autorizada a 

tortura. A tortura é autorizada, faz parte da política de estado, essa política de 

extermínio. 

Então, acho que... eu fico muito contente mesmo de ver jovens levando essa luta 

que nós temos denunciado, eu, Criméia, Ivan, Suzana, Fernandinha também, nós temos 

levado essa luta há uns 40 anos, ou talvez os 50 anos da ditadura nós temos falado disso, 

denunciado, e ver os jovens aqui assumindo essa bandeira, estando à frente dessa 

bandeira. 

É vergonhoso São Paulo não ter, no mínimo, um comitê. Porque o comitê é 

muito pouco, é muito pouco frente a essa situação que o Estado, historicamente, 

estruturalmente, o Estado está preparado para te torturar o tempo todo, e das formas 

mais sutis, não é sempre dessa forma tão descarada, com o pau-de-arara, que o Brasil 

exportou na época da ditadura. A gente ouve os chilenos falando que ouviram essa 

palavra pela primeira vez por torturadores brasileiros. 

Enfim, acho que a gente só vai ter democracia se a gente conseguir erradicar a 

tortura, porque as pessoas têm medo hoje. Eu fiz a proposta de ter família, de ter 

torturado, mas sei que vai ser difícil. Quem vai querer sentar nesse lugar? É difícil. 

Porque ele sabe que ele vem denunciar aqui, ele já está ameaçado de morte, se ele não 

for morto. O próprio torturador que denuncia, ele acaba sendo assassinado. Nós 

assistimos o caso do Paulo Malhães. 

Então, quer dizer, é essa a realidade que nós temos de enfrentar. Então, esse 

comitê, que ele leve esse debate para tudo quanto é canto, que introduza essa discussão 

nas escolas, nas universidades, nos sindicatos, no meio do povo, para a gente criar 

mecanismos para realmente erradicar a tortura. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a palavra Ivan 

Seixas. 

O Ferreira Pinto é candidato a deputado federal. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Coronel Telhada também. 

Queria, Adriano, falar o seguinte. Fui presidente do Condepe durante um bom 

tempo, e a gente sofreu todos os tipos de agressões, e você conhece muito bem, Gorete, 

e a gente teve, um dos embates que a gente teve nesse tempo de luta dentro do Condepe 

foi exatamente a criação desse mecanismo, desse comitê. 
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E a gente conversou com vários secretários de Justiça, e a resposta, tanto do 

secretário de Justiça quanto do secretário de Segurança, inclusive o Ferreira Pinto, é de 

que isso não precisa, que eles têm controle. É óbvio que precisa. Não precisa para ele, 

mas para nós, sociedade, obviamente que precisa. 

Eu acho que esse projeto aqui não deva ser transformado em lei, porque se a 

gente tiver aprovação aqui, quando chegar ao governador, não vai ser sancionado, vai 

engavetar ou vai rejeitar, porque isso aí é uma política de estado, e a gente sabe disso. 

Eu acho que a gente deveria fazer é a aprovação no âmbito da Assembleia 

Legislativa, que seja um decreto legislativo, seja o que for, para a gente fazer no âmbito, 

porque isso aqui fica a órgãos vinculados à administrativa, à Assembleia Legislativa do 

Estado de São Paulo. Se faça aprovação interna à Assembleia Legislativa, porque se 

aprovar aqui como projeto, quando chegar lá não vai ser aprovado, porque não há 

interesse em criar. 

O governo federal fez um mecanismo federal de combate à tortura e até hoje não 

foi feito aqui em São Paulo porque não precisa, segundo eles. Como também o 

programa de proteção aos defensores de direitos humanos, que dá um trabalho 

desgraçado formar pessoas que defendam os direitos humanos. Não é um ano, são 

vários anos para formar um quadro que vá ser considerado defensor dos direitos 

humanos. 

A resposta é: “Não precisa, nós damos proteção”. Só que a gente vê as pessoas 

sendo ameaçadas, tendo de fugir. O repórter da “Folha” que denunciou teve de se exilar, 

o Caramante, porque não tinha segurança aqui, porque a polícia queria matá-lo. 

Então, não precisa do órgão de proteção, programa de proteção. O programa de 

proteção às testemunhas também é uma peneira, você fica dentro de delegacias, onde 

entram e saem PMs, saem policiais, então, você não tem uma coisa com seriedade a 

favor do combate à tortura. Você tem uma política, que é colocar a população em risco e 

deixar a tortura acontecer. 

Então, a minha preocupação é que esse projeto seja aprovado aqui no âmbito da 

Assembleia Legislativa, para ser um órgão da Assembleia Legislativa, como é o caso da 

nossa Comissão da Verdade. 

E outra coisa. Esclarecer que não é Conselho de Defesa dos Direitos Humanos, é 

Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, Condepe, que lá tem 

todas as entidades que defendem, inclusive a CAT e tudo mais. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete essa última. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Os componentes, um representante disso, um 

representante daquilo... Tem o representante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O sexto, um representante 

do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, é isso? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Corrigir aí. Hugo, anota 

isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Um representante do Conselho Estadual de Defesa dos 

Direitos Humanos. É um representante do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana, que é o nome, do Condepe. 

E a minha proposta é que seja aprovado no âmbito da Assembleia, para a 

Assembleia, para poder funcionar. Se chegar lá, não vai ser aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por projeto de resolução. 

Você tinha feito qual outra sugestão? 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde couber? Queria 

tentar dar entrada logo. Lógico que não vai ser agora, mas o que for, puder ser mais 

precisado, aí seria interessante protocolar o mais rápido possível, até o pessoal vir aqui 

fazer o protocolo, poder divulgar que foi protocolado com número tal. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estava pensando, 

exatamente. 
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O que o Ivan está sugerindo: que vocês façam esses ajustes, o art. 6º, colocar o 

nome do Condepe correto, onde couber a questão da sociedade civil, dos familiares, e 

amanhã, na cerimônia da Vala, que o relógio vai estar aberto, alguém que tiver a palavra 

anuncia que está sendo proposto, no meio da audiência, a instituição do Comitê 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura. 

Então, quero pedir, Hugo, você ajuda? Você vai ser a porta de entrada do 

processo parlamentar. (Palmas.)  

Amanhã nós temos de protocolar, às 14h. Já tem que dar o formato e o número 

no relógio. Quero que você, quando acabar esta audiência, já faça os ajustes, dê o 

formato legislativo e prepare para dar entrada amanhã, assim que abrir o relógio. O 

relógio abre mais cedo, pode protocolar e na cerimônia a gente vai anunciar. Já vai estar 

numerado a hora que começar a cerimônia. O relógio abre cedo. 

Então, estamos combinados. 

Com a palavra o companheiro José de Jesus. 

 

O SR. JOSÉ DE JESUS – Eu gostaria de fazer um comentário sobre esse 

dilema entre instituir o mecanismo, principalmente o mecanismo, no âmbito do 

Executivo ou no âmbito do Legislativo. É bom recordar que para a implementação do 

mecanismo é necessário que haja independência, que o mecanismo atue com 

independência. 

E a independência do mecanismo é garantida por meio de três aspectos aqui, três 

elementos. O primeiro é o processo de composição. A composição do mecanismo deve 

ser transparente e participativa, de forma que qualquer pessoa da sociedade possa se 

candidatar e compor o mecanismo. 

O outro aspecto, quer dizer, também não pode ser o chefe do Executivo ou uma 

pessoa apenas decidindo quem vai compor o mecanismo, designando os membros do 

mecanismo. Isso tem de ocorrer de forma participativa, possivelmente o próprio comitê, 

um órgão coletivo deve escolher os membros do mecanismo, como está acontecendo no 

âmbito nacional e aconteceu no Rio de Janeiro. 

Outro elemento da independência é a garantia do mandato. No âmbito 

internacional fala-se em imunidade, mas como imunidade é um termo que, 

constitucionalmente, poderia ser questionado, nós preferimos utilizar a expressão 

garantia do mandato. Isso significa que a pessoa, durante o mandato no mecanismo, ela 
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não pode ser afastada, a não ser pela prática de crime e após o devido processo legal. 

Então, esse é o segundo elemento fundamental da independência. 

O terceiro elemento fundamental da independência é a autonomia financeira. 

Sem autonomia financeira o mecanismo não tem condições de atuar. E para que haja a 

autonomia financeira, os membros do mecanismo têm de ser remunerados e deve haver 

recursos financeiros para a visita, para a realização da visita, para a elaboração de 

relatório. Então, tem de ter uma estrutura material, humana e financeira para a 

operacionalização desse mecanismo. 

Significa que se nós compusermos o mecanismo no âmbito do Legislativo, como 

fez o Rio de Janeiro, tem de pensar em tudo isso. O Legislativo está disposto a alocar 

recursos para garantir a independência desse mecanismo? E garantir também que não 

vai haver, por exemplo, interferências políticas sobre o mecanismo? 

Então, são esses aspectos que têm sido questionados quando criamos o 

mecanismo no âmbito do Legislativo. 

No âmbito do Executivo, tem essa grande desvantagem. Criar cargos no âmbito 

do Executivo, tem de haver um projeto de lei de iniciativa do governador. E o 

governador, como nós já estamos aguardando há muitos anos, iniciamos as conversas lá 

em 2011, quando foi, Vivian? Em 2011 e foi dito claramente: “Nós não temos interesse 

em criar esse mecanismo aqui. Dos nossos presos nós cuidamos.” Não estão sendo bem 

cuidados, mas essa que foi a mensagem que foi dada para nós. 

Esse é um dilema que precisa ser bem discutido, e só quis esclarecer esse 

problema, esse dilema que nós temos diante da criação da lei. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, excelente esta 

audiência. Acabou de chegar nosso querido Idibal Pivetta, César Vieira, um dos 

advogados dos companheiros mais importantes na defesa da democracia e no combate à 

tortura. Uma vida toda dedicada a isso. 

Então, os companheiros da sociedade civil, das várias organizações, Idibal, estão 

fazendo uma proposta para a gente criar, através de um projeto de lei, o Comitê 

Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de São Paulo. 

Muito nos emocionou a sua chegada aqui durante esta audiência. A Suzana veio 

do Rio Grande do Sul para a cerimônia, amanhã, das ossadas, Suzana Lisboa, que 

também é uma contribuição enorme, uma das pessoas mais importantes, combativas 

nesse processo de combate à tortura. Você gostaria de fazer uma saudação? 
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O SR. IDIBAL PIVETTA – Queria cumprimentar vocês todos por essas 

iniciativas e por essas realidades que vocês estão transformando. É muito importante 

por que cada dia mais a gente vê que a juventude não sabe de nada do que aconteceu, e 

isso que vocês fizeram nesses dois anos, um ano da Comissão da Verdade é muito 

importante, e o recrudescimento através da continuidade é muito importante mesmo. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você vê que coincidiu 

com as suas palavras, que nós já temos aqui uma geração de substituição. A Lucia, a 

Gorete, a Renata, que veio lá do Rio, o José de Jesus, e esse brilhante advogado Raul, e 

mais esses jovens que compõem a comissão. O Ivan, Amelinha, Suzana, Fernanda, eu, a 

Criméia, já estamos numa outra perspectiva, e eles vêm vindo aí. Sem dizer do nosso 

super Danilo Morcelli. 

Bom, então, amanhã, 14h. Hugo Albuquerque, você que é dessa nova geração 

também, de direitos humanos, dos jovens advogados, vão protocolar o projeto e quando 

abrir a sessão a gente já está com o número. 

Se os companheiros quiserem acompanhar o companheiro Hugo Albuquerque, 

mestrando na área de direitos humanos da PUC, do município de Pedro Serrano, 

brilhante advogado, estudioso, amanhã ele já vai preparar o projeto e dar entrada e 

vocês acompanham na sessão. 

Nada mais a ser dito e declarado, reitero o mesmo convite, que amanhã essa 

cerimônia vai ser muito importante, e a sessão está encerrada. Parabéns. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

04/12/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Bom, podemos começar? 

Vamos dar uma ajeitadinha aqui no quorum, nós estamos esperando as tribos que estão 

chegando do litoral, dos guaranis, mas não dá mais para atrasar, né? Atrasamos tudo o 

que tínha direito, o Cícero foi recebê-los. 

Venham mais pra frente, por favor, um pouquinho para, pelo menos, dar uma 

imagem mais adensada aqui.  

Então vamos lá? Vamos começar? 

Queria pedir que todo mundo que organizou me ajude aqui. Memélia, já vem pra 

Mesa, Edilson, já vem pra Mesa, Pádua, mais ou menos já vem pra Mesa, Danilinho 

Morcelli, Marcelo Zelic, aí só falta o Timóteo, quando ele chegar, é, já vem. 

Aqui, Memélia... Edilson aqui, Memélia aqui. 

Memélia aqui, Edilson aqui. Aqui Memélia, aqui Edilson, Pádua, Zelic... 

Edilson, você aqui. Marcelo, Marcelo Zelic, falta o Danilo Morcelli, só falta o Timóteo, 

e o Timóteo chegando a gente compõe o quadro. 

Vamos nessa então? 

Bom, em que pese todas as adversidades, de ter caído uma tempestade hoje, 

todas as dificuldades de fim de ano, já em dezembro, eu quero dizer antes de fazer a 

parte formal da instalação da sessão da Comissão, que pra nós aqui de São Paulo, é 

importantíssimo a realização dessa Audiência, importantíssimo. 

Queria agradecer demais, demais, o Pádua Fernandes, o Danilo Morcelli, e o 

Zelic, o Rafael, todo mundo que contribuiu... É, não precisa dar toda a luz, porque 

senão... 

Então, eu queria agradecer demais, e é com muita emoção, muita honra, muito 

orgulho, que nós estamos recebendo essas duas pessoas aqui, hoje. Memélia fez um 

sacrifício enorme, despencou, veio lá dos Estados Unidos para contribuir conosco, o 

Edilson também. 

Então eu queria fazer um agradecimento, muito obrigado, sinceramente. 
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Então vamos, não adianta eu enrolar, que os meninos não chegaram. 

Centésima quadragésima nona Audiência Pública, 04 de dezembro de 2014, 

auditório Franco Montoro. 

Está instalada a 149ª Audiência Pública da Comissão da Verdade de São Paulo 

Rubens Paiva, 04 de dezembro de 2014, no auditório Franco Montoro, sobre “As 

violações dos direitos humanos aos povos indígenas, às comunidades tradicionais no 

período da ditadura militar.” 

Então o Edilson Martins, que está aqui a minha direita, é jornalista, 

documentarista, escritor, ex-preso político e há 40 anos trabalha com a Amazônia e seus 

conflitos. 

Companheira Memélia Moreira, jornalista, participou do Tribunal Bertrand 

Russell, em Rotterdam, em 1980, quando o estado brasileiro foi condenado pelo 

genocídio dos povos indígenas durante a ditadura militar. 

Ao lado da Memélia, Pádua Fernandes, pesquisador da Comissão Rubens Paiva. 

Ao lado do Edilson, Danilo Morcelli, pesquisador da Comissão e, lá na ponta, na 

extrema direita... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Risos.) Ele nem fica do 

lado do Edilson. Ah, não... Danilinho. 

Na extrema esquerda, Marcelo Zelic, o primeiro cacique árabe, integrante do 

Grupo Tortura Nunca Mais e do Projeto Armazém da Memória, grande companheiro, 

Marcelo Zelic, que fez a digitalização do Brasil Nunca Mais, excelente trabalho. 

E estamos aguardando o Timóteo Verá, o guarani. 

Bom, quem fala primeiro? Quem vai falar primeiro é o Edilson? 

Edilson, Edilson com a palavra. Edilson Martinhs, companheiro Edilson 

Martins. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Boa tarde, tem microfone aqui? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Não, acho que ta ouvindo, não? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É pra efeito de gravação. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – O... Eu vou fazer... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Natural do Acre viu, 

Amaro, natural do Acre, seu conterrâneo lá da região amazônica. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Eu não gosto de dizer que sou do Acre, porque 

isso causa uma certa arrogância, mas eu tenho... Causa certa humilhação ao outro, mas 

tudo bem. 

Mas não há dúvidas, o Acre é motivo de muito orgulho, é o único estado 

brasileiro que brigou para ser Brasil, não é? É o único estado que no século XX pegou 

em armas, a revelia do governo brasileiro e anexou a região que foi definir a revolução 

industrial. 

A revolução industrial inglesa, ela foi alavancada por uma matéria prima 

estratégica que ocorria no vale do rio Purus, especialmente no rio Acre, que era 

território boliviano. 

Mas isso é uma história que causa certo pedantismo ficar falando. (Risos.) 

Não, eu trouxe para vocês... Primeiro eu vou falar rapidamente, que não tem 

importância nenhuma, mas talvez seja pertinente, da minha relação com os... Eu me 

propus a falar sobre a minha experiência, experiência pequena, mas continuada, com os 

índios Waimiri-Atroari. 

Eu trabalho como repórter, nada, além disso, desde o final dos anos 1960, eu 

conheci, tive relações pessoais com o Gilberto Pinto, que a versão oficial é que teria 

sido morto pelos índios, que é uma versão que não encontra embasamento na realidade. 

E depois eu participei da construção, também, da estrada BR-174, que é a BR 

que vai cortar o território Waimiri-Atroari, e depois também participei da, sempre como 

repórter, nada além disso, da construção da hidrelétrica de Balbina, que é radical nesse 

processo todo. 

Convivi com os sertanistas que... Até com o sertanista é muito curioso, sujeito 

chamado Sebastião Amâncio, que naquela ocasião, todos os funcionários da Funai, a 

Funai ficou submetida durante os governos militares, ao Exército brasileiro, então para 
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vocês serem um sertanista você era treinado em Boa Vista, a capital de Roraima, dentro 

de um modelo de guerra. 

Se nós não fossemos, tínha os índios ali, que é certamente a resistência mais 

prolongada que o país conhece. Desde 1853 tem registro dos Waimiri-Atroari. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – É. Eles passavam, eles distavam 45km de 

Manaus, hoje eles distam quase 400km, eles foram sendo empurrados pelas chamadas 

Frente Agrícolas. 

Frente Agrícola é o garrucheiro, o caçador de pele de gato, é o matador de 

jacaré, é o seringueiro, enfim, esse pessoal foi até que no governo militar se registra a 

ocorrência de mineração, daí a construção da estrada que vai...  

Tinha a versão da geopolítica, o Brasil precisava ocupar a Amazônia, porque a 

Amazônia sempre foi objeto de cobiça internacional, enfim, até procede, até procede. 

E aí eles passam, no grito, passam no grito essa estrada, sobre a qual há 

acusações de lançamento de bombas, fuzilamento de índios, de lançamento de panfletos 

pedindo que os índios se rendessem, em suma... Agora, eu achava legal, porque papo é 

papo, papo você diz o que quer. 

Eu tenho um bloco, um pequeno bloco, que graças aqui a esse guerreiro, que me 

pegou a laço. Esse cara... Acabei de saber que ele ficou dez anos, o avô dele, o pai dele 

já lia as gororobas que a gente escrevia e ele me localizou. 

Então a gente vai exibir, eu pedi que eles exibissem, um pequeno bloco de nove 

minutos, que faz parte de uma minissérie de cinco capítulos, que eu exibi numa 

televisão que não existe no Brasil, que é a TV Brasil, que dá traços, não é? 

Mas eu reputo, reputo, essa série, não pela minha presença, mas do grupo que 

fez, como um baita de um documento, não sobre a questão do índio, só, mas uma 

profunda reflexão honesta, equilibrada, equilibradíssima, sem nenhum viés ideológico, 

chama-se até “Amazônia Adentro.”, é o título da série. 

Então tem um bloco que nós fizemos dos Waimiri-Atroari, que me parece 

interessante contar essa historinha, porque a gente estava gravando na Amazônia e eu 

sabia que tinha um escritório da Eletronorte em Manaus, que respondia ali pelos 

Waimiri-Atroari, no qual, nesse espaço que eles ocupam, há uma campanha da direita, 

da pior possível, provando que no Brasil, no futuro, esses índios vão fatiar o país. 
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E a prova disso é que no território Waimiri-Atroari não pode passar ônibus, 

carro, a partir das 6h da noite e só vai poder fazê-lo às 6h da manhã, por razões óbvias, 

que eu sei, porque eu vou lá, nego aproveitava à noite pra caçar, pra pescar, pra 

depredar, e eles fecharam, fecharam mesmo. Durante o dia nem o Exército passa lá. 

Agora, vocês imaginem as campanhas que não se criam dizendo que esses índios 

são precedentes do que vai acontecer amanhã, com o país todo fatiado por nações 

indígenas. Isso também é outra história, mais longa, não é? 

Agora, eu procuro lá representação deles em Manaus e eles me dão uma relação 

imensa de jornalistas, “National Geographic”, “Discovery”, “Globo”, e todo mundo 

esperando há três, quatro anos. 

Tudo bem, deixei lá o meu nome e fomos para a Bolívia, porque a gente estava 

gravando outras coisas, aí, na Bolívia, recebemos um telefonema. Não, na volta 

passamos lá só para conferir, aí o índio perguntou “Escuta, qual é o teu nome?”, eu 

disse é, “Você é o fulano?”, eu disse, sou, “Cadê o documento?”, eu mostrei não é? 

Eles pegaram uma reportagem que eu tinha feito em 1972, 1971 e perguntaram, 

e é claro que essa reportagem era minha, e aí eles pegaram e mostraram num quadro, 

aquelas coisas de índio, pessoas generosas.  

Conclusão, uns 20 dias depois o Porfírio, que trabalha lá com eles, um sertanista, 

me liga de Brasília e me diz “Olha, os índios querem te receber.”, os índios querem te 

receber, bom, imagina, estava na companhia de um fotógrafo, que é um dos maiores do 

Brasil, o diretor de fotografia é alemão, mas como eu tinha que fazer a Amazônia, 

gringo gosta de Amazônia, me procurou, eu não tenho dinheiro pra pagar o seu cachê, 

“Mas, poxa, eu quero, você me dá o cachê que você pode.” 

E foi, e é uma fotografia belíssima, ele foi até que resgatou esse material para a 

Comissão da Verdade, isso se deve a ele, porque isso passou em branco, não é? 

Aí pegamos e fomos lá, são 400km, alugamos um carro, conseguimos carro de 

amigo, porque não tinha dinheiro, um carro grande, uma Mitsubichi, uma coisa dessas, 

e chegamos lá um pouco antes e não nos deixaram entrar, só pode entrar lá 9h. 

Aí começamos a trabalhar, falei, cara ninguém vai almoçar, eles tinham 

preparado almoço, ninguém queria, na nana na, e ele perguntou “Quantos dias vocês 

ficaram lá?”. 

Não ficamos dia nenhum, quando chegou 4h da tarde eu falei, ai que bom que a 

gente vai poder dormir aqui, ele disse “Dormir não, aqui vocês não dormem, não 

pode.”, mas já tínhamos gravado e é isso que vocês vão ver agora. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



6 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Dã, Danilo 

Morcelli... 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Dá pra apagar a luz? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá, o Dã vai apagar tudo 

direitinho, é que a gente vai providenciar o microfone sem fio pra você. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Que é melhor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque esse, o fixo, está 

dando uma estática. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – É. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E está perdendo muito do 

som e da gravação. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Não, e também... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E também já vamos 

passar o filme, pronto. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – E também eu fico mais confortável, eu me 

mexo muito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É.  

 

O SR. EDIMILSON MARTINS – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pronto, aí você fica 

mais... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



7 
 

O SR. EDILSON MARTINS – Ah, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ergométrico. Vamos lá, 

dá o contraste. 

 

O SR. – É o do Waimiri. 

 

O SR. EDILSOM MARTINS – Eu posso ir para ali? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica aonde você quiser, 

imagina. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – É, porque aí eu... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde o senhor quiser. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Qualquer coisa eu falo. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Porque eu não vejo isso há muitos anos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, só não fica de costas, 

porque se não eu não pego o seu rosto, mas faz o que você quiser. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Não, tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá então? 

Vem pra cá, Edilson, sempre fala olhando pra... 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Com licença. 

 

O SR.  – Esse mesmo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, eu vou... Eu queria 

já interromper, primeiro eu, já que interrompeu, está aqui conosco o Orlando Villas 

Bôas Filho, que veio aqui. Professor da Faculdade de Direito da São Fran, está aqui com 

a gente. (Palmas.) Vamos lá. 

 

* * * 

 

O FILME 

 

O NARRADOR – Os índios Waimiri-Atroari constituem a mais longa 

resistência de que se tem notícia, em não aceitar contato com o homem branco, o 

chamado mundo civilizado. 

 

O SR. JOSÉ PORFÍRIO DE CARVALHO – Os índios Waimiri-Atroari eram 

tidos, na Amazônia e no Brasil, como os índios mais bravos que tinham, a sociedade 

tinha verdadeiro terror deles. 

 

O NARRADOR – Por mais de 130 anos travaram guerras, sem trégua, contra 

garimpeiros, caçadores, castanheiros e soldados da PM do Amazonas. 

Nos anos 1970, do século passado, esses confrontos retornaram já, então, com 

tropas do Exército brasileiro, durante a construção da BR-174, naquele período quase 

foram dizimados. 

 

O SR. MÁRIO PARWÉ ATROARI – Esse BR veio com muita, muita força, com 

doença, com sarampo, com malária, aí diminuiu a nossa população. 

 

O SR. – O que mais matou o índio na época da BR? 

 

O SR. MÁRIO PARWÉ ATROARI– Nós acreditamos que foram as pessoas do 

Exército, né? 

 

O NARRADOR – Na medida em que foram sendo expulsos de seus territórios, 

pela violência, iniciaram as retaliações. 
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O SR. JOSÉ PORFIRIO DE CARVALHO – Então a maioria que subia os rios, 

pra vir pra cá, vinham para atacá-los, houve casos com navio com canhão de proas, 

estabelecidos só para atacar as aldeias. 

 

O SR. VIANA WAMÉ ATROARI – Foi assim, tipo bomba, lá na aldeia. O 

índio que estava lá na aldeia não escapou ninguém. 

Ele veio, o avião e de repente esquentou tudinho, aí morreu muito índio Atroari.  

Foi muita maldade a construção da BR-174, aí veio muita gente e pessoas 

armadas, caso do Exército, esse aí eu vi. Eu sei que me lembro bem que tinha um avião 

assim, cheio de folha de, assim, de folha vermelha por baixo, só isso. Passou isso daí, 

morreu rapidinho as pessoas, desceu no rio. 

 

O NARRADOR – Desistem da resistência quando percebem que seriam 

totalmente eliminados e isso ocorre com a conclusão da BR-174, no início dos anos 

1980.  

Naquele momento, todas as aldeias, não iam além de 300 índios, eles que, nos 

primeiros contatos, somavam acima de 2.000 vidas. 

A chamada integração tem resultado, historicamente, em índios escravizados e 

hoje perambulando pelas estradas, sobrevivendo em vias públicas e, principalmente, 

excluídos e invisíveis nas cidades.  

 

O SR. GERSON ALBUQUERQUE – O branco, ao olhar para o outro que não 

tenha a sua cultura, que não fala a sua língua, que tem outro traço, que tem outra 

identidade, olha para esse outro ainda como se ele fosse um bárbaro, selvagem.  

Ainda olha para esse outro como elemento, como referencial de controle e 

dominação, e o índio ainda é visto como caboclo, ainda é visto como aquele que rouba, 

que fede e o branco ainda é visto como aquele que traz a civilização. 

 

* * * 

 

 A AUDIÊNCIA – (Palmas.) 

 

 O SR. EDILSON MARTINS – Alô, alô, está dando pra ouvir? Tá? 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já vai passar o dos 

alemães? Direto? 

 

 O SR. – Não, vai passar depois. 

 

  O SR. EDILSON MARTINS – Som, som, som. 

Agora está repercutindo aí, cara? Está, né? 

 Quer dizer, esse material é um pequeno bloco de um trabalho muito mais... 

Muito maior, a gente... Esse daí é um bloco de nove minutos, eu acho, mas nós temos 

um material mais... 

Agora, o que é interessante chamar a atenção aí, também, é que esses índios que 

vocês viram, a maioria desses índios que aparecem aí, ou são filhos ou netos órfãos, 

órfãos. 

Eles não conheceram os pais e nem conheceram os avós, porque foram 

eliminados, isto é fato. Se foi por doença, se foi correndo e caiu num buraco, ou se foi 

bomba, isso é uma outra história, mas quando você conversa com eles, você registra que 

eles padecem de uma... Quase todos, eles têm a memória de uma história narrada, mas 

em que a figura do avô ou do pai praticamente desapareceu. 

Então eu acho que a experiência, a resistência do Waimiri-Atroari é uma 

resistência inédita, em termos de Brasil, porque é continuada, sempre continuada, 

porque eles começam a ser enxotados ali de Manaus desde os anos, 1853 tem registro já 

documentado, eu tenho papéis. 

Em 1905 eles somavam, uma avaliação feita por uns pesquisadores, até da 

Alemanha, 6.000, eles chegam em 1972 com 500, eles, hoje, eu acho que eles estão com 

2.000, agora, eles cresceram bastante. 

E, agora, o Adriano está cobrando, eu acho que é porque... Não cobrando, o 

Adriano não está cobrando nada, Adriano é um gentleman, é que, infelizmente, eu sou 

inteiramente desorganizado nos arquivos, mas a gente conseguiu capturar do “You 

Tube” um teaserzinho que também tem a ver com índio, não especificamente... 

É um teaser que faz parte dessa série, é um bloco de 12 a 13 minutos, em que 

nós tivemos assim, a oportunidade surpreendente de capturar um filme, que a gente 

inclusive obteve isso na Alemanha, em que tropas... Veio uma missão nazista, que fica 

de 1935, durante três anos, até 1937, na foz do Jari, que é a foz do Amazonas, numa 

missão, dita científica, mas que era, nitidamente, uma missão de espionagem. 
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Autorizada pelo Getúlio, que naquele momento namorava, o mundo todo 

namorava, a experiência germânica, havia um encantamento, não foi só no Brasil, e eles 

trouxeram barcos, aviões, submarinos, e ficaram três anos e sabe quem foi o guia, o 

cicerone dessa missão alemã? Que eram coronéis nazistas, capitães, cientistas... Os 

cicerones foram os índios, isolados e desconhecidos pelo governo brasileiro, lá de 

Tumucumaque.  Os índios chegaram a falar alemão! 

E não menos curioso é que, entre as memórias que esse país desconhece, porque 

o Hitler apostava que a guerra seria decidida em dois anos. Eles retornam em 1937 

porque o meio de campo embola, e há uma documentação que eu tive acesso, o Hitler 

tinha absoluta consciência, que não se podia pensar em conquistar o mundo sem 

internacionalizar a Amazônia. 

E eles deixaram, entre outras coisas, a pureza e a homogenia da raça, deixaram 

uma filha com uma índia, de um Coronel da SS.  

A gente ri, porque não há como não rir. 

E tem cemitérios que a gente mostra, só que esse vídeo que eu vou mostrar pra 

vocês, é um teaserzinho, que foi o que a gente conseguiu capturar, de três minutos, mas 

ele são 12 minutos. Eu acho que vale a pena dar uma olhada, certo? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai na íntegra os 12 

minutos? 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Não, não, os 12 não tem, porque a gente não 

conseguiu, mas tem três minutos, é um compactozinho, só para vocês terem ideia da 

loucura, o que é esse Brasil que não se conhece. 

A gente, nós estamos voltados aqui para o sul, sudeste, mas tem um Brasil de 

Amazônia nas nossas costas, de região norte, que as coisas estão acontecendo e a gente 

não está sabendo. 

 

* * * 

 

O FILME 

 

O NARRADOR – Às vésperas da 2ª Grande Guerra, entre 1935 e 1937, ao 

tempo em que o governo brasileiro mantinha relações cordialíssimas com a Alemanha 
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nazista, a região do Jari foi percorrida e pesquisada, demoradamente, por supostas 

missões científicas. 

Elas permaneceram durante três anos na região e há quem garanta que a 

Alemanha de Hitler, ao produzir essa estranha incursão, via na Amazônia importância 

estratégica e geopolítica decisiva para seu projeto de dominar o mundo. 

Há quem aposte que se tratava de missões de espionagem. 

Esses índios, naquele tempo, inteiramente isolados, ignorados e esquecidos pelo 

governo brasileiro, tiveram papel relevante nessa incursão nazista e curioso, a potência 

que desejava dominar o mundo, recolhia os selvagens mais primitivos do Brasil como 

portadores de seus símbolos e guias de suas pesquisas. 

 Nessas incursões fica visível que a Cachoeira de Santo Antônio, em verdade, 

belíssimas cataratas, já era objeto de curiosidade e desejo dos agentes do nazismo. 

 

* * * 

 

 O SR. EDILSON MARTINS – É, na verdade, eu só pude publicar isso porque 

entrou em domínio público, isso tem mais de 70 anos, eu tive que recorrer a um 

departamento jurídico aí. 

 Os advogados que lidam com essas questões de direitos e eu tenho mais de três 

horas dessas imagens, agora, o que é curioso, parece fita banana, não é? Isso é 

1935/1937. 

Em 1966, 1967, 1966 o Roberto Campos introduz o Ludwig, o Daniel Ludwig, 

na presença do Castello Branco e esse diálogo está registrado, esse encontro, e o 

Castello Branco assume o compromisso de dar segurança ao capital externo, aí ele inicia 

o Projeto Jari, o famoso Projeto Jari, que mobilizou nos anos 1960 - 1970, o país todo 

foi mobilizado à presença de um projeto pantagruélico, imenso. 

E não menos curioso é que o Ludwig abandona o projeto, dez anos, 15 anos 

depois e o governo brasileiro assume esse projeto, faz um rateio entre as grandes 

empresas brasileiras, entra o BNDES, uma porrada de coisas. 

Ele desiste do projeto, porque essas imagens que vocês viram aí, que eles 

chamam de Cachoeira de Santo Antônio, mas não é uma cachoeira, são belíssimas 

cataratas. Tem 22 quedas a montante, e nesse documentário a gente mostra hoje, e os 

militares não deixaram, o que inviabilizou o Projeto Jari, porque eles achavam, e 

realmente é uma das coisas mais belas.  
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Fica entre os estados do Pará e do Amapá, fica, literalmente, no rio Jari, onde, 

não só o Ludwig instala o projeto, a sede do Projeto Laranjal do Jari, como também, lá 

atrás a expedição alemã se instala, a expedição do Hitler. 

E essas cataratas, elas agora estão, são a bola da vez para uma hidrelétrica.  

O pau vai quebrar, porque vai haver resistência. Vai haver resistência. É uma 

região belíssima, a montante dessa catarata você tem um mundo praticamente 

impenetrável, nós ficamos quase 15 dias para chegar... Nós não chegamos a fazer as 22 

quedas a montante dessa, e ela está aí, quer dizer...  

Então, agora, eu vou passar a bola para a minha querida amiga que veio de 

longe, muito mais longe do que eu, e tem também uma larga experiência. Eu vou fazer 

agora, vender o meu mingal, não é?  

Eu estou lançando amanhã, no Rio, um livro que é uma homenagem a essas 

pessoas que no século XX deram suas vidas, e aqui está o filho dele, não é?  

Bom, esse livro se chama “A Viagem de Bediai, o selvagem”, é um livro que 

conta essa experiência da gente. Eu comecei a trabalhar com... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é o nome do 

livro? 

 

O SR. EDILSON MARTINS – O nome do livro é “A Viagem de Bediai, o 

selvagem - E o vôo das borboletas negras.”, e eu vou trazer, eu trouxe alguns, se alguém 

quiser comprar, eu trouxe alguns volumes. 

 

A SRA. – Eu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oba! 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Eu trouxe alguns volumes, quem quiser, estão 

aqui. 

O livro, ele é na verdade, ele é uma reportagem, uma grande reportagem 

histórica, o livro é uma reportagem histórica, onde ele faz a narrativa de Chico 

Meirelles, de Orlando, de Cláudio, de Apoena, essa rapaziada toda com as quais eu tive 

o privilégio de trabalhar, de aprender com eles. 
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Então ele vai ser lançado no Rio, amanhã, na maior livraria do Rio, é a travessa, 

a Livraria da Travessa, em Botafogo. Está prometendo ser um grande evento, porque a 

imprensa, as redes sociais... E eu trouxe alguns exemplares porque eu achei que, 

eventualmente, algumas pessoas pudessem se interessar, porque esse livro é um diário. 

Para resolver os problemas desses anos todos que eu trabalho com a Amazônia, 

continuo trabalhando até hoje, não é?  

Na verdade minha relação com a Amazônia ela não é só de trabalho, eu nasci na 

Amazônia, como eu disse a vocês, é um pouco pedante dizer que é acreano, mas eu saí 

do Acre já cabeça feita, eu saí do Acre com 16 anos, e depois somei mais 44 anos, quer 

dizer, minha vida toda foi, de uma forma ou de outra, ligada com a região que eu amo 

tanto, que é a região que eu vivo também. 

E o livro, pra resolver essa contradição de você contar uma história tão longa, 

numa ficção eu capturei, eu peguei 38 fitas K-7, antigamente se usava fita K-7, alguém 

mais antigo se lembra, fitas de duas horas, três horas, sei lá. 

Aí eu paguei uma pessoa que transcreveu essas fitas, que são entrevistas com 

Cláudio, com Orlando, essa rapaziada toda, Chico, Apoena, índio, Chico Mendes, Chico 

Mendes foi meu amigo. Tudo o que vocês viram de Chico Mendes as imagens são 

minhas, todas as imagens que vocês veem de Chico Mendes. 

Isso eu tenho orgulho de dizer, porque o Chico, ele passa a ser Chico Mendes 

24h depois que ele morre, através das denúncias que eu fiz, Chico morre... Esse papo 

furado que o Chico era conhecido, isso é cascata, isso é pura cascata. 

Eu entreguei uma entrevista, oito dias antes do Chico morrer, para o “Jornal do 

Brasil”. O Chico vai para a minha casa para se salvar, eu falei Chico, você vem pra cá 

que eu coloco um entrevistador do “JB”, que era um grande jornal na época, que talvez 

esses caras recuem na tentativa. 

Ele veio me dar a entrevista, eu levo a entrevista para o jornal “JB”, e a direção 

do jornal me acusa de eu estar politizando mais uma figura ligada à questão ambiental. 

Oito dias depois o Chico morre e o cara que disse isso, dois anos depois, ele ganha o 

Prêmio Esso, chama-se Zuenir Ventura. Você vê os caminhos da vida como é que são. 

Ele nunca viu o Zuenir na vida, se você ler qualquer coisa do Zuenir você vai ter 

certeza que eles jogaram peteca, que eles trocaram, como se diz lá no interior, eles eram 

tão íntimos... Nunca viu o Chico Mendes, eu é que levei o Zuenir para lá. 

Então esse livro é também uma homenagem ao Chico. O Chico tenta, pela 

primeira vez na Amazônia, é um dado extremamente importante, antes de morrer, uns 
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dois ou três anos, ele, que era seringueiro, ele, que era algoz de índio; o seringueiro 

participou do processo do extermínio das nações indígenas, desde o século XIX. 

A criação dos seringais, que eram grandes latifúndios, trazia o nordestino, virava 

seringueiro, chegava como escravo e depois ele era armado para tirar o embaraço do 

meio, que era o índio. O índio atrapalhava a jogada, porque o índio estava tendo o seu 

território invadido. 

E o Chico, antes de morrer, uns dois anos, ele parte para uma política de 

estabelecer, e ele conseguiu. No Acre ele conseguiu, numa parceria entre índio e 

seringueiro, a união do algoz com a vítima. 

Então eu acho que é só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos passar a 

palavra para a Memélia... 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Claro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas como aqui é a 

Comissão da Verdade, na preparação da morte do Chico Mendes, tinha alguém de São 

Paulo lá, ajudando?  

 

O SR. EDILSON MARTINS – Na morte do Chico, ajudando como? Matar, 

matar? Ou a prender o Chico. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para matá-lo. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Ah... Não. O que tinha era o DR, quem mata o 

Chico é... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tinha o pessoal da 

polícia paulista lá?  

 

O SR. EDILSON MARTINS – Polícia Federal. 

 

O SR. – Spósito. 
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O SR. EDILSON MARTINS – O Spósito, o Mauro Spósito, cito o nome dele e 

eu publico isso, e eu sofri represálias depois. 

O Chico cita o Mauro Spósito como participando do complô, que foi um 

complô, Chico não foi o primeiro a morrer, atrás dele tem uma fileira, naquele ano 

mesmo, vários tinham sido. 

O Pinheiro, que é o que tinha sido... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Wilson. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Que fez a cabeça do Chico, que tinha dirigido o 

Sindicato de Brasiléia, porque o Chico morre no Sindicato de Xapuri, foi morto nas 

mesmas condições do Chico, assistindo televisão nego fuzila ele, o Chico foi tomar 

banho. 

Tem um documentário, e vocês me perdoem eu estar falando às coisas que eu 

fiz, que é um negócio ridículo, mas o documentário que eu fiz, que obteve o Prêmio 

Herzog, que é um dos maiores prêmios da televisão brasileira, Vladimir Herzog, que é 

“Chico Mendes: Um povo da floresta”, esse documentário, ele abre com o Chico 

dizendo quem vai, nomeando, quem vai matá-lo, inclusive ele cita o Spósito, agora, daí 

dizer que ele participou é outro... Não diria isso. 

Eu publiquei o que ele me disse, e que ele foi assassinado numa emboscada, foi! 

Que não foi o primeiro, não foi, e que antes dele, o que tinha sido mestre dele, o Wilson 

Pinheiro, foram assassinados nas mesmas condições que ele foi. 

Aliás, a foto que existe do Wilson, é minha, tem uma foto, a única foto que eu 

sei que existe do Wilson, eu fiz essa foto eu acho que nos anos 1960 ainda, ele era líder, 

mas não era presidente do sindicato. 

Quer dizer, a história é essa, agora passa para a Memélia, porque se não eu vou 

tomar o tempo todo e não tem nada a ver. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, não vai esquecer 

dos livros, antes de terminar e queria pedir pro Villas Bôas para compor essa Mesa. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Sim, sim. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque não é possível... 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Não é possível. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fazer essa Mesa sem ter o 

representante da família. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. (Palmas.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Eu vou apanhar os livros e vou deixar aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, o Danilo faz isso, 

ele te ajuda, ele faz o contra-regra. 

Vamos lá, deixa eu me organizar. 

Antes de passar a palavra para a nossa querida Memélia, é o seguinte, no dia 12, 

à tarde, às 2h da tarde, vai ser lançado um livro, aqui, que é o “A Casa da Vovó”, o que 

é o “A Casa da Vovó”? 

É o livro do Marcelo Godoy, um jornalista do “Estadão”, que ele fez entrevistas 

com os torturadores do DOI-CODI. Ele fez uma pesquisa longa e ele criou coragem 

agora e vai lançar o livro aqui na Comissão da Verdade. Um livro importantíssimo, que 

ele entrevistou boa parte dos caras que trabalharam no DOI-CODI.  

Então, agora a nossa Mesa está completa. 

Tem, Marcelo Zelic, Timóteo, Edilson, Cacique Timóteo, que veio lá do litoral 

com os Guaranis. Obrigado viu, Timóteo, por essa verdadeira epopéia, você faz questão 

de não perder uma sessão. A nossa querida Memélia, Pádua, Villas Bôas e o Danilo foi 

buscar os livros. 

Tá bom? Que beleza, não é? 

Então Memélia Moreira. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Bom, antes de começar a falar eu só quero 

lembrar o Edilson. 
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Eu não digo que não sei se o Mauro Spósito... O Mauro Spósito é responsável 

pela morte de Chico Mendes, na medida em que foi omisso com todas as denúncias, que 

não foi só o Chico que fez, todos nós fizemos denúncias. 

Mauro Spósito estava no bar no dia e algumas semanas antes do Chico morrer, o 

Mauro Spósito estava no bar, quando o Chico sofre um pequeno atentado, então ele não 

tomou nenhuma providência. Então, pra mim, se ele não é assassino porque puxou a 

arma, ele é assassino por omissão, que, aliás, o grande assassinato nesse país se dá por 

omissão. 

Então eu não passo a mão na cabeça do Mauro Spósito nessa história. Ah, não 

sei, ele não estava avisado... Estava avisado e não fez nada, deixou o Chico morrer. 

Todo mundo sabia que o Chico ia morrer. 

O Chico esteve no Encontro Nacional de Seringueiros, em Brasília, em 

novembro, e disse “Estou marcado para morrer, e já está avisado, pa pa pa.”, e morreu! 

Exatamente pelas pessoas que o estavam ameaçando. 

Como morreu Ângelo Cretã, kaingang, pelas pessoas que o estavam ameaçando, 

num acidente de carro altamente suspeito. 

Desculpa, gente, só pra dizer que não dá pra dispensar as pessoas que mataram a 

resistência do Brasil, tá? 

O Edilson, aqui, está esnobando que nasceu no Acre, bobagem, eu nasci em 

Roraima. (Risos.) Não é Venezuela, por favor. (Ininteligível.) 

Eu sou, meu nome é Memélia Moreira, é, obviamente, apelido, tenho 67 anos, 

dos quais... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA - Dos quais, 43 trabalhando na questão 

indígena. 

Eu fui da revista “Veja”, que a primeira matéria que eu escrevi sobre a questão 

indígena foi para a revista “Veja”, chama “Índios: tratores e bibliotecas”, que foi sobre a 

inauguração da BR-80, a estrada que cortou o único santuário indígena que existia no 

Brasil, chamado Parque Indígena Xingu. 

E aqui eu quero fazer a minha homenagem aos indigenistas que me ensinaram a 

amar o povo indígena, foram Orlando e Cláudio Villas Bôas. 
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Está aqui presente o filho do Orlando, que me orgulha muito a presença dele 

aqui. (Palmas.) 

Quem me ensinou também, foi dona Marina, a mulher de Orlando, mãe do 

Villinha, que estava lá, ajudou a salvar tantas vidas quanto o marido. 

E o Dr. Roberto Baruzzi, que era da Escola Paulista de Medicina, que foi outra 

pessoa que me ensinou respeito aos povos indígenas. (Palmas.) 

Eu... Primeiro lugar eu teria que falar dos Waimiris. 

A minha primeira relação com os Waimiri-Atroari eu tinha, aproximadamente, 

três anos de idade, quando as lendas da minha terra falavam de uma menina chamada 

Perpetinha, que teria sido sequestrada, raptada pelos índios Waimiri-Atroari, e teria 

casado. 

Depois, um primo meu, aos 19 anos, teria sido também raptado pelos Waimiri-

Atroari, e isso, os Waimiri-Atroari estão no meu imaginário desde a minha infância, 

mesmo! Convivi com eles. 

Em 1971, depois que o Orlando e o Cláudio Villas Bôas, eram as únicas vozes, 

não havia academia, não havia ninguém do lado dos Villas Bôas para combater as 

estradas que estavam começando.  

A BR-80 foi um estupro no coração da Amazônia, porque ela corta o Parque do 

Xingu e não serve pra nada até agora, nunca serviu pra nada, e ali se instalaram não sei 

quantas fazendas, uma delas a Fazenda São Luiz, que foi assim que devastou as 

margens do Xingu, a ponto de promover outros conflitos, que até 1984 se desenrolaram 

ali na região, mas, eu vim aqui mais para falar mais dos Waimiris. 

Em 1971, depois dessa matéria na “Veja”, a sucursal da “Veja” em Brasília, o 

professor Pompeu de Sousa, que era o chefe da sucursal, me chamou para integrar um 

número da revista “Amazônia” e aí eu conheci várias figuras maravilhosas da imprensa 

brasileira, entre elas o Ricardo Kotscho, e integrei a “Amazônia.”, a cobertura da 

Amazônia. 

Porque descobri também que fazendo a cobertura da “Amazônia” era uma forma 

de você denunciar a ditadura sem levar porrada, porque você não podia denunciar 

assim, de graça, você denunciava e levava porrada, já ia denunciar. Você tinha 

problemas, eu tive vários, alguns problemas que faziam parte do percurso. 

Então eu saí Amazônia por aí afora, e foi 1973, quando eles começam realmente 

a plotar a estrada, a BR-174, que liga Manaus a cidade de Caracaraí. Caracaraí é a 
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segunda maior cidade de Roraima, que a primeira é Boa Vista, e foi construída pelo 6º 

Batalhão de Engenharia e Construção do Exército, e começaram as primeiras brigas. 

Quando em 1975 ou 1976? Em 1975, quando mataram o Gilberto, e aí eu volto 

aqui pro Edilson, eu fui para o funeral do Gilberto e uma coisa que me chamou a 

atenção muito particularmente, que é essa parte, obviamente, essa parte eu não podia 

escrever da matéria. 

Eu já sabia, a censura se dava interna e externamente pra gente, que estava 

militando no jornalismo, é que o caixão do Gilberto era lacrado, nós não pudemos ver o 

Gilberto morto, e o Porfírio, aquele que apareceu no vídeo do Edilson, o Porfírio fez 

essa denúncia, aí eu podia escrever. 

Eu não podia dizer assim, eu vi o caixão estava lacrado, porque eu estava 

assumindo uma responsabilidade minha, só, mas, além disso, eu podia colocar entre 

aspas, uma forma de você... A gente até combinava as aspas inclusive, sabe? Não é 

preciso dizer que a gente combinava as aspas, combinei muitas aspas com o Dom 

Luciano Mendes de Almeida, Dom Ivo... 

Às vezes eu telefonava e dizia é isso, isso e isso, e que tal essas aspas, tá bom, 

valeu, vamos embora. É assim, jornalismo de resistência se faz de qualquer maneira. 

Então, eu vi que o caixão estava fechado e que a família do Gilberto não pode... 

A gente chamava o Gilberto de Sabá, a família do Gilberto não pode ver o corpo e o 

Porfírio ficou muito indignado com essa morte, até porque jogaram a responsabilidade 

da morte do Gilberto nas costas dos Waimiri-Atroari. 

E eu tenho as minhas suspeitas de que o Gilberto foi assassinado pelas Forças 

Armadas, porque havia marcas, já antes do napalm, havia marcas de tiroteio, de cima 

para baixo, quer dizer, eles bombardeiam com arma de fogo, porque napalm não deixa 

marquinha de bala, não, napalm é mais sofisticada, muito sofisticada. 

E aquilo ali me chamou a atenção, mas me chamou a atenção, mas por nada, 

porque eu não suspeitava de que ele teria sido assassinado pelas Forças Armadas, não 

passava pela minha cabeça isso, eu não conseguia internalizar essa verdade para mim, 

eu acreditava que realmente os Waimiris, com raiva, porque a gente estava avançando, 

nós estávamos avançando sobre o território de um povo, de uma nação, eu achava que 

era uma reação a isso e não era, o Gilberto estava com os Waimiri. 

Bom, quando foi em 1978, na época da morte do Gilberto, devia ter 

aproximadamente, aproximadamente, porque nunca ninguém contou um a um, uns 

3.000 Waimiri-Atroari. 
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Em 1978 eu fui chamada por um, pela melhor fonte que eu tive durante a 

ditadura que, estranhamente, era um general e ele era presidente da Funai, e ele tinha 

muita confiança em mim, General Ismarth Araújo de Oliveira, ele me chamou, trancou a 

sala e disse “O que eu vou lhe dizer aqui, você vai ver lá e o que você escrever eu quero 

lhe dizer que eu nunca tive essa conversa com você, ou seja, você vai assumir toda a 

responsabilidade.”, trato feito? Trato. 

Eu fui processada pela matéria, peguei cadeia, quer dizer, não peguei, não fui 

para a cadeia porque tinha direito a sursis, mas o general foi testemunha do outro 

general que me processou e eu não abri a boca, nunca. Nunca abri a boca e nem ia abrir 

a boca, eu ia perder uma fonte daquela? Não, não ia, não é? Claro que não. Você vai pra 

cadeia, mas não perde a fonte, isso daí é uma regra. 

E o General Ismarth me chamou e me disse “Tem uma coisa que está 

acontecendo, mas eu não posso dizer pra todo mundo. Você não quer visitar a sua 

terra?” 

Eu não tinha nenhum particular interesse em ir pra minha terra naquele 

momento, mas visitar a terra, não é? Comer ovo frito feito pela minha avó era um 

barato! Eu disse, quero, o que é que houve? Ele disse “Tem uma pista clandestina 

construída no quilômetro 191 da Perimetral Norte, no território Yanomami, você vai?” 

Eu disse, eu só vou com uma autorização do senhor, porque pra gente entrar na 

área indígena a gente precisa de uma autorização, que era dada pelo Departamento de 

Pesquisa da Funai. 

Eu digo, eu quero uma autorização, do senhor, não do departamento do senhor, 

de que eu posso entrar no território Yanomami e também quero aproveitar, eu quero 

pedir autorização do senhor ampla, geral e irrestrita para todos os territórios indígenas 

de Roraima, porque a essa altura, vou ver os Waimiri, não é? 

E fui. Fui lá, constatei a prisão, o Edilson, aqui, lembrou do Sebastião Amâncio 

Pinto, que também. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, o Amâncio de péssimas lembranças. 

O Sebastião Amâncio Pinto, que eu cheguei lá, eu sabia que ele fazia 

contrabando de couro de ariranha, então eu cheguei lá e eu tentei levar a conversa pro 

rumo da cadeia clandestina, que era em frente ao posto da Funai, e foi construída por 
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aquela empreitara que agora está nas páginas policiais, a Camargo Corrêa, nem sei se 

está, mas deve estar, ou deveria. 

Foi construído um barracão de aproximadamente 2,5m, 2,40m, mais ou menos, 

de comprimento por 3m de largura, um barracão sem janela, só com uma porta, coberto 

de palha e suspenso só sobre estaque, sobre palafita, pilotis. 

E o Amâncio veio perguntar sobre o barracão e disse “Não, é da Camargo 

Corrêa.” E eu agoniada, porque eu tinha ido fazer aquela matéria, eu não tinha como 

escapar daquela matéria, eu tinha que fazer aquela matéria, o jornal estava gastando 

uma pequena fortuna pra eu estar ali e a minha filha estava esperando para eu 

amamentá-la, eu tive que tirar leite, no meio da mata tirar leite na bomba pra não deixar 

de amamentar a minha filha, mas tudo bem. 

Quando eu almocei lá no posto da Funai, com o Sebastião Amâncio e a mulher 

dele, a mulher dele não sabia que não era tão avisada contra mim, eu falei e esse 

barracão? 

Ela disse “Não, a gente põe aí os índios desordeiros.”, aí eu digo, como é que é? 

Como é que é, põe os índios desordeiros? Há uma rede? Me conta aí, que eu estou até 

curiosa, tem algum desordeiro aí? Porque eu sou cínica, eu entro na conversa, digo, tem 

algum índio desordeiro lá dentro agora? 

“Não, mas nesse fim de semana tinha mais de oito.”, eu digo, e que tipo de 

desordem eles fazem? “Ah, esse pessoal que fica aí, brigando toda hora com a Funai, 

não sei o que.”, eu digo, ah tá, tudo bem, legal. 

E não tem janela? Eles dormem lá? “Não, não tem janela, pra que janela? É pra 

eles aprenderem que aqui não pode fazer isso.”, eu digo, hã hã, tá. 

Quando o Sebastião voltou, que ele tinha ido secar os couros de ariranha, tinham 

botado lá num terreiro, eu digo, e isso aqui, o que é que é? “Ariranha” É couro de 

ariranha? Você foi caçar ariranha? 

Ele disse “Não, está ali na porta de casa.”, na porta de casa? Bom, aqui pode 

acontecer qualquer coisa na Amazônia, então tá, e me deu um couro, eu digo, é tudo o 

que eu quero, era a prova do crime, não é? Eu digo, mas rapaz, como é que eu vou fazer 

com esse couro pra passar pelo IBDF, que é o antigo... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ibama. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Ibama, como é que eu vou fazer? Ele disse 

“Não, você vai no jipe da Funai até o posto da fronteira.”, o posto da fronteira é o posto 

da BR-174, “E no posto da fronteira, daí em diante você não tem mais posto, então você 

passa com o couro.” 

Eu levei o couro até Brasília, para mostrar a prova do crime, de que eu vim com 

um couro da Amazônia e passei dentro de um carro oficial do governo brasileiro, um 

carro da Funai até a fronteira. 

Chegou na fronteira, dali em diante era por minha conta, então resolvi fazer pela 

BR-174 de carona, inteira. A BR-174, ela funciona, ou na época funcionava, isso em 

1978, até as 4h da tarde você ia, você tinha que parar no posto Jandaia, posto Jandaia 

ainda é Roraima, posto Jandaia onde todos os carros têm que parar, carros, caminhões, 

tudo. 

Por quê? Pra evitar qualquer conflito com os índios, porque nós provocamos, 

nós provocamos, nós somos mestres em provocar conflitos.  

E eu estava, peguei a primeira carona que peguei foi de um padeiro, seu 

Raimundo, no caminhão dele e eu sempre levo uma rede de garimpeiro na minha 

mochila e armei a rede atrás do caminhão, vou dormir por aqui, a primeira carona 

amanhã de manhã eu já vou e tal. 

E armei a rede, mas não consegui dormir, você está ali, no meio da mata, um 

monte de história rolando na sinuca, e a sinuca era assim, sinuca e bordel ao mesmo 

tempo, então estava ali as moças, as prostitutas lá, eu digo, mas é lá mesmo, um monte 

de gente, quer fonte de informação melhor do que essa? 

Sentei lá, olhando o pessoal jogar sinuca, namorar as moças e tudo, e comecei a 

ouvir as histórias dos Waimiris. Eu dei só uma pequena provocação, eu falei assim, eu 

to morrendo de medo de cruzar essa área que a gente tem que parar. 

Aí eu só dei esse pontapé inicial, e aí veio história em cima de história e tinha 

uma das pessoas que estavam no posto, que era um sargento do 6º Batalhão de 

Engenharia e Construção, chamado José Hocke, alemão, sobrenome h, o, c, k, e. 

E ele começou a querer a se engraçar comigo, o menor problema, porque eu sei 

me defender, embora em todas as minhas viagens a pé pela Amazônia eu tinha medo de 

ser estuprada, esse era o meu único medo, era de ser estuprada, porque eu mataria o 

estuprador, sem a menor dúvida, se não fosse naquele dia, seria adiante, não tenham 

dúvidas disso, e é uma coisa assim, que eu nunca pensei, ela foi decidida antes na minha 

cabeça. 
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Então eu deixei ele cantando,  me contando vantagem, porque o que eu queria 

era informação, o cara participou da construção, ele tinha o que me contar. 

Aí eu falei, disse, e aí, como é que foi esse negócio aí, de vocês abrirem? Porque 

eu, oficialmente, eu estava pela Funai, eu estava com uma autorização da Funai, então 

eu era gente do governo, então você abre o jogo. 

Eu digo, como é que foi isso aí? Aí ele disse “Ah, esses Waimiri aí, eles criaram 

muito caso.”, porque pra dizer que o cara resiste, criar caso você reduz ao mínimo, criou 

um caso, criou um caso, não, é resistência. 

Eu digo, como é que eles criavam caso? Ele disse assim “Eles faziam uma 

barreira de gente na estrada, um de braço dado com o outro, para não deixar os tratores 

passarem.” 

Eu digo, e como é que vocês faziam pra passar (ininteligível)? Ele disse “Não, a 

gente resolvia sempre à bala.” Na bala, hã, à bala. À bala. 

Eu digo, ah, é. E ele me contando, querendo me contar vantagem pra mim, 

imagina, eu, do “sul”, e ele querendo contar vantagem, deixei ele contar vantagem, até 

que uma hora eu vi que ele queria avançar um pouco mais, eu disse, você tem alguma 

munição? 

Ele falou “Munição pra que?” É porque eu só trouxe seis balas, então eu estou 

me sentindo desarmada só com seis balas, eu costumo andar com uma caixa de munição 

45, você tem mais?  

O cara parou a cantada, ficou todo em ordem, porque ele... Sabe, porque são 

maneiras de salva-guardas, maneiras de você não mandar o cara à merda e dizer pra ele, 

olha, não vem que eu sei também atirar. O que é mentira, mas, enfim, você usa dos 

argumentos que você tem em mãos. 

E aí eu peguei a carona seguinte que eu peguei, e foi com um senhor, acho que 

ele era burocrata, porque ele não quis abrir muita conversa comigo. Assim, ele disse 

“Onde é que você trabalha?” 

Eu disse, eu sou não sei o que administrativo na Sucam, que, infelizmente, a 

Sucam foi extinta, Sucam tem mais histórias do Brasil do que nós todos juntos.Contava 

tudo né? Araguaia, guerrilhas, eles eram (ininteligível.). 

E ele foi conversando comigo, mas assim, com muito cuidado, você via que ele 

era um burocrata típico, então não avancei a conversa. E ele me deixou num posto da 

Funai chamado Posto Terraplanagem, que já fica muito perto de Boa Vista, de Manaus, 

que esse era o retorno. 
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Ele me deixou assim, uns 10km da Terraplanagem, que ele tinha que entrar uma 

variante da estrada que ele ia pegar não sei quem, também não quis mais detalhe, e eu 

fui andando até o Terraplanagem. 

Muito medo, né? Você andar na mata, tipo 11:30h da manhã, meio-dia, mas é 

sempre assim, você está no meio da mata, eu sei aonde é que eu estou, e essa área da 

estrada já é Floresta Amazônica, porque tem uma parte da estrada que é serrado, quer 

dizer, savana, que a gente chama de lavrado. 

E aí eu fui andando até que apareceu um moço, com um jipezinho furreco, mas 

que me deixou no Terraplanagem. Terraplanagem eu peguei... O Terraplanagem foi o 

maior arsenal que eu já vi em posto da Funai. 

Tinha pelo menos, pelo menos, numa parede tinha pelo menos seis rifles, o que 

me espantou, porque em geral tem um, dois, e eu tomei e por que isso aqui tudo? Aí eu 

estava com um funcionário da Funai, eu sempre tive respeito pelos funcionários da 

Funais, porque queira, ou não, defenderam os índios. 

Eu estou dizendo funcionários da Funai até um determinado momento da 

história da Funai, porque depois do Romero Jucá a Funai foi um desastre total, mas esse 

não, esses eram missionários, e ele disse “Não, é porque a gente tem que se defender às 

vezes, aqui.”  

E eu digo, tá, e onde é que você vai? “Nós temos ordem de levar você aonde 

você quer ir.”, eu digo, eu quero ir a Santo Antônio do Abonari. Eu vi que houve um 

certo mal-estar quando eu disse, eu quero ir a Santo Antônio do Abonari. 

É um posto, é uma aldeia, que fica no rio Santo Antônio do Abonari. Abonari é 

um rio que, quando veio aquele Padre Calleri, que era um colonialista safado, e queria 

que os índios carregassem mala pra ele o tempo todo, como se ele não pudesse carregar 

mala, e aí ele foi morto pelos índios, merecido. 

Eles batizaram de rio Santo Antônio do Abonari, que foi o dia que o 

descobridor, Padre Calleri, chegou àquela margem do rio Abonari. 

Então pegamos o rio Abonari e andamos mais umas 2h e pouco de voadeira, até 

que a gente chegou num território que, o que me chamou a atenção quando eu vi o que 

eu vi, o que me chamou a atenção, é que havia uma certa devastação pelo alto. 

Não era uma devastação de queimada, que vem debaixo, e eu não sabia o que era 

aquilo, nunca tinha visto aquilo antes. Eu pensei, na minha ignorância, que talvez fosse 

um tipo de resultado da seca que da, porque a região tem uma parte do ano que não 

chove. 
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 Então eu achei que era isso, não era. Porque quando a gente pegou um 

igapózinho para chegar até a aldeia, que aí o rio estreita, eu vi que tinha uma coisa não 

natural boiando, era assim, um... Não era bem um tubo, mas parecia, porque era metade, 

que era de napalm. 

E eu vi a marca, eu não sabia o que era napalm, eu conhecia a marca de um dos 

fabricantes de napalm, era Tordon. Eu vi que tinha Tordon, aí eu digo, espera aí, 

napalm... Aí eu digo, encosta mais naquilo ali, vai mais devagar, tira o motor, eu quero 

pegar aquele caco ali, era um caco. 

Peguei e botei na minha mochila e vim-me embora, não troquei uma palavra 

sobre o que eu achei, porque em 1974 a gente já sabia que eles tinham usado napalm no 

Vale do Ribeira, na Guerrilha do Araguaia, e nos Nhambiquaras. 

Nos Nhambiquaras, inclusive, o jornal “O Estado de S. Paulo” publicou uma 

foto e eu sabia do nome Tordon por causa dessa matéria no “O Estado de S. Paulo”. 

Uma foto do Alencar, que era o fotógrafo, dei o nome errado outro dia para um 

jornalista do “Estadão”, não foi o Adão Nascimento, foi do Alencar, eu sabia do nome 

Tordon, foi aí que eu aprendi, agente laranja, napalm em outras palavras, (ininteligível) 

napalm. 

E eu não tinha como entrar no assunto napalm com os índios ali. Eu digo, eu não 

posso entrar aqui, eu só posso entrar com os índios que já falam português, manipulam 

melhor a língua porque esses daqui...Porque esse lá, do Abonari, eles praticamente não 

falavam português. 

Conversei, conversei e, estava chegando à hora de dormir, percebi que os 

funcionários ficaram inquietos comigo, de eu querer dormir lá, e eu ia dormir lá, não é? 

“Não, mas... Olha, está inseguro...”, mas nunca foi inseguro, porque que vai ser 

agora? “Não, porque os índios...”, eu quero dormir aqui, vocês vêm me buscar amanhã. 

Aí, era só homem, não gostam de ser chamado de covardes, não é? Todos 

ficamos na aldeia. 

Mais tarde tinha índio Waiwái, índio Waiwái é mais do Amapá, que falava 

português e trabalhava há anos com os Waimiri, e me disse “A senhora está atrás do 

napalm, né?”, aí eu falei, não, eu vim aqui pra ver como é que estão os Waimiri, ele 

disse “Não, a senhora está atrás do napalm, sim.” 

Aí eu pensei, como é que esse índio está percebendo isso? Falei, por quê? 

“Porque a senhora não fez uma pergunta de outra coisa...” (Risos.) Aí eu digo, estou, 

por quê? Ele disse “Não, o bombardeio foi aqui.” 
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Aí ele me mostrou umas coisas que... Acabou. Minha matéria na tinha mais nada 

a ver com a prisão da Camargo Corrêa, minha matéria era napalm, mas cheguei em 

Brasília. 

Cheguei em Manaus, estava o General Demócrito Soares de Oliveira, que foi o 

meu grande inimigo, morreu já, que ficou sabendo que eu estava na área, o Amâncio 

comunicou a ele, e foi pra Manaus perguntar o que é que eu estava fazendo na área. 

Eu disse, ué, matéria! “De que?”, eu digo, da perimetral norte, da BR-174, 

parara-parara, e aí ele disse “E como é que você está indo pra Brasília”, eu digo, pela 

Varig, ele “Você sabe que eu estou com o avião da Funai?”, eu digo, não, eu vou pela 

Varig, não gosto de andar de Bandeirante nessa época do ano e, mas claro, não ia entrar 

no avião com aquele general, um cara que, conhecidamente, participava de sessão de 

tortura. 

Não ia, ele ia me jogar lá de cima. Eu já tinha medo sem ter essa ameaça, 

imagine eu viajar num avião com esse homem, não é? Não ia, sem chances, ia de Varig, 

com o mesmo medo, mas de Varig. 

E aí o superintendente da Funai, Kazamoto, era um descendente de japonês, que 

tem muito no Amazônas, disse assim “Eu não vou dar uma declaração pra você.”, aí eu 

digo, bom... Já teve treta aí.  

Eu fui pro aeroporto mais cedo e fiquei, até porque a companhia... Eu vi que ali 

eu não ia distrair nada, fui pro aeroporto mais cedo, fiquei no aeroporto e olhei o avião 

da Funai parado e perguntei, escuta aqui, está entrando muita carga naquele avião, não 

devia ser ao contrário, não era vir carga desse avião pras aldeias? 

“O que é ao contrário?”, o mocinho lá da Infraero, sei lá, da empresa que 

cuidava do aeroporto, disse “Não, aquilo lá é carregamento da Funai.”, eu digo, que 

carregamento que tem ali? Ele disse assim “Olha, eles vêm aqui compram televisão, 

geladeira [Aquele negócio da zona franca.] tal e tal.”  

E eu disse, mas esse voo é regular? Ele falou “Toda semana.”, e de quem é o 

voo? “Daquele moço ali.”, ele me apontou, era o General Demócrito. Eu digo, ah... 

Contrabando de general é tudo o que eu quero! Imagina, você em plena ditadura, o 

pessoal tortura e general contrabandeando geladeira de Manaus em aviões do governo. 

Uma beleza de matéria, não é? Eu só penso em matéria, até hoje eu só penso em 

matéria.  

E aí, cheguei em Brasília, publiquei a primeira matéria que eu publiquei, saiu 

num domingo de Páscoa. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pro público, essa era a 

revista “Amazônia”, que era do (ininteligível)? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, essa ainda não, porque a “Amazônia” 

tinha fechado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa daí você publicou 

aonde? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – No jornal de Brasília, que é o meu jornal até 

hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está digitalizado? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – (Ininteligível) com aquela enorme 

desorganização. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você tem o arquivo? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu, o arquivo? Não.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Mas que deve ter é o Conselho Indigenista 

Missionário, eu sei que eles têm todas as minhas matérias, tem inclusive, um deles da 

época que eu fazia (ininteligível), está no “Facebook”, outro dia ele me disse, no Cimi 

tem todas as minhas matérias arquivadas. 

Meus documentos eu entreguei para o Cimi e pro Centro Jesuíta. Os Jesuítas, 

que eu confio muito nos Jesuítas.  

E aí a primeira matéria saiu no domingo de Páscoa de 1978, e eu estava de 

plantão nesse fim de semana, até porque eu pedi plantão, uma semana, pra eu poder 

ficar com as minhas filhinhas, e, mais ou menos, às 2h da tarde tocou o telefone do 

Palácio do Planalto. 
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E foi um diálogo meio absurdo o que aconteceu, porque tocou o telefone, a 

telefonista disse assim “Memélia, o General Silva quer falar com você.”, eu digo, qual 

General Silva? Eu lá vou perder meu tempo falando com um General Silva, menina?  

Era o General Golbery do Couto e Silva. 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Só que eu não sabia que ele se apresentava 

como General Silva! 

Aí eu falei, foi e disse assim, mas... Pergunta o quê que ele quer, e aí ela 

perguntou e ele, humildemente, respondeu, queria falar sobre a matéria dos índios. Aí 

eu falei bom, se é de índio, querendo falar sobre índios, pode passar o General Silva. 

Ele disse “Boa tarde, dona Memélia Moreira.”, eu digo, boa tarde, cara educado, 

qual é o assunto? Ele disse “Aqui quem está falando é o General Golbery do Couto e 

Silva.”, eu digo, olha, eu estou muito apressada pra receber trote a essa hora. 

Não passa pela tua cabeça que você, repórter de um jornal que não é um grande 

jornal, receber um telefonema do general que tinha um poder enorme, não é? 

Aí ele disse “Quando é que você fez essa viagem?” 

Cheguei ontem à noite, estou de plantão porque quero tirar a próxima semana de 

folga.  

“Você pode vir aqui ao Palácio do Planalto?” 

Aí eu falei, disse, eu quero saber se é um convite ou uma convocação, que se for 

convite eu vou agora, se for convocação, eu chamo meu advogado. Aí ele disse assim 

“Como é que você prefere?”, eu prefiro com o meu advogado, e ele disse “Então é uma 

convocação.” 

Aí eu liguei para o Sigmaringa Seixas, e o Sigmaringa me acompanhou e fomos 

para lá, pro Palácio. A gente foi recebido numa sala que era anexo, não era no SNI, que 

o SNI era no subterrâneo, era no anexo, era no 4º andar, anexo do Chefe de Gabinete 

Militar. 

E começamos a conversar e aí eu percebi que o cara não estava com raiva de 

mim, ele tava querendo saber detalhes, mas eu não ia dar detalhes da minha matéria, que 

eu ia queimar minha manchete, não ia dar pra fazer isso, não é? Não dava. 

E aí ele diz “O que é que você tem mais?”, eu digo, não, o senhor não quer 

esperar? Que eu tenho mais duas matérias pra escrever. Ele disse “Qual é a próxima?” 
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Eu digo, eu só conto pro senhor se o senhor se houver punição, não minha, do outro, ele 

disse “Quem é que é?”. Eu disse General Demócrito Soares de Oliveira é o personagem, 

esse general é o meu personagem das minhas duas próximas matérias. Eu não sei se o 

senhor sabe, mas ele é contrabandista. 

O senhor sabia que ele é contrabandista? Assim, porque o quê que eu podia fazer 

naquela altura do campeonato, eu estava na frente de um cara que não tinha três... Eu 

não podia mentir pra ele, porque eu ia escrever, então eu não ia mentir. Eu disse, olha, 

Demócrito me chamou de feia, eu não podia, eu tinha que dizer uma coisa assim... 

E eu também não sou de ficar de nhê nhê nhê, não. O cara é culpado? Você é 

culpado por isso, isso e isso e acabou, fim da conversa, acabou.  

Porque aí a gente estabelece o diálogo a partir daquilo ali, não é quem sabe, por 

isso que eu corrigi o Edilson, o Spósito é culpado pela morte de Chico Mendes. 

O fato é que, o general falou “Você não pode segurar essa matéria?”, eu disse, 

não senhor, general, sabe por quê? Porque o meu jornal não é um jornal rico, é um 

jornal pobre, eles gastaram uma pequena fortuna com a minha viagem, e eu não vou 

decepcionar o meu jornal, eu vou soltar todas as matérias na sequência, amanhã tem 

uma, que eu já estou escrevendo agora, e na terça tem outra. 

Aí ele falou “Posso ler os originais?”, também não, ou, se o senhor for ler, eu 

quero saber se eu posso dizer que o senhor censurou a matéria. Aí ele disse “Não, eu 

não vou censurar, eu quero ler.” 

E não tinha fax nesse tempo, essas coisas, essas modernidades, eu digo, mas eu 

não terminei a segunda, ele disse “Se não está feito, vai ficar esperando.”, aí eu digo, se 

é pra eu ficar esperando ele lê enquanto a matéria está indo pra máquina, não é? Me 

salvei, mas realmente ele cumpriu a promessa, ele não interferiu, sequer falou pro jornal 

e impedir a matéria, saiu a matéria. 

Eu fiquei assim, achando que ia ter alguma coisa comigo, mas, vamos em frente. 

Uma semana depois eu recebo um comunicado do Oficial de Justiça, dizendo que eu 

estava sendo processada pelo General Demócrito Soares de Oliveira, por crime de 

injúria, calúnia e difamação e artigo não sei o que da lei de segurança. 

Isso é ridículo, eu não infringi nenhum artigo da lei de segurança, não provoquei 

guerra psicológica, não saí fazendo nada, não denegri a imagem do Brasil no exterior, 

não sei mais o que, a não ser que eles considerem Roraima exterior... 

E fui assim, falando, mas fui à primeira audiência, eu só sei que, a última 

audiência, no dia que eu fui condenada, foi no dia que jogaram a bomba na OAB do Rio 
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de Janeiro, e que matou a secretária Lyda Monteiro, e terminou na minha condenação, 

eu fui condenada a dois anos de... 

 

O SR. – Foi em novembro, não é? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Vinte e... Não, de agosto. 

 

O SR. – De 1988. Isso, agosto, agosto. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, de agosto. 

O advogado do General Demócrito, Pedro Calmon, que era assim, meio 

advogado, meio pistoleiro, meio soturno, quando acabou a audiência em que eu fui 

condenada, ele bateu na minha cabeça (Um gesto que eu detesto.) e falou assim “Se 

fosse na Argentina você não estaria aqui.” 

Aí eu dei um berro, que o fórum inteiro olhou, o advogado do General 

Demócrito acaba de me ameaçar de morte! Porque na Argentina estavam matando 

assim, no meio da rua, a ditadura. 

E isso foi em 1979, no final de 1979 o Tribunal dos Povos, que a gente chama de 

Tribunal dos Povos, que o Bertrand Russell, estava organizando um específico para as 

Américas, América Latina, aliás... É específico das Américas, não, pros povos 

tradicionais do mundo. 

Inclusive, porque os Sámi, os índios da Noruega, também participaram, 

Noruega, Suécia, por ali, aqueles que ficam pela Groelândia, tinham os Inuit, do 

Canadá, e nesse meio tempo houve a primeira ocupação de um prédio público no Brasil, 

que foi no dia 5 de maio de 1980, já, quer dizer, meses depois da anistia. 

Os Xavantes, de Mato Grosso, de 18 aldeias Xavantes, foram a Brasília. Eu fui 

avisada por um telefonema num domingo à noite, de que queriam que eu fosse para o 

trevo de São Luís dos Montes Belos, que dá acesso à cidade de Barra dos Garças, no 

Mato Grosso. 

Eu tinha um fusquinha, e eu nunca tive carteira, eu tirei a carteira com 56 anos 

de idade, faz pouco tempo, assim, né? Faz uns 11 anos só. E aí eu liguei e disse assim, 

mas só eu? O que é que eu estou indo fazer? 
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Quem me telefonou foi um funcionário da Funai chamado Claudio Romero, aí 

ele disse “Você está... Dá para você fazer a segurança dos Xavantes?”, eu falei, dá! Por 

quê? Ele disse “Você vai entender no caminho, na estrada.” 

A segurança era o seguinte, eu encontrava o ônibus dos Xavantes lá no trevo de 

São Luís dos Montes Belos e eu vinha no meu carro, porque, caso eles fossem parados 

pela Polícia Federal, tinham testemunha, quer dizer, aparentemente não tinha conexão 

entre aquele carro e o ônibus no qual estavam 42 guerreiros, todos pintados. 

Eles foram para protestar porque o território Xavante tinha sido totalmente 

retalhado e vendido ilegalmente para fazendeiros paulistas, que, aliás, são os grandes 

ocupadores de terra, promoveram o sub-colonialismo interno no Brasil, e então eles 

estavam protestando contra isso e queriam proteção. 

O que é que tinha que fazer? Dali da estrada a gente ia direto para a sede do 

Centro de Treinamento dos Jesuítas, que é onde sempre foi o meu porto seguro, direto 

pra lá, que tinha um pátio grande e eles podiam acampar lá, no jardim. 

Então eu fui e fui dormir, descansar, porque a gente chegou em Brasília de volta, 

por volta das 4:30h-5h da manhã. Fui dormir, quando foi 9h da manhã, eu já estava na 

“Folha” nesse tempo, a “Folha de S. Paulo” me telefona e me diz assim “Os índios 

invadiram a Funai.”, eu disse, ta legal, só que eu vou dormir mais um pouco. 

Porque, quase que eu disse pra ela, eles dormiram aqui em casa ontem, alguns 

deles, eu não ia dizer isso, mas os chefes tinham dormido na minha casa, o Arodi tinha 

dormido lá em casa, os dois filhos do Apoena, o chefe Apoena, o grande chefe Apoena, 

e estava também o tio José, que era tio do Mário Juruna, eu chamava ele de tio. Tio 

Samuel , também era tio do Mário Juruna. 

E tinham dormido lá em casa, tinham se acampado lá na sala e tal, então, eu 

morava numa casa que tinha um jardim grande no fundo, que era lá no Lago, e eu digo, 

tá, tá legal, eu estou indo. Mentira, eu vou mais tarde né? Não sou maluca, eu tenho uma 

matéria que ninguém tem, eu acompanhei os índios. 

E cheguei na Funai, às 11:30h da manhã, havia uma formação militar, eram dois 

camburões, daqueles que prendem gente, botam gente lá dentro pra prender, e todos 

eles, os policiais todos com aquele elmo que vem até a coxa, aquela armadura assim, e 

armados, e vi que estavam armados não só de cassetete. 

E eu subi, havia na época, na Funai... A Funai tinha na época 12 coronéis nos 

postos de comando dentro da Funai, era o cabide dos coronéis. Eles se aposentavam das 

Forças Armadas, eram desqualificados, se empregavam na Funai. 
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Dois desses coronéis eram coronéis que tinham participado da repressão. 

Coronel Roberto Guaranis, que participou daquele complô que o Capitão Sérgio 

Macaco denunciou, do Gasômetro do Rio de Janeiro, e Coronel Ivan Zanoni Hauser, 

que foi torturador na Guerrilha do Araguaia, e era meu particular inimigo. 

Porque ele estava cantando uma jornalista no avião, resolveu fazer pouso cego e 

quase derrubou o avião que eu estava, quer dizer, não deu certo, mas a partir dali eu 

declarei guerra a ele. 

E o que acontece? Estava aquele desespero. Havia 42 Xavantes e 80 índios no 

total, que foi a primeira vez, em 5 de maio de 1980, você podem olhar os jornais por aí, 

a primeira vez que houve uma aliança dos povos indígenas do Brasil, uma aliança 

verdadeira. 

Porque ali estava não só os Xavantes discutindo pela terra, mas ali havia 

Kaingang do Sul, do Paraná e Rio Grande do Sul, que os do Rio Grande do Sul estavam 

perdendo as terras lá pro (ininteligível), até que resistiram e ganharam. 

Havia Guarani do Paraná, havia Kaigang do Paraná também, havia Guarani de 

São Paulo, do Xingu tinha Kayapó... Tinha Kayapó, tinha Trumai, tinha Kamayurá e 

tinha... Quem é que estava? Kamayurá e tinha mais uma... Kamayurá e Yawalapiti, mas 

eu não tenho certeza, e tinha alguns do nordeste. 

Tinha os Wassú, tinha os Fulni-ôô, então eu nunca tinha visto aquilo ali, era a 

primeira... O impacto, pra mim, que acompanhava a questão indígena, foi um impacto 

acima do que estava acontecendo ali. Eram os povos indígenas do Brasil ali, unidos. 

E teve uma hora, um momento maravilhoso da história, porque era o General 

Nestor, que foi da 2ª Guerra Mundial, ele tinha meio metro de altura, e andava de bota, 

aquelas botas de milico que vem até o joelho, pela Funai, poc, poc, poc, aquela coisa 

assim, impositiva, parecia que só faltava dar uma ordem unida ali dentro. Era fácil, 

porque era cheio de milico, não é? 

O General Nestor, os índios pegaram o General Nestor, foi um Nhanbiquara, 

assim, que era um Nhanbiquara que era marginal, que ele morou na cidade e sabia que 

podia usar o fato da tutela para aprontar. Seria um vândalo hoje em dia. Seria totalmente 

um vândalo hoje, mas ele foi assassinado. 

Estavam carregando o general. A Funai funcionava no 9º andar, do bloco A do 

Setor de Autarquia Sul, em Brasília. Eles pegaram o General Nestor e viraram ele, de 

cabeça para baixo, na janela do 9º andar, assim o General Nestor “Me socorre Ezequias, 

me socorre Ezequias.” 
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Ezequias Heringer, Chará, que era um sertanista dos mais loucos, meu melhor 

amigo, dos mais loucos. Era o cara que fazia denúncia, saía demarcando terra de índio 

sozinho, sozinho, ele ia, pá-pá, era um sertanista funcionário da Funai. Sozinho. 

Ele fundou, ele chegou a fundar um território independente e aí ele foi preso 

pelos militares, claro, porque ele fundou o Território Verde do Aripuanã, que ele 

participou do contato dos Waimiri. 

Bom, o fato é que, naquele ano foram dois fatos marcantes, esse foi... 

 

O SR. – (Ininteligível) da janela? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, porque a gente não ia jogar o general, 

a gente só ia fazer ele passar um... Guerra psicológica entendeu? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – General, qual é a graça de matar um general 

jogando da janela? 

Tem que ser julgado. Eu sou contra matar sem prisão, eu sou a favor do 

julgamento. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É... Não, não é, eu sou realmente contra, eu 

quero que o cara sente no banco dos réus e seja julgado, só isso, não sou a favor. 

E eu me divertia, porque, de repente, quando eu via os generais dizendo “Mas o 

quê que vocês querem? A gente pode fazer isso, pode fazer aquilo...”, aquela coisa do 

desespero do general, o Ivan Zanoni Hauser, que me ameaçou, já tinha me ameaçado 

antes, me ameaçou de morte mesmo. 

Me ameaçou e chegou “Memélia, pelo amor de Deus, me ajude a acalmar esses 

índios.”, eu digo, eu não coronel. 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



35 
 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu não estou aqui para acalmar ninguém 

aqui, na Funai. “Mas o quê que você sugere?”, digo, eu sugiro que as terras sejam 

devolvidas, hoje, aqui, em público. A imprensa estrangeira estava já toda no lugar. 

E, de repente, foi o momento mais emocionante, pra mim, pra mim 

pessoalmente, não sei se foi politicamente emocionante, mas o mais emocionante foi o 

grande chefe do povo Xavante, Aniceto Tsudzawer’e, ele desceu, e ele era imponente, o 

Aniceto, hoje ele está de bengala, está bem velhinho o Aniceto, lutou tanto pela 

demarcação da terra dele, disse que agora pode morrer tranquilo, começou a morrer, não 

é? 

O Aniceto desce e está os generais, esse general, Ivan Zanoni Hauser, ele tinha 

um cabelo assim, que eu acho que ele tinha feito implante, então parecia assim, que ele 

tinha plantado o cabelo dele, ficava espetadinho, igual desenho animado. 

E ele estava num desespero total, ele estava totalmente desesperado, porque ele 

perdeu o controle, quando a imprensa internacional começou a chegar, aquilo era 

denegrir a imagem do país no exterior, sabe, aquela coisa assim, medo. 

O que acontece? O Aniceto desce as escadas, imponentemente se posta em 

frente ao comandante dos policiais, e diz assim “Vocês são guerreiros?” e o comandante 

diz, “Sim, somos guerreiros.”, e ele disse “Eu também sou um guerreiro.” 

Aquilo foi indo e tinha o Martinho Xavante, Martinho era, seria se o Xavante 

fosse um estado organizado, Martinho seria o Ministro da Defesa. O Martinho era o 

responsável pela defesa da aldeia, ele armava e desarmava a aldeia na maior facilidade. 

Martinho assim, indecifrável, ele tinha um olhar indecifrável, atrás do Aniceto, 

com o braço cruzado e disse “Vocês têm arma forte, não é?”, aí eu digo, ai que delícia, 

aí, discretamente, eu comecei a anotar o diálogo todo ali. 

E aí ele falou e disse “Mas vocês estão aqui por causa de quê? Vocês foram 

chamados pra cá?”, aí o Comandante da Polícia começou a ficar meio sem graça da 

situação, porque o Aniceto, ele é uma figura, ele é uma figura que impõe respeito. 

Ele disse “Porque se vocês foram chamados pra cá eu vou dizer pra vocês, que 

no meu povo, nós somos muito civilizados.”, o Aniceto fala tudo, todas as palavras no 

plural, um dia eu perguntei por que, Aniceto, você não usa no singular? Ele disse, 

porque tem essa coisa de verbo...  

Que ele não acerta, então ele coloca tudo assim, a Funais, e aí ele disse assim 

“Na minha terra nós recebemos o visitante com bolo, a gente faz farinha, a gente faz 
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isso, a gente busca peixe, a gente faz isso...”, e foi dizendo como é a diplomacia 

indígena, ali, e o comandante foi encolhendo. 

E na medida em que o comandante foi encolhendo eu falei para o fotógrafo, não 

perde nenhuma, faz uma sequência desse comandante, eu quero esse comandante ser 

reduzido à zero. 

Aí o Aniceto falou “Não, vocês podem guardar as armas de vocês, vocês podem 

até ir embora, sabe por quê? Nós não vamos matar ninguém. Ninguém. Nós não vamos 

matar ninguém, nós só viemos aqui pegar os nossos direitos. Só. Quando a gente exige 

nossos direitos assim, a gente veio aqui só pra conversar, não precisa matar, mas a gente 

pode matar um dia.” 

Pronto, acabou, o comandante realmente ficou dessa altura, mais ou menos, o 

fato é que, acabou, a Funai entrou em choque, porque aquilo era inesperado, e foi 

manchete no mundo inteiro. 

A foto do chefe Aniceto, pintado de vermelho, com aquela coisa, e todos os 

índios, de diferentes povos indígenas do Brasil ali reunidos, é uma coisa que foi única 

na história, foi quase a nossa batalha, a batalha final dos Estados Unidos (ininteligível), 

sem mortos, não é? 

Foi assim, o primeiro, e único, momento que eu vi os povos, todos os povos 

indígenas do Brasil reunidos numa resistência que servia para todos, que era garantir a 

terra. É emocionante aquele momento. 

Bom, meses depois o Mário Juruna é convidado. O Mário Juruna chegou em 

Brasília, ele não tinha negócio de gravador com ele, não, mas ele queria uma audiência 

com o Presidente da República, que era o Figueiredo, para ir ao Tribunal Bertrand 

Russel, em Rotterdam, na Alemanha, na Holanda. 

E a Funai tinha negado a primeira instância, que a Funai disse “Nem pensar!”, tá 

legal, então ele foi pedir para o Presidente Figueiredo. 

O Figueiredo não o recebeu, então ele desceu para a sala de imprensa, eu, eu não 

tinha a credencial negada no Palácio do Planalto, eu só vim ter credencial no Palácio do 

Planalto quase em 1981, porque eles não me davam credencial porque era uma perigosa 

jornalista, por isso eu não tinha credencial, não podia cobrir o Palácio do Planalto, mas 

eu podia ficar na sala de imprensa. 

O Mário chegou e disse assim “Eu quero falar com o Presidente, mas...”, eu 

digo, Mário, não é assim, primeiro a gente tem que marcar audiência. “Então vamos 

marcar audiência.” Vamos. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



37 
 

Fomos lá, eu cheguei, tinha aquele livro na entrada do Palácio do Planalto, ele 

colocou Mário Juruna, porque ele não assinava o nome, eu assinei Mário Juruna, 

(ininteligível) e aí ele falou e disse assim “Eu vou ficar esperando aqui a audiência.”  

Imagina, aí ele sentou na porta do Palácio, daqui a pouco chegou o segurança e 

tirou o Mário, quando o segurança chegou para tirar o Mário eu fui à sala de imprensa e 

digo, estão tirando o Cacique Mário Juruna da porta do Palácio do Planalto, dá umas 

belas fotos, porque eu fazia isso o tempo todo, eu agitava essas partezinhas. 

E aí os jornalistas vieram, os fotógrafos vieram, aí o pessoal lá da entrada do 

Palácio ficou meio sem jeito, assim, e resolveu deixar o Mário esperar a audiência, que 

não seria naquele dia, o fato é que, quando deu cinco da tarde, a imprensa internacional, 

que era nossa grande aliada, começou a chegar, começou a chegar e aí o Figueiredo 

recebeu o Mário Juruna. 

Mas o Figueiredo, ele entendia de índio o que eu entendo de cavalos, nada, zero. 

Mas acho interessante, acho que o dia dele era tão enfadonho que ele achou legal 

conversar com o índio, então ele ficou horas lá em cima, eu já estava um pouco 

agoniada aqui embaixo, não é? 

Aí o Mário desceu e ele disse “O Presidente mandou o Ministro mandou tirar eu 

o passaporte.”, o Mário, ele falava um pouquinho atrapalhado. Aí eu digo, rolou. 

Fomos. Claro que foi negado, aí, passou a instância para a Funai, que é o tutor 

imediato, que está ali, na cabeça. Porque eu não sei se vocês sabem, mas os índios são 

tutelados. Não pensem que isso é ruim, a tutela servia como uma arma de resistência, 

sempre. 

Porque, não sei o quê que o chefe pensa, mas a tutela, em muitos momentos, 

serviu para nos ajudar na resistência indígena, porque você pode fazer isso, mas você 

não podia prender, por exemplo. Hoje eu sei que prende, mas a tutela serviu. 

E aí eu fui proibida de entrar na Funai, só que eu era repórter da “Folha”, eu só 

tinha esse emprego, então ser proibida de entrar no local onde eu vou pegar informação 

é me demitir, e eu já estava meio pendurada, porque eu aprontava demais, eu acho que 

só não me demitiu por causa da igreja, porque a CNBB mandava legal lá dentro, bem... 

Aí os índios, entraram todos os índios pra pedir esse documento pro Mário, o 

passaporte, um direito de viagem e, na hora que eu fui entrar, o superintendente da 

Funai, que depois virou presidente, Otávio Ferreira Lima, disse “Você não entra.”, eu 

disse como eu não entro? 
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Sabe esses momentos de gozo absoluto? Foi esse, pra mim, porque eu fiquei 

parada na porta, digo, não vou entrar, mas eu vou ficar parada aqui na porta. Minha 

presença vai incomodar, aqui, na porta. 

Chegou o tio Samuel, tio do Mário, que tinha mais, tinha, porque agora ele já 

morreu, tinha, mais ou menos, 2m ou 1,96m de altura e quase o mesmo tanto de ombro, 

botou as duas mãos no ombro do Otávio, que foi o presidente da Funai, baixou e disse 

assim “Memélia entra.” 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Que delícia! Olha, aquele momento ali, 

salário baixo, aquela vida louca, eu abandonar minhas filhas pra correr pro mato, 

ajudando a resistência dos povos indígenas, porque a resistência é deles eu sou só 

aliada, aquilo ali, tudo estava pago naquele momento. 

Botou a mão no ombro “Memélia entra.” Eu entrei e eu sou moleca por natureza, 

entrei e fiz assim, uhu. 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Entrei e continuei. Não, eu não resisto a 

algumas coisas, não resisto mesmo, lamento, mas não resisto. 

Entrei e deu-se um diálogo. Bom, antes de entrar, o deputado Modesto da 

Silveira, eu tenho muito respeito pelo Congresso, mesmo o Congresso ruim, ou um 

circo, há pessoas no Congresso que trabalham e eu respeito muito. 

Não participo desse complô de detonar o Congresso, nenhum Congresso, 

nenhum. Eu sou totalmente, apoio o Congresso, mesmo o pior Congresso, eu apoio o 

Congresso, porque ali eu ainda posso trabalhar. Eu não posso trabalhar nem no 

Executivo, nem nas noitadas do Judiciário e do Executivo, mas no Congresso eu posso. 

E o deputado Modesto da Silveira, que era advogado de preso político, e o 

deputado Costa, Roberto Costa, Raimundo Costa, qualquer coisa assim, de Alagoas, 

advogado, os dois, falou assim “Memélia, você vai para essa entrevista?”, eu disse, vou. 

“Então você tem uma tarefa a cumprir.”, qual é? “Convoca o presidente da 

Funai.”, que era o João Carlos Nobre da Veiga, aquele que foi fotografado na boate 

(ininteligível), em Paris, na época que estava o escândalo da Capemi, e ele estava 
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envolvido na venda de madeira ilegal, para a construção da hidrelétrica de Tucuruí, 

dançando na boate (ininteligível), que era a boate da moda em Paris, naquele tempo. 

E o general, ele tinha um hábito muito engraçado, eu gostava muito, porque dava 

boas fotos pra ilustrar a minha matéria, ele ia puxando a calça dele pra cima, quando ele 

estava nervoso, até chegar no joelho, quando chegava no joelho ele desenrolava a calça 

até chegar no tornozelo, aquilo ali era o sinal de que ele estava... Que ele não agüentava 

mais, agora eu quero torturar, não agüento mais, eu quero! 

E o general tem um diálogo, que a “Folha de S. Paulo” publicou na íntegra, 

diálogo que foi uma vitória. Cada matéria que eu tinha planejado que saía daquele jeito, 

era uma vitória para mim. O salário era o de menos, era a matéria. 

Disse assim “Mário, você vai denegrir a imagem do Brasil no exterior.” Ora, um 

índio que mal saiu da aldeia, que mal falava português, você vai dizer que vai denegrir a 

imagem do Brasil no exterior? Que diacho é isso? E pra ele, falar aquilo e falar grego 

pra era igualzinho. Ele disse “Não, não vou não denegrir não, vocês já denegriram.” 

Ah... E foi um diálogo... E a “Folha” publicou o diálogo na íntegra e a minha 

matéria, quer dizer, a minha pergunta, que o Modesto e o deputado Costa tinham pedido 

pra eu fazer era pro general, General, o Mário Juruna vai ter autorização, da Funai, 

porque era tutelado, pra embarcar para o Tribunal Bertrand Russell ou não?  

“Não! Porque patati... Porque tem que mandar um tutor do lado”, aí eu disse, eu 

vou pagar diária extra, eu posso tutelar, poxa, eu posso assumir essa tutela. Me nomeia 

que eu vou, não precisa nem o senhor pagar a passagem, que a passagem está paga, eu 

estou indo ao Tribunal, se o Mário não vai, eu vou substituir o Mário, não tenha dúvidas 

sobre isso, porque o que ele vai dizer eu posso dizer, porque eu acompanho. 

Eu vou... Mas eu não queria, eu queria que ele dissesse besteira mesmo, eu 

fiquei na minha, levei tudo na brincadeira, tal, etc., que eu faço isso, muito, e cheguei e 

dei a manchete, “Mário Juruna não vai à Holanda.” 

Aí o Modesto e o deputado Costa, que era do MDB autêntico, entraram com 

ação no TFR, hoje é TRF, antes era TFR, Tribunal Federal de Recursos, e foi que o 

Tribunal começou no dia 30 de novembro de 1980 e acabou no dia 5 de dezembro de 

1980, o Mário chegou no dia 4. O Tribunal deu ganho de causa para o Mário com uma 

condição, que ele fosse acompanhado por um advogado. Não havia dinheiro pra pagar. 

Porque o pessoal pensa assim, vai o advogado, e que o advogado vai sacar uma 

viagem pra Europa naquela hora, ali, quer dizer, era inviabilizar de qualquer forma. Mas 
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nós temos um aliado, que mora aqui em São Paulo, que é da altíssima aristocracia 

paulista, que sempre foi nosso aliado, sempre!  

Sempre que a gente precisou de grana, era ele, porque ele é rico, rico, rico, rico, 

bom... Ele gasta dinheiro com as loucuras indígenas, todas que a gente pede pra ele, 

chama-se Alain Moreau, disse “Não, eu embarco, estou com o meu passaporte.”, ele não 

andava sem passaporte, “Eu embarco agora.”, comprou a passagem. 

Mas o que a Funai não sabia é que eu viajei antes, e nós preparamos um outro 

índio, o Cimi já tinha falado, o índio Álvaro Tukano, e você vai responsável por ele, 

então embarcamos juntos, no Rio de Janeiro, num voo da Pan Am, em Nova Iorque a 

gente ia encontrar mais o Márcio Souza, que era escritor, e mais o Dom Tomás 

Balduíno, e mais o Egydio Schwade, a quem eu presto a minha homenagem também, 

porque é outra pessoa ao lado dos Villas Bôas, o Egydio Schwade (Palmas.) e o Padre 

Antônio Iasi Júnior, dois que estão no meu altar de heróis. 

A gente ia se encontrar em Nova Iorque e aí pegar um voo da El-Al, que uma 

empresa iraquiana, para Rotterdam, descer em Amsterdã e ir para Rotterdam, e o Álvaro 

Tukano, na hora que o álvaro embarcou, do lado de dentro do Galeão, quer dizer, já 

tinha passado pelo estado brasileiro, a gente já estava sob controle internacional, do 

direito internacional, eu peguei o telefone, liguei para a “Folha”. 

Com a dificuldade de embarque do... Eu me lembro até hoje do (ininteligível), 

que foram 15 linhas, “Com a dificuldade imposta pelo governo brasileiro, de liberar o 

chefe Mário Juruna, Cacique da aldeia de Namakurá, embarcou no voo tal, da Pan Am, 

o líder Álvaro Tukano, do Alto Rio Negro.” 

Eu estava do lado dele, quando a gente sentou no avião, que a gente olhou as 

águas da Guanabara se afastando, ele olhou e disse “Eu vou varar o mundo, Memélia, 

você me mostra?”, sabe? Foi um momento assim... Uma vitória que nós tivemos, uma 

vitória contra a ditadura. Maravilhosa. 

Nova Iorque nos juntamos junto com as outras pessoas, e embarcamos num voo, 

que foi divertidíssimo, que foi um voo do Iraque, as Linhas Aéreas Iraquianas, eram tão 

chique que as colheres eram irresistíveis, a gente tinha que roubar, eram de prata. Eu 

roubei, claro. 

Embarcamos nesse voo, que nesse voo assim... Dom Tomás Balduíno, Darcy 

Ribeiro, a companheira do Darcy na época, eu, Álvaro Tukano, Márcio Souza, Egydio 

Schwade e, em Nova Iorque, embarcaram os líderes do povo Sioux que, imediatamente, 
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quando eu vi que eles eram índios, eu fui lá, me apresentei e disse, por aqui estamos 

com a delegação brasileira e o Inuit, do Canadá, embarcaram naquele voo também. 

Então era um avião que estava... A gente estava em casa, só faltava cantar, só 

faltava, porque todo mundo ali era conhecido, era índio, e a gente embarcou, chegamos 

em Amsterdã com aquela coisa, aquela falha do Mário. 

Foi quando o Egydio fez a denúncia do napalm, que eu corroborei. A minha 

denúncia específica era contra a Missão Salesiana do Alto Rio Negro, que os salesianos 

não são flor que se cheire, eu posso garantir pra vocês, mas porque o Egydio Schwade 

fez a denúncia do Waimiri, e eu tinha algumas provas, eu fui incorporada na denúncia 

do Egydio, mas a minha denúncia foi sobre a prostituição da índias Tukano, do Alto Rio 

Negro, promovida pela Força Aérea Brasileira e pela Missão Salesiana, que liberava as 

índias para serem empregadas domésticas em Manaus e dois meses depois elas viravam 

prostitutas no bairro de Coroados. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É. E aí eu fui proibida de entrar na Missão 

Salesiana pelo Dom Miguel Alagna, que era o Bispo do Alto Rio Negro, mas não 

negava que eu não gostava dele também, então não tinha importância. 

E na volta fomos presos no aeroporto do Rio de Janeiro. O Egydio Schwade, não 

fomos presos, como hoje usam comigo, horrível, apreendido, sei lá, uma palavra tão 

estranha, presos, mas é assim, um bairroquismo aí que inventaram.  

No aeroporto do Rio de Janeiro, na hora que a gente passou, não tinha 

computador, mas eles tinham uma lista grande assim, de papel, assim, escrito os nomes, 

que passou eu achei estranho, porque o cara, quando eu entreguei o passaporte, o cara 

olhou pra minha cara e baixou a vista. Eu disse, tem alguma coisa errada aqui. 

Não tem disso, o cara olha o passaporte, carimba e faz você entrar. Bem vindo 

ao Brasil, é o mínimo que eles dizem, e o Egydio estava na fila, que o Darcy, Darcy 

Ribeiro, ficou no Rio, opa, ficou em Paris, que depois de Amsterdã ele foi para Paris, 

comprar uns livros, essas coisas. 

Aí o Egydio parou e ele estava na minha frente, ele entrou na fila na minha 

frente, digo, vai ter problema, aí levaram a gente pra uma sala da Polícia Federal, eu 

nem sei se o Egydio lembra disso, mas ele com certeza lembra disso. 
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Sentada disseram “De onde vocês estão vindo?”, eu digo, eu estou vindo de 

Nova Iorque, via Caracas, o avião deu pane eu fiquei em Nova Iorque, era mentira, mas, 

enfim, era verdade, o voo era esse, fizemos Nova Iorque, era pra ser direto para o Rio, 

mas o avião deu pane em Nova Iorque e a empresa nos ofereceu uma tela.  

Foi ótimo, porque eu assisti o show do John Lennon, em Nova Iorque, então... 

Quer dizer, de homenagem ao John Lennon, que ele tinha sido assassinado dias antes, e 

com escala em Caracas. 

Eu digo, não, estou vindo de Nova Iorque com escala em Caracas, aí ele olhava 

o papel assim “A senhora não está vindo da Europa, não?”, eu digo, isso já faz dias! Eu 

to dizendo, eu tenho uma forma muito moleca de me relacionar com esse tipo de coisa, 

não porque eu seja cínica, não é, é pra eu me proteger, pro meu medo.  

Porque eu morro de medo dessas coisas, morro de medo, então eu me protejo 

assim. Eu lixo a unha, eu pego a pinça de sobrancelha, tiro a sobrancelha, em plena 

conversa eu fico tirando a sobrancelha, lixando a minha unha, pra disfarçar, não é? 

E aí ele diz assim “Mas...”, daí eu vi que o Egydio ficou parado na outra saleta, 

daí eu digo, aí tem droga, e foi por causa do Tribunal. “A senhora foi fazer o quê em 

Nova Iorque?”, digo, minha sorte, não é? Você tem que ter sorte, também, na vida, eu 

digo, fui assistir um show em homenagem ao John Lennon. (Risos.) 

Eu embananei, o cara não tinha essas referências minhas, “Onde foi o show?”, 

digo, na boate tal, na rua tal, assim, assim, tá aqui, olha, eu guardei o ticket pra mostrar 

para as minhas filhas, assim, aí, quer dizer, ficou uma coisa. 

“A senhora não passou pela Europa?”, eu digo, é, mas faz dias, eu fui comprar 

livros em Paris, eu faço isso, vou a Paris comprar livros. (Risos.) 

Mas enfim, o fato é que umas 3h depois a gente foi liberado e aí eu embarquei 

para Brasília, acho que o Egydio foi para Minas, não sei, porque eu parei no Rio, não 

avisei mamãe que eu estava chegando, porque eu estava com medo que fosse acontecer 

alguma coisa, então não tinha ninguém me esperando no aeroporto, graças a Deus, 

porque se não ia ser um embaraço, e depois fui para Brasília. 

E no Tribunal, o Tribunal considerou o Brasil culpado por crime de genocídio. 

Eu acho que foi uma pena leve, porque o que eu acho que o que a ditadura cometeu no 

Brasil foi um crime de etnocídio, porque não foi só pessoas que morreram, eles 

destruíram culturas. 

O pior é que estão destruindo novamente, muito. É isso. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, só queria primeiro 

agradecer, mas, é lógico que você precisa dar uma respiradinha, o Marcelo vai fazer 

uma fala, e primeiro, eu estava pedindo pro Danilo recuperar todos os seus artigos lá no 

Cimi, ou junto ao IAL, lá nos jesuítas, pra gente poder inclusive incluir na ata e na 

memória dessa reunião. 

Mas eu queria pedir pro Marcelo, pra você também dar uma respirada, a matéria, 

se você quiser parar para, enquanto... Comer um lanchinho, comer alguma coisa, para 

trazer algum pedaço de lanche pra ela, mas eu queria que você falasse um pouco do 

Tribunal Bertrand Russell, o que rolou lá, mas dá uma descansada, dá uma respirada, 

sinceramente. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, eu posso falar logo, porque se eu 

respirar eu vou falar pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só que tem uma coisa. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Memélia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O ar condicionado, está 

numa temperatura tão baixa, que está todo mundo começando a... Daqui um pouco isso 

daqui é... Parece coisa de frigorífico, de conservação de carne. 

Então, Marcelo, dá uma palavrinha e ela dá uma respirada. 

Danilinho, fala pros meninos lá, os Guarani, que eles podem fazer uma rodada 

de repeteco lá, que está tudo bem, que é para eles mesmos. 

Vamos lá, Marcelinho, e vamos aumentar um pouquinho a temperatura, que está 

insuportável, já estou começando a pingar aqui. 

Vamos lá, Marcelo. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Boa tarde, acho que... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cacique Marcelo Zelic. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Olha! Obrigado por isso. 
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Primeiro queria dizer que pra nós é importante um depoimento como esse dado 

pela Memélia. Acho que, além de emotivo, espontâneo, ele traz uma história que é 

muito pouco contada, uma história que ainda precisa ser sistematizada e dentro dessa 

sistematização a gente precisa apontar as responsabilidades do estado perante tamanhas 

violências. 

Queria dizer, Memélia, que recentemente estive lá no encontro Terena, e foi 

muito interessante, que uma das pessoas que eu conheci lá foi justamente a filha de 

Juruna. 

Ela está engajada na luta, buscando a memória do pai, e acho que uma das coisas 

importantes foi quando a gente estava lembrando do Tribunal e ela contando sobre o 

que ficou para a família sobre a ida dele para o Tribunal. 

E nesse processo de recuperar a memória, uma das cenas mais impressionantes 

que a gente tem do Tribunal é uma fotografia em que está composta toda a mesa do 

Tribunal Russell, em Rotterdam, e a presidência de honra, ela é oferecida ao Mário 

Juruna. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Ele foi o presidente. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Mas a cadeira vazia. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – A cadeira vazia do Mário Juruna, presidiu o 

Tribunal Russell com as denúncias do Brasil inteiro. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Só um minuto, Marcelo, o Mário chegou... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então espera, antes de 

voltar, deixa o Marcelo... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Não, eu só queria só concluir. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí é o Pádua. 
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O SR. MARCELO ZELIC – eu queria dizer uma coisa, super rápido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, Marcelinho, 

não precisa cortar, não. Calma, quero que você fale mais um pouco, o Pádua, e o coisa e 

até o Cacique, assim você dá uma reciclada, e eles, cada um vai falar alguma coisa, ou 

você quer responder como pergunta? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, não é responder, é só... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vai. 

Você fala o que você quiser, mas... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – É muito... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O Mário chegou na noite de encerramento. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – É. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Quer dizer, ele chegou de noite, o 

encerramento seria no dia seguinte. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Certo. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – E... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – E nós temos essa foto? Que passou o Tribunal 

inteiro uma cadeira vazia. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Foi, a cadeira ficou vazia durante uma 

semana, eles não botaram ninguém para substituir o Mário ali, foi uma coisa... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Foi uma coisa fortíssima. 

Mas eu queria aqui, fazer uma denúncia, que acho fundamental, no momento em 

que a Comissão Nacional da Verdade, está assim, nós estamos na véspera, a uma 
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semana da publicação do relatório final da Comissão, e o Brasil, é curioso como no 

Brasil as forças políticas se mexem no sentido de anular e negar os avanços que venham 

a beneficiar os povos indígenas no Brasil. 

No momento em que uma Comissão da Verdade, como a Comissão Estadual de 

São Paulo que se dedica a apurar o tema indígena. Uma das poucas Comissões estaduais 

que se debruçou sobre a temática indígena, nós temos São Paulo, nós temos Amazonas, 

nós temos Mato Grosso do Sul algum trabalho e a Comissão Nacional. 

Quando o relatório da Comissão Nacional apresenta inúmeras, inúmeras 

violências praticadas para o roubo de terras indígenas no país, o Supremo Tribunal 

Federal, Adriano, a sua 2ª Turma, vota, através do caso dos Guarani-Kaiowá, do Mato 

Grosso do Sul, um entendimento de que existe um marco temporal para se definir se 

uma terra deve ou não ser demarcada como terra indígena, colocando que uma terra que 

não tem indígena. 

Em 1988, data da promulgação da Constituição, essa terra, ela perde as, por 

assim dizer, o direito de ser reconhecida como terra indígena. 

Rasga o STF a Constituição com uma nova interpretação, feita pela 2ª Turma, 

que se for confirmada pelo Plenário, ela joga um manto escuro em cima de toda essa 

violência que estava embaixo do tapete e que vem à tona, agora de forma mais 

sistematizada, pelos trabalhos das Comissões estaduais e Nacional da Verdade. 

É uma situação que eu gostaria primeiro de solicitar, nós fizemos uma denúncia, 

através de um artigo que chama “Povos indígenas: ainda uma vez o esbulho.”, que eu 

queria sugerir à Comissão Estadual da Verdade que pudesse tirar uma moção, para 

enviar a todos os Ministros do STF, repudiando a decisão, repudiando a decisão da 2ª 

Turma e solicitando que essa posição seja revista, para que a gente possa incluir os 

povos indígenas no processo de Justiça de Transição à que vive o Brasil. 

Esse é o primeiro aspecto, então entrego aqui a matéria. (Palmas.) 

Essa matéria foi publicada na “Ponte”, que é um site de segurança, na “Carta 

Capital” e no “Luis Nassif Online”, e que isso pudesse ser, de alguma forma, chegar na 

forma de moção a todos os Ministros do STF. 

A outra questão, que eu acho fundamental, e que também vai numa linha de se 

denunciar o que está acontecendo, acho que Timóteo, no final, vai apresentar para a 

Comissão Estadual da Verdade algumas recomendações é que, a Comissão Nacional da 

Verdade, ela entrou em acordo no sentido de se colocar recomendações sobre os povos 
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indígenas, no leque de recomendações que ela vai proporcionar ao estado brasileiro 

através de seu trabalho. 

As últimas informações que nós recebemos é que, das recomendações acordadas 

com a Comissão Nacional da Verdade, já foram limadas, sumariamente, à revelia do 

que foi acordado, das três recomendações, que a gente tinha emplacado, no sentido de 

se fazer levar o estado brasileiro, duas delas já foram eliminadas e a gente não sabe mais 

se o conteúdo do que está colocado no relatório final é o conteúdo propriamente que foi 

desenvolvido pelo grupo de trabalho. 

Esse recuo da Comissão Nacional da Verdade, ele demonstra a fragilidade do 

processo de Justiça de Transição do Brasil, porque esse conteúdo indígena, aparecendo 

no conjunto dos reclamos, com relação a buscar a verdade desse passado recente, aponta 

para problemas que não foram resolvidos até hoje com relação ao esbulho da terra. 

São três anos, Adriano, que o sul da Bahia está sob intervenção militar, onde o 

Exército brasileiro atua numa operação de garantia da lei e da ordem. Tortura Nunca 

Mais tem recebido denúncias de uso e pressão em cima de indígenas. 

O que Memélia estava dizendo, de pressão psicológica, a gente tem recebido por 

denúncias por “Skype”, por “Facebook”, de indígenas da região, como o Exército tem 

lidado com eles, no sentido de pressioná-los para que eles parem com o processo de luta 

de retomada de suas terras. 

Não compete ao Exército brasileiro tomar partido sobre um problema histórico, 

que nos anos 1960 o sul da Bahia viveu um verdadeiro genocídio, quando duas aldeias 

Pataxós, por exemplo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1960? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Em 1967, mais ou menos, duas aldeias Pataxós 

foram eliminadas com uma inoculação do vírus, proposital, inoculação proposital do 

vírus de varíola, para entregar as terras Pataxós para os plantadores de cacau e criadores 

de gado da região. 

Estas terras estão, hoje, em disputa. Estas terras, hoje, são objeto de garantia da 

lei e da ordem contra o direito indígena. Que país é esse que olha a verdade para uns e 

não olha a verdade pra outros? Que não aceita a inclusão de verdades que possam criar 

confusão no presente, no seu relatório final. 
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Então, para nós, que vemos assim, esse três anos que estamos olhando, que 

estamos buscando informações com relação às violências sofridas por esses povos, a 

Comissão da Verdade Rubens Paiva abre uma janela para que a gente possa registrar 

aquilo que a Comissão Nacional procura se omitir. 

Acho que as recomendações que foram enviadas à Comissão Nacional, e que no 

final aqui vão ser entregues pelo Timóteo, como representante dos povos indígenas, 

presente à Mesa, elas retratam, e foram mais de 15, 14 ou 15, não me lembro agora, 

recomendações enviadas, onde dessas o acordo era para que três fossem colocadas junto 

ao relatório final e a gente está sabendo que só uma e que só essa uma sai agora, dia 10. 

É preciso que a gente continue esse processo, porque nós vamos ter em 2015, e 

isso já está apontado na própria ação do movimento indígena. 

Acabo de voltar do Mato Grosso do Sul, como eu estava falando, do encontro 

dos Terenas, aonde o povo indígena do Mato Grosso do Sul decidiu pela retomada de 

suas terras a custa do sangue que tiver que ser derramado. 

E ao sair de lá, cheguei em São Paulo, não deu três dias já chegou a notícia da 

retomada de uma fazenda, de que o tiro de um revólver atingiu de raspão um indígena, 

quase foi assassinado e que só não aconteceu desgraça maior no Mato Grosso do Sul, 

porque o número de indígenas que afluiram para a terra retomada foi grande, 

inviabilizando uma reação por parte do estado, que hoje é dominado por latifundiários e 

grileiros de terra. 

Nós temos pela frente um Supremo Tribunal Federal que está legitimando o 

grilo de terra no Brasil, anterior a 1988, ou seja, todo grilo de terra que aconteceu nesse 

país até 1988 está sendo anistiado pelo Supremo Tribunal Federal, como o Supremo 

Tribunal Federal anistiou os torturadores do tempo da ditadura. 

Isso se passa no Brasil de hoje. 

Do mesmo modo, o Congresso Nacional, através dos seus acordos políticos, 

estão rifando os seus direitos indígenas. 

Semana que vem nós vamos ter uma entrada de pauta, de uma discussão sobre a 

regulamentação de demarcação de terras indígenas, na esteira de um embate duro com a 

direita dentro desse Congresso, aonde se tenta dar o golpe, destituindo a Presidente 

Dilma Rousseff através dessas manobras, com relação à questão do superávit primário e 

o que temos de receio é o que acordos têm por trás disso, que envolvem, inclusive, a 

questão de mineração de terra. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Romero Jucá. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Romero Jucá. 

Que acordos são esses que estão estabelecidos? Nós vamos saber em breve, com 

relação a isso. 

Os povos indígenas desse país precisam da solidariedade do movimento 

organizado e aí, querido Pádua, acho que nós temos uma responsabilidade em 

movimentar essa solidariedade através de iniciativas, como o índio é nosso. 

Através de iniciativas que possam envolver as pessoas, para que as pessoas 

possam se manifestar com relação a esses posicionamentos equivocados que estão 

acontecendo no âmbito do Legislativo Federal, do Judiciário e do Executivo. 

A Comissão nacional da Verdade ela traz, como um fator novo e determinante, a 

inclusão dos povos indígenas na Justiça de Transição no nosso país e, no entanto, mal 

isso foi celebrado e sacramentado num relatório final, você já tem a movimentação para 

solapar esse direito dos indígenas, negando a eles o direito de reparação. 

Que a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, que funciona até março, 

possa ser uma trincheira de resistência a essas forças que estão pressionando contra o 

legítimo direito de demarcação das terras indígenas. Obrigado. (Palmas.) 

 

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

O Edilson está indo embora pro aeroporto, vai fazer uma breve despedida e eu só 

queria pedir uma coisa, nessa breve, nessa rápida passagem aqui por São Paulo, Edilson, 

você podia firmar um compromisso daquela recuperação do material que você trouxe da 

Alemanha, pra gente tentar digitalizar esse material, não digo editar e tal, mas pelo 

menos fazer a digitalização. 

Então, na sua despedida, queria que você falasse um minuto sobre esse material 

e aí você se despede. Só que vem mais aqui pro centro, porque aqui é tudo gravado, se 

não você não fica no eixo da câmera, está muito escondido aí, atrás da coluna. 

Vem pra cá, por favor. 

 

O SR. – Vem pra cá, vem pra cá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz a sua fala de 

despedida aqui.  
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O SR. EDILSON MARTINS – Alô, alô, alô. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá a Plaquinha, porque 

fica gravado. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Não, tem razão, está aqui. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Exatamente. 

Bom, na verdade também quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, 

especialmente ter conhecido algumas pessoas aqui, o Adriano é uma delas, uma pessoa 

voltada e que aposta nisso, e foi, entre outros que eu conheci. 

E eu vou, evidentemente, manter o contato com vocês através do meu escudeiro, 

que é uma figura maravilhosa, e vou disponibilizar, eu tenho o maior interesse em 

disponibilizar e, aliás, além disso, porque... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa claro o que você 

vai disponibilizar, porque isso é importantíssimo pra nós, deixa gravado. 

E esse material que não apareceu nessa audiência, mas deixa isso pra gente 

poder continuar em contato com você, pra gente organizar isso, por favor, deixa claro. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Tem o que foi visto, do Waimiri-Atroari, 

enfim, que é um trabalho que a gente está continuando a fazer, e tem, não menos, essa 

memória que está em película, da presença nazista e, dependendo do que a gente possa 

conversar, eu faria também, disponibilizaria o meu arquivo de pessoa física, de PB, de 

negativos que eu tenho, que certamente, acho que é um dos maiores que existe, de 

pessoa física, da Amazônia. 

Eu estou fotografando e gravando a Amazônia desde os anos 1960, quer dizer... 

E esse material, como é da minha natureza, ele está inteiramente desorganizado, os 

cromos eu perdi todos ou quase todos. 
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O PB, não. Eu estava, aliás, eu vou até te mandar, porque eu tenho umas fotos, 

dentro desse clima, eu tenho umas fotos do Orlando, o Orlando era um palhaço, ele 

simulando se afogar dentro do rio Tuari. 

 

A AUDIÊNCIA – Tauari. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Tauari, e ele foi simulando morto, e eu fazendo 

as fotos, eu vou te mandar. 

E uma coisa que eu achei fantástico, estava vendo agora, tendo que distribuir 

imagens em função do meu livro, aí eu vi essa sequencia de fotos que eu tinha feito em 

1972/1973, sei lá, e que mostrava também esse lado do Orlando, tão descontraído. 

Eu tenho o Cláudio tocando violão, você sabe que ele tocava violão, né? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Eu tenho várias fotos dele tocando violão, lá no 

Xingu, não é aqui, não, quer dizer, então eu estou dando exemplo em função de vocês, 

teve o gancho... 

Então se essa Assembleia de São Paulo, que é tão importante e tão poderosa 

diante da teimosia pessoal de um maluco como eu, se eu tivesse uma retaguarda que 

pudesse memorizar, digitalizar... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. EDILSON MARTINS – Bom, eu acho que seria, porque esse material 

não me pertence, esse material não me pertence, claro, eu vivo, eu uso ele. 

Eu vou te mandar várias fotos, Orlando tocando violão, teu pai simulando a cena 

no rio lá, afogado, quer dizer, uma coisa fantástica. 

Eu me coloco a disposição de vocês. Eu acho que vocês são uma instituição com 

vários tentáculos aqui dentro, e que poderíamos fazer essa parceria.  

Eu não cobro nada, só quero que faça esse trabalho e que eu possa ter também 

acesso a ele, entendeu? Não quero um tostão sobre isso, isso é patrimônio, não é? Mas 

isso a gente ainda vai conversar. 

E eu me despeço de vocês. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Edilson, 

obrigado. 

 

O SR. EDILSON MARTINS – E eu estou me mandando, porque amanhã eu 

lanço meu livro e eu peço desculpa por ter saído, porque eu fiquei pelo telefone 

resolvendo probleminhas de comunicação lá no Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, valeu, obrigado. 

Boa viagem. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí. Hã? O livro, o 

livro ficou com o Danilo, quem quiser o livro. 

 

O SR. DANILO MORECELLI – No fim, ao fim da Audiência, é só me 

procurar, que a gente... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem precisar ir embora 

antes fala com o Danilo, que ele tem os livros, ele deixou oito livros aqui para nós. 

Se você precisar ir embora, pode falar que o menino tem os livros aí, ele deixou 

oito livros com o Danilo. Vamos nessa? 

Orlando Villas Bôas vai dar uma palavrinha, para não perder a sequência, assim 

que o Edilson sair. 

Já da um livro por Amaro, acho que ele vai querer colher um autógrafo antes do 

Edilson ir embora, e aí, depois, a gente acerta. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amarra lá, vai. Está aqui, 

vai lá, segue ele Amaro. 

 

A SRA. – E ela quer um livro também. 
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O SR. PRSIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, passa pra ele, passa, não 

dá pra passar. 

Pode abrir essa tampa aí, pode abrir a porta, que agora está menos... 

Danilo, abre por fora essa porta, isso. Pode abrir, pode abrir, é só levantar, ela é 

levinha. Pronto, ótimo, obrigado. 

 

A SRA. – Pronto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem quiser acompanhar 

o Edilson, só pra gente não quebrar a reunião, vamos lá. 

Orlando está conversando. Vamos lá? 

 

A SRA. – Ele vai vender aqui embaixo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria falar o seguinte, 

dia 8, à noite, nós vamos apresentar boa parte das conclusões da Comissão da Verdade. 

Marcelo, eu queria que você firmasse um compromisso conosco que, assim que 

sair o relatório da Nacional, vocês fazem uma sessão aqui, uma leitura, traz Timóteo, 

reúne todo mundo, vamos analisar o capítulo da Comissão Nacional da Verdade. 

Bom, então vamos lá, Orlando Villas Bôas Filho, vai fazer uma fala, que ele 

também precisa ir, daí o Timóteo fala. 

Orlando Villas Bôas Filho. Orlando, professor, né? Dá o microfone. Pronto. 

 

O SR. ORLANDO VILLAS BÔAS FILHO – Eu gostaria de, mais uma vez, 

aproveitando até a saída do Edilson aqui, agradecer o convite que foi feito pelo Danilo, 

evidentemente, em nome também do deputado Adriano, dizer que pra mim é uma honra 

poder estar presente aqui. 

Ter a acolhida que eu tive, enfim, eu não tenho legitimidade nenhuma, por mim 

mesmo, de compor a Mesa, eu me sinto efetivamente muito honrado de poder participar, 

ainda que de maneira bastante lateral dos trabalhos da Audiência de hoje, mas eu 

gostaria de aproveitar... 

Enfim, eu conheci o Edilson quando ele frequentava intensamente a nossa casa, 

nos anos 1970, isso implica dizer que eu tinha lá, dois, três anos de idade, então eu 
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atrapalhava as entrevistas que ele fazia com o meu pai, então a minha função era 

justamente tornar o ambiente pouco propício a esse tipo de entrevista. 

E como ele dizia, ele teve um papel importante, de proximidade até, porque isso 

se reflete até no próprio trabalho de documentação que ele fez. Essas imagens que ele 

mencionou agora, são imagens que não apareceriam se não fosse a proximidade, a 

ligação de confiança, de espontaneidade que ele mantinha com meu tio Cláudio. 

Meu tio Cláudio nunca tocou violão em público, acho que então, as suas fotos, 

são as únicas que deve ter sobre isso. 

A Memélia, que eu também conheci de maneira muito circunstancial, em 

diversos momentos, mas que teve também um papel fundamental, como ela acabou de 

relatar aqui, papel que nem sempre foi de convergência, mas por haver divergência à 

atuação do meu pai, dos meus tios, mas que tinha no fundo, tal acontece com pessoas 

que nem o Edilson, consonância de propósito, ou seja, a ideia de que no horizonte o que 

se tinha, apesar de divergências pontuais era a proteção dos direitos dos povos 

indígenas, a denúncia do esbulho sistemático que foi feito em relação a esses povos na 

história do país. 

O que nós encontramos aqui, como o Marcelo acabou de mencionar agora, são 

reiterados subterfúgios que nós encontramos a todo o momento ao longo da nossa 

história que, sistematicamente, tem como efeito o quê? 

Ora o efeito é, sempre, a retirada da terra do índio, a efetiva legitimação de uma 

apropriação de um território que pertencia a esses povos e que infelizmente o índio 

aparece, muitas vezes, como algo que caminha ao lado da questão fundiária no país e 

isso, evidentemente, é algo que não pode acontecer. 

Os trabalhos da Comissão são fundamentais nesse sentido, eu acho que a 

Comissão Estadual é um foro muito importante nesse aspecto. Da minha parte é um 

alento saber, como por exemplo, o Pádua, que está participando dessa Comissão, 

deputado Adriano também, enfim, eu acho que contribui. 

Evidentemente que com todas as mazelas que a questão ainda tem no contexto 

brasileiro, enfim, eu acho que esse tipo de foro é um avanço nesse sentido, eu acho que 

a questão se areja, eu acho que ela tem um papel a cumprir, enfim, com as limitações 

institucionais, ou não, que existam, mas eu acho que há importância no papel a ser 

desempenhado. 

Eu agradeço muito, mais uma vez, a possibilidade de participar rapidamente da 

Mesa. O deputado Adriano, da última vez em que estive aqui, na audiência passada, 
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havia me solicitado falar mais longamente, enfim, da atuação do meu pai, dos meus tios, 

durante o período do regime militar, na ocasião eu não fiz isso, eu não tinha exatamente 

a ideia do que seria uma fala nesse sentido. 

Até porque essa experiência não passa por mim, ela é relatada lateralmente, na 

medida em que eu era criança nesse momento, enfim, são fragmentos, é muito mais do 

que eu assimilei lendo sobre o assunto do que propriamente o que eu vivenciei sobre 

ele. 

Me comprometi com o Danilo a entregar por escrito algo para a Comissão. 

Espero poder fundamentar isso de maneira adequada, enfim, agradecendo mais uma vez 

a possibilidade e o privilégio de poder participar desses trabalhos, mais uma vez, muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito, muito, muito, 

muito obrigado, muito obrigado. 

Timóteo, com a palavra. 

Villas Bôas, obrigado, muito obrigado mesmo, obrigado. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – (Ininteligível.) 

Boa tarde, boa tarde à Mesa. 

Primeiro eu quero agradecer mais uma vez estar aqui na Mesa, falando sobre os 

direitos indígenas. 

Eu queria assim, mencionar... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala, se apresenta um 

pouco quem você é, para efeito de gravação. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Eu sou Timóteo, em português, em 

guarani, Verá, eu sou cacique da aldeia Taquari, município de Eldorado, São Paulo, e 

também eu sou coordenador nacional da Comissão Guarani-Urupá, que abrange seis 

estados. 

Queria mencionar um pouco assim, sobre o que aconteceu no fato de que esses 

direitos humanos sobre os indígenas há cinco séculos, e hoje a gente tem, eu já tinha 

participado de outras discussões, percebi que têm provas documentais, películas e 
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também testemunhas oculares, porque nós temos anciões que acompanharam esse 

processo. 

E também quero dizer assim, que todos os processos de colonização e também 

da ditadura militar, que muitos povos indígenas no Brasil, sofreram essas barbáries. 

Se nós pegarmos um mapa do Brasil hoje, se fizer uma plotagem, todo o 

território nacional, ela tem as aldeias, onde eram as aldeias, e o quê que aconteceu? 

Muitas terras os indígenas perderam por motivo dessa ação, não é somente na ditadura 

militar, antes já acontecia isso. 

E a gente tem uma pessoa, um ancião na nossa comunidade, que acompanhou 

desde criança o que acontecia nas aldeias, porque eu não posso falar do estado de São 

Paulo, sem mencionar os demais estados. Por exemplo, os estados do sul e sudeste, 

onde os guaranis hoje estão, estão localizadas as aldeias e que as aldeias eram 

distribuídas. 

Tinha as aldeias nas imediações de outras aldeias, e muitas terras foram 

perdidas, porque foram confinados no espaço onde eram postos indígenas, como tinha 

falado de posto indígena de Mangueirinha, o posto indígena de Rio das Cobras, aqui, no 

caso de São Paulo, é posto indígena de Bananal, também posto indígena de Vanuíre, 

que é em Bauru. 

Todos esses processos, essa violação dos direitos humanos, que os próprios 

guaranis sofreram e os demais índios, porque até em sul e sudeste, sabe que não tem 

muito mais mato, muitos, se a gente pegar planalto paulista, ou planalto do Paraná, a 

gente não vê mais mato extenso, a gente vê totalmente monocultor, monocultura, então, 

onde os guaranis ocupavam as terras, e onde muitos confinavam o seu espaço. 

Após cinco séculos, nós, povos indígenas, achávamos que tinha essa 

complacência com o governo, com esses poderes que a gente tem, por exemplo, poder 

Legislativo, poder Judiciário e poder Executivo. 

No entanto esses sonhos, a nossa discussão hoje, da liderança, pensando no 

futuro das nossas crianças, e continua sendo violado os direitos indígenas. 

Queria mencionar inclusive, que no estado de São Paulo, nós temos algumas 

ações judiciais na nossa região, do Vale do Ribeira, que a aldeia Peguão-ty, no 

município de Sete Barras, e também Cananéia, Ilha do Cardoso, e município de 

Miracatu, aldeia de Tabaporã, que também são alvos dessas, atualmente. 
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Então quero registrar isso, porque é absurdo isso acontecer hoje, no século XXI, 

com esses direitos conquistados dentro do magno dos direitos indígenas, como direitos 

originários. 

E nós acreditamos que nós temos hoje, constituída, essa Comissão da Verdade, a 

verdade tem que ser dita, tanto é que está sendo registrada, trazendo essa informação 

verídica, verdadeiras, do que exatamente aconteceu todo ao longo desse processo. 

E o que nós esperamos é que somente não fique apenas documentalmente, que 

de fato aconteça uma reparação, que seja benéfica para as comunidades indígenas no 

Brasil, na qual eu também represento (ininteligível) articulação indígena no Brasil. 

A gente acompanha o processo, toda essa luta durante todo esse processo 

colonial. Colonização no Brasil, o que aconteceu, e continua sendo utilizado esse 

sistema, violando esses direitos fundamentais dos povos indígenas. 

E nós queremos que seja de fato, que seja reparado as comunidades, porque todo 

o território nacional, todo, era dos índios.  

Muitas vezes falam que os índios não são daqui, que não tem, principalmente na 

região de Mato Grosso do Sul, muito emblemática, porque dizem que os índios não são 

originários daquela região. 

Também em 1680, como se diz, quando teve esse regime de sesmarias, o próprio 

governo dividiu as terras, que os indígenas moravam, eles tinham as suas aldeias, suas 

comunidades e, simplesmente, o governo disse, não, pega aqui, divide dessa forma. 

Hoje, após 500 anos, dizendo que os indígenas não eram daquela região. 

E nós não queremos isso, que está sendo discutido, porque quando a gente 

conseguiu, vamos dizer assim, em nome do Marçal Tupã, que também foi assassinado, 

eu acompanhei um pouco, desde criança, essa discussão dos mais velhos, e acho que foi 

uma conquista quando a gente conseguiu. É um capítulo dos índios, de 1988. 

E ainda hoje, as chamadas pessoas que são representantes do provo, são 

deputados, são senadores, que deveriam defender os direitos do ser humano, porque 

somos ser humano, não sou diferente, eu sou índio, mas sou ser humano, eu tenho 

pensamento, eu tenho sentimento, e, cada vez mais, trazendo essa discussão, que o índio 

não tem direito a terra.  

Como estive semana retrasada no Rio Grande do Sul, na aldeia Mato Preto, foi 

feito o levantamento antropológico, relatório circunstanciado, que garantiu 100.000 

hectares, e o Ministro dizia que tem que ter mesa de negociação, e não sei mais o que. 
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Foi para Porto Alegre, chamou o cacique e diz assim “Não, vou dar pra vocês 600 

hectares.” 

E, quando nós passamos semana passada estava escrito na placa, dizendo assim, 

“Sem hectares para os indígenas.”, com s. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem escreveu isso? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – O próprio... São pessoas, os 

proprietários, que são organizados. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No Rio Grande do Sul. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Rio Grande do Sul. A gente sofre 

essas violações de direito, de direito a terra, trazendo essa informação para essa 

Comissão da Verdade. 

E antes de entregar essas recomendações, porque essa violência não está 

acontecendo no passado, não aconteceu só no passado, continua sendo hoje, no 

presente, o que esperamos no futuro? Continua essa violência contra os povos 

indígenas?  

E a gente vê no país, a chamada democracia, o poder do povo, mas todas as 

decisões no bem do povo, vendo esse locatário do poder, como eu disse, que deveria 

defender os direitos do povo brasileiro, somos brasileiros autênticos, legítimos e 

autênticos. 

Quando eu falo isso, eu não estou falando isso, eu não estou falando mal dos 

brasileiros, eu falo jruá, que é o branco, eu não queria falar branco, jruás. Somos 

brasileiros, nós vivemos num país com diversidade cultural e isso tem que ser 

respeitado. 

Muitas vezes, quem está no poder, não conhece o índio, a sua cultura, a sua 

diversidade étnica. Se a gente fala do passado, milhões de indígenas foram 

exterminados, esse genocídio não aconteceu somente na Bahia, aconteceu no Rio 

Grande do Sul, aconteceu em Santa Catarina, no Paraná, em São Paulo, Rio de Janeiro, 

Espírito Santo, em todo, como eu disse, nacionalmente aconteceu isso. 
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Esses povos não tinham essa divisão geográfica, o jruá, que é o caraíba, como 

chamam, começou a dividir os seus territórios, seu... Federativo, não é? Mas pra nós, 

indígenas não têm divisão, no nosso pensamento, na nossa forma de... Essa concepção. 

E nós temos que defender, somos liderança hoje, defendendo nosso futuro, 

porque nós estamos ficando, e as crianças que estão aqui, que ainda vão nascer, eu tenho 

que garantir esse espaço. 

E isso, reclamar a quem? Clamar a quem? Sabemos que tem o governo, quem é 

o responsável pela desordem do país? Os indígenas? População brasileira? Quem são os 

responsáveis? 

O que nós queremos que seja verdadeiro, que não seja ator, tem que ser uma 

coisa verdadeira, que contemple esse direito que a gente tem.  

Como eu disse, na Constituição, no Artigo 1º, acho que no 5º, diz: Somos iguais 

perante as leis. Está bem claro isso, com a diversidade, com a sua cultura, isso que nós 

queremos. Eles pedem o nossos territórios, hoje estamos confinados num espaço 

minúsculo, que não oferece para que possamos fortalecer a cultura, a forma de 

organização social nossa. 

O que nós esperamos hoje? Esperamos a solução, solução real, não aquela 

solução de criar um PEC, por exemplo, 215, é uma solução isso? Não é uma solução, é 

um tapa na cara, uma rasteira, nós queremos uma solução, uma resolução de fato, que 

seja benéfica para as nossas comunidades, que seja benéfica também para ser possível 

proprietários. 

Nós não queremos conflitos, nós queremos apenas esse espaço que era 100%, 

pelo menos conseguir 5% ou 10% para cada povo, para que possamos viver 

dignamente, com sua cultura, com sua forma de organização. 

Existe justiça que a gente espera muitas vezes que seja, que a última instância, 

esse Supremo Tribunal Federal, será que tem uma visão para o mundo, ou seja, para 

uma sociedade, para o bem-estar do povo brasileiro, bem-estar do povo indígena? É isso 

o que nós queremos. 

E a gente acompanha esse, pega os (ininteligível) e continua sendo ambíguo, 

porque está sendo constituída no Congresso, com os próprios deputados, na Câmara dos 

Deputados, essa Comissão Especial e previsto em leis, no parágrafo 4º, do Artigo 60. 

Como é que a gente vai parar isso? Está previsto isso, essa Comissão Especial 

pode ser formada a qualquer momento para discutir a questão. Que essa PEC 215, que 
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vai trazer essa questão, mais problemas para as comunidades indígenas, mas não 

poderia se discutir uma resolução que seja, como eu disse, benéfica? 

Se a gente, hoje, analisar o país, o país Brasil, está sendo sucateado pelo nosso 

representante, se a gente falar da saúde, da educação do povo brasileiro. 

Qual é a resolução que nós queremos? Quais soluções que nós queremos? 

Acho que o povo tem força de participar junto.  

Quero dizer assim, sou povo Guarani, eu nasci nessa terra. Deus criou a terra 

para que nós possamos viver em harmonia com a natureza e agradecer, sempre, o novo 

dia ao alvorecer, sempre agradecer a Deus, para dar saúde e força, pra continuar sendo o 

povo Guarani. 

Esses problemas no mundo, que hoje a gente fala muito do aquecimento global, 

onde está a interferência do ser humano hoje? Será que o dinheiro, ouro, vai resolver 

essa questão, esse problema? Eu acredito que não. 

Precisamos grande corrente. Eu sou povo Guarani, um representante do povo 

Guarani, mas é que eu acredito, como diz o ditado, a esperança é a última que morre. 

E eu acredito em parcerias que estão aqui, demais que estão aqui e também 

pessoas anônimas muitas vezes tem esse entendimento, de ter essa complacência. O 

Brasil, ele é rico de diversidade, de culturas, precisamos fortalecer essa questão. 

E quero finalizar dizendo assim, eu acredito em vocês, que estão aqui como 

representantes da Comissão da Verdade. 

Quero entregar a Vossa Excelência essas recomendações, para serem entregues à 

Comissão Nacional. Muito obrigado. Há’evete. (Palmas.) 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode deixar, a Memélia 

vai... Parabéns viu, Timóteo, maravilha. 

A Memélia podia, então, fazer um fechamento de tudo. 

Fica aí Timóteo, fica aí Marcelinho. 

Vamos lá, já está muito longa essa... Começamos às 2h, já são 5h, então a 

Memélia podia fazer um breve fechamento, não é? Porque ela também deve estar 

cansada, deu tantas entrevistas.  

Mas foi um dia importante, parabéns pela sua fala, viu, parabéns! Valeu o 

sacrifício de vocês terem vindo do litoral. Vamos lá. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



61 
 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Memélia Moreira. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Antes de qualquer coisa, o deputado 

começou aqui agradecendo, eu vim de longe, eu tenho pavor de avião, porque eu sei 

andar, sei nadar muito bem, sou campeã de natação, mas eu não aprendi a voar, em 

hipótese alguma, então eu tenho medo de avião. 

Mas eu vim porque eu vou em qualquer lugar do mundo, que seja para falar dos 

povos indígenas do Brasil, que seja para defender esse povo, porque essa é minha vida, 

essa é a missão a qual eu me impus. 

E está acima de qualquer instância partidária, é uma luta de vida. Não sei se 

vocês entenderam o que eu estou dizendo aqui, mas é minha vida.  

Eu não tenho partido, por uma opção pessoal, eu acho que partidos são amasios 

ideológicos, como se fosse uma camisa de força de ideologia, sou ideologicamente de 

esquerda. 

Eu é que quero agradecer pela oportunidade de falar sobre a questão indígena e 

vou repetir uma coisa, quando eu faço, cada vez que eu falo sobre os índios, sobre a luta 

desses povos, que são tão resistentes, em qualquer lugar. 

Se uma pessoa, uma, basta uma pessoa, sair convencida de que é preciso 

defender esses povos, que é preciso defender a terra desses povos, que é preciso 

defender a diversidade, a história deles, respeitá-los como seres humanos, eu vou estar 

muito feliz. 

Então, por isso, mesmo que eu tenha que cruzar o oceano, mesmo que eu morra 

de medo de avião, eu vou, onde quer que seja, para denunciar quem destrói esse povo, e 

para anunciar que eu acredito nesses povos como defensores da nossa vida, porque a 

gente, queira ou não, eles são a última reserva de humanidade que eu conheço. 

E quero, aqui, agradecer ao deputado que, sem me conhecer, sem ter a menor 

noção de quem que eu era confiou em mim pra vir falar aqui, na Comissão. 

E... Acho que é isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você fica no Brasil até 

quando? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu vou para o Rio de Janeiro, pegar um 

pouco de colo de mãe, que é bom, e depois eu vou a Brasília, porque eu adoro ser avó. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi, vai dar uma 

rodada aí. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você volta para 

os Estados Unidos? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Dia 19 de dezembro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal.  

Então antes de a gente terminar, que os meninos vão ler as recomendações, eu 

queria pedir para o Pádua e para o Danilo, que recuperassem, porque a Memélia falou 

assim “Olha, eu só acredito na matéria, naquilo que eu escrevo.” 

Então seria legal a gente, tanto junto aos jesuítas, e tanto junto ao Cimi, 

recuperar o mesmo material da “Folha de S. Paulo” dela, porque a “Folha” está todinha 

digitalizada. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Da “Folha” já peguei. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pegou tudo? Seria legal. 

E essa informação? A “Veja” também está digital. 

Essa informação que o Timóteo deu, que ele estava chegando na estrada e os 

caras ao invés de fazer o cem com c e fizeram com coisa, acho que é interessante 

recuperar essa foto. 

Você não fez a foto? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – (Inaudível.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas alguém no Rio 

Grande do Sul deve ter. É, acho que é legal fazer essa recuperação. 

Agora, Pádua, nós vamos ter um capítulo longo, além das recomendações, nós 

vamos ter um capítulo longo, a respeito das três audiências, inclusive com aqueles 

documentos que você levantou, tudo. 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Serão todas descritas, o Pádua... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa só eu fazer uma 

pergunta, como eu tenho uma sequência de trabalho muito... É quase intensa, é quase 

diário, eu quase não faço recuperação de memória... 

As matérias que você escreveu lá no Tribunal Bertrand Russell, elas foram para 

a “Folha”, pra “Veja”? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ou essas você... Ah, 

também precisava recuperar da revista do Kotscho, quando ela trabalhava na revista 

“Amazônia”, com o Kotscho. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É.  

E olha, antes de terminar essa Comissão, eu queria pedir só mais uma coisa pra 

vocês, viu Pádua, apesar da precariedade de saúde do Lúcio Flávio, o a gente tentar 

trazer ele pra São Paulo ou a gente ir lá na Amazônia, lá no Belém, ouvir o Lúcio Flávio 

e outro que ela falou hoje, que escreveu aquele livro maravilhoso, do Acre... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O Márcio? O Márcio está no Rio. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Márcio está no Rio? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO FIOGO – PT – O Márcio está no Rio, né? 

E a gente ouvir o Lúcio Flávio lá, né?  

E fazer toda a recuperação, do nomes de todos esses caciques que ela fala, fazer 

a recuperação de todos. O Jorge, o Jorge Machado, acho que ele... Ela falou no site dela, 

ela falou um por um dos caciques. Acho que era uns 20 caciques, dos mortos e dos 

vivos, fazer a recuperação, fazer uma página no relatório de cada um deles. 

Agora, o Tribunal eu queria que vocês fizessem uma recuperação das coisas que 

ela escreveu, pegar tudo que tiver de Memélia Moreira. 

O Edilson ficou muito buraco assim, de entender, agora precisava melhorar um 

pouco mais, inclusive essa coisa de... 

Memélia, fala um pouquinho mais. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você é um menino que 

escreve muito bem. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – A gente podia fazer uma parceria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Escrevem bem pra 

chuchu esse menino. Fala. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O Márcio Souza esteve no Tribunal 

Bertrand Russell também, em 1980. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIGO – PT – “Imperador do Acre” o o 

livro dele, não é? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É um dos livros dele, ele escreveu também 

sobre os Munduruku, que agora estão muito em roga, por causa da usina de Belo Monte, 

ele põe outro nome, ele põe Givalos, mas são os Munduruku, que secavam a cabeça. 

Os Munduruku secam a cabeça, é bom avisar esse povo aí que eles secam a 

cabeça! Eles secam a cabeça, eles podem secar a cabeça ainda, hein! 
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Vou logo avisando, porque a resistência se dá de várias formas, uma das formas 

é assustar o inimigo, principalmente se o inimigo é sempre medroso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não vai começar a 

contar causo, pelo amor de Deus. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, é só rapidinho... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, só faz uma 

sistematização da sua obra, pelo amor de Deus, porque se não... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eles... Eu nunca fiz nada... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, você tem uma 

narrativa fantástica, você devia escrever ficção, mas... 

Sem te interromper, mas fala dessa dos secadores de cabeça, mas faz uma 

retrospectiva de todo esse apanhado dessa sequência. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Na cronologia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, na cronologia, mas 

mais... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – A primeira matéria que eu escrevi foi no dia 

15 de maio de 1971, para a revista “Veja”, o título da matéria foi “Índios, tratores e 

bibliotecas”, quando 43 aviões, entre BC da Força Aérea e pequenos aviões dos 

fazendeiros de São Paulo descerem nas margens do rio Xingu, para inaugurar o primeiro 

trecho da BR-80, que nunca mais foi inaugurado outro trecho, só esse primeiro trecho, a 

estrada pela qual os irmãos Villas Bôas se bateram e foram perseguidos, porque a 

estrada cortou o Parque do Xingu. 

Eu não agüentei ficar na revista “Veja”, porque eu descobri que eu só fazia 

pontilhamas, escreva nas linhas pontilhadas, eles preenchiam, então não dava pra fazer 

aquilo e aí, quando eu fui cobrir as eleições do Uruguai eu descobri que, quando eu 

voltei que eu abri a revista pra ver a cobertura das eleições do Uruguai, eu vi que havia 
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um diálogo que eu jamais escrevi, porque eu jamais conseguiria ter um diálogo com os 

dois lados da linha, num candidato e do outro lado o que estava apoiando o governo. 

E aí eu digo, não, o jornalismo ficção não dá, daí eu fui trabalhar na “TV 

Globo”, que eu não fui fazer questão indígena, que na “TV Globo” eu fiquei fazendo 

local, quer dizer, Brasília. 

E aí eu fui para a... Na “Veja” eu fiquei de maio de 1971, até as eleições do 

Uruguai, junho de 1972, fiquei na “TV Globo” até o fim do ano, porque realmente não 

dava, era muito... Assim, muito epidérmico. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou (ininteligível). 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, não era na “Globo”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na “Globo”, não? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Aí inaugurou num jornal, que era um 

jornalzinho, que pagava pouco, uma droga, mas era a minha paixão, chama-se “Jornal 

de Brasília”. 

O único jornal, que até hoje, que deu a manchete inteira, escrita na língua 

Parkatêjê. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Como é 

que é? Fala devagar. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – “Jornal de Brasília.” 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí, o que é que deu? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – que fez uma manchete inteira escrita na 

língua dos parkatêjê. Os parkatêjê são um povo que foram afetados por Tucurui, pela 

Tranzamazônica e... Quer dizer, Tucuruí foi pior. 

É um povo que já chegou a ser reduzido a um nível de 40 criaturas e foram, 

vamos dizer assim, foram... Pra começar o resgate, foi feito pelo missionário, se eu não 

me engano Vermont, e hoje são mais de 200. 
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Eu estava no “Jornal de Brasília” até... Desde os 14 anos eu passava na porta da 

“Folha” e dizia, quando eu ficar grande eu venho trabalhar aqui, eu ia de bicicleta, 

passava e dizia. 

Então um dia eu fui a “Folha” e pedi emprego na “Folha”, eles não queriam me 

dar emprego, não tinha banheiro de mulher, aí eu digo, não tem problema, eu uso 

banheiro de homem mesmo. Qual é o problema de usar o banheiro dos homens, não há 

nenhum. Aí foi até bom, porque as faxineiras disseram que o banheiro ficou até mais 

limpinho depois que eu comecei a usar, legal. 

Aí eu fui para a “Folha”, a “Folha” podem falar tudo o que quiserem, mas a 

“Folha” nunca censurou matéria minha, de 1976/1977 até o Tancredo, que aí... 

A “Folha” respeitou todos os meus textos, não só me incentivou, como eu 

pautava as coisas mais loucas e a “Folha” deixava eu fazer, então eu tenho o maior 

respeito pelo tratamento que eles me deram na questão indígena. Eles sabiam que eu 

não era só jornalista, que eu era militante de uma causa, que eu sou até hoje. 

E aí em 1984, janeiro de 1984, eu fui acusada de transporte de armas para os 

índios de Tocantinópolis, aí a “Folha” não aguentou a pressão, que a pressão foi forte 

aqui de Brasília. 

Porque em Tocantinópolis os índios estavam numa resistência. Eu não 

transportei as armas, transportaria, mesmo se eu soubesse que aquela caixa... Eu levava 

numa boa, tranquilamente, porque qualquer que seja a forma de resistência dos índios 

que precisarem de mim, eu estou lá. 

E isso eu não tenho o menor medo de dizer pra ninguém, estarei lá na hora em 

que precisarem. Cruzo qualquer mar e oceano, se for um índio, eu vou estar lá, sem 

dúvida. 

E fiquei no “Jornal de Brasília”, bom, fiquei na “Folha”, quando eu estava de 

sair da “Folha”, saí da “Folha” fui-me embora para Paris, fiquei lá porque foi um 

processo. 

Eu fui presa. Por causa desse episódio eu fui presa em Tocantinópolis, e o 

Secretário de Segurança do estado de Goiás, que depois virou deputado, não me lembro 

o nome daquele cara, me declarou persona non grata no estado de Goiás, depois essa 

parte virou Tocantinópolis, mas era Goiás. Tocantins é na beira do rio. 

E aí eu fui presa e eu fiquei realmente assustada, porque foi realmente o único 

momento na minha vida que eu tive medo, porque eu fui presa numa situação 

esquisitíssima, eu estava entrevistando o prefeito. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava trabalhando 

aonde? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Trabalhava na “Folha de S. Paulo”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está tudo registrado? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – A minha prisão deve estar, porque aí, depois 

da prisão, não sei o que aconteceu na sequência, porque foi uma coisa traumatizante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando você foi presa? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu fui presa no dia 24 de janeiro de 1984. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o fim da ditadura... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, já tinha passado... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Isso, exato. 

Aí eu fui presa, o soldado, tinha duas pessoas, um Delegado de Polícia e um 

Soldado da PM. 

O Soldado da PM estava sem identificação, a identificação dele estava virada, do 

lado oposto. Aí eu peguei, eu sou muito... Quando eu estou com raiva eu fico muito 

ousada. 

Eu peguei a identificação dele, virei para o lado, liguei para o meu advogado, 

liguei pra cá, pra São Paulo, liguei para o Greenhalg, liguei primeiro pro Sigmaringa 

depois liguei para o Greenhalg e disse, eu estou sendo presa nesse momento pelo, um 

momento aí, olhei o nome do cara, virei a identificação, Tenente Menezes e pelo 

Delegado de Polícia Raimundo Ferreira Lima. 
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Que, tristemente tinha o nome de um líder sindical que foi assassinado, a mando 

do Major Curió, em 1980, que se chamava Raimundo Ferreira Lima, conhecido como 

“O Gringo”. 

E eles me prenderam e me levaram para a mata e eu fiquei com medo, como eu 

disse pra vocês, meu grande medo, sempre morri de medo, era de ser estuprada, porque 

eu viraria uma assassina e eu não quero virar assassina. 

Me levaram pra mata e começaram a me empurrar, um me empurrava pro outro 

e eu ficava, sabe, igual a pião, quando você empurra, brincadeira de pião, até que o 

idiota do delegado virou e disse “Você sabe o quê que é isso aqui?”, eu digo sei, é uma 

arma, que mata. 

Ele disse “Você sabe pra quê que ela serve?”, pra matar, só tem um detalhe, eu 

sei que eu estou na mão de vocês, eu viva, nós três somos iguais, eu morta, vocês não 

sabem o inferno que vai cair na cabeça de vocês, vocês não têm ideia, porque matar 

jornalista ainda é complicado, então você não sabe o que é que é matar jornalista. 

Jornalista... Você pode mudar um regime inteiro matando jornalista, então nós 

vivos é melhor, agora, eu morta, acabou a vida de vocês, só avisar isso pra vocês. 

Me trouxeram para a cidade, e começaram o interrogatório, “Se eu tinha levado 

armas.”, eu digo, não, no avião que eu vinha não tinha armas, era um avião da Funai. 

Nós paramos na Ilha do Bananal, em terra do povo Carajá, deixamos um 

defunto, um índio carajá que morreu doente num hospital em Brasília, de lá a parada 

seguinte era Xingu, no posto Leonardo, e do Xingu para Tocantinópolis. 

Em Tocantinópolis, sim, eu ia assumir a minha dupla função, que sempre foi de 

militante dos direitos indígenas, jornalista, é que eu ia num caminhão com os índios que 

tinham vindo do Xingu, Raoni, os índios apinaje, é, apinajé. Que um dos fazendeiros 

que  estava tirando os índios da terra, era o prefeito de Tocantinópolis. 

Tinha sido um pouco antes do assassinato do Padre Josimo, mas o Padre Josimo 

estava preso em Tocantinópolis, eu tinha visitado Padre Josimo horas antes da prisão, e 

aí eles me trouxeram. Eu estou dizendo assim, eu fico cínica, quando eu estou com 

medo eu tenho várias reações e uma delas é a de cinismo. 

Eles começaram a me interrogar, eu imediatamente puxei minha lixa e comecei a 

lixar a minha unha, calmamente, para me acalmar, porque é um exercício de acalmar, e 

aí acabei o interrogatório. 

Quando estava acabando o interrogatório tocou o telefone, aí eu sabia que tinha 

alguma coisa, que Brasília estava se mexendo, eu só não sabia o que é que era, eu não 
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tinha ideia do que é que era, mas eram os Bispos, Dom Luciano Mendes de Almeida, 

Dom Ivo Lorscheiter. 

Dom Ivo lorscheiter, ligaram para o Bispo de Tocantinópolis, Dom Aloísio do 

Pinho, para me tirar, de qualquer maneira, daquela história, daquela prisão, que eu não 

ficaria ali nenhum dia. 

E eu estava, mas eu já estava calma, porque eu já tinha vindo da mata, quer 

dizer, já tinha passado o perigo, e aí, quando eles acabaram o interrogatório, me deram 

pra eu assinar e eu digo, deixa eu dar uma lida, aí tinha assim, muito erro de português, 

mas muito! Tinha assim, uma quantidade enorme. 

Eu digo assim, olha gente, só vou pedir desculpa, mas eu não posso dar minha 

assinatura aí, “Por quê?”, eu digo, porque não dá, porque olha, não tem vírgula, sabe 

vírgula? Não tem vírgula aqui. 

Então parece que eu estou falando errado, e essa palavra aqui, não é com x, tá? 

E aí comecei essa coisa. 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – E aí ficou a maior discussão de como passar 

aquele texto a limpo. Não, porque eu estabeleci um outro parâmetro na história, eu digo, 

não dá pra assinar, porque é meu nome que vai ficar aqui, parece que eu falo errado, que 

eu falo com ss, x no lugar de ss, eu falo sem vírgula, não dá. 

Nesse momento chegou o Bispo Dom Aloísio do Pinho, que era Bispo de 

Tocantinópolis, e chegou e disse “Não, ela não vai fiar aqui.”, aí conferenciaram lá um 

pouco. Eu tive duas horas para sair da cidade, só que assim, Tocantinópolis não tem 

ônibus de meia em meia hora e nem de duas em duas horas.  

Ou seja, eu tive que apelar para um carro do posto da Funai para me deixar, pelo 

menos, no município seguinte, que ficava a três horas de viagem, mas eu tinha que sair 

dali em duas horas. É absolutamente, humanamente impossível. 

Não tinha transporte, eram 6h da tarde, mas eu consegui um caminhão, assim, 

tinha um moço lá com um caminhão que ia sair atrás de peixe que se disponibilizou, e aí 

eu saí de lá. 

Aí o deputado, ele era deputado e Secretário de Segurança, Freire, não me 

lembro o nome dele, só Freire, o sobrenome. Eu não dou sorte com esse nome, Freire 

era o inimigo da minha família, Freire me expulsou de Goiás e tal. 
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Voltei para Brasília e saí da “Folha”, e a “Folha” começou a fazer um pequeno 

interrogatório e eu digo, não, ou vocês acreditam em mim, que trabalho aqui há muitos 

anos ou acreditam nessa mentira, de que eu estava transportando armas. 

E ainda fiz a ressalva, transportaria, porque... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem na “Folha”? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Na “Folha” o meu chefe, esse chefe aí, era o 

Adilson, Edilson, alguma coisa assim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Laranjeira? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, não, Laranjeira era aqui de São Paulo, 

esse era de Brasília, da sucursal de Brasília. 

É porque eu não me lembro do nome dele todo, porque eu chamava ele de 

Barrinha de Gelo, porque ele era... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Barrinha de Gelo, não sei o nome dele, não 

me lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Barrinha de Gelo. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Porque ele era todo arrumadinho, assim, 

parecia uma barrinha de gelo. Edilson, Adilson, você lembra o nome dele? Do chefe da 

sucursal de Brasília, não... 

Bom, e aí ficou aquela situação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso, quando foi? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Foi em janeiro de 1984. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Janeiro de 1984. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Aí o jornal chamado “Jose”, um jornal que 

chamava “Jornal da Semana”, cujo nome era “Jose”, fez uma matéria, que foi a única 

matéria que saiu sobre o que aconteceu, uma matéria muito bonita, eu não guardei a 

matéria que dizia assim “O primeiro e último preso da ditadura.” 

E era a história da minha família. 

Meu tio, que tinha sido deputado, cassado e foi preso em São Luís do Lage, no 

Rio de Janeiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Neiva Moreira? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, Neiva Moreira, e eu e meu irmão, e o 

meu irmão, que fez a luta armada, que fez oposição, nós fazíamos, porque companheiro 

Alípio ali. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? Quem que era o 

seu irmão? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Antônio de Neiva Moreira Neto, ali todos 

da Alípio, todos da ala, do processo da ala. 

Bom, e ele faz essa matéria muito bonita contando uma página inteira assim, que 

eu me lembro que tenha sido o único registro que aconteceu, não sei se teve outros. 

E a “TV Globo”, que fez uma matéria muito canalha, eu assisti essa matéria 

chorando, muito, porque eu estava sob o impacto forte de ter sido... Sabia que ia perder 

o emprego, porque um jornalista acusado de transporte de armas? Não é pouca coisa 

gente, é muita coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A “Globo” fez uma 

matéria sobre isso? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Sobre isso, sobre ser... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era janeiro de 1984? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Me acusando de estar envolvida com 

alguma coisa, com alguma organização... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Será que (ininteligível). 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Criminosa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos lá. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – E estava nessa viagem, que não fui eu que 

convidou, estava nessa viagem um padre que tinha sido preso no sul do Pará, chamado 

Aristides Camio, por quê? Ele chegou comigo na “Folha de S. Paulo”, e disse assim “Eu 

estou precisando de trocar o meu dinheiro.”, na hora em que a “Folha” decidiu que eu ia 

viajar, “Trocar meu dinheiro, porque eu estou com 200 dólares, eu quero trocar por 

dinheiro brasileiro.” 

Aí eu virei na redação e disse, alguém troca 200 dólares aí, pro Padre Aristides 

Camio? Que tinha acabado de sair da cadeia. 

Ninguém tinha, jornalista, no meio do mês, assim, 200 dólares, é besteira não é? 

Aí, quando tocou o telefone, Memélia, você confirma, e aí o meu chefe me diz 

assim “Você vai pra Tocantinópolis.”. Eu levei o padre comigo, eu digo, vamos trocar o 

dinheiro antes, tem um banco no (ininteligível), a gente troca lá. Ele ficou, eu subi para 

a reunião, ele ficou embaixo, conversando com os índios, e aí o que acontece?  

Ele subiu depois, aí eu fui e disse, apresentei ele pro pessoal que estava 

envolvido na história de Tocantinópolis, ao Cláudio Romero, quem mais? Cláudio 

Chará, Maurício, bom, um grupo dos indianistas, e aí o Cláudio me olhou e o Padre 

disse assim “Puxa, mas vocês vão me levar pra passear no Xingu?”, aí ele ficou todo 

entusiasmado. 

Tipo, o estado brasileiro deve dois anos de vida para esse cidadão. Ele ficou 

assim, numa alegria porque a gente ia passar, francês adora esse tipo de coisa, pra eles 

tudo é exótico, pra passar no Xingu, era uma consagração para eles. 

Aí ele disse “Puxa vida, um dia eu ainda vou para o Xingu.”, o Cláudio Romero 

vira e diz assim “Não Padre, tem lugar no avião.” 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Ele tinha, aqueles dois padres franceses que 

foram presos no sul do Pará, em 1982. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, (ininteligível) foi 1970, eles foram em 

1982. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Aristides Camio e François Goriou. 

Aí o Cláudio Romero diz assim “Não, vai.” Eu acho que estão pela África, por 

aí, porque eles são missionários, da Missions Etrangères de Paris. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete o nome do 

segundo. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – François Gouriou. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Goriou, é isso aí. Eles 

eram de Congregação? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eles são da Missions Etrangère de Paris, 

Missões Estrangeiras de Paris, que tem missionários, a última notícia que eu tive deles 

foi no Madagascar, não sei, dos dois, quer dizer não sei, um dos dois voltou pro 

Camboja, que ele disse que trabalhou no Camboja. 

Aí quando o Cláudio Romero diz que tem lugar no avião, eu fiquei pensando, 

mas porque que... eu digo, olha Cláudio, a situação dele ainda é muito delicada, e o cara 

acabou de sair da cadeia, o Cláudio virou e disse “Não, a gente dá um nome de francês 

pra ele. Dá um nome fictício, um codinome, e ele vai, embarca.” 

E aí toda a carga vem em cima de mim, não é? Porque eu cobri a questão dos 

padres, aliás, foi um momento assim, de muita afirmação, como jornalista. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



75 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cobriu pra a “Folha”? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Foi pra “Folha”, sim. 

E fui eu que avisei dos padres, da soltura deles, que escalei o muro, que disse, 

arruma a bagagem que vocês vão ser soltos de madrugada, então tinha uma história ali. 

E aí o padre era o de menos, eu é que estava transportando as armas, eu não 

sabia, uma caixa fechada, toda pregada, desse tamanho, podia ter tudo ali dentro, podia 

ter cocaína, arma, o que tivesse, eu não sabia de nada. Era arma, era arma. 

Eu levaria se eles me pedissem, eu levaria. Digo, repito e não me arrependo de 

dizer e repetir, e digo em qualquer instância, se me pedissem pra levar as armas, eu teria 

levado, mas ninguém me pediu, ninguém nem me avisou. Podiam ter me avisado, que aí 

pelo menos eu estava avisada. 

Aí eu saí da “Folha”, passei um tempo no “Jornal de Brasília” de novo, que o 

“Jornal de Brasília” sempre foi o meu porto seguro, até vir a Constituição, a 

Constituinte, em 1988. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Em 1988, a Constituinte. 

Não, é por aí. 

O Ministro José Paulo Sepúlveda Pertence, que era o General da República, a 

gente se encontrou na festa caipira, na festa de São João, ele virou e disse assim “E aí, 

você está fazendo o quê?”, eu digo, eu estou desempregada. 

Aí ele disse “Compro o seu passe.”, aí eu falei, onde é que você acha? Porque eu 

estou sem telefone. Eu tinha me separado também, do marido, então eu estava morando 

num quartinho, assim, estava até sem telefone realmente. 

Ele ligou pra minha mãe, pra minha mãe me encontrar, e aí eu fui para o 

Ministério Público Federal, que eu acho que complementou a minha formação 

jornalística, porque eu trabalhei sempre numa empresa jornalística, depois fui trabalhar 

num lugar que eu respeito muito, que é o Ministério Público Federal, que ali eu descobri 

que era o Ministério da Nação, aonde os problemas da Nação vão. 

E no meu trabalho ele me nomeou Chefe de Assessoria de Comunicação Social e 

Articulação Parlamentar, mas num primeiro... Até a Constituição ficar pronta, eu fiz só 

articulação parlamentar, porque eu tenho muito trânsito no Congresso, e eles queriam 
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botar lá aquele artigo que o Ministério Público Federal trata dos interesses, defesa dos 

interesses dos povos indígenas. 

E aquilo ali foi o suficiente, não precisava nem me oferecer aqueles 

(ininteligível) todo que eles pagam, não. Já bastava aquilo ali, porque aquilo ali eu sabia 

que a gente ia fazer um carnaval. 

Então eu fui pra lá e fiquei lá e continuei na militância da causa indígena, porque 

ali era o lugar perfeito, era perfeito o lugar, que ali era... Fiquei lá até o Fernando 

Henrique Cardoso nomear o Dr. Geraldo Brindeiro, e antes do Dr. Geraldo Brindeiro 

tomar posse eu juntei as minhas coisas e fui-me embora, porque eu disse, esse não dá. 

E aí eu fui assessorar sindicatos, mas eu sempre, a vida inteira, não parei um 

minuto até hoje. Moro longe, moro na terra do povo seminole. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando você saiu de lá, 

você... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Exílio amoroso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Exílio amoroso.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exílio amoroso. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É que eu me apaixonei por um gringo, e me 

casei com ele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Casou com quem? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Um gringo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, um gringo! 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, um gringo, um gringo mesmo! Gringo, 

de corpo e alma. Faz 12 anos, 13 anos, quase 13 anos. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



77 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que vocês estão juntos. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, quer dizer, fora assim... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E lá você faz o quê? 

Militância indígena? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Faço, faço. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Do Brasil ou... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – De lá também, porque você tem que militar 

onde você está, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. Você está há 12 anos 

fora do Brasil? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Estou, quer dizer, eu não estou assim, fora 

do Brasil... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos filhos você tem? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Duas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Duas meninas? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, e dois netos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E dois netos? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É. 

 

O SR.PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você nasceu quando? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu nasci no dia 23 de outubro de 1947, na 

Rua Coronel Mota, nº 32, em Boa Vista, Roraima. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em que cidade? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Boa Vista. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Boa Vista? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Boa Vista. E tenho duas filhas, uma é 

antropóloga e a tese de doutorado dela é sobre o povo Karajá, pessoal que acredita nas 

coisas assim... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Memélia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Misteriosas devem explicar isso, porque o 

povo Karajá foi o primeiro povo com quem eu tomei contato. Antes de descer no Xingu, 

eu desci no Karajá. 

E ela nasceu no dia 23 de agosto de 1977, no dia 22 de agosto, às 5h da tarde, eu 

estava no Hospital do Índio, Hospin, que já acabou, estava de prontidão para eu ter 

neném ali, eu estava na aldeia karajá de Santa Isabel do Morro, e eu na pista de pouso, 

pra ver se passava algum avião pra cidade mais perto, pra que eu pudesse pegar um 

avião pra Brasília. 

Cheguei em Brasília às 7h da noite, passou um avião de um fazendeiro que me 

deu carona, foi legal, eu consegui ir, e fui-me embora e a minha filha nasceu no dia 23 

de agosto, ela nasceu no dia seguinte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Zelic, você queria fazer 

mais uma pergunta? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Só colocar acho que o embate com o Romero 

Jucá é uma marca desse período, 1985, quando ele assume a Funai. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, o embate com o Romero Jucá... 

Depois da minha prisão eu fui-me embora para Paris, passei um tempo assim, dei uma 

freiada pra arrumar a cabeça. 

Eu voltei de Paris, o “Jornal de Brasília” imediatamente me contratou para cobrir 

o Palácio do Planalto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem, quem? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – “Jornal de Brasília”, é o jornal do meu 

coração. 

Pra eu cobrir o Palácio do Planalto, pra me tirar da área indígena, porque eles 

não queriam outro problema meu lá. Mas não dá, me tirar da área indígena não dá, 

porque a minha casa é uma casa onde se criou, por exemplo, a primeira organização de 

povos indígenas foi criada na sala da minha casa. Sala da minha casa.  

Que aí o Golbery, que eu não conhecia, e o Procurador da República Inocêncio 

Mártires Coelho, mandou abrir inquérito pra saber que diacho eu estava fazendo, 

abrindo uma organização que chamava Unid, União das Nações Indígenas. 

Tinha, na ocasião, oito ou dez índios, foi criado na sala da minha casa, das 

Nações Indígenas, que depois criaram a Unic, que não tem nada a ver com a Unid. 

E aí o Romero Jucá estava na presidência da Conab, aquele primeiro lugar onde 

vocês faz um estágio para a corrupção. 

Ele estava lá, quando eu abro o jornal “O novo presidente da Funai”, 

substituindo o... Quem era antes? Era o... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É do seu estado, por 

acaso? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, ele é pára-quedista também. Ele nunca 

foi de Roraima, ele é pernambucano, ele é a 3ª geração de robôs da extrema direita 

pernambucana, foi levado pelo Marco Maciel. 

Ele assume a Funai e eu digo, quem é essa figura? Vou lá, tentar me imiscuir... 

A Funai tem um negócio que a gente chama de chop-chão. No térreo da Funai, era, 

agora mudou o edifício, pra você ver o simbolismo das coisas. 
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A Funai funcionava num prédio que era do lado da Funai, e no mesmo prédio, 

nessa outra entrada, o serviço de limpeza urbana, companhia de lixo, SLU, quer dizer, 

pra quem gosta de simbolismo, nem preciso fazer comentário, e aí eu fui à Funai e fui 

para o chop-chão esperar o pessoal passar, pra me dar notícias. 

Porque eu não podia entrar lá, não é? O jornal me disse “Não pisa na Funai.”, eu 

não pisei na Funai, fiquei ali, na coisa. Aí eu comecei a pegar informações, e aí eu vi 

que quem estavam levando pra Funai, e estavam levando os piores inimigos de índios 

que eu conheço da Funai. 

E, por acaso, meu edito no “Jornal de Brasília”, assessor de trânsito da Funai, eu 

digo, eu sou brincalhona e tudo, mas eu sou um elemento provocador, de qualquer 

situação. 

Eu faço uma matéria sobre índios, porque os índios tinham ido ao Palácio do 

Planalto, porque é assim, o que tem que ser, tem que ser, eles foram para o Palácio do 

Planalto e o Sarney não os recebeu. Isso deu uma matéria. 

Deu uma matéria e claro, obviamente, quando eles viram que eu estava no 

Palácio do Planalto, vieram em cima de mim e me deram os detalhes todos. Era a 

questão dos Rikbaktsá, de Mato Grosso. 

Voltei ao jornal e tal, o editor chega, aquele dia eu provoquei pra apanhar. O 

editor chega, começa a ler, o assessor de imprensa do Romero Jucá, começa a riscar a 

matéria. 

Peguei a matéria, tomei da mão dele, digo, ou sai assim como está, ou não sai. 

Eu vou lá nos goianos, os goianos eram os donos do jornal, peguei a matéria, desci as 

escadas do jornal, da escadaria liguei pro dono e digo, olha, não vai ter matéria, acabou, 

vou pra casa, estou pedindo demissão. 

E aí eles queriam a minha presença no jornal, porque eu fui criada chamando o 

Sarney de tio José, a ligação da minha família com a família Sarney sempre foi, 

politicamente lados opostos, mas amigos. Cresci chamando o Sarney de José. 

Então eles queriam uma pessoa... O jornal não tinha ninguém que tivesse essa 

intimidade e eu tinha intimidade com a família. 

Bom, o fato é que eu digo, ou sai desse jeito ou saí o Fernando Câmara, que era 

o dono do jornal, que era o filho do dono do jornal, ele disse “Não seja teimosa.”, eu 

digo, não sai! Eu vou-me embora, essa matéria é minha e acabou. 

E saiu e o cara começou a me encher o saco, ele foi pra gráfica, pra mudar na 

gráfica, eu desci pra gráfica, porque eu ia brigar por aquela matéria, aquela matéria eu ia 
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brigar, era a terra dos Rikbaktsá, quem estava comprando as terras dos Rikbaktsá era 

aquele cara, aquele que morreu num acidente de aviãozinho na Europa, era muito amigo 

da família Sarney. 

Ai... Era um empresário, aqui de São Paulo, morreu num acidente de avião junto 

com a nova namorada, era ele que estava querendo pegar as terras dos Rikbaktsá. Vai 

chegar o nome, ele tinha um sobrenome que parece de japonês, mas ele não era japonês, 

nem filho de japonês. Marabuto, não, Marabuto era presidente da Funai. 

Bom, aí o que acontece? Ele foi lá pra gráfica, pra mudar a matéria, porque ele 

era o editor, eu desci atrás e disse que não muda e aí ficou aquela briga, só que eu era do 

jornal, eu estava no jornal desde a fundação, e eu disse, não muda, e o pessoal da gráfica 

não quis nem saber, mandou a matéria. 

Ele subiu me escrachando e me pegou pelo braço, uma agressão assim, me 

pegou pelo braço e me deu um puxão. Ele me pegou pelo braço e eu digo, eu quero ir 

agora pro exame de corpo e delito, nesse momento, porque eu fui agredida. Agredida 

aqui. Não, eu faço isso, eu provoco, provoquei para aquela situação. 

E aí o fato é que eu não tinha escrito, ainda, nenhuma linha sobre o Romero 

Jucá. Romero Jucá é... Já fui para a Procuradoria, porque nesse meio tempo fui trabalhar 

no Ministério Público, e aí chega um dia, os índios Kayapó, lá do Rio Fresco, no Pará, é 

no Rio Fresco, e diz assim, Memélia, o Jucá está roubando madeira. E aí eu, ô 

maravilha! É pra já! 

E aí é assim, a gente abriu um processo, o Ministério Público abriu 22 inquéritos 

criminais contra o Romero Jucá e aí eu comecei e digo, agora eu vou derrubar, né? 

Derrubamos. 

Derrubamos e... Mas isso ainda era madeira, quando ele caiu na Funai, mas aí o 

Governo Sarney estava acabando, já tinha tido as eleições. No dia da transmissão de 

cargo, eu fui pra base aérea fazer a matéria do Sarney indo embora, aquelas coisas, e o 

General (ininteligível), aquele que tentou matar os Yanomami, na Calha Norte, e o 

General Ivan de Souza Mendes, que era o chefe da SNI, chegou e disse “Memélia, você 

conhece o novo governador da sua terra?” 

Eu... Tem horas que não dá, que não tem negociação comigo, não dá. Eu botei as 

duas mãos pra trás, no que ele estendeu as mãos, eu botei as duas mãos pra trás e disse 

assim, eu não cumprimento assassino de índio. 

E ali se estabeleceu, demarquei meu território, porque ele foi pra lá, ele já sabia 

o que eu estava... 
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Roraima, 20.000 garimpeiros, em um mês depois que ele tomou posse, 

estavam... Invadiram o território Yanomami, numa população de mil, onde os índios 

eram só 10.000, mil é muita gente. Eu carreguei índio.  

Porque aí era o Ministro da Justiça Saulo Ramos, abriu um processo pra dizer 

que eu tinha feito a denúncia contra os índios por omissão de socorro, processo por 

omissão de socorro, porque eu carreguei índio, ao invés de ajudar os índios a se salvar. 

Imagina, eu não era funcionária do governo. 

Eu estava levando o canal de TV francês, o “Canal Plus”, que é um canal 

independente, da TV francesa e o pessoal da (ininteligível) e fizemos a denúncia 

internacional daquilo, que os índios estavam morrendo de malária igual mosca. 

Morrendo de malária e de desnutrição. 

E eu carreguei, quando eu carreguei os índios, o cinegrafista do “Canal Plus” 

filmou, e essa correu. 

Ele abriu, o Saulo Ramos abriu essa... Mandou a Polícia Federal me interrogar e 

eu fui acompanhada de dois procuradores da República, pra advogar, que era o Dr. 

Álvaro Augusto Ribeiro Costa, Dr. Aurélio Veiga Rios e Dr. Cláudio Fonteles, me 

acompanharam na Polícia Federal. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, depois ele virou o negócio da Comissão 

da Verdade, mas... 

Chegando lá eles me fizeram perguntas, o delegado da Polícia Federal perguntou 

“Houve omissão de verdade?”, eu falei, vou responder. O Sigmaringa disse “Pelo amor 

de Deus, responde o que ele está perguntando.”, eu disse houve, não, há omissão de 

socorro. 

Há omissão de socorro do estado brasileiro, que está matando os índios por isso, 

isso e isso e aí virou um caso político enorme, e eu estou aqui, vou denunciar o 

governador de Roraima, Romero Jucá Filho. 

Pra quem gosta das coisas do além, Jucá, em tupi, significa: morte, morrer, 

matar. Tá aí I-Juca Pirmama. 

Bom, e eu quero denunciar o governador Roberto Jucá Filho, que neste 

momento que estou falando, deve estar recebendo dízimo do garimpo, que é uma lata de 

leite Ninho cheia de ouro. Aí se instalou a rebelião total. 
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Na matéria da “Folha de S. Paulo”, que não é essa. Aqui, tá aqui, ta aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É essa daí. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Que aí, a “Folha” me pediu... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, a “Folha”, quando eu saí da “Folha”, 

às vezes ela me pedia pra fazer matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – De vez em quando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Pode. E aí eu apelidei leite Ninho, e 

instalou. Quando o Romero Jucá foi escolhido Ministro da Previdência no governo 

Lula, eu digo, não fica! Se existe... Se eu tiver inimigo, esse é um. Eu o perseguirei 

sempre! É promessa, esse não escapa. 

Derrubamos o Ministro da Previdência.  

Assim, eu lá, porque eu não paro, eu nunca parei, e nunca vou parar de ficar 

agitando a questão indígena. Só isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E agora está pra voltar a 

PEC do Romero Jucá, da mineração em terras indígenas. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu fui chamada, ano passado, no Congresso 

pra falar sobre essas acusações. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Só uma coisa, o curioso... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, precisamos 

fechar, vai, vai. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Só mais uma coisa, o curioso do Romero Jucá é 

que ele consegue ser líder do governo, de todos os governos, até o primeiro ano do 

governo Dilma. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É a pós-graduação dele. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Como é que se da essa possibilidade de trânsito 

no Congresso, de tal forma que ele é líder do governo do Itamar, líder do governo de 

todos que sucederam, passa como líder do governo do Lula, e chega na Dilma e perde o 

cargo no primeiro ano. 

A minha... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas você sabe que a 

minha... 

 

O SR. MARCELO ZELIC – A mineração tem a ver com isso, Memélia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É porque tem gente que nasce... Não existe 

aquele negócio do fulano de tal, é ele que faz o negócio sujo?  

Roberto Jucá é igual aos torturadores que o Alípio deve lembrar muito bem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO  DIOGO – PT – Como é que é? Como é 

que é? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não há sempre, em qualquer situação, no 

que se diz por aí, que o fulano de tal, esse faz o trabalho sujo. 

O Alípio passou por essas situações de tortura, os torturadores que se 

dispunham, não, no dia que você ganhar a gente tortura pra vocês também.  

O cara que faz o trabalho sujo, ele faz o trabalho sujo para quem quer que seja, 

pra quem quer que seja. Obviamente empresas de mineração, porque se vocês quiserem 

saber uma coisa muito simples, aquele Marcelo Sereno, que foi subsecretário da Casa 
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Civil, no tempo que o José Dirceu era secretário, era um líder sindical da Fasubra, dos 

trabalhadores das faculdades brasileiras, e hoje tem 49% de ações da Icomi. 

Eu não consigo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Como é 

que é?  

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – (Risos.)  

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Marcelo Sereno, líder sindical da Fasubra, 

subsecretário do Gabinete Civil da Presidência da República, durante o período que o 

José Dirceu foi Chefe de Gabinete Civil, é hoje, dono, ou laranja, não sei, de 49% das 

ações da empresa de mineração Icomi, lá no Amapá. 

Então, há pessoas que fazem esse tipo de... eu não duvido que o Romero Jucá 

tenha dado apoio a ele, porque ele dá apoio pra quem quiser mantê-lo, o Jucá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma relação. Tá bom. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, o caso do Sereno não tem relação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que não tem relação é 

fato, a relação do... 

Espera aí, você tinha falado alguma coisa do Curió, não falou? Isso é uma das 

coisas importantes. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Muito, mas qual das coisas que você quer 

do Curió? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você escreveu alguma 

coisa do Curió? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Bom, do Curió é... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que você tem 

contato com ele. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Muito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não pode contar toda, que 

nem os americanos fazem, one day, um dia em um ano, não pode ser tempo real, pelo 

amor de Deus. 

Mas você teve contato com o Curió, tem alguma coisa documentada? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu devo ter escrito algumas matérias com o 

Curió. 

Ah, sim, tem pelo menos uma, que foi na rebelião do garimpo de Serra Pelada, 

acho que em 24 de outubro de 1984, quando a Arena rompeu com o governo da ditadura 

aí virou aquela coisa chamada, não sei o quê frente liberal, e que aí saiu na... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É, que depois virou PFL e o Curió foi lá 

acalmar a rebelião e a “Folha” tinha me mandado para cobrir a situação, foi essa a 

matéria. 

E também no massacre na fazenda Macedônia, no sul do Pará, no município de 

Xinguara, que foi a segunda vez. 

Que a primeira vez que eu fui ver o Curió, foi quando eu estava vendo a questão 

da Guerrilha do Araguaia, que eu estava pesquisando e ele era Dr... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você escreveu, você viu 

ele mesmo? Como é que era o pseudônimo dele lá no Araguaia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Dr. Marco Antonio Luchini. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No Araguaia? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Ele era chamado o Rei do Araguaia, Dr. Rei 

do Araguaia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só te fazer uma 

pergunta, você que trabalhou no governo Sarney, e fez toda a parte do governo, no 

governo, no período. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – No período. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual a relação entre o 

Curió e o Lobão? Ministro. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Bom, o... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Curió, você acha que 

ele mexe com os garimpos da Amazônia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Ele mexe, não. Ele é dono de garimpos em 

Serra Pelada, dono de garimpo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele tem muita requisição 

de área? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – No nome dele eu não sei, mas ele é dono e 

controlava um número grande de garimpeiros, e o Edson Lobão, a relação, assim, 

pessoal, nunca vi de perto um com o outro, mas é preciso dizer que o Edson Lobão, na 

época do período mais cruel da ditadura, ele trabalhava como agente de informações do 

DSI do Ministério do Interior. 

DSI eram as agências locais do SNI.  

Ele trabalhava, fazia serviços, prestava serviços pro Departamento de Segurança 

e Informações do Ministério do Interior, à época em que eu cobria o Ministério do 

Interior. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem era o Ministro? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O primeiro era o Costa Cavalcanti, e até o 

começo do Rangel Reis era ele, ele ainda era isso e ao mesmo tempo ele era repórter do 

jornal “Correio Brasiliense”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repórter do “Correio”? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – “Brasiliense”, e ele não tinha grana, não. 

Não tinha porque ele adoeceu do pulmão, teve tuberculose, e a gente fez vaquinha pra 

pagar o tratamento, depois ele ficou rico. 

E eu sei que ele ficou rico nessa área de mineração, que é uma área de profundo 

interesse num... Sarney, por exemplo, é uma área de profundo interesse. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

Então, olha, como vocês viram, a Memélia não tem currículo, ela tem biografia. 

Podemos encerrar, não é? 

Como é o nome do seu irmão que foi preso político? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Antônio de Neiva Moreira Neto, de 

codinome César, da ala vermelha do PCdoB, e conhecido em casa como Sonsonho, que 

significa seu sonho. 

E minha irmã, que não foi presa, mas foi da luta, o codinome, ela teve alguns 

codinomes, o primeiro foi Maria, o nome dela é Maria, Maria Auxiliadora Aires Neiva 

Moreira, e ela também foi da ala vermelha do PCdoB. 

E eu, que nunca tive filiação partidária. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês são três irmãos? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não, nós somos cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é sobrinha do Neiva 

Moreira? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Sou, sou sobrinha, sobrinha. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. 

Mais alguma coisa? Podemos encerrar? Podemos fechar, né?  

Não vai dar pra ler as recomendações, é muito longo, não é?  

Tá bom, faz o fechamento então? Faz um agradecimento geral. 

Eu te agradeço, agradeço ao Danilo, Zelic, Cícero, que nos ajudou pelo SOS, e 

todo mundo que veio aqui, Rafael, fecha aí Pádua, vai. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Queremos agradecer a presença de todos, a 

presença dos nossos convidados, e avisar que na... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você fechar, eu 

queria fazer três recomendações. 

Queria que vocês providenciassem uma audiência com o Cimi, para recuperar 

todo o capítulo da igreja católica que eles fizeram. 

Achar o Márcio de Souza, e ver se a gente ouve o Lúcio Flávio. Tá bom? Três 

pedidos. (Palmas.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Só lembrando que na semana que vem, dia 8, 

segunda-feira, a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, vai 

apresentar o relatório parcial, visto que vai continuar a funcionar até março do ano que 

vem, e com o capítulo inicial, com a introdução, e as recomendações gerais. 

Os capítulos temáticos alguns estão todos prontos, mas não estão todos prontos, 

o tema indígenas ainda não está pronto, e esses ficaram, todos, para o ano que vem, 

então semana que vem será apresentado esse relatório parcial, contendo toda a 

metodologia do trabalho, algumas das nossas descobertas e a situação das graves 

violações dos direitos humanos durante a ditadura, com as recomendações gerais. 

Os capítulos temáticos também têm recomendações específicas, uma a gente 

recebeu hoje, sobre os povos indígenas, e isso vai ser dois dias antes da entrega do 

relatório da CNV, que será dia 10. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal. Acho que 

terminamos. 

Arruma um livro das crianças da ditadura para a Memélia, um para o cacique, o 

Marcelo já tem, tá bom. Um pra Memélia e um livro pro Amaro. Três livros, um pro 

Amaro, a Memélia e o cacique, tá bom? 

E não havendo mais nada a falar, a perguntar, a Memélia fica mais uns dias no 

Brasil. Dá o seu e-mail, Memélia. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É Luzia, com z. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É Luzia, com z. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, não, espera aí, isso... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – luziajakomeit@yahoo.com.br, ou 

memelia@memeliamoreira.com 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deu pra anotar? 

Tá, muito obrigado. Qual é o seu e-mail? Você tem? Fala. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – timoteovera@gmail.com. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, soletra, não judia. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Timóteo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Timóteo. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Verá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Verá. 
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O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGYÁ - @gmail.com. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tudo junto, sem ponto, 

Timóteo não tem th, nada, como fala, escreve? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Isso mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – timoteover@gmail.com. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E você recebe lá na 

aldeia? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Recebo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tranquilo?  

Muito, muito, muito obrigado, valeu! (Palmas.) 

 

* * * 
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DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA 

ATO PÚBLICO DA COMISSÃO DA VERDADE - TRABALHOS DE 

ANÁLISE DE RESTOS MORTAIS ENCONTRADOS NA VALA 

CLANDESTINA DE PERUS 

04.09.2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Ato solene. Está instalada a 

140ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens 

Paiva” no dia quatro de setembro, às 14 horas, no plenário Juscelino Kubitschek, com a 

retomada dos trabalhos de análise e identificação dos restos mortais encontrados na vala 

clandestina de Perus. 

Inicialmente, para fazer a composição da Mesa, convido a ministra dos Direitos 

Humanos, Ideli Salvatti, chefe da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República; e a ministra Eleonora Menicucci, chefe da Secretaria de Políticas para 

Mulheres. 

Ainda para compor a Mesa, convido a Dra. Eugênia Gonzaga, promotora do 

Ministério Público Federal e atual presidente da Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos; Soraya Smaili, reitora da Universidade Federal de São Paulo, 

Unifesp; Dr. Rogério Sottili, secretário municipal de Direitos Humanos e Cidadania da 

prefeitura de São Paulo; Dr. Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça e presidente da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça; Dr. Pedro Dallari, coordenador da 

Comissão Nacional da Verdade; deputada federal Luiza Erundina, prefeita de São Paulo 

à época da abertura da vala clandestina de Perus; deputado federal Renato Simões, 

presidente da Subcomissão da Verdade e da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 

da Câmara dos Deputados e deputado federal à época da abertura da vala; Suzana 

Lisboa, da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos; e Grenaldo de Jesus, 

Gilberto Molina e José Luiz Del Roio, do Comitê Paulista pela Memória, Verdade e 

Justiça.  

Gostaria, ainda, de convidar o deputado Marcos Martins para compor a Mesa. 

Antes de fazermos a abertura desse Ato, vamos ouvir os companheiros Cícero do 

Crato, Pedro Munhoz e Pedro Rocha, que apresentarão duas músicas que têm a ver com 
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a mística e com a importância desta cerimônia. “Cantoria Brasileira”, com Pedro 

Munhoz, Cícero do Crato e Pedro Rocha. 

 

O SR. PEDRO MUNHOZ - Boa tarde, companheiros e companheiras; boa 

tarde à Mesa. Chamo-me Pedro Munhoz. Queremos agradecer pela oportunidade de 

estarmos aqui. Somos cantadores e temos a música como ferramenta de construção de 

uma nova sociedade. Não acreditamos na arte pela arte; temos a música e a arte como 

ferramentas de transformação, e não poderíamos nos furtar de estar aqui num momento 

tão importante como este. Obrigado. 

 

* * * 

 

- É feita a apresentação. 

 

* * * 

 

 

O SR. CÍCERO DO CRATO – Vou cantar uma canção, “Velhos Amigos”. 

Ofereço a todos os amigos que estão presentes, em memória dos nossos amigos que 

ainda não encontramos.  

 

     * * * 

 

- É feita a apresentação. 

 

     * * * 

 

  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Sr. Antônio Eustáquio, 

uma das maiores personalidades aqui presentes, administrador do cemitério de Perus, 

que ajudou a localizar a vala, junte-se à Mesa e fique conosco. (Palmas.) Cícero falou 

sobre os velhos amigos e o Sr. Antônio realmente é o personagem do dia.  
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O Cícero cantou essa canção dos velhos amigos, então gostaria que fizéssemos 

um minuto de silêncio pelos nossos companheiros e velhos amigos, que ainda estão lá 

sem identificação. Afinal, só foram identificados três: Dênis Casemiro, da VPR, 

camponês de Votuporanga; Flávio Carvalho Molina e o Frederico Mayr, ambos do 

Molipo. Ainda sem identificação, temos o Dimas Antônio Casemiro; Grenaldo de Jesus 

da Silva, o marinheiro e Francisco José de Oliveira, do Molipo. Façamos um minuto de 

silêncio por nossos velhos amigos. 

 

* * * 

 

- É feito um minuto de silêncio. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Solicito uma salva de 

palmas a todos os que tombaram. (Palmas.)  

No próximo dia 04 de novembro, estamos fazendo 24 anos da abertura da vala 

de Perus. Inicialmente, foram descobertas 1.564 ossadas, reduzidas, em seguida, a 

1.049. Segundo as alegações da época, essa diferença deu-se em função das ossadas de 

crianças que lá foram enterradas, cujos ossos foram se deteriorando, o que tornou 

impossível a identificação. 

Passados 24 anos, vamos fazer essa cerimônia da retomada da análise da criação 

do laboratório sem deixar de dizer que passaram-se 50 anos do golpe. Os torturadores 

estão impunes. Os documentos da Polícia Científica de São Paulo sobre as pessoas que 

lá foram enterradas, o IML, até hoje não foram devolvidos. 

Pior: quando os familiares de mortos e desaparecidos fizeram um dossiê, 

encontraram documentos. Hoje, esses documentos que foram encontrados tantos anos 

atrás desapareceram de novo. 

Hoje, um grupo de jovens protocolou nesta Assembleia Legislativa um projeto 

de lei que institui o Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Tortura no Estado de 

São Paulo e mecanismos de prevenção e combate à tortura. (Palmas.) 

Pois bem. É sobre isso que vamos falar: sobre os assassinos, sobre os 

ocultadores de cadáver. Por que o prefeito da época, o Sr. Paulo Maluf autorizou a 

abertura dessa vala? Qual foi a história de que ele queria adquirir um incinerador e a de 
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que esse incinerador não chegou? Qual foi a cadeia de comando que para lá levou tanta 

gente? 

As vítimas do Esquadrão da Morte, as vítimas da meningite, que a Ditadura não 

queria que fossem divulgadas. E as valas comuns acabaram? Não. Continuam existindo, 

e as pessoas sendo sepultadas sem sequer serem identificadas. 

A Ditadura deixou marcas. A Ditadura deixou a militarização da Polícia e os 

assassinatos. E qual é o papel do Governo de São Paulo continuando a esconder os 

documentos que deveriam ser publicados. 

Abaixo a Ditadura, abaixo a tortura, viva a luta do povo brasileiro. 

Em seguida vamos ver o documentário produzido pelos documentaristas, João e 

Maria, um documentário de três minutos. 

 

                                                           

* * * 

          

 

 - É feita exibição de documentário. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Agora veremos outro 

pequeno vídeo documentário feito pela documentarista Maria Angélica Lemos, sobre a 

Vala Clandestina de Perus.  

 

* * * 

 

- É feita exibição de vídeo. 

 

* * * 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Concedo a palavra à 

ministra Eleonora Menicucci. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI - Boa tarde a todas e a todos. Quero 

cumprimentar minha colega de Ministério, companheira e amiga, ministra da Secretaria 

de Direitos Humanos, Ideli Salvatti; meu amigo, deputado estadual e presidente da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”; minha amiga, colega de 

universidade, reitora Soraya Smaili; o amigo, secretário de Direitos Humanos da 

prefeitura, Rogério Sottili; a presidenta da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos da SDH, Dra. Eugênia; o Paulo Abrão, secretário nacional de Justiça; o 

Pedro Dallari, presidente da Comissão Nacional da Verdade; por fim, um cumprimento 

especial, afetuoso e de absoluto respeito a todos os familiares de mortos e 

desaparecidos, que têm, há 50 anos, desde que aconteceu o Golpe Militar, e a maioria 

que saiu da cadeia, lutado e batalhado pela conquista da verdade, da memória e da 

justiça. Eu faço isso em nome do Ivan e da querida Amelinha Teles. 

Participar deste ato, para mim, é eivado de emoções e de esperança. De emoções 

porque fiz parte da geração que fez essa história no Brasil e tenho muito orgulho dela, 

de ter sido presa, torturada e de ter sobrevivido para poder, como tantos outros, contar a 

história. 

Faz 24 anos da abertura da vala de Perus, no governo da então prefeita Luiza 

Erundina, do qual também participei como membro da Equipe da Saúde da Mulher. Por 

outro lado, estar hoje ministra e também ser - porque há uma diferença muito grande 

entre ser e estar. Eu estou ministra, e sou professora titular da Unifesp. Então, a minha 

casa é a Unifesp. Essa ponte que fiz entre o governo federal e a Unifesp é mais um dos 

meus compromissos com a minha própria história e com a história de tantos e tantas e 

de toda uma sociedade que quer desvendar tudo isso. 

Tenho convicção, não é certeza, de que as ossadas, estando na Unifesp, serão 

desvendadas com a maior transparência, a maior retidão e a maior competência técnico-

científica. Além disso, produzir-se-á na Unifesp o primeiro curso de Antropologia 

Forense no Brasil, que é extremamente importante para esse processo. 

Quero também reafirmar o compromisso do nosso governo, da presidenta Dilma, 

com todo esse processo, iniciado há anos, e com esse desvendamento da história, e 

permitir que os familiares recebam nem se for um pedaço do dedo de seu ente querido, 

morto, mas que se dê a ele um destino digno e honroso pela vida que teve e pela luta 

que travou. 

Reafirmo, mais uma vez, que esse ato tem uma representação mais do que 

simbólica. Ele me faz pensar na etimologia da frase “para não se repetir”.  
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Em março, Paulo Abrão e eu estávamos em Minas Gerais, meu estado natal, em 

Belo Horizonte, inaugurando uma parte do Museu Nacional da Anistia na universidade 

em que me formei - a UFMG. Agora, estou aqui na universidade em que eu me 

profissionalizei.  

A frase “para não se repetir” tem um significado que é o seguinte: a impunidade 

dos torturadores e dos assassinos reflete, sem dúvida, na impunidade de toda a polícia 

brasileira hoje. Isto não é por acaso. Esse ato tem este significado também.  

Quero, mais uma vez, dizer da minha emoção e da minha confiança. Hoje, de 

manhã, visitamos a casa. Ficamos impressionados, para o bem. A casa que acolherá as 

ossadas está bem, absolutamente adequada para isso, com uma equipe consistente, 

trabalhando dia e noite para que o início desses trabalhos se dê com a maior brevidade 

possível, com a maior transparência e com o maior respeito à história de cada um que 

está lá. Mais ainda, com o maior respeito para com cada uma das vítimas e seus 

familiares.  

Ideli, tenho muita satisfação e muita alegria por estarmos juntas, de estar a seu 

lado no Governo Federal, para dar início a este trabalho e acompanhá-lo de perto. Tenho 

certeza de que você, em sua gestão, fará, como tem feito e tem mostrado, o melhor que 

tem para dar nesta área, como em todas as outras áreas.  

Quero agradecer a Unifesp, na pessoa da Soraia, a equipe do Sottile, a equipe da 

Comissão Estadual da Verdade, na pessoa do deputado Adriano Diogo, a equipe da 

Comissão Nacional da Verdade, na pessoa do Pedro Dallari, e a equipe do nosso 

Governo, na pessoa da ministra Ideli Salvatti. Agradeço a todos os familiares dos 

mortos e desaparecidos da nossa história. Sem dúvida nenhuma, se não fossem vocês, 

tenho certeza de que nós não estaríamos abrindo essa sessão de celebração e de 

esperança. Com isso, Adriano Diogo, que o Governo do Estado se sinta pressionado e 

com vergonha de ter feito o que fez com os arquivos que você acabou de denunciar. 

Muito obrigada e um abraço afetuoso a todos. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra a ministra 

Ideli Salvatti. 

 

 A SRA. IDELI SALVATTI - Meu muito boa tarde a todos que comparecem a 

este importante ato. Vou pedir desculpas, porque normalmente eu faço meus 

pronunciamentos de improviso. O dia de hoje é sério, importante o suficiente para exigir 
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que seja feito por escrito e lido. Quero saudar a todos, e não vou aqui especificar 

nenhuma autoridade da Mesa, porque o especial do dia nos dá a responsabilidade igual. 

Autoridade ou não, desde que brasileiro ou brasileira, todos nós temos a 

responsabilidade deste ato e das suas consequências. 

Neste dia, há 24 anos, a vala clandestina de Perus era finalmente revelada. Lá 

foram recolhidos aproximadamente 1.500 sacos plásticos contendo restos mortais de 

pessoas que o governo militar, pelas mais diversas razões, quis que desaparecessem sem 

deixar vestígios. Delas restaram apenas o vazio e o silêncio na vida de seus familiares e 

amigos, que até hoje lutam para encontrar uma resposta sobre o destino dos seus entes 

queridos. 

Hoje, na qualidade de ministra de Estado da Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, dirijo-me primeiro a esses familiares para lhes dizer que o 

fato de estarmos aqui para anunciar a retomada dos trabalhos de análise antropológica 

dos restos mortais da vala de Perus é resultado da força, da perseverança e da luta de 

vocês. Além disso, é importante registrar que eu lamento a ausência, porque gostaria de 

fazê-lo na presença da coragem da ex-prefeita e atual deputada federal Luiza Erundina.  

Quero também registrar que essa luta foi assumida integralmente pela Comissão 

de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos; pela Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, cuja atual presidenta está aqui ao meu lado; pela Comissão 

Nacional da Verdade, que finalmente tivemos a capacidade de instalar; pela Comissão 

Paulista de Memória e Verdade e Justiça; pela Comissão Estadual Rubens Paiva, cujo 

trabalho é exemplo de transparência e coragem política, e eu posso lhes garantir que 

todos os esforços serão envidados na busca pela verdade que tanto almejam.  

Esse é o desejo da nossa presidenta que teve o corpo, a carne, a mente e o 

coração atingidos diretamente por esse período tão duro e difícil por que a sociedade 

brasileira passou, e toda a sociedade a quem a ditadura legou obstáculos que precisam 

ser combatidos para que a democracia se realize cada vez mais plenamente em nosso 

País. Um desses bloqueios diz respeito à construção de uma máquina de 

desaparecimento que abriu no Cemitério de Perus uma vala clandestina para nela 

esconder opositores políticos, moradores das periferias, assassinados por esquadrões da 

morte, indigentes, crianças que perderam a vida por conta de doenças que não se 

podiam divulgar na época. Por isso, para a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, é tão importante assumir a tarefa histórica de procurar uma 

resposta definitiva sobre os desaparecidos políticos que possam estar entre os restos 
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mortais da vala clandestina de Perus, em termos de memória e verdade. Mas é 

fundamental para que outras valas não continuem a existir. (Palmas.) Há poucos meses 

mais três mil pessoas foram descobertas enterradas como indigentes em uma vala. Não 

eram pessoas sem identificação. Boa parte delas possuía identificação. Poderiam ter 

sido entregues às suas famílias. 

O nosso trabalho é com respeito à memória e à verdade, mas é também um 

trabalho para que acabemos com a política de extermínio, com as valas clandestinas e 

com o desaparecimento dos brasileiros e brasileiras que não são convenientes ou 

adequados para continuarem a existir e a serem reconhecidos. Para tanto, a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República contratou uma equipe de profissionais 

que desde julho vem realizando, com competência e dedicação, a sistematização de 

dados anti-mortem a partir de consultas a arquivos pessoais, aos livros do Cemitério de 

Perus, aos laudos do IML e ao arquivo público do estado de São Paulo.  

O que o nosso deputado Adriano Diogo, que nos preside, levanta, é muito grave. 

Documentos de que os familiares têm cópia desapareceram. Portanto, temos que chamar 

à responsabilidade as autoridades do estado de São Paulo para que esses documentos, 

dos quais temos provas da existência, possam, de uma vez por todas, serem 

apresentados para que componham esse processo de identificação. 

Dessa pesquisa que os nossos peritos estão realizando resultou a mais completa 

compilação de dados relativos ao Cemitério de Perus, à sua vala clandestina e aos 

desaparecidos políticos que podem ter sido lá inumados. Aproveito o ensejo para 

parabenizar toda a equipe de pesquisa ante mortem, nas pessoas de seus coordenadores: 

Rafael Souza e Márcia Hattori, que ainda hoje apresentarão as conclusões parciais do 

trabalho que desenvolveram na mesa que se segue. 

Tenho a alegria de anunciar que a essa equipe vem se somar sete profissionais 

internacionais em antropologia forense, também contratados pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República. Eles são provenientes de duas das mais 

renomadas equipes de antropologia forense do mundo: a equipe argentina de 

antropologia forense e a equipe peruana de antropologia forense, às quais agradeço e 

desejo bom trabalho nas pessoas de seus coordenadores: Luis Fondebrider e José Pablo 

Baraybar.  

Agradeço também à Associação Brasileira de Antropologia Forense, ao 

departamento da Polícia Federal e à Secretaria Nacional de Segurança Pública do 

Ministério da Justiça, que aqui também se faz presente e participante deste ato. 
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Cederam, para este trabalho histórico, peritos forenses oficiais cuja experiência e 

competência fornecerão contribuições inestimáveis aos trabalhos de análise. 

Agradeço à Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) e a sua magnífica 

reitora, Dra. Soraya Soubhi Smaili, pela seriedade e dedicação com que ela e toda a sua 

equipe assumiram essa tarefa. À minha companheira de ministério, conhecida como 

Léo, Leonora Menicuti, pessoa que foi de fundamental importância em todo esse 

processo de arranjo que tivemos que fazer com o Ministério da Educação, com a 

Unifesp, junto aos órgãos do Governo Federal, junto ao Ministério da Justiça, para que 

nós pudéssemos estar hoje dizendo “enfim, vai começar”. 

Por último, quero aqui agradecer à Secretaria Municipal de Direitos Humanos e 

Cidadania de São Paulo, na pessoa do meu querido Secretário Rogério Sottili, por ter 

sido ele a pessoa que eu recebi em primeiro lugar quando assumi a secretaria. Ele levou 

esta dificuldade que nós, então, com a participação, cooperação, trabalho conjunto de 

todos, pudemos inaugurar, hoje os trabalhos e podendo dizer que, de uma vez por todas, 

“vai começar”. 

Neste último domingo, dia 31 de agosto, foi sepultado em Porto Franco, no 

Maranhão, os restos mortais do líder resistente, Epaminondas Gomes de Oliveira, 43 

anos após o seu desaparecimento. Assassinado em decorrência de torturas sofridas no 

Pelotão de Investigações Criminais, o PIC.  

Graças à investigação coordenada pela Comissão Nacional da Verdade, cujo 

presidente está aqui presente, com o auxílio da Secretaria de Direitos Humanos, seus 

filhos puderam, finalmente, sepultá-lo ao lado da esposa, que nunca cessou de esperar 

pelo retorno daquele que amou. 

 Na cerimônia de sepultamento sua neta leu esta mensagem: “Até hoje estamos 

recebendo por ele a justiça que outras famílias tenham a oportunidade de saberem pelo 

menos a verdade sobre o paradeiro de seus entes queridos. Que essas palavras nos 

sirvam de estímulo na longa e complexa jornada que dá hoje um novo passo na busca da 

verdade”. 

No aniversário de 18 anos - eu soube hoje - do Ivan. Ele preso foi retirado da sua 

cela. E as mulheres que estavam presas num outro local um pouco mais distante, no 

pavilhão que diz aqui a Leo, que foi uma das que cantaram, não o “Parabéns a você”,  

mas, uma música que tem tudo a ver com o que nós vivemos, o que nós representamos 

neste ato, no significado que é a música “Pesadelo”. 
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Eu não vou ousar cantá-la. Mas vou declamar porque os versos têm tudo a ver, e 

acho que é a melhor maneira de eu encerrar o que falo aqui. 

“Quando o muro separa, uma ponte une 

Se a vingança encara, o remorso pune 

Você vem, me agarra, alguém vem, me solta 

Você vai na marra, ela um dia volta 

E se a força é tua, ela um dia é nossa 

Olha o muro, olha a ponte, olhe o dia de ontem chegando 

Que medo você tem de nós, olha aí 

Você corta um verso, eu escrevo outro 

Você me prende vivo, eu escapo morto 

De repente olha eu de novo 

Perturbando a paz, exigindo troco 

Vamos por aí, eu e meu cachorro 

Olha um verso, olha o outro 

Olha o velho, olha o moço chegando 

Que medo você tem de nós, olha aí 

O muro caiu, olha a ponte 

Da liberdade guardiã 

O braço do Cristo, horizonte 

Abraça o dia de amanhã” 

 

Obrigado. 

E eu esqueci de dizer que hoje é o aniversário do Ivan. Por isso que eu não 

cantei. Mas ele merece, no dia de hoje, ouvir os mesmos versos dos seus 18 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado Ministra. Com a 

palavra Suzana Lisboa. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Boa tarde a todas e todos. Quero cumprimentar as 

nossas ministras, Ideli e Eleonora. Quero cumprimentar nosso Adriano Diogo, que tem 

feito nossa história fazer parte do cotidiano deste estado.  
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Felizmente, nossa presidenta, Eugênia, da Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos, tenho certeza, irá trazer um novo impulso e uma nova característica a 

esta luta. 

Agradecemos também a reitora Soraia, que nos recebe, o amigo Rogério Sottili, 

um presente que a cidade de São Paulo ganhou, e o Ivan, que está ali sentado e faz 

aniversário hoje. A todos vocês que estão aqui, muito obrigada. 

 É muito emocionante, para mim, estar aqui em nome dos familiares dessas 

pessoas que vejo daqui, e que certamente são a razão desta história. De todos aqui, não 

posso deixar de lembrar das mães que nos deixaram, talvez até pela presença de tantas 

mulheres na Mesa. São aquelas que nos inspiraram a estar aqui, a dona Felícia, a Dilma 

Alves, a dona Cléia Morais, a dona Helena Pereira dos Santos. Tantas mães que 

gostariam de não ter morrido sem ter enterrado seus filho. 

Dessa história toda, a pessoa mais importante desta sala é o Sr. Toninho. 

Ninguém é mais importante do que o Sr. Toninho. (Palmas.) 

Em plena Ditadura Militar, o Sr. Toninho nos recebeu naquele cemitério, a mim 

e a Iara Xavier Pereira. Prontamente ele nos abriu os livros e os segredos daquele 

cemitério. Foi através dele que soubemos que os nossos familiares estavam lá 

enterrados, foi examinando aqueles livros que descobrimos o que havia acontecido com 

eles. Pudemos localizá-los, inclusive, com nomes falsos.  

O Sr. Toninho contava para qualquer pessoa que chegasse lá: “Ali tem uma vala. 

Alguém tem que fazer alguma coisa”. Nós não tínhamos força alguma para mexer 

naquela vala, até ele contou isso para o Caco Barcellos, durante o governo da Luiza 

Erundina.  

O Caco Barcellos e o Maurício Maia, filho do nosso Carlito Maia, foram os dois 

que fizeram  a investigação dos corpos que estavam na vala de Perus para um Globo 

Repórter que iria para o ar na sexta-feira seguinte ao dia da abertura da vala. A Rede 

Globo censurou o programa durante cinco anos. Ele só veio a ser exibido em 1995, 

porque  a Rede Globo não suportou que nossos familiares fossem chamados de 

guerrilheiros, e que a eles fosse prestada uma homenagem. 

A abertura da vala de Perus trouxe um novo patamar para nossa luta. Significou, 

pela primeira vez, que a nossa história havia sido escancarada. Também significou que 

autoridades constituídas deste País, não apenas a Luiza Erundina, mas nos outros 

estados, Pernambuco, no Paraná. Significou que arquivos das delegacias de ordem 

política e social fossem abertos e que nós conquistássemos a Lei nº 9.140 em 1995. Foi 
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toda uma sequência. E que nós iniciássemos o processo na Corte Interamericana de 

Direitos humanos.  

Hoje, eu espero sinceramente que este momento signifique esse novo avanço, 

porque  eu tenho certeza pela primeira vez, com muita emoção - e eu conheci aquela 

casa  - de que essa busca, essa investigação, vai seguir em frente. 

Nós queríamos, em 1990, a presença do Luis Fondebrider e da equipe argentina 

de antropologia forense. Foi ali que começamos, pela primeira vez, a entender o que 

significava o nosso trabalho, e a buscar que essas informações das exumações não se 

perdessem.  

Felizmente, tantos anos depois, eles estão aqui de volta. Todos que nos 

conhecem e nos aturam, durante todos esses anos, devem pensar: “olha ali ela de novo”. 

Eu sou esta aqui. Volta e meia me sinto olhada de soslaio por alguém que diz: “lá vem 

de novo”. E nós vamos vir de novo todas as vezes nas quais a nossa presença puder, de 

alguma forma, resgatar os nossos familiares e os crimes da Ditadura. 

Queremos que os arquivos do Instituto Médico Legal de São Paulo e da Polícia 

Técnica sejam imediatamente abertos e que os arquivos das Forças Armadas, 

finalmente, sejam abertos. (Palmas.) 

Fazemos esse apelo as nossas ministras, para que levem à presidenta da 

República nossa insatisfação em relação às Forças Armadas e às manifestações do 

general Enzo, que tem desrespeitado a Comissão Nacional da Verdade e as leis criadas 

para que essa história pudesse avançar. É preciso que essa história finalmente venha à 

tona. Estou muito emocionada por isso estar acontecendo hoje. 

Muito obrigada a todos. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Com a palavra o Sr. José 

Luiz Del Roio. 

 

O SR. JOSÉ LUIZ DEL ROIO - Queridas ministras Ideli e Menicucci, depois 

explico por que me dou ao luxo de chamá-las de queridas, em nome de vocês duas, 

cumprimento todas as articulações do Estado aqui presentes.  

Gostaria de fazer duas brevíssimas reflexões. A primeira sobre o tempo. Aqui 

falamos hoje sobre 24 anos. São 5 lustros só da abertura. Um quarto de século. Ela me 

contava que, no dia da anistia, quando assinavam a anistia, em 79, ela, a Amelinha e 
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outros estavam lá. Em torno da vala. Tentando abri-la. Trinta anos, trinta e cinco. Uma 

coisa incrível. 

Nessas semanas tive a oportunidade - foi uma das melhoras coisas da minha vida 

- de conhecer a equipe jovem dos forenses, dos arqueólogos. São extraordinários. 

Primeiramente me chocou a idade deles, que não tinham nascido, ouvem isso como se 

fosse uma história muito antiga, mas sentem. São bons como técnicos, mas têm coração. 

Choram, lamentam-se, querem saber. É uma maravilha quando você consegue ter uma 

equipe dessas, ministra. Parabéns. (Palmas.)  

Eu as chamei de queridas porque, torno ao tempo, 40 anos, 35, 25 anos. 

Vergonha. O Estado brasileiro não fez nada! Isso é uma vergonha! Vocês duas, em 

poucos meses, conseguiram. Mas por que conseguiram? Não quero entrar em grandes 

análises, mas uma coisa fica clara: quando se tem vontade política real, se consegue. 

Mesmo através do inferno que é trabalhar neste Estado brasileiro. Por isso eu as chamei 

de queridas, porque realmente o são. Muito obrigado pelo esforço que vocês fizeram. 

Não só vocês, mas todos que estão aqui, até aquela ali, a magnífica reitora, minha 

amiga. 

Outra coisa que quero falar é o seguinte. Estou aqui pelo Comitê Paulista pela 

Memória, Verdade e Justiça. Estamos em um ato de memória, em um ato de verdade, 

porque tem uma equipe começando a trabalhar, isso é verdade. A reunião não é para 

isso, mas tem o problema da Justiça. Mais uma vez a Justiça é bloqueada porque se diz 

que os assassinos do deputado Paiva não podem ser julgados porque há uma lei da 

anistia. 

Esse Brasil é envergonhado, esse Estado é envergonhado internacionalmente 

com essa lei de anistia antiga, que choca qualquer preceito legal internacional. Choca 

uma parte da população brasileira, mas continua sendo absolutamente intocável. Viola a 

nossa Justiça, mas não conseguimos mudar. Aqui também é preciso vontade política, 

gente! Com vontade política se consegue mudar até isso e chegar à Justiça! (Palmas.) 

Teria muito a dizer em um momento desses, mas termino dizendo que hoje eu 

recebi um email - vários outros companheiros receberam também - de uma querida 

companheira, nossa amiga, Dirlei Barriga Verde, de Santa Catarina. Ela enviou um 

email para muitos de nós recordando um companheiro gaúcho, o Losada; e recordando a 

cerimônia de sétimo dia de sua morte. Havia uma poesia, que é de uma pessoa famosa: 

Fernando Sabino. Quero terminar com essa poesia, que é muito curtinha e parece muito 

ligada ao nosso ato. Mesmo que eu seja um desastre como ator, paciência; lá vamos nós: 
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“De tudo ficaram três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de 

que precisamos continuar e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. 

Portanto, devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de 

dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro.” Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Na ausência de demais 

familiares, vamos passar a palavra à Dra. Eugênia Gonzaga. Eu só queria, antes que as 

ministras se ausentem, dar uma notícia: amanhã à noite, a Câmara Municipal de São 

Paulo vai homenagear os responsáveis por atentados a bancas de jornal no período da 

ditadura. Vai entregar a medalha José Bonifácio a André Luiz de Moraes Rizzo, um dos 

apontados como responsáveis por atentados a bancas de jornais na década de 80. Será 

no dia cinco de setembro, sexta-feira, às 19h. A sessão foi solicitada pelo vereador 

Antônio Goulart. Gostaria de passar a palavra à Dra. Eugênia Gonzaga.  

 

A SRA. EUGÊNIA GONZAGA - Muito boa tarde, Srs. e Sras., 

excelentíssimas Sras. ministras, Ideli Salvatti e Eleonora Menicucci, e Adriano Diogo, 

na pessoa de quem cumprimento os demais integrantes desta Mesa. Querida Suzana 

Lisboa, Criméia, Ivan Seixas, Seu Toninho, Srs. e Sras. aqui presentes, militantes de 

direitos humanos e de algum modo solidários na busca por um enterro digno a toda 

pessoa humana. Em síntese, essa é a nossa bandeira aqui hoje. Venho acompanhando 

esses trabalhos relativos aos exames das ossadas de Perus ao menos desde 2002, como 

membro do Ministério Público Federal; e pude ver de perto o quanto essa luta vem 

sendo difícil e o tamanho da decepção desses familiares.  

Para mim, isso começou apenas em 2002; a vala foi aberta em 1990, mas, como 

vocês viram, essa luta é bem mais antiga. Porém, como disse a Amelinha, tive sorte: em 

2005, tive a honra de participar da entrega dos restos mortais de Flávio Molina a seus 

familiares, logo depois de Luiz José da Cunha, que não era da vala, mas do mesmo 

cemitério. E também, na sequência, de Miguel Sabat Nuet, que não era militante 

político brasileiro, mas foi uma vítima de nossa ditadura: um estrangeiro que morreu 

aqui por engano, porque falava em espanhol e escrevia coisas ininteligíveis num diário. 

Quando fizemos a entrega desses restos mortais para seus filhos venezuelanos, eles 

repetiram aquilo que já haviam dito para os familiares, para a Criméia, Amelinha e 

outros que fizeram contato. Eles disseram: “vocês não estão entregando apenas os restos 
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mortais do nosso pai, vocês estão devolvendo a nossa história.” Foram crianças que 

cresceram achando que o pai tinha abandonado os filhos, quando na verdade 

simplesmente tinha sido morto num cárcere brasileiro.  

É para isso que estamos aqui e, apesar da importância desses relatos, dessas 

entregas, temos que reconhecer que foram pouquíssimos resultados, diante dos anos que 

já se passaram.  

Todos aqui sabem que eu, Dr. Marlon, Sérgio Suyama e tantos outros membros 

do Ministério Público, fomos cooptados por essa luta, por essa bandeira. E apesar dessa 

extrema dificuldade, nós nunca desistimos e passamos a perseguir todas as soluções 

possíveis para chegar a um bom termo, e soluções inclusive judiciais. 

Mas tudo foi muito lento, tudo foi muito desgastante, quando, finalmente, em 

2013, houve uma convergência de esforços, que hoje preciso chamar essa convergência 

de Eleonora, e conseguimos chegar à assinatura desse Termo de Cooperação entre 

prefeitura municipal, Secretaria de Direitos Humanos e Unifesp, que finalmente vai 

permitir a continuidade desses trabalhos. 

No cerne de tudo isso, sempre, sempre, a luta dos familiares, as tentativas, a 

Comissão Estadual da Verdade que abriu espaço, todo o espaço, para que esses 

familiares pudessem empunhar essas bandeiras e chegar até aonde estão chegando. 

Nesse cenário de convergência de esforços, tive a honra de ser convidada para 

presidir a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, instituída pela Lei 

9.140/95. Essa comissão, eu sempre digo, é uma conquista dos familiares. Eles 

conseguiram obter, por lei, um órgão de Estado com a finalidade, entre outras, de 

localizar corpos de desaparecidos políticos em todo o País. Por isso foi com imenso 

carinho que aceitei esse convite, pois há anos venho defendendo a importância desse 

papel da comissão. 

Ainda como boa notícia nesse período, tivemos uma mudança radical de posição 

no Ministério Público Federal, com a agora emissão de parecer pelo procurador-geral da 

República, concordando, por escrito, em 100 páginas belíssimas, no sentido de que 

cabe, sim, a revisão da interpretação da Lei da Anistia. Isso foi proferido agora perante 

o Supremo Tribunal Federal, e abre-se uma nova porta para a reanálise do tema. 

(Manifestação nas galerias)  

Então, a minha fala neste momento só pode ser de entusiasmo. Mas, como diz a 

Susana, nós somos muito chatos, então é um entusiasmo contido, não é, Sr. Toninho? É 

um entusiasmo contido porque sabemos que os desafios ainda são imensos. Mas esse 
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entusiasmo contido não impede que façamos os devidos agradecimentos, 

merecidíssimos. 

Nesse sentido, quero registrar aqui um agradecimento aos membros e à equipe 

da Secretaria de Direitos Humanos e da Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos, na pessoa do Rafael Schincariol, Cristina, Fábio, pessoas que 

não vêm poupando esforços para que consigamos chegar a bons resultados. 

A toda a equipe de peritos, nas pessoas do Dr. Samuel Ferreira, do Dr. José 

Pablo, Dr. Fondebrider, Rafael Sousa, Márcia Lica, Dr. Amaury Jr., enfim, que todos se 

sintam cumprimentados, porque tenho visto já nesses meses de trabalho o entusiasmo e 

a dedicação de vocês. 

Agradeço ao deputado Adriano Diogo e a sua equipe, na pessoa da Taís Barreto, 

que também é familiar de vítimas da ditadura, pelo espaço que eles vêm concedendo à 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, irmanando-se na luta com os familiares, a 

ponto de terem conseguido promover essa aproximação, que resultou no presente 

convênio e nessa retomada de trabalhos. 

Quero agradecer à prefeitura municipal, ao senhor secretário Rogério Sottili e 

também a sua equipe, na pessoa da Carla Borges. Sem a atuação da prefeitura 

municipal, que já começou, desde que acompanho, de maneira bem firme, em 2012, 

com a assinatura, pelo prefeito Fernando Haddad, de um termo de acompanhamento 

desses trabalhos. Ele foi bem firme, dizendo: “esses restos mortais estão aqui e nós 

precisamos saber o que está acontecendo e queremos chegar a um bom resultado”.  

Também com o envolvimento pessoal do secretário Rogério Sottili, em 

momentos cruciais. Sem isso, nós também não teríamos chegado a esse convênio. 

Quero agradecer à magnífica reitora Soraya e à sua equipe, na pessoa de Javier 

Amadeo, que também não vem poupando esforços. Eles tiveram a postura corajosa de 

assumir uma tarefa tão difícil, abrindo a sua casa para a realização desses trabalhos. 

Quer agradecer muitíssimo a presença do Dr. Paulo Abrão e a do Dr. Pedro Dallari. 

Agradeço a consideração que os senhores têm com esses pilares que são as comissões 

da anistia e da verdade no cenário de justiça de transição brasileira. 

Finalmente, agradeço à ministra Eleonora Menicucci pelo apoio inestimável em 

todo esse processo e à ministra Ideli Salvatti, porque ela chegou e fez a diferença. Ela 

tem o perfil resoluto e essa maneira de ser tem permitido tomar posições que, com toda 

a certeza, serão definitivas. Finalmente, elas mudaram toda a condução desses trabalhos. 
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Para finalizar, irei plagiar a ministra e ressaltar esses versos maravilhosos de 

Paulo César Pinheiro e Maurício Tapajós, que são neste sentido: “você corta um verso, 

eu escrevo outro, você me prende vivo, eu escapo morto, de repente olha eu de novo.” 

Que esses trabalhos permitam muitas afirmações desse tipo. Olha eu de novo. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o Dr. Pedro 

Dallari, da Comissão Nacional da Verdade.  

 

O SR. PEDRO DALLARI - Boa tarde a todos. Gostaria de saudar a figura do 

meu querido colega Adriano Diogo e todas as autoridades presentes, as nossas queridas 

ministras, nossa procuradora Eugênia, nossa reitora, os secretários Rogério e Paulo 

Abraão e o deputado Renato Simões. 

 Este é um ato de extrema significação, pessoal e institucional. Pessoal porque, 

em setembro de 1990, com o deputado Adriano Diogo, éramos vereadores da cidade de 

São Paulo e constituíamos parte da pequena bancada de apoio à administração da 

prefeita Luiza Erundina. A mim cabia a responsabilidade de ser o líder do Governo, o 

líder da prefeita na Câmara Municipal de São Paulo e, portanto, pude vivenciar aquela 

circunstância muito difícil, porque a Administração vivia sob um cerco permanente da 

oposição. Foi uma jornada a descoberta da vala de Perus e as iniciativas da prefeita 

Luiza Erundina para que aquele assunto tivesse a devida relevância. 

Portanto, passados tantos anos, o fato de aquela iniciativa, a presença de Luiza 

Erundina e de sua equipe e o engajamento de mortos e desaparecidos ter produzido 

resultados, mesmo que tardios, é sempre algo que nos gratifica. Assim, este ato é de 

extrema importância para todos nós que estávamos, naquele momento, vinculados à 

circunstância da identificação daquela vala. 

Do ponto de vista institucional, é muito importante porque a Comissão Nacional 

da Verdade procurou contribuir para que houvesse esse entendimento, envolvendo a 

participação muito competente da Universidade Federal de São Paulo no tratamento 

técnico das ossadas. 

Essa solução é muito importante, porque ela representa uma resposta real e 

concreta à necessidade - que há muito tempo já deveria ter sido atendida - de se fazer, 

efetivamente, a perícia naquelas ossadas localizadas em Perus.  Ela é importante porque, 

de certa maneira, não deixa de ser um legado de todo este empenho da Comissão 
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Nacional e das Comissões parceiras e de toda a sociedade - que está mobilizada em prol 

da verdade e da memória -, na medida em que o que se está criando na Unifesp é um 

centro de Antropologia e Arqueologia forense de caráter permanente. 

Portanto, isto perdurará. Isto ficará como um legado desse esforço que todos nós 

fizemos. Para a Comissão Nacional da Verdade, cujo prazo final de aproxima, a 

possibilidade de participar de eventos onde essa questão do legado esteja presente é algo 

muito significativo. 

A Comissão se extinguirá em 16 de dezembro por força de lei. Estamos, 

portanto, nos nossos últimos momentos, dedicando-nos à elaboração do relatório final. 

Mas eu não posso deixar de aproveitar a energia que existe nesse momento de 

lembrança para chamar a luta para as tarefas que estão colocadas no momento presente. 

Desde fevereiro deste ano, a Comissão Nacional da Verdade fez uma opção por 

levar para a sociedade os resultados, mesmo que parciais, das suas investigações. E 

assim sucessivamente, na divulgação do que nós chamamos de “relatórios preliminares 

de pesquisa” - estão todos disponíveis no site da Comissão - nós fomos realizando 

audiências públicas destinadas a mobilizar, através da imprensa, a população para o 

resgate do que foi a Ditadura Militar, das graves violações de Direitos Humanos que 

perpetrou. 

Isto tem sido algo muito positivo na sociedade brasileira. Esse esforço contribuiu 

para que a passagem do cinquentenário do Golpe Militar, em 31 de março, desse ensejo 

a celebrações pífias. 

Ou seja, mesmo num contexto em que a sociedade brasileira está descontente 

com a política, descontente com os políticos, não houve o engajamento, ou a nostalgia, 

por soluções antidemocráticas. (Palmas.) 

Entendemos que foi muito importante para isso essa mobilização da sociedade 

em torno da lembrança de o que foi a Ditadura Militar e do que foram as graves 

violações de Direitos Humanos. 

Outra preocupação muito importante com essa estratégia de divulgação dos 

resultados da Comissão Nacional da Verdade foi demonstrar que as graves violações de 

Direitos Humanos que ocorreram não foram produto, como alguns querem fazer crer, de 

alguns excessos praticados por psicopatas. 

Houve uma política de Estado vinculada à prática do extermínio dos seus 

opositores, da tortura, da execução, do desaparecimento forçado e da ocultação de 

corpos. 
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Ou seja, houve, para cada situação, uma cadeia de comando que se estruturou no 

contexto do que, hoje, nós qualificaríamos uma política pública. Houve uma política 

pública de graves violações de Direitos Humanos como uma estratégia de preservação 

do poder do regime e da luta contra a oposição. 

Portanto, para nós, nessa reta final do nosso trabalho, está colocado um objetivo 

muito claro: é preciso que as Forças Armadas brasileiras reconheçam publicamente o 

papel que tiveram na prática dessas graves violações de Direitos Humanos. 

Não é possível que ainda se continue negando aquilo que é tão obvio - o próprio 

Estado brasileiro já paga indenização aos familiares de mortos e desaparecidos em 

função da apuração e do reconhecimento que o Estado brasileiro fez através da 

Comissão de Anistia, através da Comissão de Mortos e Desaparecidos, dessas graves 

violações que perpetrou. 

O relatório das Forças Armadas ao pedido de instalação de sindicância que a 

Comissão Nacional fez, em que se diz que não houve desvio de finalidade, em 

instalações em que houve tortura e mortem, é um acinte para a sociedade brasileira. É 

um acinte. É inaceitável. É inaceitável. 

A Comissão formulou um pedido muito objetivo de esclarecimento e está, agora, 

aguardando a sua resposta, que é o seguinte: se as Forças Armadas negam validade aos 

resultados das sindicâncias realizadas pelo próprio estado brasileiro, que concluíram por 

tortura e morte em instalações do Estado brasileiro, sujeitas ao controle do Estado 

brasileiro. E é óbvio que as Forças Armadas não podem negar validade a esses 

relatórios. 

Nós, portanto, nos próximos dias, nas próximas semanas, perseveraremos na 

manifestação de que, do ponto de vista político, histórico, e da perspectiva do resgate 

efetivo da verdade, é fundamental que as Forças Armadas venham a público e digam 

que reconhecem que houve tortura e morte, que reconhecem o seu protagonismo nessa 

conduta condenável sob todos os aspectos, e peçam desculpas à sociedade brasileira, 

como uma condição para que possa haver o que é o objetivo da lei, que é a 

reconciliação, e para que nunca mais esses fatos voltem a ocorrer.  

As Forças Armadas têm sido merecedoras do respaldo da sociedade e do estado 

brasileiro. Individualmente considerado, o maior investimento do estado brasileiro, 

hoje, é no submarino de propulsão nuclear que está sendo desenvolvido pela Marinha. O 

segundo é no desenvolvimento do projeto do avião que vai substituir os cargueiros 

Hércules, que vão ser aposentados pela Força Aérea Brasileira. Em janeiro deste ano, o 
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governo brasileiro anunciou a compra dos jatos suecos Gripen, para renovar a frota de 

caças da Força Aérea Brasileira. Portanto, tem havido o respaldo. Não é possível, 

portanto, que as Forças Armadas se recusem a reconhecer o que houve no passado.  

Credibilidade e reputação: ou as instituições têm, ou as instituições não têm. Se 

as Forças Armadas querem ter credibilidade e reputação para gerenciar recursos tão 

vultosos como esses que estão sendo destinados ao aparelhamento de sua estrutura, elas 

precisam ter credibilidade e reputação no que diz respeito ao tratamento do tema da 

tortura, das execuções e das graves violações de Direitos Humanos.  

Por isso, companheiras e companheiros, neste momento temos que, ao mesmo 

tempo em que celebramos essa conquista tão importante, já sinalizar as próximas tarefas 

que estão colocadas para este período final de funcionamento da Comissão Nacional da 

Verdade, e que também é o período em que se encerrará o ciclo de um governo muito 

importante da nossa história, que tem um compromisso indiscutível com essa luta. Não 

podemos deixar de ter essa perspectiva que está colocada no horizonte próprio como 

uma conquista a ser efetivada pela sociedade brasileira. 

Portanto, parabéns às ministras, parabéns a nossa reitora, parabéns ao deputado 

Adriano Diogo e a todos os presentes. Deixamos a solidariedade da Comissão Nacional 

da Verdade aos familiares de mortos e desaparecidos, que são os verdadeiros heróis 

desta jornada de hoje.  

Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Tem a palavra o deputado 

federal Renato Simões.  

 

O SR. RENATO SIMÕES - Boa tarde a todas e a todos, gostaria de 

cumprimentar o deputado Adriano Diogo, as nossas ministras e os companheiros de 

mesa.  

Olhando os rostos de pessoas que há tantos anos lutam por memória, verdade e 

justiça, não conseguimos nos dividir entre o sentimento de grande alegria e satisfação, 

por podermos estar vivendo este momento e, ao mesmo tempo - principalmente por 

estar, depois de muitos anos, fora do mandato parlamentar, estar como membro de um 

dos poderes da República -, a nossa imensa vergonha e nossa imensa dor por ainda não 

termos conseguido, tantos anos depois de conquistada a democracia, dar ao povo 

brasileiro uma satisfação sobre aquele período e, a cada um e a cada uma das pessoas 
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atingidas pela ditadura, a reparação por aquilo que sofreram e vivenciaram na carne, na 

pele, nos seus empregos, nas suas famílias, e que clamam, ainda, por um Estado lento, 

insensível, cada vez mais confrontado com o seu dever, pela luta de cada um e de cada 

uma de nós, que estamos aqui.  

Cada passo é arrastado, lento. Como carro velho, pega no tranco - de dentro e de 

fora. De dentro, dos agentes públicos, que estamos impulsionando - essa máquina criada 

para manter afastadas do poder político as maiorias dessa nossa sociedade. De fora, por 

esses segmentos que ainda acreditam que é possível que o nosso País seja justo, 

democrático, igualitário. É uma encruzilhada que, a cada ano, a cada dois anos, a cada 

quatro anos, nós vamos confrontando.  

Por isso, não posso deixar de homenagear, aqui, a pessoa que me levou até parte 

dessa história, porque foi na busca da identificação dos restos da Maria Lúcia Petit que 

chegamos à Unicamp. Está aqui a Laura, que nos abriu, na minha cidade, o 

conhecimento de uma história que a cidade desconhecia. A Unicamp era depositária de 

um conjunto de história do Brasil que vinha sendo negligenciado - que passou depois 

para outras instituições e que chega agora à Unifesp. E, com certeza, a Unifesp precisa 

de muita coragem para não cair na vala comum das universidades que passaram por esse 

episódio e não conseguiram dar conta da tarefa.  

Parabéns pela coragem e pela disposição, porque, infelizmente, a parte do 

Estado responsável pelo conhecimento e pelos meios técnicos para responder a 

determinadas demandas da nossa história não conseguiram cumprir o seu papel.  

Na ausência do Gilberto Molina - sobre o qual eu me informava, há pouco, com 

a Suzana -, lembro a trajetória das famílias de pessoas que estão nas valas. No caso da 

família Molina, ela teve a sua satisfação, mas e no caso das demais famílias, que ainda 

estão aguardando os restos mortais que estão ali?  

Estão ali, misturados com os anônimos da história do Brasil, a quem o Estado 

brasileiro relega, até na morte, a indigência. Estão ali pessoas pelas quais os militantes 

políticos - tanto de ontem quanto de hoje - lutaram. São os mais pobres. São os filhos 

das classes trabalhadoras. São os filhos e filhas das pessoas excluídas das políticas 

públicas e do poder econômico que estão ali, juntas e misturadas com as ossadas dos 

nossos militantes, mortos e desaparecidos. Até na morte, foram solidários com eles. Até 

depois de mortos, permanecem desafiando o Estado brasileiro a ter coragem de vencer 

os muros da exclusão, da dominação política e da exploração econômica.  
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É por isso, companheiros e companheiras, que não posso deixar de homenagear 

as nossas companheiras ministras, além da presidenta Dilma, vítima da Ditadura e 

reconhecer o esforço do Parlamento - por menos que o Parlamento, muitas vezes, seja a 

caixa de ressonância da sociedade. É importante destacar aqui o papel do Ítalo, da 

Teresa, do Adriano, do Pedro, dos vereadores e vereadoras da Câmara Municipal de São 

Paulo, dos deputados estaduais e federais, dos senadores, que continuam solidários e 

atuantes nesta tarefa de memória, verdade e Justiça.  

Dentre eles, para que fique registrado na memória, a bem da verdade, por um 

dever de Justiça, quero reconhecer o papel do Adriano Diogo e desta Comissão Estadual 

da Verdade, neste momento histórico da nossa sociedade. Ainda bem que a Assembleia 

Legislativa de São Paulo não se transformou na vala comum dos parlamentos 

insensíveis a esta causa, pelo protagonismo do Adriano e da Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva.  

Um abraço a todos e a todas e vamos esperar agora os resultados desta grande 

investigação. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado Renato. Ainda 

bem que você também está na Câmara Federal. 

Passo a palavra a Paulo Abrão.  

 

O SR. PAULO ABRÃO – Boa tarde a todos. Quero cumprimentar as nossas 

ministras de estado presentes com todo o meu carinho, ministra Eleonora e ministra 

Ideli Salvatti; cumprimentar o deputado Adriano Diogo, que nos recebe num momento 

tão relevante da nossa agenda de transição ainda em construção. Tenho dito que este é 

um livro aberto em que vamos construindo novos capítulos a cada instante e ai de quem 

tiver a pretensão e arrogância de querer construir o capítulo final, porque não 

conseguirá, pois a agenda da democracia e a agenda da democratização é uma agenda 

permanente de lutas por novos direitos. 

Quero cumprimentar meu colega Rogério Sotilli, a reitora da Universidade 

Federal de São Paulo pela parceria neste importante projeto com a Secretaria de Direitos 

Humanos; cumprimentar a minha colega Eugênia bem como o Pedro Dallari, da 

Comissão Nacional da Verdade nas comissões-irmãs da Comissão de Anistia nesta 

nossa responsabilidade de superar cada um dos legados autoritários deixados pela nossa 
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ditadura militar e o deputado Renato Simões pelo exemplo e inspiração que ele sempre 

nos dá na sua militância. 

Fundamentalmente, quero lembrar novamente - eu não posso deixar de fazer isso 

- o trabalho e o reconhecimento de que de fato toda energia laboral, política, pessoal e 

militante que colocamos nos papéis que circunstancialmente estamos cumprindo se dá 

em torno da nossa convicção, compromisso e admiração pela luta dos familiares das 

vítimas dos presos políticos, em quem a gente, de algum modo, se espelha para também 

no dia a dia da administração enfrentar as dificuldades que temos para colocar projetos 

em execução no País. 

Dois recados apenas que eu gostaria de deixar. 

A ministra Idelli Salvatti, juntamente com sua equipe, nesta nova gestão da 

comissão de mortos e desaparecidos, bem como o Rafael, ao inaugurarem este novo 

projeto definitivamente estão constituindo um novo marco para o estado brasileiro em 

tão pouco tempo. Não se trata apenas de resgatar uma função que já era uma atribuição 

da comissão de mortos e desaparecidos: a localização de restos mortais. Isso por si já é 

uma grande vitória. 

O que se está inaugurando hoje, aqui, é uma mudança profunda no padrão do 

estado brasileiro no tratamento de populações indigentes, de pessoas que são relegadas, 

de pessoas que são executadas, na ausência fundamentalmente de uma Segurança 

Pública que esteja inteiramente inspirada pelo dever de proteção e não da repressão no 

seu padrão de atuação.  

É a primeira vez que o estado assumirá a responsabilidade de trazer à tona tudo 

isso. Ninguém sabe o que vai sair. São mais de mil histórias e cada uma delas trará 

certamente a revelação de violação de direitos humanos, de um padrão de repressão, de 

uma atitude fora do ambiente da legalidade e que certamente terá de ter resultados 

concretos na busca destas responsabilidades, pois todas as medidas corajosas importam 

em assumir a responsabilidade das suas consequências. Este ato, portanto, simboliza a 

mudança desse padrão de tratamento do Estado em relação às populações vulneráveis, 

em relação às pessoas que, em determinadas conjunturas políticas, foram consideradas 

incômodas e para as quais a solução tradicional de um Estado violento é o extermínio. 

Isso por si é um grande ato e para nós, do Estado brasileiro, é um grande passo a frente. 

Queria ressaltar essa questão fundamentalmente porque, afinal de contas, temos que nos 

dar conta do que está acontecendo. 
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Há mais uma questão que eu gostaria de registrar: a oportunidade desse gesto, 

porque ele chega em momento estratégico para nós. Teremos a entrega do relatório da 

Comissão Nacional da Verdade dia dez. Todos nós que temos compromisso com a 

causa da verdade, da justiça, da memória e da reparação estamos nos preparando para 

que no dia seguinte à entrega do relatório não venham com editoriais em grandes jornais 

para dizer que agora a pedra foi colocada em cima dessa história, dessa agenda. 

(Palmas.) 

Nós estamos nos preparando para que o relatório seja contundente. As comissões 

estaduais, as comissões setoriais, as comissões sociais, as comissões coorporativas, a 

Comissão de Anistia, a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos têm 

procurado criar um ambiente favorável para isso dentro do governo da presidente Dilma 

Rousseff. Isso abre uma nova agenda e agora vamos ter que pensar não apenas neste 

instante.  

Este ato tem que ser um marco para nós para que nos próximos quatro meses até 

a entrega do relatório consigamos que nele estejam previstas todas as medidas que 

sabemos ser necessárias para continuidade da agenda de transição. Muitas delas já 

foram citadas e eu não vou repeti-las, porque não cabe fazer isso. Pensemos a agenda 

pós Comissão da Verdade, como nós vamos nos apropriar desse relatório, como nós 

vamos nos apropriar dessas informações e o que vamos fazer disso, como instrumento 

de luta para dar continuidade àquilo que os familiares iniciaram lá atrás, nos momentos 

mais difíceis, como um gesto de perseverança e de demonstração de coragem. 

Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Concedo a palavra à reitora 

Soraya Smaili. 

 

A SRA. SORAYA SMAILI - Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar 

o deputado Adriano Diogo, presidente desta sessão. Quero também cumprimentar as 

ministras Ideli Salvatti e Eleonora Menicucci e todas as autoridades, familiares e 

pessoas presentes.  

Esta sessão dá início aos trabalhos que nós estamos realizando em conjunto com 

tantos entes, tantas instituições para que sejamos bem-sucedidos no que temos pela 

frente. É um enorme desafio.  
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A Universidade Federal de São Paulo foi convidada a participar desta tarefa de 

enormes proporções porque resume muitas questões. Nós não nos negamos a fazer parte 

desta tarefa e deste compromisso com a sociedade brasileira e com os familiares. 

Entendemos ser papel da universidade pública proporcionar não só a memória, a 

verdade, a justiça, como também possibilitar que o caminho da ciência, o caminho da 

academia, tudo que a universidade proporciona de ensino, pesquisa e extensão esteja a 

serviço dessa memória, verdade, justiça e sociedade. 

Então, entendemos, alguns meses atrás, quando assumimos a reitoria, que 

tínhamos que criar uma Comissão da Verdade, a Comissão da Verdade Marcos 

Lindenberg. A partir dela, iniciamos o trabalho de memória e justiça na nossa própria 

universidade. Depois, mais adiante, já realizando esses trabalhos, tivemos a 

oportunidade de trabalhar com a Comissão Estadual da Verdade, que quero 

cumprimentar pelos trabalhos na pessoa do deputado Adriano Diogo, e em seguida com 

o secretário Rogério Sottili, com quem também começamos a trabalhar no ano passado 

a partir dessa nossa Comissão da Verdade. 

Num determinado momento, recebemos uma solicitação, primeiro, da ministra 

Eleonora Menicucci, que é professora titular da nossa universidade. Tenho muito 

orgulho de apresentá-la como nossa professora, minha querida ministra. Nesse 

telefonema, foi-nos colocada essa necessidade porque os familiares haviam solicitado 

que esse trabalho fosse a partir de então desenvolvido pela Universidade Federal de São 

Paulo - a partir também de uma solicitação do deputado Adriano Diogo. 

Neste momento, vimos o enorme desafio, mas nos colocamos a pensar, a buscar 

os recursos, a realizar as ações para que pudéssemos chegar no dia de hoje. Tínhamos 

muitas dúvidas, sabíamos que era uma grande questão, que tínhamos que reunir muitas 

pessoas. Quero fazer minhas as palavras da Dra. Eugênia, que agradeceu todas as 

pessoas - e nem todas, na verdade, nominalmente. São muitas pessoas, realmente, a 

quem agradecemos por termos chegado até aqui. 

O que temos que dizer hoje, como universidade, é que aceitamos o desafio de 

não cairmos na vala comum, deputado Renato Simões. Não cairemos nessa vala. 

Realizaremos esse desafio. Queremos agradecer às famílias, aos familiares, que nos 

confiaram isso. Entendo que é uma questão de confiança, uma confiança política, por 

terem superado as questões anteriores com a Unicamp, e hoje vêm à universidade 

novamente, na perspectiva de ajudar na realização desses trabalhos. 
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Esses trabalhos só poderão ser realizados porque, como universidade, temos a 

capacidade de dizer que não temos os profissionais na nossa universidade com toda a 

expertise, como os profissionais brasileiros que foram contratados, os jovens que foram 

mencionados em várias falas. E também os profissionais internacionais, os peritos 

internacionais, que estão presentes e representam os que não estão hoje: Jose Pablo e 

Luis Fondebrider, que estão aqui representando as equipes argentina e peruana que vão 

nos ajudar a aprimorar essa expertise junto com os profissionais brasileiros. 

Do ponto de vista da universidade, o que fizemos foi criar um centro. Então, 

entendemos que a partir deste trabalho cria-se o Centro de Antropologia e Arqueologia 

Forense, o primeiro centro no Brasil com essas características, porque não é um trabalho 

de medicina legal, não é um trabalho de historiadores ou só de arqueólogos ou 

antropólogos: é um trabalho multidisciplinar. E esse é o grande desafio, mas também é 

o grande legado que pretendemos deixar. 

Esse centro terá a incumbência de criar, no Brasil, um grupo de pesquisa 

acadêmica que permita aplicar os conhecimentos das técnicas de antropologia forense 

nas políticas de defesa dos direitos humanos e no fortalecimento da democracia; treinar 

e formar profissionais capacitados para desenvolver os trabalhos aqui especificados, 

mas também outros trabalhos, em diálogo constante com a sociedade civil; colaborar 

com as reivindicações de familiares de mortos e desaparecidos do regime militar, mas 

também do tempo presente, de maneira a facilitar o direito à verdade e à justiça; criar 

mecanismos para enraizar os processos de recuperação e identificação de mortos e 

desaparecidos para além do mandato das comissões da verdade, considerando os 

interesses civis do tempo presente; colaborar com o estabelecimento de vínculos entre 

os membros da equipe; colaborar com o desenvolvimento técnico de análise genética; 

colaborar para a proteção dos locais de guarda das ossadas, como cemitérios oficiais e 

clandestinos, mas também sítios arqueológicos, assim como bancos de DNA e os 

arquivos que forem formados no âmbito de seus trabalhos; colaborar na construção de 

evidências e relatórios forenses para o futuro; e colaborar para a incorporação de 

protocolos forenses internacionais no processo de investigação e identificação.  

Hoje, abrimos a casa onde vai ser o Centro de Antropologia e Arqueologia 

Forense no futuro, mas que vai acolher, neste momento, os trabalhos de análise e 

identificação. Não é apenas um laboratório, embora o laboratório seja muito importante. 

São as condições que estamos trabalhando para ter. Há também o curso que 

pretendemos fazer, já mencionado hoje pela nossa ministra Eleonora, o curso junto com 
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a Senasp, Dr. Samuel e Dr. Rimarques, ambos presentes aqui, junto com a nossa equipe, 

o professor Javier, também presente. Além dos livros que pretendemos editar, a 

formação que pretendemos dar aos inúmeros profissionais vai nos ajudar a fazer este 

enorme trabalho, não só desta identificação, mas no futuro. Este será o legado que este 

trabalho vai deixar e que a Universidade Federal de São Paulo tem a honra e o privilégio 

de sediar.  

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Obrigado, reitora. 

 

O SR. ROGÉRIO SOTTILI - Boa tarde a todos e a todas. Quero, em primeiro 

lugar, deixar à vontade a ministra Ideli. Sei que o avião dela está saindo. Ela precisa 

ainda pegar a Avenida 23 de Maio e o trânsito de são Paulo não é fácil. Quero deixar 

muito à vontade a ministra Ideli para poder se retirar.  

Quero dizer a vocês que estou muito emocionado, realmente, de poder participar 

dessa mesa nesse dia histórico. É um momento muito especial, fruto da luta incansável 

dos familiares e ex-presos políticos que seguem na busca incessante por respostas que 

até hoje o Estado custou a lhes dar.  

É resultado também da abertura e da sensibilidade de pessoas como a ministra 

Ideli e a ministra Eleonora. É também fruto da luta de pessoas incansáveis, como os 

deputados Adriano Diogo e Renato Simões, deputados estes imprescindíveis para os 

Direitos Humanos em nosso País, e também de pessoas comprometidas, como a nossa 

reitora, Soraya, como também a nossa nova presidente da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos; a Dra. Eugênia, como do secretário Paulo Abrão, Pedro 

Dallari, além dos familiares aqui presentes. Destaco aqui a querida Suzana Lisboa, 

pessoa com quem aprendi muito sobre essa luta; também quero destacar a Amelinha, 

minha querida amiga Amparo, de Recife, que vejo aqui de cima, com muita emoção. E 

outros tantos mais que tiveram vontade política de fazer com que o caso de Perus fosse 

uma prioridade absoluta. Essas pessoas desafiaram as estruturas internas de suas 

instituições, superando as fragilidades para montar o arranjo institucional complexo que 

tornou possível a retomada da análise das ossadas.  

Também não podemos deixar de fazer referência à luta incansável, histórica de 

pessoas como o ministro Paulo Vannuchi. Também quero destacar, do mesmo período, 

o presidente da Comissão, Marco Antonio Barbosa, principalmente na aprovação do 
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Plano Nacional de Direitos Humanos, PNDH-3, que consagra o direito à memória e à 

verdade como prioridade nacional da política de direitos humanos. 

Espero, prezados amigos, que possamos atender as expectativas que são 

novamente alimentadas com esse recomeço e responder à responsabilidade que nos 

tocou de uma vez por todas. E sem mais retrocessos que possamos dar alguma resposta 

definitivamente. 

Sabemos que não será um caminho fácil. Infelizmente, as condições em que se 

encontram as ossadas e toda a sucessão de negligências desde que foram encontradas 

tornam a tarefa de identificação algo extremamente complexo e difícil. Mas o que 

podemos e devemos nos comprometer é com um processo sério, transparente e com 

absoluto rigor científico, que conta com a experiência nacional e internacional nessa 

área. E também para que essa experiência se torne um legado para o Brasil na área de 

Antropologia e Arqueologia Forense. 

O direito à memória e à verdade, infelizmente, ficou abandonado pela gestão 

municipal durante muitos e muitos anos. Desde o governo da prefeita Luiza Erundina, 

que acreditou nos familiares e comprovou a existência da vala clandestina, pouco se fez 

para reaver o passivo histórico da prefeitura e para promover o conhecimento e o 

diálogo sobre esse tema junto ao público em geral. Agora, com o governo do prefeito 

Fernando Haddad, pela primeira vez temos uma Secretaria Municipal de Direitos 

Humanos e Cidadania que passou a abrigar uma coordenação específica para 

desenvolver políticas públicas estruturantes de memória e verdade na cidade. 

Além disso, acabamos de sancionar a lei que cria a Comissão da Memória e da 

Verdade do Executivo, para investigar os crimes cometidos pela prefeitura no período. 

E aproveito para convidá-los para o ato da instalação dessa comissão, agora no dia 25 de 

setembro. A identificação das ossadas de Perus é uma bandeira que temos carregado 

desde o início do nosso governo, quando os familiares levaram para o prefeito Fernando 

Haddad essa situação absurda de mais de 20 anos sem respostas conclusivas sobre 

Perus. E não poderia ser diferente. A vala foi criada em um cemitério público 

municipal. Certamente, com envolvimento e anuência de gestores municipais. E, desde 

o ano de 2002, essas ossadas continuam em um cemitério público e municipal 

aguardando que a União definisse onde e quem faria a identificação. 

Priorizar essa pauta é também uma forma de reconhecer o envolvimento da 

Prefeitura nessas ocultações. Mais de mil pessoas foram forçadamente desaparecidas e 

ocultadas na vala, entre eles presos políticos, mas também, como já citado aqui nas falas 
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dos que me antecederam, inúmeros jovens da periferia, quase todos negros, que 

morriam ontem e continuam morrendo hoje pelas mãos do Estado. Pessoas que 

sofreram, antes de tudo, uma série de violações como a restrição de acesso à Saúde, à 

Educação, ao mercado de trabalho. Essas violações constituem uma cadeia perversa de 

negação de direitos que culminou na privação do direito fundamental à vida, 

fundamental também do direito à identidade e, finalmente, do direito das famílias de 

enterrarem dignamente seus entes queridos. 

É nosso dever e nossa obrigação, enquanto poder público, estar com vocês nessa 

frente. E hoje devemos principalmente reconhecer a luta dos familiares, dos 

especialistas e de todos os envolvidos no tema. Aceitamos levar à frente a missão de 

resolvermos de forma coletiva o caso da vala de Perus. Com nossos esforços, prezados 

amigos e amigas, honraremos aqueles que deram suas vidas pela construção de uma 

sociedade mais democrática e escreveremos mais um capítulo da verdadeira história do 

nosso Brasil. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Estamos chegando ao 

encerramento desta Mesa. A Dra. Eugênia irá coordenar a próxima.  

O Instituto Macuco produziu um relatório sobre a vala de Perus que está à 

disposição de todos nesta cerimônia, que é o documento da CPI, da vala e um CD. É um 

documento importantíssimo. E também está sendo distribuído o documento do 

bagulhão, produzido por presos políticos, a respeito da tortura no Brasil de 1975. 

O tempo está estourado e o protocolo também, mas não quero deixar passar esta 

cerimônia sem a palavra de uma pessoa que consideramos muito importante e 

significativa. Dra. Eugênia, antes de passar o comando para a senhora, gostaria que o Sr. 

Antônio se pronunciasse. Senhor Antônio, não precisa fazer discurso, mas é pela sua 

importante simplicidade e sinceridade que esta cerimônia está ocorrendo hoje.  

 

O SR. ANTÔNIO - Boa tarde a todos os membros da Mesa, ao nobre deputado 

Adriano Diogo. Estou muito emocionado e não vou dizer muita coisa porque sou 

bastante simples mesmo. Tudo que eu disser acho que vai ser repetitivo porque já foi 

dito quase toda a verdade. Mas sinto-me muito emocionado e muito contente e realizado 

em rever os familiares que um dia eu talvez estivesse ajudado ou até encontrado algum 

parente deles.  
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O sacrifício foi grande, mas eu não medi esforços, não tive medo. Gostaria de 

fazer uma homenagem a todos eles. Já dizia um escritor - que não me lembro o nome - 

que “houve um grande incêndio, numa grande floresta e que os grandes e poderosos 

animais saíram todos correndo para livrar-se do fogo. Mas o beija-flor ia lá no córrego, 

e com seu biquinho trazia gotículas de água para apagar o fogo. E eles diziam: beija-

flor, vamos embora, você vai morrer. E ele dizia: não, eu apenas estou fazendo a minha 

parte”.  

Acho que hoje aqui os familiares dessas pessoas são os beija-flores da 

democracia brasileira e da justiça que ainda precisa ser terminada. Muito obrigado a 

todos.  

  

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Esta presidência dá a 

palavra à nobre deputada Leci Brandão. 

 

A SRA. LECI BRANDÃO - PCdoB - Que Deus abençoe, proteja e 

principalmente ilumine todas as pessoas que aqui estão. Inicialmente quero pedir 

desculpas porque na hora em que o deputado Adriano Diogo me convocou - e vim aqui 

assinar - eu tinha que resolver outro problema aqui na Casa, e somente agora pude estar 

aqui. De qualquer forma, quero registrar aqui as minhas congratulações a todas as 

autoridades presentes. Agradeço à ministra pela presença, eu a admiro muito. Agradeço 

a todas as autoridades que aqui estão. Temos o maior respeito e principalmente o maior 

carinho, porque são pessoas que pegam pautas difíceis neste País.  

Quero dizer a esses familiares que o deputado Adriano Diogo, que é o Presidente 

da Comissão de Direitos Humanos, da qual nos sentimos privilegiada de fazer parte, é 

uma pessoa que tem tido uma atuação ímpar nesta Casa em relação a toda a defesa, a 

justiça social, a toda a recuperação de dignidade de todas as coisas que acontecem neste 

País. Dizer a todos que estão aqui que eu já tive a oportunidade de testemunhar o 

deputado Adriano Diogo inquirindo, perguntando, indagando a algumas autoridades,  

inclusive  autoridades policiais, que vêm a esta Casa para saber sobre a questão dessas 

análises das ossadas de Perus.  

 Então, o que posso dizer é que nós nunca podemos perder a esperança de que 

um dia a justiça será feita. E no momento em que o Brasil está passando por uma série 

de transformações, as pessoas querem que tudo seja passado a limpo. Todo mundo quer 

ver justiça, quer ver verdade de fato.  
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Portanto, quero agradecer às pessoas que têm coragem de continuar essa luta. E 

dizer que nós, da forma mais humilde, da forma mais simples, mas principalmente mais 

sincera, estamos ao lado dessa luta.  

Que Deus os abençoe. E que os senhores e as senhoras jamais percam a 

esperança de que isso tudo um dia terá que ser resolvido e terá que ser mostrado para o 

Brasil toda a injustiça e tudo aquilo que aconteceu com pessoas que não mereciam 

absolutamente nada disso. Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Querida secretária e 

mulheres da cidade de São Paulo, nossa companheira Denise Mottadaw, que está 

conosco desde o início, os companheiros redigiram um documento, foi um pedido da 

ministra logo na audiência da Unifesp de manhã, que vou fazer a leitura desse 

documento como síntese do pensamento das coisas que aconteceram nessa audiência. 

Nota do Ato Público da retomada da análise dos restos mortais encontrados na 

vala clandestina de Perus. As pessoas reunidas na audiência pública sobre as pesquisas 

para identificação dos corpos enterrados na vala do cemitério de Perus, no dia quatro de 

setembro de 2014 manifestam sua confiança. Que as buscas e análises das ossadas 

encontradas na vala de Perus tenham sucesso, com a formação da equipe de arqueologia 

e antropologia forense do Brasil. 

Em segundo lugar, sua indignação com a distribuição dos documentos do IML e 

da Polícia Científica do estado de São Paulo. A alegada existência de tais documentos 

sob guarda do Arquivo do Estado não é verdadeira. Foi constatado que esse acervo de 

documentos foi dilapidado ao longo do tempo. Os familiares dos presos e políticos são 

testemunhas de que esses documentos existiam e hoje desapareceram.  

A indignação de todas as pessoas presentes com o comportamento ofensivo do 

general Enzo Peri, comandante do Exército que recomendo a seus subordinados a não 

colaboração com o trabalho de apuração da Comissão Nacional da Verdade e do 

Ministério Público Federal. 

A preocupação com o trancamento recente, por parte da Justiça Federal, das 

ações penais movidas pelo Ministério Público Federal contra os torturadores e 

assassinos da Ditadura Militar. 

Para concluir, assim como queremos que haja identificação das ossadas dos 

nossos companheiros, queremos também que seja identificado quem fez aquela, assim 

como todos os torturadores e ocultadores de cadáveres que continuam impunes. 
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São Paulo, quatro de setembro de 2014.” 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Tem a palavra o Sr. 

Grenaldo. 

 

O SR. GRENALDO - Boa tarde. Estava assistindo à plenária e só tenho a 

agradecer. Estou sendo pego de surpresa.  

Só fui conhecer a história de meu pai muito depois, quando velho, com 33 anos 

de idade. Para mim, foi um muro que caiu. Fui criado dentro de uma situação em que 

meu pai era um ladrão, não prestava, era um cara que levou um avião longe e 

sequestrou. De repente, tudo isso que foi criado em minha cabeça com 5, 6, 10 anos de 

idade, tudo o que eu passei... As pessoas me olhavam e falavam bem assim mesmo: 

‘nossa, ele é um filho de um ladrão’. 

Hoje, com a Melinha, me ajudou muito, Criméia, a resolver muita coisa em 

minha vida. Neste momento, este ato é de extrema importância. Quero agradecer a todos 

aqueles que se mobilizam, que correm atrás, para que isso não fique por baixo, não 

fique na vala. 

Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO - PT - Muito bom. Vamos 

continuar. 

Agora vai começar a mesa científica, que será conduzida pela Dra. Eugênia. 

Vamos suspender a sessão e a doutora vai assumir o comando nesta posição. 

Esta Presidência suspende a sessão por cinco minutos, para que seja iniciada a 

segunda fase, comandada pela Dra. Eugênia. 

 

* * * 

 

- Suspensa às 17 horas e 11 minutos, a sessão é reaberta às 17 horas e 13 

minutos, sob a Presidência da Sra. Eugênia Gonzaga. 

 

* * * 
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A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Vamos retomar. Agora 

começa a mesa científica, em que os senhores e senhoras, acho que só senhores... não, 

tem a Sra. Márcia na mesa técnica. 

Gostaria de chamar para integrar a mesa: Dr. Samuel Ferreira; Luis Fondebrider, 

da equipe argentina de arqueologia e antropologia forense; Márcia Hattori e Rafael 

Souza, arqueólogos da equipe de especialistas contratada pela Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República; Amaury Souza Junior, do Departamento de 

Polícia Federal; Marcos Paulo, da Associação Brasileira de Antropologia Forense - 

Abaf; Rimarcs Ferreira, professor do Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da 

Unifesp; e José Pablo Baraybar, da Equipe Peruana de Antropologia Forense. Para que 

não haja solução de descontinuidade na Mesa, temos Criméia Schmidt e Ivan Seixas, 

que têm suas falas previstas para o encerramento. Eu gostaria de já convidá-los para 

integrar a Mesa. O deputado Adriano Diogo está organizando as colocações. A Criméia 

está? Quer já integrar a Mesa? Ivan Seixas já está aqui? Daqui a pouco vamos cantar 

parabéns para você, Ivan.  

O tempo acabou ficando bastante curto; é realmente uma pena. Mas acho que 

não poderíamos ter a possibilidade de cortar cada uma das falas que tiveram lugar aqui 

hoje, porque, de fato, foi a primeira vez que houve essa reunião de pessoas em torno 

desse mesmo tema. Sem mais delongas, passo a palavra a Samuel Ferreira. Ele chegou? 

Não, ainda está dando entrevista. Posso inverter a ordem? Me disseram para fazer a 

composição da Mesa científica. Teremos mais uma apresentação cultural? Será agora, é 

isso? Vamos passar à apresentação cultural antes da Mesa científica; só mais um 

instante, por favor. Enquanto isso, o Dr. Samuel Ferreira vem se juntar a nós. Obrigada. 

 

O SR. ADRIANO DIOGO - Cícero, então vocês anunciam, porque não há no 

nosso roteiro o que vai ser agora. 

 

O SR. CÍCERO DO CRATO - Oi. Cantaremos duas canções: uma, de 

composição do Pedro Munhoz, “Quem Tem Coragem”; e “Pesadelo”, de Maurício 

Tapajós e Paulo César Pinheiro.  

 

O SR. PEDRO MUNHOZ - Vou cantar uma canção que está em um dos nossos 

CDs. Sou filho de pai torturado. Meu pai foi preso na ditadura, lá no Rio Grande do Sul, 

e morreu aos 83 anos com sequelas disso. Queria oferecer em memória dele e para 
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minha mãe, que está com 87 anos, e está lá em casa ainda. É uma canção que fiz 

lembrando dele. Quando surgiram aquelas fotos do Che Guevara, em 2005, que saíram 

minutos antes de ele ser fuzilado em Santa Cruz de la Sierra. Esta canção é “Quem tem 

coragem”. 

 

     * * * 

- É feita a apresentação. 

     * * *    

 

O SR. CÍCERO DO CRATO – Disse o poeta Mario Benedetti: “defender a 

alegria como um princípio, defender a alegria como uma bandeira”. E contra a morte, 

contra o medo, contra a tortura, cantamos. De Maurício Tapajós e Paulo Cesar Pinheiro, 

“Pesadelo”. 

 

     * * * 

- É feita a apresentação. 

     * * *   

 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Meus parabéns! Muito 

obrigada ao grupo Cantoria Brasileira, Pedro Munhoz, Cícero de Crato e Pedro Rocha. 

Tem a palavra o Dr. Luis Fonderbrider. 

 

O SR. LUIS FONDERBRIDER - Pronunciamento em língua estrangeira.  

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Muito obrigada. Passo a 

palavra ao Dr. Samuel Ferreira, perito médico-legista, representante da Senasp e 

coordenador-geral do comitê científico destes trabalhos, do grupo Perus.  

 

O SR. SAMUEL FERREIRA - Boa tarde a todos. Vamos falar sobre os 

aspectos técnicos e científicos de todo esse trabalho relativo à identificação humana 

envolvida na Vala Clandestina de Perus.  

Fazemos parte do comitê científico do grupo de trabalho Perus e, dentre os 

objetivos principais da comissão científica, está a identificação de pessoas 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



36 
 

desaparecidas e também a determinação das causas de suas mortes, quando isso for 

possível, a partir do estudo traumatológico dos restos mortais. É isso que iremos 

comentar ao longo desta apresentação.  

Como o colega Luis disse, este é um trabalho multidisciplinar e multi-

institucional. Temos sete instituições envolvidas e essa diversidade, essa soma de 

esforços, é o grande diferencial deste trabalho, do ponto de vista científico. É uma 

experiência reproduzida em todas as partes do mundo que enfrentam esse tipo de 

desafio.  

Neste slide, por ordem alfabética, estão as instituições que participam do comitê 

científico: Associação Brasileira de Antropologia Forense, equipe argentina de 

antropologia forense, equipe peruana de antropologia forense, Polícia Federal do 

Ministério da Justiça, Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

Secretaria Nacional de Segurança Pública - Senasp e Universidade Federal de São Paulo 

- Unifesp. Ou seja, temos peritos oficiais do Brasil, peritos internacionais e também a 

parte acadêmica da Universidade Federal de São Paulo.  

Falando em equipes multidisciplinares, para que consigamos êxito em um 

trabalho complexo como este, é importante que haja vários tipos de formações 

acadêmicas e profissionais. Basicamente, trabalhamos com antropólogos forenses, 

arqueólogos, historiadores, odontolegistas, médicos legistas e geneticistas forenses.  

Basicamente, estamos falando de identificação humana. Falar de identificação 

humana, acima de tudo, é falar de identidade. O objetivo de uma identificação humana é 

estabelecer a identidade de alguém.  

Do ponto de vista forense e do ponto de vista pericial, a  identidade é o conjunto 

de características que individualizam uma pessoa, tornando-a distinta das demais. A 

identificação é o processo pelo qual se estabelece a identidade, tornando uma pessoa 

diferente da outra. Essas características individuais que conferem a identidade de uma 

pessoa possibilitam a diversidade na espécie humana. E é a essa identidade que 

buscamos chegar com esse projeto.  

Identificação, como dissemos, é o processo pelo qual se estabelece a identidade. 

Dentre os métodos mais conhecidos, existem a identificação por impressões digitais, a 

identificação por odontologia forense, a identificação por DNA e a identificação por 

antropologia forense. 

Em toda parte do mundo, em qualquer cultura, todos sabemos que a 

identificação humana é de extrema importância e ela tem uma interface de vários 
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aspectos - uma interface social e uma importância humanitária, jurídica, política, 

histórica, cultural, religiosa, memorial e, finalmente, de luto. Sabemos que o trabalho do 

perito é extremamente objetivo e técnico, mas, em última instância, o que nos motiva, 

sem dúvida, são todos esses itens, a partir dessa necessidade e provocação dos 

familiares - justa e legítima. Nunca, até então, houve um período em que houvesse 

tantas instituições e tantas pessoas envolvidas e empenhadas em resolver essa questão.  

A identificação humana é sempre um processo comparativo. Compara-se uma 

informação com outra para se chegar a um resultado. No caso de pessoas desaparecidas 

que já morreram, essa comparação é feita entre informações “ante mortem” - 

informações que os familiares têm daquela pessoa, daquele seu ente que desapareceu, 

como estatura e características físicas ou alguma informação médica, radiográfica, etc. - 

e alguma informação que os peritos eventualmente conseguirem constatar nos restos 

mortais.  

Dentre as informações “ante mortem” - aquelas informações relativas ao período 

em que a pessoa desaparecida estava viva -, existem diversos tipos de informações, do 

ponto de vista de documentação, do ponto de vista de características físicas e do ponto 

de vista de informações técnicas. Quanto à documentação, existe uma gama enorme: 

pesquisa histórica, arquivos, fotografias, registros, documentos, laudos médicos legais. 

Há características físicas, como sexo e estatura. Informações técnicas propriamente ditas 

podem ser radiografias daquela pessoa desaparecida que, eventualmente, o familiar 

possua, odontogramas - aquele papel extremamente simples em que, quando vamos ao 

dentista fazer um orçamento, ele avalia qual a condição dentária que o paciente tem -, 

próteses e, finalmente, bancos de perfis genéticos. Vamos falar bastante disso e da 

importância dessa informação “ante mortem”.  

Por melhores que sejam as informações “ante mortem”, se não tivermos 

informações extraídas dos restos mortais, não vamos conseguir identificar. Por outro 

lado, se conseguirmos informações preciosas do ponto de vista da análise dos restos 

mortais, mas não temos as informações “ante mortem”, não conseguiremos realizar a 

identificação. 

O sucesso de uma identificação depende, acima de tudo, da quantidade, mas, 

principalmente, da qualidade das informações - tanto “ante mortem” quanto “post 

mortem”. Dentre aquelas informações “ante mortem” sobre as quais falamos - como 

documentação e informações que os familiares trazem -, existem algumas que são 

extremamente importantes e, muitas vezes, não são difíceis de conseguir. Por exemplo, 
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há informações médicas. Às vezes, o familiar tem a informação de que aquela pessoa 

desaparecida teve um acidente ou se internou em um hospital em determinada época. Às 

vezes, com uma pesquisa no hospital, consegue-se um registro médico relacionado a 

fraturas ou ao tratamento que ele realizou.  

Principalmente nesse caso específico de Perus, é fundamental a chamada 

alimentação do banco de perfis genéticos de familiares de pessoas desaparecidas. 

Muitas vezes, falamos isso e as pessoas pensam que todos os familiares ou quase todos 

já doaram amostras. Na realidade, mais importante do que o número é a qualidade e o 

tipo de vínculo genético. Ou seja, às vezes, dois tios, dois primos, três primos doaram, 

mas o principal vínculo genético, se possível, é aquele vínculo relacionado aos genitores 

ou aos filhos. Quando isso não é possível, é importante haver amostras do maior 

número possível de irmãos.  

Vamos falar sobre isso ao longo da apresentação. A equipe “ante mortem” vai 

falar. A parte do banco de dados também vai ser falada. Temos a informação de que, a 

cada 18 pessoas desaparecidas, aproximadamente nove ou dez têm apenas um familiar 

que doou essa amostra - e esse familiar é um irmão. Na realidade, o irmão é importante, 

mas ele é pouco informativo. É importante que consigamos mais familiares para compor 

esse banco de perfis genéticos. 

Por melhores que sejam as informações “ante mortem”, se não conseguirmos 

extrair dos restos mortais informações importantes, a identificação também não é 

possível. O desafio na análise dos restos mortais é o estado em que se encontram, é a 

questão da integridade, da forma como se apresentam. Quem dera encontrarmos um 

conjunto ósseo completo. Provavelmente vamos nos deparar com um conjunto ósseo 

incompleto, fragmentado.  

O grande desafio é o conjunto ósseo misturado. Isso dificulta e limita bastante a 

identificação. Por quê? Porque no processo de análise nós vamos buscar informações 

médicas, antropológicas e odontológicas e, por último, coletar material para exame 

genético, para a comparação do DNA daqueles restos mortais com o DNA dos 

familiares para chegarmos à identificação. 

Fatores que interferem também, além do estado em que se apresentam os restos 

mortais, são fatores ambientais: temperatura. Por exemplo, calor, umidade, agentes 

químicos. Restos mortais que ficaram muito tempo em contato com o solo, ou seja, esse 

microambiente que se forma é extremamente prejudicial à conservação do material. 
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Enfim, são fatores que vamos descobrir à medida em que abrirmos as caixas para a 

análise dos restos mortais. 

Vamos a uma ilustração. 

Aqui temos uma amostra óssea que do ponto de vista antropológico e genético 

irá apresentar resultados potencialmente muito bons porque você tem um osso longo e 

completo, um fêmur. A partir de uma análise antropológica você pode estimar a altura 

dessa pessoa e do ponto de vista genético é um material ósseo que não está 

fragmentado.  

Na análise genética fazemos um corte, que chamamos de corte em janela, nós 

não seccionamos o osso ao meio pois isso poderia prejudicar a análise antropológica em 

termos da estimativa da estatura da pessoa. Temos então um corte feito na superfície 

desse osso longo. Esse é um material ósseo muito bom para análise de DNA. A coleta 

do material é feita nessa superfície branca, ou seja, nessa camada densa onde 

principalmente o material genético se encontra em grande quantidade. Esse material é 

cortado e processado. Ou seja, esse é um osso muito bom para ser trabalhado do ponto 

de vista antropológico. Nós conseguimos fazer a estimativa da altura e do ponto de vista 

genético. 

Aqui, para exemplificar, é um dos desafios que a perícia encontra em material 

ósseo que se encontra degradado. Vocês veem que ele é extremamente poroso e 

quebradiço. Você mal toca e ele se fragmenta. Isso é resultado não só do tempo, mas 

principalmente das questões ambientais em que esse resto mortal ficou armazenado ou 

mesmo instalado.  

Aqui a comparação de um material ósseo degradado de análise antropológica e 

genética extremamente complexa e aqui uma amostra de rotina encontrada há pouco 

tempo. Para vocês terem uma ideia, esta é uma amostra de 42 anos de um corpo que foi 

exumado. 

Aqui é o grande desafio nosso. Esta ilustração é de um perfil genético completo 

obtido a partir do resto mortal de um osso. 

Aqui, restos mortais misturados. Isso limita muito a identificação. Não impede, 

mas dificulta o trabalho.  

Para o exame de DNA que serão realizados, temos basicamente três tipos: o 

exame de DNA autossômico ou nuclear que é o ideal, é aquele com que a gente gosta de 

trabalhar porque ele tem um poder individualizante. Ou seja, você consegue discriminar, 

individualizar aquele resto mortal dizendo se ele, por exemplo, tem perfil compatível 
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para ser filho de uma pessoa ou não. No DNA autossômico a gente trabalha com 

herança paterna e materna. Nós temos mais informações na análise tanto do lado do pai 

quanto da mãe da pessoa desaparecida. 

O exame de cromossomo Y é muito bom, mas não consegue identificar, ele 

ajuda na triagem e direcionamento. O cromossomo Y é para indivíduos do sexo 

masculino, é uma herança patrilinear, que falamos do pai para o filho.  

O exame mitocondrial é muito importante para amostras antigas e degradadas. 

Apesar de não conseguirmos fazer identificação humana por DNA mitocondrial, porque 

ela só tem informação materna, não tem informação paterna, ela ajuda muito a fazer 

uma triagem e a direcionar o processo de identificação. O grande objetivo é conseguir 

ter um banco genético com o maior número possível de amostras para conseguir obter o 

perfil genético daqueles restos mortais que forem examinados.  

A identidade é o conjunto de características que individualiza uma pessoa, 

tornando-a distinta de outras, e essas características, do ponto de vista genético, estão 

ilustradas nesta imagem. Esta é uma ilustração da nossa identidade genética e a tradução 

é como se fosse um código de barras. Nesse código de barras, em cada região do DNA, 

temos sempre duas informações quando trabalhamos com DNA nuclear. Uma 

informação herdada de nosso pai e uma informação herdada de nossa mãe. 

Só para ilustrar, o código de barras do meio diz respeito a um resto mortal de 

uma pessoa desaparecida. Sempre há duas informações em cada região do DNA. Essas 

informações são ilustradas por picos, que são traduzidos por números. Cada um de nós, 

em cada região do DNA, tem esse código de barras, tem esses números e eles não se 

repetem entre a população, apenas em gêmeos univitelinos.  

Buscamos, primeiro, conseguir o perfil genético de um resto mortal. Em seguida, 

é preciso ter familiar em número suficiente para que possamos fazer a comparação e, se 

possível, fazer o DNA nuclear. Esse DNA autossômico é obtido, principalmente, 

quando a amostra óssea é de boa qualidade. Separamos esses números, que dizem 

respeito à herança que recebemos de nosso pai e de nossa mãe, e procuramos. 

O código de barras de cima, como mostrado na imagem, é potencialmente o 

genitor feminino daquele resto mortal, e o código de barras de baixo é, potencialmente, 

o genitor masculino. Separamos esses dois números que herdamos de nossos pais e 

vemos se, por acaso, o nosso suposto pai ou a nossa suposta mãe, neste caso, tem esses 

números. 
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À medida que isolamos e confirmamos que esses supostos pais têm esses 

números, potencialmente esse resto mortal está identificado. Isso é feito em todas as 

análises, idealmente quando temos número de familiares, principalmente, com vínculo 

genético próximo como o pai, a mãe ou os filhos. Quando isso não é possível, 

precisamos do maior número possível de irmãos, de dois em diante. Um irmão é pouco 

informativo. Novamente, essa comparação, DNA nuclear. 

O cromossomo Y é herdado de pai para filho. Nós não conseguimos identificar 

alguém por cromossomo Y, mas este é um exemplo desse código de barras de um resto 

mortal, o perfil genético masculino dele. Esse de cima, como observado na imagem, é o 

pai do indivíduo a que pertencia esse resto mortal. Vocês podem ver que é igualzinho, 

ou seja, não dá para saber quem é o pai e quem é o filho, mas dá para saber que eles 

pertencem a uma mesma linhagem. Isso é extremamente importante também. 

Conseguimos a extração do cromossomo Y em amostras complexas. 

O objetivo que buscamos é ter a informação completa, mas, por melhor e mais 

completo que seja um perfil genético obtido de restos mortais, se não houver perfis 

genéticos de familiares para fazer a comparação, a identificação por DNA não será 

possível. Então, a importância da doação de amostras, por parte de familiares, para 

compor esse banco de perfis genéticos para se fazer a comparação, posteriormente, com 

os dados. 

Em cada cultura, seja a ocidental, a oriental, a indígena ou a africana, há a 

importância da identificação humana, importância social, humanitária, jurídica, política, 

histórica, cultural, memorial, religiosa e, por fim, o luto, encerramento de todo esse 

processo. Como perito, nosso trabalho e objetivo é técnico e tem que ser assim. O que 

nos motiva é toda essa motivação de familiares, todos esses aspectos. Isso só foi 

possível em virtude do somatório de esforços presentes.  

Quando citamos e falamos nomes, corremos o risco de nos esquecer de alguém, 

mas não temos como não falar desse grupo que está aqui, hoje, motivado, inicialmente,  

por familiares. Se não fossem vocês, não estaríamos aqui hoje. Agradecemos esta 

oportunidade, é um desafio que nos motiva. Além dos familiares, gostaríamos de 

agradecer à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

particularmente, à ministra Ideli Salvatti, enfim, a toda a equipe da Comissão Especial 

sobre Mortos e Desaparecidos, na pessoa do Rafael Schincariol, do Fábio, da Cristina, 

da Catarina, da Eugênia, da Prefeitura de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos, 
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com o secretário Sottili e com a Carla, que tanto se empenharam nisso. E uma parte 

fundamental nesses atores: a academia.  

A academia é fundamental porque esse trabalho de Perus é uma porta que se 

abre para tentarmos resolver toda a questão de identificação humana, de pessoas 

desaparecidas no País, indigentes, enfim. Em relação à academia, agradecemos 

profundamente o empenho da reitora Soraya, que tanto tem trabalhado por isso. Sem a 

academia isso não seria possível. O professor Javier Amadeo e o nosso colega, 

coordenador do Centro de Antropologia e Arqueologia da Unifesp, professor Rimarcs. 

Se não fossem os esforços, não seriam possíveis todos esses atores. 

E aos colegas peritos, Marcos Paulo, representando a Associação Brasileira de 

Antropologia Forense; Amaury, representando a Polícia Federal; Luis, da Argentina, e 

Pablo, do Peru. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Muito obrigada, Dr. 

Samuel. Passo a palavra a Rafael Souza. 

 

O SR. SAMUEL FERREIRA - Gostaria de ressaltar também a importante 

participação da equipe de arqueólogos e antropólogos contratados pela SDH, 

representados pelo Rafael e pela Márcia, que estão fazendo um excelente trabalho em 

toda a pesquisa e documentação ante mortem, e o apoio da Comissão Estadual da 

Verdade. 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Gostaria de deixá-los para 

o final para poder chamá-los de “caçulas” e elogiar o belíssimo trabalho que vêm 

fazendo. Já que o Dr. Samuel disse, vou aproveitar e fazer novamente o reconhecimento 

ao trabalho que vocês vêm fazendo. Obrigada. 

 

O SR. RAFAEL SOUZA - Boa tarde. Meu nome é Rafael, sou arqueólogo. 

Essa é a Márcia, também arqueóloga. 

Estamos aqui para apresentar um pouquinho de uma etapa de pesquisa que se 

costuma chamar ante mortem. Estaremos também na parte de análises dos 

remanescentes ósseos, mas estamos aqui apresentando essa etapa, que é bastante 

importante, porque o desaparecimento é físico, é social, e precisamos entendê-lo dentro 
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de um contexto. Essas pessoas somem, desaparecem, dentro de um contexto específico; 

essa vala acontece dentro de um contexto; esse cemitério acontece dentro um contexto 

também. 

Como objetivos do que estamos chamando de pesquisa preliminar e etapa ante 

mortem, colocamos dois principais. Um, é lidar com a memória do próprio processo, a 

partir da abertura da vala nos anos 70 até os anos 90, mas, principalmente, entender o 

que aconteceu a partir dos anos 90 até agora, até este trabalho de retomada. Isso é 

bastante importante porque vários passos foram tomados e várias decisões foram 

tomadas e, ao invés dessas decisões irem contra o desaparecimento, na verdade, 

acabaram indo de encontro ao que o desaparecimento é: a ocultação, a falta de 

informação, a falta de clareza, a falta de documentos. 

Estamos tentando entender a memória desse processo, organizando, levantando, 

inclusive, produzindo documentação. Existe pouca imagem fotográfica sobre 

determinadas etapas e estamos tentando revelar isso porque, dentro dessa abordagem, 

dessa crítica e desses passos contra o desaparecimento, é importante que materializemos 

algumas coisas. E essa materialização passa a gerar, por exemplo, fotografias, ou 

encontrar fotografias e devolvê-las, falar o nome das pessoas, referir-se a elas não mais 

como remanescentes ósseos, mas como Grenaldo, Ísis, Dimas, Flávio. 

Em um segundo momento, estamos tentando fechar uma lista de desaparecidos 

políticos. É importante lembrar, e aqui nesta Mesa isso foi tocado em vários momentos, 

que estamos lidando com uma máquina de desaparecimento. Essa máquina de 

desaparecimento acaba incidindo sobre pessoas que não se encaixam, sobre pessoas que 

incomodam, como foi falado. Lembro, então, não só dos desaparecidos políticos que 

podem estar nessa vala, como outras pessoas que morrem, perdem seus nomes e acabam 

indo parar no cemitério como desconhecidos. Lembro das populações indígenas, como 

os Waimiri Atroari, que, também, foram dizimados e sobre os quais sabemos 

pouquíssimo. Lembro-me dos camponeses e de outras pessoas que acabam 

desaparecendo dentro de instituições do Estado.  

Temos proposto essa ficha para desaparecidos políticos, sempre tendo em mente 

que estamos em um contexto maior de desaparecimento e entrando, propriamente 

dizendo, na etapa ante mortem. 
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A SRA. MÁRCIA HATTORI - Bom, eu trouxe um pouco da documentação e 

de tudo o que estamos analisando dentro desse processo que o Rafael acabou de falar, 

sobre a pesquisa preliminar.  

Como já foi dito na Mesa anterior, esse processo não começa agora. Partimos de 

uma extensa documentação que está dispersa em diferentes lugares. Há tanto 

documentação primária como secundária, além de fontes audiovisuais. Essa pesquisa 

preliminar possibilita compreender desde o planejamento e concepção do que foi a 

construção do Cemitério Dom Bosco até as etapas dos trabalhos de identificação que 

foram desenvolvidos ao longo do tempo. Isso vai nos possibilitar entender como vão 

estar esses remanescentes humanos, a partir do momento em que formos abrir essas 

caixas. Existe um histórico, mas a nossa ideia é pormenorizar esse histórico e entender. 

Por exemplo, foram mandadas amostras de DNA para determinado país; essas amostras 

voltaram, foram recolocadas nas caixas de origem, enfim. Esse histórico tem um pouco 

esse intuito.  

Listamos toda a documentação que temos analisado até agora - o “Diário Oficial 

de São Paulo”, de 1940 a 1980, as fotografias aéreas e cartografias de 1972, 1974 e 

1977 - para entender esse planejamento e concepção do Cemitério de Perus.  

Estamos finalizando na semana que vem a análise dos 20 livros de registro do 

Cemitério Dom Bosco. Nosso recorte foi de 1971, data da inauguração, até 1980, para 

entender um pouco essa política de desaparecimento e o perfil daqueles que foram 

inumados na vala.  

Outra parte, também, é a análise dos cinco mil documentos produzidos pela CPI 

de Perus, os documentários e registros audiovisuais de escavação e do trabalho para 

entender um pouco como foi esse processo de exumação, que afeta, diretamente, no 

grau de preservação dessas ossadas. Além disso, temos olhado as 34 horas de vídeo da 

documentação do laboratório do Departamento de Medicina Legal da Unicamp, as 

fichas de análise antropológica produzidas pela Unicamp e os arquivos do Ieve - para 

entender melhor esses trabalhos de análise e identificação, realizadas pelo departamento 

-, as atas de reunião do Instituto Médico Legal e da USP, os inquéritos civis e a ação 

civil pública do Ministério Público Federal, as atas de reunião, exumações e análises 

realizadas pela Polícia Federal - para compreender esses últimos trabalhos 

desenvolvidos pela cooperação entre o Ministério Público Federal e a Polícia Federal.  

Aqui, apresento também, um pouco da documentação que estamos analisando 

para a pesquisa ante mortem. Já foram feitos outros trabalhos que produziram fichas 
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ante mortem, enviadas pela Unicamp e preenchidas pelos familiares. Estamos 

analisando, também, os vídeos da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, a 

documentação da comissão de familiares de mortos e desaparecidos políticos, a 

documentação que existe no Arquivo Público do Estado de São Paulo, a bibliografia 

disponível e o banco de dados da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência. Isso 

tudo tem o intuito de materializar essas memórias e levantar o que já existe sobre cada 

um.  

Existe uma extensa bibliografia, mas tudo isso, como o Rafael já disse, está 

disperso. 

 

O SR. RAFAEL SOUZA - Bom, só reforçando, essa etapa ante mortem vai 

para muito além de elaborar perfis biológicos dessas pessoas. Essa etapa de ante mortem 

é, na verdade, a rememoração desse ente querido, é a materialização dessa pessoa e a 

reafirmação do que passou com ela e das memórias que esses familiares têm dessas 

pessoas. É muito importante que sempre falemos nisso, porque gerar documento em 

papel é materializar o que aconteceu com essas pessoas. 

Vemos aqui a ilustração dos trabalhos que estamos desenvolvendo no Cemitério 

de Perus. A ideia é pegar todos esses 20 livros referentes à década de 70, até o começo 

da de 80, e tabular todos os dados relacionados aos desaparecidos que entraram com 

nomes, desaparecidos que entraram com nomes falsos e a todos os desconhecidos 

presentes nos livros. Os livros têm cerca de 700 páginas, então uma quantidade de 

dados bastante grande é gerada.  

Temos imagens de alguns itens que coletamos: nome, idade, sexo, local de óbito, 

causa de morte, nome de médicos legistas, funcionários e a própria localização no 

cemitério. Por que isso é importante? Conseguimos cruzar esses dados e gerar uma série 

de outros dados, cruzando essa documentação com outros documentos, que são os 

documentos que vamos começar a trabalhar, que estão no arquivo do Estado. Assim 

podemos entender um pouco como pessoas estavam desaparecendo, falhas nessa 

transmissão dos dados, como os desaparecidos políticos estavam entrando nesse 

cemitério, entender esse mecanismo de desaparecimento e levantar outros dados em 

torno desses mecanismos que vamos mostrar. 

Colocamos algumas imagens de como algumas pessoas aparecem nos livros. 

Vocês familiares passaram por isso, com certeza. Então, aqui temos Dario Marcondes, 
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que é o nome falso de Francisco; Grenaldo, Massahiro, também nome falso de Hiroke 

Torigoe. 

Temos um exemplo do que conseguimos fazer com esses dados do cemitério. 

Temos todos os locais de óbito relacionados às pessoas que entraram no Cemitério de 

Perus entre 71 e 73, feito pela Aline. Isso é um exercício entre 71 e 73; isso é 

importante porque conseguimos não só visualizar os pontos de maior incidência de 

pessoas que morreram e entraram como desconhecidas e dos desaparecidos políticos, 

mas também conseguimos relacionar lugares de maior incidência a proximidades de 

locais bastante emblemáticos da repressão, como por exemplo dois desconhecidos 

encontrados na Rua Tutoia, entre 71 e 74. 

Filtrando todos esses dados, conseguimos entender um pouco como o cemitério 

se relacionava à entrada dessas pessoas que perdem seus nomes e suas identidades, e 

que instituições são relacionadas a esse mecanismo de desaparecimento. Essas 

instituições são instituições médicas; as universidades estão ligadas diretamente 

também; hospitais psiquiátricos; juizados de menor; centro de recolhimento de 

moradores de rua; maternidades e uma série de outros institutos. Filtrando todos esses 

dados, conseguimos ver que temos, até 78, como desconhecidos, somando 

desconhecidos e desaparecidos políticos com nomes e nomes falsos, cerca de 5000 

pessoas entrando nesse cemitério, tirando as pessoas com nomes. Há uma 

predominância de pessoas encontradas mortas nas ruas, segundo os dados do cemitério, 

mas há alguns dados bastante interessantes, como as pessoas que vêm diretamente de 

delegacias policiais, pessoas encontradas nos rios, viadutos, matagais. Por exemplo, 24 

pessoas encontradas no bairro de Parelheiros, no rio Pinheiros e nas usinas, etc. 

Colocamos aqui alguns exemplos dessa pesquisa sistemática, lendo todas as 

páginas desses livros. Por exemplo, temos aqui um dado de 1972 de ossadas vindas 

diretamente de delegacias no Cemitério de Perus, ou seja, não era um corpo, na verdade. 

Era um corpo em decomposição, ou só os ossos. E a primeira imagem mostra uma 

ossada vinda diretamente do Hospital Psiquiátrico de Juqueri, com laudo feito pelo 

Harry Shibata. Essa ossada é transferida, não identificada, direta do Hospital do Juqueri 

e entra no Cemitério de Perus. 

 

 A SRA. MÁRCIA HITTORI - Apresentamos um pouco como produzimos 

essa ficha de dados ante mortem, reforçando como o Rafael mesmo disse, que essa ficha 

de dados ante mortem é muito mais que uma coleta de dados ou a construção de um 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



47 
 

perfil biológico, é a materialização dessas memórias de familiares e companheiros. Ela 

envolve um processo maior, que é lidar com o desaparecimento. A ideia da ficha ante 

mortem é materializar isso.  

Trouxemos um pouco de como nós construímos essas fichas, a partir das fichas 

utilizadas já pela equipe peruana de antropologia forense, pela equipe argentina de 

antropologia forense e pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A partir disso, 

fizemos algumas reuniões com a equipe de peritos, fizemos as alterações e 

considerações para o contexto local e produzimos esta última versão. 

A ideia dessa ficha e do trabalho ante mortem envolvem a retomada de relação 

com os familiares. Vale lembrar também que ao longo dessas duas últimas semanas 

tentamos entrar em contato com os familiares dos desaparecidos que possivelmente 

estariam inumados na vala e conseguimos entrar em contato com alguns. Porém, muitos 

contatos estavam bastante desatualizados. Outro ponto é a materialização, que vai 

contra essa política de desaparecimento. 

 

O SR. RAFAEL SOUZA - Traremos alguns dados importantes para pensarmos 

como herdamos agora o processo iniciado nos anos 90. Claro que essas pesquisas 

relacionadas à vala de Perus já vêm ocorrendo há bastante tempo, mas a partir dos anos 

90 conseguimos ter um controle e fazer uma análise um pouco mais refinada de como 

esse processo acaba influenciando no que iremos encontrar agora quando abrirmos 

aquelas caixas novamente.  

Como arqueólogo, estou olhando de que forma isso está influenciando 

diretamente nas possibilidades que temos de identificação e nas ações que podemos 

desenvolver relacionadas a essa vala no contexto geral. Como antropólogo, temos que 

pensar que a abertura dessa vala, como os familiares colocaram aqui diversas vezes, tem 

um componente, um peso simbólico incrível, uma resignificação muito importante de 

uma materialização de uma série de angústias e suspeitas relacionadas à existência dessa 

vala. E pensando como historiador, é óbvio que isso está inserido em um contexto, em 

um processo histórico político. 

Por que isso é importante? Estou assistindo a 34 horas de vídeo relacionadas às 

análises realizadas no Cemitério de Perus. Uma pequena parte é relacionada à própria 

abertura da vala. Temos pouquíssima documentação diretamente ligada à abertura da 

vala, a como ela foi aberta e às informações que existiam ali dentro que foram perdidas, 

uma vez que uma escavação não é um procedimento que possa ser repetido, como uma 
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análise. A escavação só acontece uma vez, e se você não registra os dados corretamente, 

não consegue mais a informação que poderia ter tirado dali. 

Nos anos 90 essa vala é aberta. Estamos vendo que existe uma ausência de 

documentação relacionada a todo esse processo. A escavação e a retirada desses ossos 

remanescentes dessas pessoas dessa vala é uma etapa imprescindível, e a maneira como 

ela acabou sendo conduzida influenciou bastante o grau de preservação e como esses 

ossos estão sendo encontrados hoje. 

A falta de documentação acaba levantando uma série de questões, uma série de 

dúvidas que temos acerca das informações que poderíamos tirar ali. A partir desses 

vídeos, temos produzido uma documentação fotográfica. Estamos transformando 

pedaços desses vídeos em fotografias para criar um álbum de informações sobre essa 

vala. E estamos tentando fazer um levantamento amplo para achar em todos os arquivos  

e qualquer referência que se relacione à etapa de escavação e ao que aconteceu depois. 

Estou exibindo algumas imagens. Esta imagem mostra como esses sacos 

estavam dentro da vala. Podemos perceber que esses sacos já estavam abertos lá dentro. 

Os sacos estavam rasgados. Essa foi a maneira como os ossos foram retirados. Esse 

saco está rasgado, os ossos estão espalhados no fundo e essa pessoa está juntando os 

ossos que estão espalhados, que não temos certeza se pertencem a apenas uma pessoa. 

Isso tudo se torna um saco. 

O que era feito, então? Esses sacos eram retirados de dentro da vala, eles eram 

abertos no próprio local. É possível ver então esse saco original na verdade sendo 

substituído por um novo saco. É possível ver, no vídeo, pedaços de ossos caindo fora 

nas proximidades, pedaços de falanges, pedaços de costela, caindo em volta desse saco 

rasgado.  

Esse saco era fechado, era grampeado, com uma etiqueta em papel colocada 

externamente, que é uma coisa que não se usa, porque o papel, uma vez que ele não está 

isolado do conteúdo do ambiente, absorve umidade. E é escrito à caneta, o que agrava 

um pouco a situação, porque a tinta da caneta, assim que o papel absorve a umidade, 

acaba borrando. E a probabilidade de uma etiqueta presa externamente ao saco cair é 

muito grande, assim como aconteceu. Então, você perde a referência de onde isso saiu.  

Daí os sacos eram retirados da vala e acabavam sendo empilhados ao lado da 

vala. Esse empilhamento também deve ter prejudicado ainda mais o grau de integridade 

desses remanescentes ossos, uma vez que tendo peças como crânios ou mesmo outros 
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ossos que estão no fundo de uma pilha de sacos, isso, provavelmente, deve ter quebrado 

um pouco mais esses remanescentes esqueléticos.  

Aqui então esses sacos eram colocados em determinados dias, eram empilhados, 

novamente, em carrinho de mão e eles eram levados para a área administrativa do 

cemitério de Perus. Em alguns  momentos esses sacos ficaram guardados na área que 

era o banheiro, e em outros, numa sala. Então, esses sacos eram novamente empilhados. 

Uma vez que esses ossos estavam úmidos - porque os ossos acabam absorvendo a 

umidade do próprio solo, e é possível ver, nos vídeos, que esses ossos estavam úmidos - 

você guardar esses remanescentes ossos diretamente no saco, fechar e lacrar esse saco, 

você acaba criando um microambiente.  

É como se fosse uma estufa, porque aquela umidade não vai sair e aquele calor 

vai manter-se e aquilo vai propiciar a proliferação de uma série de bichinhos e micro-

organismos que vão acelerar a degradação dos próprios ossos. 

O que a gente vê, então,  a partir do momento que esses ossos saem do 

cemitério, são questões relacionadas a como isso é armazenado e acondicionado. E 

podemos perceber um pouco de como foi feito a triagem: na verdade foi feita uma 

primeira análise in loco.  

O que vemos no vídeo são algumas questões a se pensar: como a metodologia 

foi conduzida? E uma coisa bastante importante que é  lendo a documentação e 

assistindo aos vídeos e tentando sistematizar e criar uma narrativa cronológica sobre 

isso, é possível perceber que no momento da abertura da vala - e baseado no 

depoimento de diferentes pessoas em diferentes documentos - na verdade, o que tem de 

quantidade muda. O número acaba mudando, em diversos momentos, do que tem na 

vala. E quando esses sacos da vala são abertos, alguns sacos já possuem dois crânios, e 

é possível ver, depois na análise, que diversos já possuem, por exemplo, três fêmures. 

Então, no mínimo, seriam duas pessoas, dependendo do fêmur e três crânios, que com 

certeza são três pessoas.  

Então, lendo a documentação acaba surgindo a dúvida de que o número de 1049, 

talvez, se refira a 1049 caixas e não a 1049 pessoas, uma vez que uma caixa pode ter 

dois crânios. Então, nós não sabemos, com exatidão, quantas pessoas existem em 1049 

caixas, que é uma problemática que nós vamos acabar trabalhando nas análises. 

Então, temos aqui algumas fotos da análise que era feita in loco. Essa primeira 

imagem que está escrito 94 embaixo tem um esparadrapo escrito 3, é uma maneira de 
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classificar quando um saco tinha mais de um crânio: era 94.1, 94.2 e 94.3, então esse é o 

terceiro crânio da  caixa 94. 

Em um determinado momento esses remanescentes ossos são passados para 

outro saco: é um saco branco; alguns deles são de plástico e outros de tecido, que é um 

material que agrava um pouco mais a maneira como esses remanescentes ossos estão 

guardados, uma vez que nem o tecido e nem o plástico protegem de choque mecânico, 

de batida, e também guardam umidade. Então, eles são empilhados num caminhão de 

mudança e são levados para a universidade onde vão ser analisados.  

O parêntese tem que ser feito: só foi possível reconstituir boa parte desse 

processo graças à organização que os familiares têm.  

E aí temos que citar aqui a importância do arquivo que os familiares criam, uma 

vez que o Estado perde muitos desses documentos, como aqui foi falado. Graças a isso 

nós conseguimos o acesso a algumas imagens que vou mostrar aqui e entender um 

pouco dessa conjuntura. Mas esses são sacos de algodão, como eles estavam na 

Unicamp em determinado momento.  

Essas fotos são bastante importantes porque  não são simplesmente fotografias. 

Isso é o olhar dos familiares chegando em 98 na universidade onde estavam 

acondicionando esses ossos. Essas fotos falam por si só como eles encontraram isso 

acondicionado nas salas. Eles estão com móveis em cima. Novamente os sacos brancos 

são os remanescentes ósseos e essas cadeiras estão jogadas em cima. 

Algumas caixas são caixas de crânio, só de crânios. Esses crânios visivelmente 

não estão numerados, o que é um procedimento problemático, uma vez que esses 

crânios foram tirados do conjunto de restos ósseos e foram colocados em uma caixa. O 

que queremos entender quando abrirmos essas caixas é se esses crânios voltaram para as 

caixas brancas, como eles voltaram ou se vão existir caixas como essas. 

Também encontraram sacos de vértebras, por exemplo, sem qualquer referência. 

Novamente então, em determinado momento, você tem uma enchente na sala, e isso é 

molhado. A lama entra e molha todos esses remanescentes ósseos que estão em sacos de 

tecido. Esses sacos então guardam mais umidade ainda. 

Depois, em 2000, com o fim dos convênios envolvendo as instituições que 

estavam responsáveis por essa análise, esses remanescentes ósseos são colocados em 

caixas brancas e eles vão para o Cemitério do Araçá, para serem guardados nos nichos. 

É claro que muda a forma de acondicionamento, mas o fato de esses 

remanescentes ósseos terem sido transportados tantas vezes em caminhões, sem caixas, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



51 
 

e entrarem em um local que é vulnerável, não só do ponto de vista do acesso físico, 

como também do ponto de vista que esse prédio não é utilizado pelo próprio cemitério 

porque ele guarda umidade, ele tem problemas de ventilação. É para pensarmos como 

essa nova etapa influencia nessa guarda e nessa preservação novamente desses 

remanescentes que estão no Araçá. 

Em 2013 então, graças a um esforço de familiares, a equipe argentina de 

antropologia forense veio ao  Brasil fazer um diagnóstico em 21 caixas, que já estavam 

separadas pelas análises dos anos 90 como sendo potencialmente de um desaparecido, 

que é o Hiroaki Torigoe. 

O que a equipe argentina percebe ao abrir essas caixas é que o grau de umidade 

e fungos nos ossos é bastante grande. Isso é muito problemático porque, em geral, esses 

micro-organismos vão comer bem a parte onde está o DNA para ser retirado.  

Percebem que, dessas 21 caixas que estavam separadas como potencialmente um 

homem, quatro delas, na verdade, se referiam a mulheres e 16 não correspondiam à 

idade do Hiroaki Torigoe. 

Separam 21 caixas como sendo potencialmente do Hiroaki Torigoe, mas a 

equipe argentina percebe que existe uma série de problemas metodológicos, por 

exemplo, relacionados à análise pautada na integridade do material.  

Uma vez que a integridade do material foi, com certeza, influenciada pelos 

próprios procedimentos  e passos tomados, e uma vez que esses crânios podem ser 

reconstituídos, porque, às vezes, um projétil na verdade espatifa o crânio, esses crânios 

tinham que ser analisados inteiros e colados, é uma coisa que não foi...  

Por isso que também estamos fazendo essa equipe, para reanalisar todas as 

caixas, e não só as caixas que tinham sido apontadas como potencialmente de um 

desaparecido, porque  estamos vendo que essas caixas potencialmente apontadas 

também contém uma série de questões. 

 

A SRA. MÁRCIA HATTORI - Separamos aqui como chegamos na listagem 

desses possíveis desaparecidos, que possivelmente estariam inumados na vala. Partimos 

de diferentes documentos e listas e somamos todos os nomes que possivelmente teriam 

sido inumados na vala.  

Fizemos uma atualização dessas listagens, uma vez que elas também estavam 

desatualizadas e tiramos aqueles cujos restos mortais já foram entregues e identificados 

e temos realizado essas justificativas para a entrada nessa listagem. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



52 
 

Essa opção de inserir todos os nomes que estavam nessa documentação está 

relacionada também a um cuidado, uma vez que estamos lidando com uma política de 

desaparecimento. Também a importância de se constituir um banco de dados “ante 

mortem”.  

Neste slide apresentamos os nomes e as várias listas com as quais mexemos. 

Cruzamos todas essas listas e chegamos ao número de 41 pessoas. 

Também é importante falar que, durante a análise da documentação primária, 

encontramos muitas fotos que, imaginamos, sejam originais. Essas fotos ficaram 

guardadas durante mais de 15 anos, em alguns casos 25, e nunca foram devolvidas para 

as famílias.  

Então, uma parte que consideramos muito importante quando formos visitar 

essas famílias é devolver essas fotografias, uma vez que, quando você não devolve uma 

foto para uma família, você está colaborando com essa estratégia de desaparecimento. 

Você está desaparecendo com um registro fotográfico e material da pessoa. Assim, uma 

das ações que queremos estabelecer ao visitar essas famílias é devolver essas fotos, que 

imaginamos serem originais, a essas pessoas. 

 

O SR. RAFAEL SOUZA - Agora vamos apresentar a lista de desaparecidos, 

que contém algumas pessoas que não são desaparecidas políticas, mas são igualmente 

desaparecidas, que acabamos encontrando nesse processo de entender como essas 

pessoas estavam perdendo suas identidades em São Paulo e entrando como indigentes 

no cemitério de Perus. 

Antes disso, faço algumas considerações, tendo em vista essa rápida 

apresentação da análise da documentação. O número mínimo de indivíduos que pode 

estar na vala pode ser maior do que 1049. Amostras de remanescentes ósseos foram 

enviadas para diversos lugares na tentativa de extração e confronto. Para a Alemanha, 

Minas Gerais, Colômbia, Inglaterra, São Paulo, mas essa documentação é ausente. 

Ausente, por exemplo, de termos de cadeia de custódia, de termos de proteção e de 

relatórios de resultados. Como a Márcia falou, não conseguimos saber com exatidão de 

quem foram esses remanescentes ósseos e se isso volta para as caixas.  

A relação com os familiares é muito tênue. Como a Márcia disse, a 

desatualização dessa lista é um sinal claro da não relação do Estado com esses 

familiares. Existiam números de três dígitos, e São Paulo tem nove dígitos, então esses 

números eram muito antigos. Essa relação precisa ser retomada de diversas maneiras.  
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A documentação sobre o processo é bastante incompleta. Apesar de ter muitos 

documentos, eles são bastante incompletos em relação ao que acontece especificamente 

com cada caixa e com cada processo desencadeado a partir daí.  

Agora apresentaremos algumas fotos que são, na verdade, a lista de 

desaparecidos que estamos propondo que sejam buscados nesse material relacionado à 

vala clandestina de Perus: 

Abílio Clemente Filho, Aluísio Palhano Pedreira Ferreira, Ana Rosa Kucinski 

Silva, Aylton Adalberto Mortati, David Capistrano da Costa, Devanir José de Carvalho, 

Dimas Antônio Casemiro, Edgard Aquino Duarte, Eduardo Collier Filho, Elson Costa, 

Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, Francisco José de Oliveira, Grenaldo de 

Jesus da Silva, Heleny Telles Ferreira Guariba, Hiran de Lima Pereira, Hiroaki Torigoe, 

Honestino Monteiro Guimarães, Ieda Santos Delgado, Ísis Dias de Oliveira, Issami 

Nakamura Okano, Itair José Veloso, Jayme Amorim Miranda, João Massena Melo, Joel 

Vasconcelos Santos, Jorge Leal Gonçalves Pereira, José Milton Barbosa, José 

Montenegro de Lima, José Roman, Luís Almeida Araújo, Luís Inácio Maranhão Filho, 

Luiz Hirata, Marlene Rachid Papembrok, Olímpio de Carvalho, Orlando da Silva Rosa 

Bonfim Júnior, Paulo César Botelho Massa... (SEGUE PEDRO) 

Paulo César Botelho Massa. Paulo de Tarso Celestino da Silva. Paulo Stuart 

Wright. Thomaz Antônio da Silva Meirelles Neto. Vítor Luiz Papandreu. Walter de 

Souza Ribeiro. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Obrigada Márcia, obrigada 

Rafael. Belíssima apresentação; belíssimo o trabalho de vocês. Tem a palavra o Dr. 

Amaury Souza Jr., do Departamento de Polícia Federal. 

 

O SR. AMAURY SOUZA JR. - Boa noite a todos. Serei bem breve. Na 

verdade, vou só complementar as apresentações do Dr. Samuel, do Rafael e da Márcia, 

falando especificamente sobre o banco de DNA. Falarei sobre o que nós temos hoje já 

pronto do banco, em função do que falta ainda em relação às doações dos familiares, e 

não exatamente de trabalho a ser feito.  

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Não está entrando o slide. 

Entrou? É o mesmo slide, Dr. Amaury? 
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O SR. AMAURY SOUZA JR. - É a continuação. 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - É a continuação deles.  

  

O SR. AMAURY SOUZA JR. - Bom, acho que conseguimos resolver esse 

probleminha técnico. Rapidamente, sobre o banco de perfis genéticos: esse banco 

começou a ser elaborado pela Polícia Federal desde o início de 2012 lá em Brasília, no 

Instituto Nacional de Criminalística, em função de um acordo com a Secretaria de 

Direitos Humanos. Nós utilizamos um software americano de comparação - o software 

do Codes - que faz a comparação entre o banco de referência dos familiares e o banco 

de material questionado. Que material de referência é esse que chegou ao nosso 

instituto? É o material proveniente do laboratório Genomic, que foi coletado dos 

familiares antes de 2011; e também material avulso que é coletado pela SDH a partir de 

um fluxo de contato com as famílias. Para esse contato é marcado hora, data e local, 

com o apoio da Criminalística da Polícia Federal. Esse perito vai junto com os 

familiares, para fazer a coleta desse material. 

Anteriormente esse material coletado era sangue, num papel-cartão. Hoje em dia 

já utilizamos um método muito mais simples, indolor. Basta a coleta do material da 

mucosa, como se fosse um cotonete, bem simples. Então, é bem mais fácil hoje para as 

pessoas que tinham até certo temor de retirar sangue e tudo o mais. É um kit simples, 

que utilizamos hoje em dia. 

Lembro que essa abordagem é feita por um representante da Secretaria de 

Direitos Humanos. Não é feito pela Polícia Federal, então não existe esse aspecto 

policial. O perito comparece apenas para fazer a coleta e para explicar para o familiar 

como vai funcionar, como vai ser feito, o que vai ser feito com esse material. 

Esse familiar, antes de fornecer o material, assina um termo de consentimento 

livre. É necessário que a doação seja espontânea. Sendo espontânea, da mesma forma 

como ele doa, ele também, a qualquer momento, pode pedir a retirada desse material do 

banco de perfis genéticos.  

Por isso esse banco nunca acaba, ele nunca está pronto. Ele necessita de amostra 

e se um familiar que, por uma situação ou outra, achar que esse material não deve mais 

estar dentro do banco, ele pode fazer uma solicitação formal e o material dele é retirado 

desse banco.  
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Essa ficha é muito importante, esse termo, é aquilo que o Dr. Samuel já disse: o 

grau de parentesco com o desaparecido. É fundamental termos esse grau de parentesco 

porque o software faz a comparação entre o material de referência e o material 

questionado, ele avalia tudo isso, como o Samuel já informou: pai, mãe, filhos. Mas no 

caso de, nesse primeiro momento, não termos esse material, irmãos, tios, primos. Existe 

a necessidade de fazer a linhagem, se é do lado paterno ou lado materno. Então, com 

esse termo ele faz esse preenchimento, principalmente naquela folha 12, explica 

direitinho para o perito qual a sua relação. 

Samuel também disse outra coisa importante, que são os três tipos de DNA: 

nuclear, o cromossomo Y e o mitocondrial. E lá, na Polícia Federal, a partir do 

momento em que temos aquela informação, do grau de parentesco, também fazemos o 

exame de DNA baseado na informação que aquele doador pode dar, numa comparação 

futura. Em alguns doadores fazemos o DNA nuclear, o mitocondrial e o Y; outros, 

apenas o nuclear e o Y; outros, nuclear e mitocondrial, e assim por diante. 

Com essa informação, o software gera aquela arvorezinha que víamos muito lá 

nos nossos estudos de 2º grau. Ele faz essa relação e essa comparação. Todas as 

informações referentes aos familiares desaparecidos políticos estão numa informação 

técnica que nós fizemos. Entregamos já à SDH, que já passou à equipe ante mortem, 

justamente mostrando o pedigree de cada desaparecido político: quem doou e qual a 

relação de parentesco. 

Na última coluna temos a codificação. Na Polícia Federal, à exceção, 

evidentemente, daqueles que mantêm a documentação em arquivo, ou que trabalhou 

nesse material, ninguém que está nesse banco sabe o que significa aquele código. Então, 

o que aparece no banco e no software é aquela codificação citada. 

Essa codificação foi sistematizada, e o que significa? O 582 é um caso lá dentro 

da Polícia Federal, quando chegou a primeira análise. E, dependendo do grau de 

parentesco e do nome completo da pessoa, nós fazemos essa codificação. Tudo isso está 

explicado nessa informação. 

Infelizmente, nós temos alguns probleminhas que deverão ser solucionados com 

esse trabalho que a equipe de ante mortem do Rafael e da Márcia está fazendo junto aos 

familiares, ou seja, fazendo algumas correções da época em que esse material foi 

fornecido ao Laboratório Genomic. Faltam algumas informações de grau de parentesco, 

faltam algumas assinaturas e falta verificar se realmente existe alguma correspondência. 
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Esses familiares foram separados. Na informação, está aparecendo dessa forma. 

Já existe um código, mas ele não foi inserido no banco para fins de comparação 

justamente porque o banco precisa conhecer esse grau de parentesco para fornecer 

qualquer informação sobre a situação. 

Atualmente, é importante dizer que temos consolidadas - e isso já é uma 

atualização de duas semanas - informações de 119 famílias doadoras. Dessas 119 

famílias, 181 indivíduos forneceram amostras. Assim, já podemos concluir que nem 

todas as famílias doaram material de pelo menos duas pessoas. Já extraímos DNA 

nuclear de 181 delas, mas temos informações completas de apenas 171. Isso porque, em 

relação a dez famílias, o termo de consentimento livre não está completo. Está faltando 

o grau de parentesco. Desses doadores, nós obtivemos o cromossomo Y de 44 e o 

sequenciamento mitocondrial de 61. Portanto, 171 indivíduos já estão dentro do 

sistema, dentro do banco. Hoje, estamos com problemas para resolver dez amostras, o 

que corresponde a sete famílias. 

Ressalto que o importante para o banco de DNA é que tenhamos cada vez mais 

famílias doando material. Digo isso porque em outros casos em que fizemos 

exumações, como em Vila Formosa, já fizemos comparação com o banco e deixamos 

bem claro: a comparação com o banco não resultou em algo positivo. 

Isso não significa que a ossada que analisamos não seja de um desaparecido 

político. É simplesmente uma ossada em que o cruzamento feito com o que existe de 

informação no banco ainda não deu um resultado positivo. É por isso mesmo que o 

material continua no banco. A ossada não, evidentemente. O DNA continua extraído e 

esse banco é rodado a todo momento em que temos a chegada de novos materiais de 

referência ou novo material questionado. 

Muito obrigado. 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Tem a palavra o Sr. 

Samuel Ferreira. 

 

O SR. SAMUEL FERREIRA - Para finalizar a questão do fluxo dos trabalhos, 

a partir da segunda quinzena de setembro está previsto o preparo dos restos mortais para 

as análises. Quando nós recebermos as caixas contendo os restos mortais, eles serão 

submetidos a um inventário, ou seja, a uma análise e catalogação de quantidade. 
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Eles serão fotografados como registro para sabermos em que estado eles se 

apresentavam quando da abertura dessas caixas. Posteriormente, esses restos mortais 

serão submetidos a uma limpeza - e se necessário, lavagem e secagem por peritos - para, 

após esse procedimento de inventário, catalogação, lavagem e secagem, serem 

submetidos às análises antropológicas propriamente ditas e coleta de amostras para 

exames de DNA. 

No final de setembro, entre os dias 22 e 26, está previsto um encontro de peritos 

que irão compor a equipe, para que se faça um alinhamento de procedimentos técnico-

científicos. Ou seja, uma equipe com os colegas da Argentina, do Peru, peritos oficiais e 

os colegas peritos da SDH. Esse encontro se dará na Escola Paulista de Medicina. 

O início das análises dos restos mortais no laboratório do Centro de 

Antropologia e Arqueologia forense da Unifesp está previsto para outubro. Temos, 

também, dentro do fluxo de trabalho, o que está previsto do ponto de vista técnico-

científico da análise post mortem, ou seja, da análise dos restos mortais. 

Como nós falamos, sobre o inventário ósseo: abrir as caixas e constatar aquelas 

que eventualmente tenham um conjunto ósseo - completo ou incompleto, ou com dois 

crânios, ou com mais de um indivíduo ali presente -, fazer o trabalho antropológico 

propriamente dito - que é a estimativa de sexo, estatura, idade e, se possível, a 

ancestralidade daquele resto mortal: informações importantíssimas para identificação 

humana - e o estudo traumatológico. 

Naquele primeiro slide que mostramos na apresentação, um dos objetivos 

principais é a identificação dessas pessoas desaparecidas, mas também a determinação 

das causas de suas mortes, quando isso for possível. 

Ou seja, isso nós conseguimos a partir do estudo traumatológico, quer dizer, 

tentar associar algum trauma ou constatar algum trauma e associar se esse trauma, 

eventualmente, pode ter sido a causa daquele óbito. 

Então, é um estudo detalhado e cuidadoso, que também está dentro dos nossos 

objetivos. 

Por fim, uma elaboração do relatório das análises dos restos mortais. E depois, 

durante esse período, fazer a coleta de material para DNA e fazer a comparação com as 

informações do banco de perfis genéticos dos familiares. 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Doutor José Pablo 

Baraybar, da equipe peruana de antropologia forense. 
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O SR. JOSÉ PABLO BARAYBAR - Boa noite. Eu vou falar em espanhol pela 

segunda vez no dia de hoje, pois estou muito cansado. 

 

* * * 

- É feito pronunciamento em língua estrangeira. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - EUGÊNIA GONZAGA - Muito obrigada, Dr. José 

Pablo. Obrigada pela presença de todos até aqui. Vamos desfazer esta mesa e convidar o 

Ivan e a Criméia para falarem, neste encerramento, sobre Violência de Estado - Ontem e 

Hoje.  

Gostaria de dizer que o deputado Adriano Diogo pediu desculpas por não poder 

estar aqui nesta mesa de encerramento. Neste momento,  gostaria de fazer um convite à 

magnífica reitora, para que ela nos dê a honra de integrar essa mesa final.  

 

* * * 

 

- Assume a Presidência a Sra. Soraya Smaili. 

 

* * * 

 

A SRA. PRESIDENTE - SORAYA SMAILI - Esse será o último trecho desta 

nossa atividade, desta manhã e tarde em que estivemos juntos.  

Hoje foi um dia bastante intenso, com muitas emoções. Antes de mais nada, 

quero cumprimentar os participantes da mesa anterior, que foi muito elucidativa. É 

muito importante conhecermos tudo o que foi feito até aqui e em tão pouco tempo, devo 

dizer.  

Eu não tinha conhecimento de todos os dados que foram apresentados e 

devemos dizer que, se de um lado a universidade está trabalhando intensamente para 

colocar o laboratório junto com todas as iniciativas que já foram comentadas aqui hoje, 

de outro os profissionais e especialistas que estão sendo contratados, os peritos 
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nacionais e internacionais, já estão trabalhando intensamente, como vocês puderam ver, 

e isso tudo em um curto espaço de tempo.  

Nós podemos ver que passos concretos já estão sendo dados. Para finalizar a 

nossa atividade, eu gostaria de passar a palavra à Criméia Schmidt, que vai falar sobre 

violência de Estado, ontem e hoje. Depois, o Ivan Seixas também vai fazer algumas 

considerações. Por favor, Criméia. 

 

A SRA. CRIMÉIA SCHMIDT - Obrigada. Vou procurar ser bem breve, 

porque acho que está todo mundo tão cansado quanto eu - se não mais. O que nos 

colocaram o Rafael e a Márcia é muito chocante, porque, enquanto nós insistimos em 

preservar a memória, o Estado - no caso, as universidades e os departamentos de 

medicina legal - tem destruído de forma... desde a elaboração do laudo. Então, é uma 

coisa terrível saber que é uma luta contínua contra a arbitrariedade do Estado brasileiro.  

Como estamos falando de ontem e hoje, acho que nossa luta percorre vários 

caminhos. Somos como a água: tentamos nos infiltrar onde podemos, porque não temos 

direito a um curso linear. Então, onde podemos nos infiltrar um pouquinho, tentamos. 

Dessa forma, recorremos a todos os poderes do Estado: ao Legislativo, ao Executivo - 

mesmo em tempos de Ditadura - e ao Judiciário. De vez em quando, acontece alguma 

coisa. Achamos a vala.  

Já brigávamos fazia tempo, mas eu acho que um ponto importante, que fez, 

inclusive, com que o Estado tenha hoje uma atitude amigável de nos acolher - porque o 

Estado não é muito amigável conosco e nunca foi -, é o fato de o Brasil ter sido 

condenado na Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque, com isso, o Brasil 

tem que dar uma resposta. E a resposta, embora a ação tenha sido dos familiares do 

Araguaia, é para todos os familiares de desaparecidos. A sentença não exclui ninguém.  

Então, diante disso, vejo com boa perspectiva - porque acho que o Estado 

brasileiro vai ter que cumprir a sua pena -, mas também com muita tristeza, o informe 

do Rafael e da Márcia, de quanto nós fomos enganados e massacrados. E não foi só na 

Ditadura, porque tudo isso que aconteceu com as ossadas, depois da abertura da vala, 

foi nos governos democráticos.  

Então é isto: nós continuamos. A luta continua. Acho que hoje temos mais 

aliados do que no começo da nossa luta. Hoje encontramos aliados que não nos acham 

revanchistas, como nos chamavam em outros tempos. É claro que há muitos que ainda 

nos acham revanchistas, mas nossa luta continua. (Palmas.) 
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O SR. IVAN SEIXAS - A luta dos familiares tem uma característica, sobre a 

qual todo mundo falou aqui, de nunca parar, de nunca ter sido interrompida. Temos uma 

história, desde o final da Ditadura - e mesmo antes -, em que há a presença da Comissão 

de Familiares de Mortos e Desaparecidos.  

Até chegar à Comissão Nacional da Verdade, tudo foi feito porque a Comissão 

de Familiares não parou de acusar, de exigir, de cobrar. Essa cobrança sempre foi no 

sentido de exigir a elucidação dos crimes da Ditadura e a punição. Isso hoje ganha o 

nome de Comissão da Verdade, mas sempre foi a bandeira dos familiares. Digo isso não 

só porque acompanhamos os trabalhos da Comissão da Verdade - muitos de nós 

estamos aqui na Comissão Estadual da Verdade empenhados nessa apuração - mas 

principalmente porque agora nessa nova fase a Secretaria de Direitos Humanos tem os 

nossos olhos e a nossa cobrança, tem o nosso aplauso, mas tem a nossa cobrança. A 

Secretaria de Direitos Humanos do município tem o nosso aplauso, mas tem a nossa 

cobrança. O Ministério Público Federal, que desde o primeiro momento se mostrou 

interessado no assunto, teve o esforço de poucos basicamente. No começo era só o 

Marlon Weichert e a Eugênia Gonzaga. Depois foi crescendo com Sérgio Suiama, 

Andrey Mendonça, Ivan Marques, lá no Sul, e hoje temos o procurador-geral de Justiça 

falando em punição aos torturados, que a Lei de Anistia não é uma lei que cubra e 

proteja os torturadores. Isto para nós é uma grande vitória. É também uma promessa de 

que vamos dar todo incentivo a esta equipe de antropologia forense. Vamos cobrar que 

o trabalho seja prestigiado e ampliado. Foi um sacrifício muito grande. Desde o início 

exigimos a presença da equipe de antropologia forense da Argentina, mas os médicos 

legistas, com espírito de corpo absolutamente suspeito, não permitiram. As autoridades 

fizeram coro e não tivemos sucesso.  

Hoje, estamos aqui com o Luis Fondebrider e José Pablo Baraybar. As duas 

equipes, a argentina e a peruana, representam uma grande vitória nossa. Essa equipe que 

está sendo formada tem nesses dedicados peritos um exemplo a seguir. É fundamental 

que a gente dê apoio e cobre maior incentivo ao trabalho dessa equipe para termos uma 

referência nacional, que seja o início de uma mentalidade de perícia e não apenas um 

trabalho que comece, termine e volte à estaca zero. 

A política de preservação de arquivos que temos hoje no Brasil surgiu graças a 

nossa cobrança dos arquivos. A ideia de se fazer a preservação da memória, que não 

existia, também é graças à luta dos familiares.  
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Para nós, é fundamental que essa equipe tenha o apoio, o respaldo das 

autoridades e, principalmente, da sociedade para criarmos uma nova mentalidade que 

possa transformar isso em rotina para devolver os direitos ao cidadão pobre. Pouca 

gente atina para o fato de que o indigente é uma figura de discriminação social. 

Indigente quer dizer aquele que não tem propriedade e nós, familiares dos mortos 

desaparecidos, sempre nos batemos contra isso. Não é porque a pessoa não tem 

identidade, mas porque não tem dinheiro. A família pode saber quem é, pode estar 

presente, mas o corpo daquela pessoa vai ser vilipendiado, vai ser jogado na vala 

comum pelo fato de não ter dinheiro para pagar a preservação da ossada e torna-se um 

lixo, um estorvo que vai parar na vala, vai parar nos ossários misturados. Em São Paulo 

a gente tem Perus e Vila Formosa. No Rio de Janeiro tem Ricardo Albuquerque, em 

Pernambuco tem o Buraco do Inferno. Em cada parte do País você tem essas valas 

comuns porque é uma visão de classe, uma visão de segregação de pobre. Pobre não 

tem direito em vida, não vai ter, obviamente, direito depois de morto. Para nós é 

fundamental que essa equipe traga uma nova mentalidade de preservação dos direitos do 

cidadão, principalmente do cidadão pobre. Este precisa de todo amparo que 

supostamente o Estado deveria dar, apoio e proteção. O que se vê é que isso é uma 

mentira.  

Para nós essa equipe é preciosa, damos todo apoio a ela para que possa fazer o 

trabalho. Damos, obviamente, parabéns à prefeitura, ao governo federal, mas fazemos 

questão de que essa equipe seja um sucesso, uma referência para uma nova fase no País, 

de modo a preservar os direitos do cidadão. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. PRESIDENTE - SORAYA SMAILI - Obrigada, Ivan. Parabéns 

novamente pelo seu aniversário, parabéns a todos nós, porque realmente hoje foi um dia 

muito intenso, foram muitas informações, tomamos conhecimento de muitas coisas. 

Pudemos interagir hoje desde o período da manhã. Tivemos a solenidade, tivemos a 

apresentação dos trabalhos nesta última parte, que foram de extrema importância.  

Por isso ficamos, porque é a parte que realmente mostra o trabalho que está 

sendo feito. Como é difícil fazer esse trabalho, feito pelos peritos, pelas pessoas 

envolvidas e que vão tocar, nos próximos meses, todo esse processo.  

Do nosso ponto de vista, do ponto de vista da universidade, vamos poder 

aprender com isso e proporcionar um conhecimento, um saber. É isso que a 
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universidade tem que fazer, proporcionar um saber que será patrimônio para a sociedade 

brasileira.  

Tenho o privilégio de encerrar a sessão, não sabia, mas é um privilégio e 

agradeço por isso. Considerando esse privilégio, a prerrogativa do microfone e do 

encerramento, quero dizer que eu mesmo aprendi muito com esse processo. Eu sou uma 

cientista profissional, é aquela história: estou reitora, mas sou uma cientista profissional 

e uma professora, claro. Quando comecei a tomar conhecimento sobre a parte científica, 

também fiquei muito interessada em conhecer os métodos, inclusive porque trabalho 

com mitocôndrias. Já falaram do DNA mitocondrial hoje.  

Fiquei muito interessada, estou aprendendo muitas coisas e entendi que nós, da 

universidade, da academia, mesmo sendo cientistas, mesmo sendo estudiosos, nós 

precisamos abrir a nossa mente para aprender mais, porque nós estamos ainda muito 

distantes de ter um conhecimento que nos proporcione a experiência que a equipe 

argentina tem, que a equipe peruana tem. Agora nós estamos formando isso, isso é 

muito poderoso, porque temos um especialista como o Samuel, os nossos peritos 

nacionais, jovens, com sua juventude, já tão engajados, usando esse conhecimento. 

Mais: eu queria agradecer aos professores do nosso Centro de Antropologia e 

Arqueologia Forense, que ficaram aqui a tarde toda e a noite - estamos adentrando a 

noite - e estão participando deste momento. Vejo a professora Verônica, que formou 

várias das pessoas presentes - desculpe, tive que citá-la, talvez eu a tenha pego de 

surpresa - e isso vai ter frutos. Vamos ter muitos frutos disso que está acontecendo, no 

sentido de termos mais saber, mais conhecimento, que vai ficar a serviço da sociedade 

brasileira. É a ciência proporcionando um conhecimento que pode gerar, inclusive, 

justiça e verdade, como falamos tantas vezes hoje. 

Gostaria de finalizar dizendo que aprendi quatro coisas nesse processo. Primeiro, 

que não podemos fazer esse trabalho sem que os familiares estejam acompanhando o 

tempo todo. Esse é um dos erros que não podemos repetir. Temos que fazer isso o 

tempo todo, juntos. Segundo, precisamos dos especialistas. A universidade não sabe 

tudo; não estamos fechados; a universidade não está fechada no interior de seus muros. 

Somos uma universidade aberta, que se abriu. É uma universidade diferente hoje. 

Terceiro, precisamos ter transparência; precisamos dar transparência a cada passo dado. 

Quarto, precisamos de equipe multiprofissional. Precisamos de muitos profissionais, e 

não só de um tipo de profissional. Por último, vamos poder formar pesquisadores e 

pessoas que vão ficar para o futuro. Esse é o legado. 
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Portanto, tenho a honra de encerrar esta solenidade. Agradeço, em nome da 

Universidade Federal de São Paulo, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 

da República, da Prefeitura de São Paulo e da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo “Rubens Paiva”, que proporcionou este Ato Solene que encerro agora, 

agradecendo a presença de todos vocês. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

* * * 

 

 - Está encerrado o Ato Solene. 

 

 * * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

07/04/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a centésima 

vigésima audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

no dia 7 de abril de 2014, Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos dos 

militares que resistiram à ditadura. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende 

realizar todas as audiências abertas ao público. 

A composição da mesa: Amélia Teles, da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, professor Paulo Cunha e eu, Adriano Diogo. Então, vou passar a 

palavra para o Paulo Cunha. Tem um microfone sem fio disponível, por favor? Fica à 

vontade... 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Bom dia a todos, é um prazer enorme ter todos vocês 

aqui, estar conduzindo esse trabalho com o deputado Adriano Diogo, dando 

prosseguimento a audiências públicas e, coincidentemente, esta acontece justamente no mês 

do golpe civil-militar de 1964, quando temos vários eventos sobre o golpe ocorrendo pelo 

país, o que tem sido extremamente positivo. E nessa linha, seja de eventos, mas também de 

audiência pública trazendo a público e à sociedade civil o papel dos militares que resistiram 

ao golpe de 1964. Esse papel muitas vezes é pouco conhecido, quiçá reconhecido, mas 

nunca é demais lembrar que os militares, proporcionalmente, foram o grupo mais atingido 

pela repressão em 1964. E também já havia um número significativo no período anterior, 

cuja perseguição também teve continuidade até a redemocratização. 

Então desta feita nós teremos aqui vários militares das Forças Armadas, quase todos 

praças, um segmento também que começou a ser sujeito na história republicana desde a 

Revolta da Chibata, desde a Revolta dos Sargentos, de 1915, todo período da Coluna 

Prestes, mas também nos anos 1950 muitos deles atuaram, mas também foram penalizados 

por atuarem nas grandes causas nacionais, como a questão de "O Petróleo é Nosso", a luta 
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pela Amazônia, pela não internacionalização da Amazônia e, também, a não ida de tropas 

brasileiras à Guerra da Coreia. 

Mas, antes de apresentar os convidados e chamá-los à Mesa, nós também 

gostaríamos de fazer uma pequena homenagem ao, talvez, o primeiro resistente que pagou 

com a vida, que foi o coronel Alfeu de Alcântara, em 1964, uma pessoa extraordinária, de 

muita coragem, que se recusou, terminantemente, a aceitar as ordens dos golpistas e foi 

metralhado. Ele é um dos muitos militares que foram assassinados. Na verdade, nós temos 

já contabilizados 27 militares que foram mortos no período pós-1964. E 10 outros civis de 

origem militar que também foram vitimados, ou seja, isso por si só já é um grupo 

significativo e também merece uma investigação posterior. 

Então, inicialmente, nós vamos prestar essa homenagem ao coronel Alfeu, passando 

um pequeno vídeo da TV Câmara, lembrando, inclusive, que a TV Câmara produziu, 

recentemente, um outro vídeo intitulado “Militares de Esquerda”, disponível, com vários 

militares, alguns, inclusive, como o coronel Silvestre, que deu um depoimento aqui, um 

belíssimo vídeo, por sinal. E acredito que logo teremos disponível uma série produzida pelo 

cineasta Silvio Tendler, que foram cinco filmes. Em algum momento ele deve estar pelo 

Youtube da vida, disponível, mas que acho que ele cumpre também esse papel importante 

de trazer à tona vários autores, que foram atores políticos na nossa história, militares, e 

trazê-los à sociedade para o nosso conhecimento. Esse ainda não está, o da TV Câmara já 

está disponível, e esta é uma produção da TV Câmara, que nós abrimos como homenagem 

ao coronel Alfeu. 

 

 

* * * Vídeo é exibido * * * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma salva de palmas, né, 

para o coronel! 
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O SR. PAULO CUNHA – Bom, então dando continuidade agora chamo para se 

sentar à mesa os depoentes, capitão Simão Keremian, capitão Francisco Fernandes Maia, 

capitão José Araújo Nóbrega, e o capitão Moacir Correia. Esses são os nossos expositores 

da manhã, que atuaram na luta pela resistência democrática. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Capitão Simão Keremian 

com a palavra. 

 

 

O SR. SIMÃO KEREMIAN – Bom dia a todos, integrantes da Mesa e pessoal 

presente. È necessário que a gente se situe à época em que ocorreram esses fatos, e as 

situações desenvolvidas anteriormente, porque o golpe de 1964 foi uma consequência de 

tentativas golpistas anteriormente havidas. Isso posto, eu passo a um relato pessoal. 

Eu nasci em Bela Vista, hoje estado de Mato Grosso do Sul, fronteira com Paraguai. 

Bela Vista, Brasil, e Bela Vista, Paraguai. Na época, era um lugarejo muito carente, sem as 

melhorias sanitárias que hoje já existem, era uma cidade que não tinha asfalto, os postes de 

luz eram no meio das ruas, e passei uma infância ali. Fiz o curso ginasial lá na cidade, 

colégio estadual, depois fomos para Campo Grande, uma cidade maior e mais 

desenvolvida, também de Mato Grosso do Sul, onde fiz o curso científico. 

Eu tive, talvez, o privilégio de ter um avô que era imigrante da Armênia, fora lá 

guerrilheiro que lutara contra os turcos que massacraram um milhão e meio de armênios, 

em 1915. Eu andava sempre com ele até meus seis, sete, oito anos, e de Bela Vista, que a 

gente viajava numa jardineira mista, de Bela Vista até Aquidauana, passando por Jardim, 

via Lopes da Laguna e outras cidadezinhas que levavam mais ou menos quatro horas de 

viagem. Ia percorrendo aquele território que a gente via um território totalmente desabitado, 

então ele, grande conhecedor da coisa, ele falava, eu tinha sete anos, ele falava: "tá vendo, 

meu neto, isso aqui nós vamos percorrer ainda duas horas e é de um fazendeiro que deu o 

nome de Bela Vista". Um cara semi-analfabeto que obtivera essas terras devolutas do 

Estado e mantinha um serviço, praticamente, escravocrata em suas terras e tinha-se notícia 

de que os fazendeiros lá, quando os empregados pediam conta ou queriam receber o que 
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tinham direito, eles mandavam matar e enterravam lá na fazenda mesmo, mancomunado 

com as autoridades policiais da cidade. 

Então, nessa realidade, contexto, que a gente foi vendo criou-se assim um senso de 

justiça no espírito da gente. Bom, feito o curso científico, eu fiz a minha incorporação, fui 

incorporado ao Exército em junho de 1958, e fui o primeiro colocado no curso de 

suficiência dos cabos de todo o 2º Exército. Com isso, eu tive depois no curso de sargento e 

fui promovido graças, naquela época, que estivera no Ministério da Guerra, o Marechal 

Lott, que abriu que os subordinados, os praças, poderiam dirigir a ele, ministro da Guerra, 

qualquer problema. 

E na época eu também fiz e estava em segundo lugar no curso de sargento e não saía 

a minha promoção, já tinham sido promovidos oito da minha turma e eu, em segundo lugar, 

não fora promovido porque a vaga não era na minha unidade, e era pela unidade. Então, eu 

escrevi uma carta que eu não achava justo, e ele analisou isso, e me deu a resposta: "sua 

carta está sendo examinada". Depois veio que ele determinara que eu fosse aproveitado em 

qualquer unidade da 2ª Região Militar, que era Mato Grosso. Então, feito isso, a primeira 

vaga que surgiu, que foi na 1ª Seção do Estado-Maior, do QG da região, eu fui aproveitado, 

fui promovido. 

Eu, em toda a minha vida militar, nunca tive uma punição, além de elogios, tive 

muitos elogios. E, com isso, eu pleiteei e consegui, porque ainda Marechal Lott, no 

Ministério da Justiça, facilitava os nossos pleitos, porque ele entendia muito e dava atenção 

ao ser humano, não ao subordinado, propriamente dito. E, com isso, eu consegui minha 

transferência aqui para São Paulo, onde fiz o curso de Jornalismo na Cásper Líbero, tive um 

professor excelente, que depois, quando fui cassado, me ajudou muito, deputado autêntico 

Freitas Nobre. E também fiz, por influência dele, o curso de Direito, que veio depois para 

servir para a luta da minha anistia e dos companheiros, como a gente exerce na Acimar. 

Não pertenci a nenhuma organização política da época, nem nada, era apenas um. 

Minha linha de conduta se identifica com os militares legalistas e nacionalistas, em defesa 

das instituições democráticas, como manda a Constituição. Fiel a isso, fui cassado pelo Ato 

Institucional Número Um, em novembro de 1964, com expulsão das fileiras do Exército, 

sem salário algum e suspensão dos direitos políticos por 10 anos. Culpa: ser fiel à 

autoridade legal constituída. 
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Fiquei cinco anos sem documentos, sem poder trabalhar oficialmente. Nesse 

período tive a interação muito grande com o então deputado autêntico Freitas Nobre, meu 

professor de ética, na faculdade de Jornalismo. Formei-me em Jornalismo e, 

posteriormente, em Direito, idos para a luta minha e de meus companheiros injustiçados, 

torturados e muitos assassinados, de forma mais vil. 

A Acimar, Entidade Nacional dos Civis e Militares Aposentados e da Reserva, que 

tenho a honra de presidir atualmente, e é nessa trincheira de luta em defesa da justiça aos 

anistiados, inicialmente, que funcionara na clandestinidade e oficializada a nossa 

associação em 28 de setembro de 1985. Tivemos a grata satisfação de ter como fundador e 

seu primeiro presidente José Francisco de Almeida, que foi um lutador, um expoente da 

Acimar. E lá, nessa trincheira, se juntaram companheiros. Posteriormente, tivemos a 

presidência de Francisco ininteligível. O Almeida era da Aeronáutica, o Francisco 

ininteligível do Exército, depois sucedeu novamente o Almeida, e aí fui eu presidente, 

posteriormente, depois de mim o Maia, e aí ficamos revezando e, atualmente, sou eu o 

presidente. 

Estamos aqui, 50 anos após o golpe, e 31 anos de uma ditadura sanguinária, 

retrógrada, de triste memória, que maculou a história do Brasil e introduziu a tortura, deu 

vazão aos instintos de bestialidade desumana, animalesca, transformando jovens oficiais em 

torturadores e assassinos, e legando um passado negro, vergonhoso de crimes 

imprescritíveis, escondidos sob a peneira da mentira, da impunidade, da auto-anistia, dos 

horrendos fatos cometidos como torturas, assassinatos, estupros, desmantelamento dos lares 

brasileiros. 

As anistia anteriormente concedidas restituíram os direitos dos punidos na sua 

integralidade, exemplo: o pai do general Figueiredo. E, na maioria, eram agraciados com 

promoções ainda, e outras regalias, como no casos dos sediciosos de Aragarças e 

Jacareacanga. A nossa Anistia, concedida pela Lei 10.559/2002, além de ser uma auto-

anistia aos torturadores, assassinos, estupradores, regulou o artigo 8º das disposições 

transitórias da Constituição de 1988. Não alterou, não modificou, não criou regime 

diferenciado algum, apenas regulou, com aplicação subsidiária naquilo que o Estatuto 

Único dos Militares e leis atinentes não contemplavam as injustiças aos anistiados. 
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Incríveis os empecilhos criados até hoje no cumprimento das decisões da Comissão 

de Anistia, que é hoje presidida pelo jurista Dr. Paulo Abrão, que tem feito um trabalho 

extraordinário na divulgação dos fatos reais, para que a nossa juventude tenha 

conhecimento e que para no futuro isso não venha a ocorrer. Dr. Paulo, um dos melhores 

presidentes que a Comissão de Anistia teve. Honesto, correto, disciplinou a Comissão de 

Anistia, demitindo eventuais funcionários e criando uma respeitabilidade por essa 

Comissão. 

E as portarias do Ministério da Justiça alteraram ao bel-prazer de pareceres 

distorcidos de rábulas dos ininteligível caso de pensões e das filhas que tinham seus direitos 

adquiridos. Um outro exemplo, a mudança introduzida na carta patente, alterando a lei que 

a instituiu, quando a Lei 10.559/2002 não determinava, pelo contrário, apenas regulava, não 

tinha poder de alterar nada e muito menos, por exemplo, de alterar os termos de uma carta 

patente que muitos recusamos de recebê-la. Até hoje, nesse impasse, é uma das injustiças 

ainda vigentes. 

A Acimar, que luta pelo cumprimento integral da Anistia, sem corruptelas na sua 

execução, sem as restrições ilegais do Ministério da Defesa e forças singulares, reclama da 

falta de vontade política do governo para o fiel cumprimento da lei. Porque é tão 

vergonhoso que até hoje se estende esse problema da Anistia, cada hora criando um 

problema, cada hora é termo de adesão não cumprido, é suspensão de salários porque 

requereu um outro benefício, e assim por diante. Criam-se obstáculos e ainda continuam a 

perseguição de 1964, isso precisa acabar. 

Com o regime ditatorial, os golpistas instalaram o terrorismo de Estado: 

perseguições, atentados criminosos com vítimas, como o Riocentro, o escritório da OAB na 

Guanabara, bancas de jornais, episódios como o assassinato do deputado Rubens Paiva, 

Vladimir Herzog e Manuel Filho, na UNE, também o episódio do Sérgio Macaco, que 

impediu que a insânia do brigadeiro Burnier se consumasse, entre muitos outros. Esse 

episódio do Sérgio Macaco, ele foi determinado pelo brigadeiro Burnier que ele jogasse 

prisioneiros torturados no mar, e ele se negou de praticar essa ignomínia. 

Vinte e um anos de pesadelos suportados pelo povo brasileiro. É o que a Comissão 

Nacional da Verdade, bem como as estaduais e municipais, constroem uma memória 

imparcial para que as novas gerações tomem conhecimento para que não seja repetido e o 
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nosso povo, amante da liberdade democrática e da justiça, seja derramado sangue de seus 

entes queridos. E, assim, encerro isso, pedindo para que a justiça seja feita e volte a ter paz 

e unidade nacional do Brasil. Obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Então, dando prosseguimento, passo a palavra ao 

capitão Francisco Fernandes Maia. 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Pessoal, bom dia a todos e todas. Eu 

queria parabenizar, inicialmente, esta vanguarda que luta para que a memória traga a 

verdade e, consequentemente, a justiça. Aqui nós temos o Paulo Cunha, o deputado 

Adriano Diogo, e em cada estado nós temos esses patriotas esclarecidos e destemidos que 

lutam. Como no mundo inteiro onde aconteceram ditaduras, como na Itália, Espanha, 

Portugal, Guatemala, Honduras, e aqui no Brasil, a luta depois de, principalmente no Brasil, 

voltando... Foram duas gerações completamente alienadas, ficaram fora do tempo. Eu digo 

isso porque eu tenho filhos e eu sei disso. Quando eu vou falar eles são todos refratários, 

não sei o porquê. 

Mas só para falar o seguinte, eu era um sargento da Aeronáutica. Sargento das 

Forças Armadas no Brasil, você é subalterno, a gente sempre conta com aquilo que na 

Argentina eles faziam com os marinheiros, aqui no Brasil, que foi por isso que houve 

aquela Revolta da Chibata. Então o que aconteceu, como sargento, eu cheguei muito novo 

lá em Natal, 20 anos, e eu observei que quando eu estudava em Natal antes, fazendo o 

ginasial, em frente à república moravam alguns sargentos da Aeronáutica, em 1952, e eu 

tinha alguma amizade com eles. Aí o que aconteceu, um dia eles foram expulsos porque 

faziam parte de uma luta pelo "O Petróleo é Nosso", já tinha saído parece que um livro de 

Gondim da Fonseca. Então, eu fiquei assustado com aquilo, aqueles sargentos foram 

jogados na rua, eu falei com um chorando. E sabe quem era major naquela época? Esse 

major Hipólito, que matou o coronel Alceu, no Rio Grande do Sul. Ele era gordão, e eu 

tinha uma moto, já em 1955, 1954, ele passou na moto e disse “sargento, você não fez 

continência para mim”. Eu disse “major, eu não vi, eu ia para o rancho, a base estava 
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impedida, o senhor estava do outro lado da pista, o que eu ia fazer? Mas não tem 

problema”. Aí fiz a continência e fiquei magoado com aquele negócio. 

Ele, muito prepotente, era aviador, e nós que éramos controladores de voo tínhamos 

uma certa amizade com os pilotos, que muitas vezes, a base aérea era de instrução, eles 

chegavam lá aspirantes, depois eram promovidos a 2º tenente, 1º, eles entravam muito no 

centro de controle de voo e na torre para pedir informações. Então, o sargento vem sendo 

oprimido, porque naquela época o sargento não votava, e quem não vota não é cidadão. 

Você não podia casar, só podia casar depois de cinco anos , casar no civil, e você também 

não podia fazer uma coisa que havia uma certa evasão na Força Aérea. 

Eu me matriculei para fazer um curso e tirar um brevê no aeroclube de Natal, e logo 

depois saiu uma portaria do Ministério da Aeronáutica proibindo. Sargentos só depois de 

cinco anos é que poderiam tirar um brevê, e nós tínhamos tido dois companheiros antes, o 

ininteligível, aqui tem pouca gente da Aeronáutica, e o ininteligível, que eram de Santa 

Catarina e foram ser pilotos da Varig, porque é muito natural. Você entra na Aeronáutica, é 

controlador de voo, lida com piloto, você quer voar, aí a gente é sempre podado. Essa poda 

que a sociedade sempre faz nas classes inferiores traz muita revolta, mas até chegar uma 

revolução é muito difícil, o mundo já deu exemplo disso. 

Então, eu anotei aqui o seguinte: de 1952 a 1964 os oficiais, que a turma dizia que 

eles tinham reis na barriga, sangue azul, eles fizeram várias escaramuças. O nosso 

presidente da Acimar, Simão, citou aqui o coronel Burnier, que eu conheci. Ele foi ser 

subcomandante da base aérea de Natal, e ele chegou a usar um irmão meu que era cabo, 

porque era um dos melhores datilógrafos da base para trabalhar com ele, e o meu irmão em 

1964, quando foi assistir o comício da central do Rio, eu fui com ele e ele ficou assustado. 

O meu irmão era totalmente reacionário, um cara condicionado, porque o homem vive de 

seus condicionamentos interiores. 

Então, o Burnier era neurótico. Ele fez aquela escaramuça com o Lameirão, eu não 

sei se o ininteligível já era dessa época, mas o Juscelino muito sabiamente anistiou e 

promoveu. Quer dizer, eles não estavam querendo isso, eles queriam era acabar com o 

governo Getúlio Vargas, com o governo Juscelino, porque era um governo, digamos, de 

industrialização do Brasil. Vocês podem ver que Getúlio voltou, fundou um partido e 
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voltou, assim como o Lula fundou um partido e foi ser presidente, e Getúlio fez a Petrobrás 

com muita luta e quando ele falou em Eletrobrás já começou a faltar terra nos pés. 

Essa luta pela industrialização do Brasil, e quem acompanha essa política, a gente 

sofre muito, e muitas vezes é até humilhado. Eu mesmo ia saindo um dia do centro de 

controle de voo, com uma vontade imensa de ir ao banheiro, era WC Sargentos, e WC 

Oficiais, entrei no dos oficiais porque estava chovendo e eu era sozinho lá. Aí quando eu 

entrei, que estou lá, chegou um major ininteligível conhecido na aeronáutica. Esse major 

tinha uma platina na cabeça, porque ele caiu lá pela Europa, ele foi contemporâneo... 

Resultado, ele chegou assim disse “mas, você usando...”, eu digo “nem estou sabendo que 

aqui é o dos oficiais. Três juntos aqui, o senhor me desculpe”. Ele disse “não”, ele chegou 

no balcão lá e deu parte de mim. Ainda bem que o tenente foi me ouvir, falou “não, 

desculpe, esse major...”, esqueço muito o nome dele, ele foi muito conhecido porque ele era 

piloto. 

Então, a vida de sargento como subordinado era um problema danado até para 

estudar. Você vê, você não podia casar, não podia tirar um brevê, você tinha que... Mas o 

mesmo com a situação dos cabos também, os cabos tinham essa mesma coisa, não 

casavam, não votavam, não era votado, não podiam, lutavam para aumentar a idade pra 

escola. Então, acontecia a mesma coisa que acontecia na Argentina, que todo mundo sabe 

como era a Marinha na Argentina, e aqui no Brasil, se não fosse o nosso herói que fez 

aquela ameaça de bombardeio lá e conseguiu uma anistia. 

E é interessante falar de anistia. Nós também conseguimos anistia. Mas voltando, 

desculpa estar repetindo, o sargento passou a estudar, passou a ser presidente de diretórios 

nas universidades, nas faculdades, e passou a escrever. Para vocês terem uma ideia, eu 

respondi dois IPMs, um da expulsão do sargento Borin, deve ter algum contemporâneo 

deve aqui, porque ele afixou um panfleto político no quadro de avisos e botou um 

grampeador que veio dos Estados Unidos, o major-aviador trouxe, e o major viu disse 

“rapaz, esse grampeador é o meu”, aí chegou lá, “Borin, você que botou isso aqui?”, ele 

disse “foi”. Rapaz, expulsaram esse sargento sem publicar em boletim e sem fazer exame 

médico, e eu que trabalhava na torre da base aérea de Recife, eu era desarranchado, 

pertencia ao QG, e a torre ficava dentro da base porque é lá que fica o aeroporto, a base 

ficou impedida. E aquela sargenteada todinha, eu desci da torre meio-dia, não podia sair, na 
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cantina já faltava comida porque muitos não quiseram ir ao rancho, aí um sub-oficial, a 

gente tem que ter muito cuidado também porque ao lado nosso sempre tem um pessoal do 

serviço secreto do A2, e esse Dutra, ele ainda mora lá em Recife, chegou assim “Maia, você 

não pode sair não?”, eu digo “não”, ele disse “então você está convidado para a gente ir 

para o cinema, às 13h”. Eu digo “para que?” Ele disse “aqui o coronel Luis Felipe vai 

explicar como é que se expulsa um sargento sem publicar em boletim e sem fazer exame 

médico”. Eu digo “ah, eu vou”. Aí, eu cheguei lá atrasado porque eu fui comer umas 

bananas que encontrei numa cantina lá, aí quando eu cheguei lá o coronel que me conhecia, 

porque ele vinha muito no centro de controle de voo, e ele perguntava sempre para o 

dirigente de turno, ele chegava “quero fazer isso, isso, isso”, combinava tudo. 

Resultado, quando eu entrei o coronel parou, eu fui me sentar lá na frente, porque 

estavam as cadeiras lá atrás, o subordinado fica complexado até nesse ponto, só as da frente 

é que estavam desocupadas. Aí eu fui lá, me sentei bem na frente, quando eu me sentei o 

coronel parou, aí disse “pois bem, voltando ao assunto...” e o sub que foi comigo sentou-se 

do meu lado, o dedo duro lá, aí ele chegou e disse “eu estava falando aqui e vou repetir, 

porque tem mais alguns que se sentaram lá atrás, que o que está acontecendo aqui é um 

motim”. Quando ele falou aquilo eu fiquei assustado, entrei num motim? Motim é um 

crime, um negócio terrível, né? Aí ele começou a falar, eu cheguei me levantei, ele disse 

“Maia, eu já disse aqui no começo que não quero pergunta de nenhum sargento”. Aí eu me 

sentei, e quando ele começou a enquadrar a coisa como motim eu me levantei de novo, e 

ele disse “Maia, novamente?”. “Novamente, coronel, e dessa vez eu vou falar. Olhe, eu fui 

convidado aqui pelo sub-oficial que está aqui do meu lado que é do A2 para assistir uma 

reunião onde o senhor iria explicar como é que expulsam um sargento sem publicar em 

boletim e sem fazer exame médico.” 

Esse sargento veio para São Paulo, lutou aqui pela fundação da Acimar, tinha a 

viúva dele que é sócia da Acimar, e chegou a ser professor da USP, jornalista e tal, porque 

ninguém pode conter a ânsia de um subordinado e de um filho seu que quer estudar uma 

determinada coisa.  

Eu estou só citando para vocês para vocês verem que época era essa, pois bem. 

Citando a mesma época, eu era presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo do Clube de 

Sargentos que tem quatro unidades em Recife, tem o Parque da Aeronáutica, tem o 
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hospital, que é muito grande, tem a base aérea e o QG. Aí eram lá uns 600, 700 sargentos, 

aí chegou o presidente do clube e disse “Maia, tem uma senhora aqui muito importante em 

Recife, nós temos que fazer uma homenagem a ela, é a mãe de Che Guevara, dona Célia 

Guevara”. “Eu digo, é, rapaz, vamos fazer, mas como é que vai ser?” “Não, tem que ser 

aqui no clube”. Aí, eu cheguei, olhei, eu disse assim “eu vou sondar o sentimento da 

oficialidade”. Porque eu era controlador de voo, eles me conheciam, eu entrava lá, era 

controlador de voo da parte do piloto, e ele é punido, não é como se fosse uma autoridade 

também. 

Aí, sabe o que aconteceu? Marcaram lá para a dona Célia Guevara vir ao clube, aí 

eu fui no QG como tesoureiro porque a nossa mensalidade do clube era descontada em 

folha, aí quando eu cheguei lá o major-intendente, que é quem dava o valor, chegou e disse 

“mas, meu irmão falou com você?”, eu digo “falou”. Eu não queria dizer o assunto. O 

irmão dele, aviador, chegou e disse “Maia, você vai quando no QG?”, eu disse “eu vou 

amanhã”, “então você vai falar com o meu irmão, não deixe de falar não”. Eu digo “está 

certo, era o major-intendente e eu não tinha muito entrosamento, tinha mais com o irmão 

dele”. 

Aí o major chegou, olhou assim para mim e disse “olha, o seguinte, a Marinha fez 

uma homenagem à dona Célia Guevara, o Clube de Sargentos da Marinha, os oficiais 

ninguém fez, e o Clube do Exército também o presidente Esdras, o Clube Wolff, em Recife, 

muito conhecido, e eu queria pedir um negócio a você porque você é presidente lá”. Eu 

disse “não, eu sou presidente do Conselho Fiscal e Deliberativo, na diretoria são 10”. Só 

que no estatuto desse clube dizia que a diretoria não podia fazer nada sem o referendo do 

conselho. Não sei como ele sabia até o estatuto do clube, ele chegou e disse “não, a 

responsabilidade é sua, você vai ter que demolir, sabe por quê? Se não isso vai dar muita 

cadeia”. Aí eu fiquei com medo. Como vai dar cadeia de novo? 

Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei no clube, o Portella, Câmara, o Borin. O Borin 

já tinha ido embora, é lógico, né? Aí, olha o que aconteceu. Eu tentei, na reunião conjunta, 

demolir a diretoria de a gente fazer aquilo, e sim fazer lá fora, que foi a ideia que o major 

me deu. Aí botaram em votação e nós perdemos por um voto. Eu digo “ih, rapaz, e agora?”. 

No dia seguinte eu fui, peguei, fui visitar todos os diretores e tudo o mais para tentar 

persuadir esse pessoal a desistir dessa homenagem dentro de um próprio militar, porque não 
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era sede nossa como é a Acimar e era um próprio nacional. Aí conseguir convencer, vai 

para votação e nós ganhamos. Resultado, essa homenagem foi feita lá fora, essa mulher 

falou muito bem, muita gente chorou.  

(chorando) Pela primeira vez na minha vida eu me emocionei, tive uma mãe, que a 

mãe usa o coração, nós, homens, usamos a razão. Ela convenceu que o filho dela era um 

herói que partiu para o mundo, era um homem do mundo, e que nós estávamos ali para 

prestar uma homenagem à mãe cujo marido era ininteligível que criou aquela figura tão 

impoluta. Resultado, 15 dias depois Castelo Branco era o comandante do 4º Exército, 

prendeu o comandante, presidente do clube da Marinha, prendeu do Exército e não prendeu 

a gente da Aeronáutica. Aí foi todo mundo me abraçando. “Rapaz, que beleza”. Se não 

fosse aquela minha amizade, por uma questão funcional, como piloto, eu teria aprovada  a 

coisa de dentro do clube. Mas a interatividade é que faz a gente progredir. 

Pois bem, só para vocês verem, aí depois disso vem eleição para vereador. Aí a 

Aeronáutica... foi até o deputado Luiz Maranhão Filho, que eu era muito amigo do irmão 

dele, Djalma. Luiz Maranhão Filho era irmão do Djalma Maranhão, em Natal, quando eu 

servi lá. Era deputado federal, vocês sabem disso... Djalma Maranhão morreu em 

Montevidéu... Aí, ele chegou, o Djalma Maranhão e disse “ Maia, é o seguinte, rapaz, nós 

temos que ter um, no hotel Guararapes”. Eu falei “vocês têm que eleger um sargento aqui”. 

Aí eu cheguei "mas rapaz" tudo vinha para cima de mim por amizade, resultado, nessa 

preparação da chapa para sargento a turma começou a me aclamar e eu não queria porque a 

minha esposa, a primeira esposa, não é a segunda que está ali, o pai dela, por complicações 

políticas sofreu muito e morreu em Recife. E ela já era calcinada por isso, (chorando) aí eu 

cheguei e disse: “não, não vou ser candidato não”. 

Já estava tudo preparado, a gente se reunia no edifício Vieira da Cunha, casa do 

sargento, aquele negócio todo, aí rapaz aprovamos um sub Medeiros, que era um sub do 6º 

Clube de Aviação, onde trabalhava o Borin, o ininteligível que o Simão conhece, e ele foi 

eleito vereador. Isso foi em 1960, quando foi em 1964 foi o primeiro a ser cassado. Tá 

entendendo? Então, para vocês verem que essa luta da gente é uma luta que vai calcinando 

você, você chega até a ter medo. Eu tinha colega meu, quando eu fui cassado, que foi uma 

coisa muito interessante. Eu fui cassado pelo Ato 2, em fevereiro de 1967, e como 

controlador de voo era uma fruta rara, porque a escola para formar controlador de voo de 
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600, 500 só tiravam lá 15, 20, faltava controlador de voo. Era para trabalhar dois, a gente 

estava trabalhando um só, em turnos de seis horas, a gente quando trabalhava oito era um 

escravo, a gente ficava com fome, se quisesse ir no banheiro não podia, que o banheiro era 

lá embaixo no térreo, você tinha que subir cinco andares a pé, não tinha elevador, toda 

aquela vida de escravo, né? 

Resultado, meus amigos, na cassação... Sim, aí eu tinha ficado preso nove meses, 

em 1965, acusado de pertencer ao Partido Revolucionário Trotskista (PORT). Resultado... 

A Rosana gosta, que ela é do PC... Resultado, sabe o que aconteceu? Depois, fiquei nove 

meses preso junto com o ininteligível, os outros e nesse processo, olha mais outra situação. 

Eu impetrei quatro habeas corpus, o sargento quando era preso naquela época ganhava 

metade, o regulamento do ininteligível devia ser muito drástico. Ora, você é preso, 

ganhando a metade e ter que gastar com advogado, e o advogado tem que receber porque é 

um trabalho difícil, sabe o que aconteceu? O Mourão Filho três vezes relatou o meu habeas 

corpus e negou, no quarto ele deu. Eu me admirei depois de nove meses. Eu chego lá, o 

oficial do dia chegou “Maia, você está livre”. Fui o primeiro a ser libertado, tinha mais 

quatro colegas lá. Eu digo “livre de quê?”, ele falou “rapaz, chegou um habeas corpus aí, já 

publicaram, não sei o que, não sei o que”, eu digo “tá bom”. 

Aí eu fui ficar livre, mas eu voltei a trabalhar, passei a ganhar integralmente, aquele 

negócio todo. Aí trabalhei o resto de 1965, em janeiro, saí no dia do meu aniversário, fiquei 

nove meses, 1966, trabalhando em sub judice, pagando advogado para ir na auditoria, um 

auditor muito reacionário... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Voltou como controlador? 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Voltei, voltei a trabalhar na torre. 

Ainda bem... os comandantes, rapaz, eles são escolhidos entre si acho que pelo mais 

reacionário, mas às vezes entra um cara humanista no meio, entra e você, eu fico “mas 

como eu vou ficar trabalhando?”, agora, sabe por que eu fui trabalhar? Porque o presidente 

do Serviço de Rotas da 2ª Zona Aérea era um major ininteligível de Figueiredo, que não sei 
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se alguém, o ininteligível ou outros tenham convivido com ele. Aí o major, quando eu fui 

para aquele comício da central em 1964, eu fui com uma passagem de inspetor de rota, 

porque tinha havido um concurso e eu fiquei em primeiro lugar, aí ganhei aquele negócio e 

fiquei com aquela passagem. Daí dezembro, quando foi em fevereiro, que o comício foi em 

fevereiro, né? Não, em março, eu viajei, e quando eu voltei houve o IPM. Aí, nesse IPM 

onde o promotor Francisco de Accioly Filho, alagoano, chegou assim e disse “Maia, quem 

lhe deu essa passagem?”, eu disse “essa passagem foi dada pelo major ininteligível  que é o 

presidente do serviço de rotas aqui, é o comandante da 2ª Zona Aérea. Ele disse “tem 

certeza?”, eu digo “tenho”. Eu fui com o cartão de inspetor de rotas, né. 

Naquele dia eu fui liberado e fui para casa, quando foi 11 horas da noite, chovendo, 

esse major chega na minha porta de lambreta, vestido numa capa branca, até olhei, fiquei 

até com medo, aí a minha esposa foi atender. Não sei porque, parece que o menino estava 

chorando e eu fiquei dentro de casa, ela chegou e disse “não, ele quer falar com você lá no 

portão”. Aí quando eu cheguei lá, ele olhou assustado para mim, olha como ele me 

protegeu depois, disse “ô, Maia, o que você falou de mim, que eu recebi uma intimação 

para ir depor amanhã? Eu estou sabendo que você falou de mim lá no IPM”. Eu falei “não, 

major, agora que eu estou me lembrando, isso foi o caso de uma passagem que o senhor me 

deu em dezembro, que eu ganhei aquele concurso, e eu fui agora”. Ele disse “você foi para 

o comício?”, eu digo “fui”. Ele nem sabia que eu tinha ido para o comício. “Quer dizer que 

você só falou isso de mim?”. Eu disse “eu não sei mais nada do senhor, só falei isso 

mesmo”. Convidaram o major para ir depor lá. 

Aí, olha o que aconteceu, continua a perseguição. No dia da cassação, outra 

ingenuidade, porque a gente, sargento, é até um pouco conformado com aquela 

inferioridade social deles. O controlador de voo era privilegiado, vinha uma kombi pegar a 

gente no aeroporto para levar para a torre, que era dentro da base. Aí, eu cheguei, o cabo 

dirigindo, peguei o "Diário de Pernambuco" e li e estava lá: "Castelo cassa sargento". Vire 

página 2. Aí, quando eu virei estava o meu nome e os outros quatro companheiros lá, que 

estávamos respondendo IPM na auditoria. Olha, turma, é bom você ter amizade até com 

cara reacionário, porque o reacionário é o produto de um condicionamento, e você pode 

mudar um reacionário. É difícil você pegar um progressista para ser reacionário, agora um 
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reacionário para ser progressista, humanista, é mais fácil. Não, é sério, eu tenho essa 

experiência. 

Aí, olha o que aconteceu, prestem bem atenção. Na auditoria da 7ª Região Militar, 

porque nós já tínhamos estabilidade pelo Lott, com mais de 10 anos, corria lá o processo. 

Aí, eu fui um dia depor lá, levei um coronel chamado Algedy Ubiracy de Souza, do 

Exército, que era professor meu na universidade, e era um cara muito bom, professor de 

história das instituições, professor do colégio militar, gostava de mim, me chamava depois 

da aula para conversar. Aí ele chegou e disse “Maia, o que está acontecendo com você, que 

você está atrás de um professor para ser testemunha”. Falei “rapaz, é que eu vou depor 

amanhã na auditoria, estou respondendo um processo lá”. Ele disse “processo de quê?”, eu 

digo “de subversão”, não tem outra explicação. Aí, ele chegou e disse “eu posso ser sua 

testemunha”, eu digo, “ô, coronel, eu agradeço”. 

E ele foi ser testemunha, aí eu fui com ele, eu estava lá. Aí, numa auditoria militar, 

acho que isso não mudou, tem três conselhos de disciplina, um da Marinha, outro da 

Aeronáutica, outro do Exército, três, quatro ou cinco oficiais lá. Aí, quando chegou a vez 

do coronel depor, o auditor olhou para ele e disse “coronel, o senhor”... Não, capitão, o 

presidente desse conselho de disciplina, “o senhor é professor do sargento?”, ele disse 

“sou”. E ele disse “o que o senhor conversava com ele?”. O coronel disse “pergunte aí para 

ele”. Ele perguntou, eu disse “a gente conversava sobre política”, falei. Aí, ele disse “tá 

vendo, coronel, o senhor conversando política com um sargento”. Aí o coronel se levantou 

e disse “capitão, o senhor está ignorando muita coisa, política no sentido administrativo, 

não é política de...”, aí deu uma bronca, não sei como não expulsaram o coronel da 

auditoria. 

É só para mostrar para vocês a vida, desde 1952, quando eu assisti os colegas sendo 

expulsos, 1954, 1955, aquele negócio todo, e a gente vai indo, vai indo, e sempre inseguro. 

Pois bem, meus amigos, no dia da publicação do jornal, eu fui trabalhar sozinho na torre, aí 

um oficial de operações, que é um oficial que quem foi da Aeronáutica sabe, ele fica lá 

embaixo, e na torre de controle está escrito: “Independente de posto ou patente, nenhuma 

autoridade pode adentrar a este recinto sem a autorização do operador”. Aí, o telefone 

tocou, um telefone ininteligível, eu atendi. “Ô, Maia, eu posso ir aí?”, eu digo “quem é?”, 

“é o ininteligível, eu digo “pode, pode subir”. Já era nove e pouco, o tráfego tinha 
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diminuído. Aí, quando ele subiu veio com o "Diário de Pernambuco", jogou em cima do 

meu, e disse “você já comprou o jornal de hoje?”, eu digo “já”. “Você leu?”, eu digo “li”. 

“E o que você viu?”, “eu vi que estão me transformando numa figura importante, eu fui 

cassado? Direitos políticos cassados”. Ele chegou e disse “só que você esquece que vai 

perder a função pública, né, rapaz?”. E, rapaz, o mundo escureceu. Eu não sabia, pensei que 

ia ser cassado, mas continuava, você está entendendo? Aí, eu digo, “pronto”. Aí eu ia 

entregar a casa ao próprio nacional, a mulher grávida, tá entendendo? Em 1967, eu já tinha 

seis filhos. A minha mulher não podia ver a cueca no arame, já engravidava, era uma coisa 

horrível. 

Pois bem colegas, o caso é o seguinte, olha a insegurança. Eu fiquei trabalhando e 

45 dias depois não publicavam no boletim do QG, que tinha que publicar no boletim da 

base aérea. Eu disse “rapaz, será que é porque eu sou controlador de voo, vou ficar depois 

de cassado?” E o oficial, que era entendido, politicamente, eu tinha conhecido dele lá em 

Natal, por isso que ele pediu para subir, ele disse “rapaz, você é um cara de sorte, eu acho 

que não vão publicar”, eu digo “ah, mas isso aí não está certo”. Aí, na véspera de publicar 

em boletim chegou um coronel chamado, esse eu me lembro o nome de todos eles, 

ininteligível Brasil, que é para o pessoal da Aeronáutica se lembrar deles. Ele era aviador e 

era o prefeito dos próprios nacionais, dos próprios da Aeronáutica ali, a vila dos oficiais, 

das vilas de sargento. 

Aí, o coronel chegou e disse assim “ô, Maia, é o seguinte, rapaz, eu quero marcar 

com você uma data para você me entregar a casa”, porque a casa é entregue com uma certa 

solenidade, né, para ver se tem um arranhão, um prego na parede, eles debitam tudo para 

descontar, é muito natural. Aí, eu digo “rapaz, o senhor vai me dar aí uns oito ou dez dia 

porque eu tenho que alugar uma casa”, e corri para alugar uma casa. A minha esposa era 

funcionária dos Correios, postalista, ganhava menos que o aluguel da casa. E eu fazia o 

último ano de um curso de Sociologia e Política, que eu queria ser sociólogo para trabalhar 

na Sudene, já tinha escolhido um advogado, um administrador de empresa, é o ideal de 

cada um, né? Tinha conhecido o Celso Furtado aquela época, estava mais ou menos 

entrosado, resultado, com a cassação você não assume função pública. 

Aí eu aluguei a casa, e num dia atrasado a minha mulher sai e, por coincidência os 

filhos vão saindo em ordem de nascimento, aquela escadinha. Aí, o major olhou para mim, 
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falou assim “mas, rapaz, sua família é grande assim”, eu digo “é”. Ele disse “rapaz, e o que 

você vai fazer?”, eu dei uma resposta e esqueci. Olha quando eu fui saber o que eu falei. Aí 

entreguei a casa e tudo mais. Aí, lá tinha o centro de controle da ininteligível, ficava na 

Ibiribeira e o chefe desse centro de controle eu conhecia. Um conselheiro meu, o Pretinho, 

aqui, o Oliveira, eu chamo ele de Pretinho, que estava em João Pessoa essa semana, 

trabalhava lá, mas aí saem duas portarias reservadas do Ministério da Aeronáutica dizendo 

que você não podia trabalhar. 

Quer dizer, eu já tinha sido cassado, perdi o emprego e não podia exercer outro 

emprego lá fora, porque eu ia trabalhar nesse centro de controle de voo. Aí, eu peguei a 

casa, ininteligível tudo, mas o cara pediu para eu voltar a uns 15 ou 20 dias e quando eu 

voltei ele disse “Maia, saiu um negócio aí que você não pode mais trabalhar aqui não”. Eu 

digo “o que é?”, são duas portarias, os ininteligível devem saber o número delas aí. Está no 

parágrafo 3º, do artigo 8º da Constituição de 1988, na ininteligível,. 

Aí ele olhou para mim “e agora, o que você vai fazer?”, eu digo “rapaz, não sei. A 

minha profissão eu nem... Estou fazendo ininteligível em um monte de faculdade, 

sociologia e política os caras, sabe como é que é, fica todo mundo assim”. Eu digo isso 

porque no IPM do Exército, rapaz, eu que tinha sido presidente do Diretório Acadêmico 

tinha a coluna do presidente, como tem, Simão, todo mês no boletim dele. E eu, muito 

ligado àquela doutrina social da igreja, do Papa João XXIII, que vocês sabem das duas 

grandes encíclicas dele, e também com aquele condicionamento que eu tinha de Dom 

Hélder, em Recife. Eu fiz lá, durante dois boletins, dois meses, um negócio falando dessas 

encíclicas, aí chegou um coronel lá “Maia, eu estou com um ofício aqui para levar vocês lá 

no 4º Exército”. Aí quando cheguei lá, fui recebido por um major, aí no dia seguinte fiquei 

preso lá, no xadrez dos sargentos, e no dia seguinte chegou o coronel e começou a 

interrogar. Dos coronéis de Recife, a imprensa falou muito, tinha lá o Ibiapina, o Villocq, 

aquele que torturou, toda aquela cambada de verdadeiros monstros. 

Mas, aí o coronel olhou assim para mim e disse “ô, Maia, você é um comunista, 

né?”, eu digo “ não”. “Você é, rapaz, olha aqui o que você escreveu aqui”. Eu digo “isso aí 

é do Papa, né, esse Papa aí é um cara interessante, ele foi camponês, foi sargento, virou 

Papa, e ele escreveu isso aí achei muito bonito”. “Mas você anda convencendo aqui o 

pessoal”. Ele veio com aquele negócio em cima de mim, eu comecei a jogar um pouco 
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também em cima do coronel, ele chegou e disse “não, amanhã você vai falar com o nosso 

capitão capelão”. Aí o capelão chegou, começou a fazer perguntas e no fim eu enrolei o 

capelão. O capelão não podia ser contra a encíclica papal, e o papo foi mudando. Ele disse 

“olha, coronel, o Maia parece que gosta de ler”. Eu digo “eu gosto, eu fico na torre sozinho, 

quando não tem avião a gente fica lendo”. Você trabalha de meia-noite às seis da manhã, 

você tem que ler, e quem lê aprende alguma coisa, porque tudo que a gente sabe aprende 

com os outros. O conhecimento é apreendido, né? 

Ah, meus amigos, fiquei preso dez dias, aí saiu: prisão preventiva. Nessas alturas foi 

um capitão lá em casa, do Exército, como 1º sargento do Exército, e um cara da polícia, 

devia ser investigador, 1h da noite. Naquele tempo meus filhos dormiam em rede e 

urinavam muito, não sei por quê, né? Tomava muita água... Aí, eles foram lá, pegaram nove 

livros e levaram para lá. Eu estou contando essa história só para vocês verem que é uma 

história de sofrimento, né? Hoje, o Brasil está diferente... Então, resultado, eles pegaram 

esse livros para lá e no interrogatório o coronel chegou assim e disse... Era um coronel, um 

major, a mesa tinha três ou quatro inquisidores. Aí ele disse “rapaz, você só tem livro 

subversivo”. Aí, eu digo “não, são livros didáticos, do Instituto de Ciências Políticas e 

Sociais da Universidade Federal de Pernambuco”. Ele disse ininteligível. Aí, ele foi “esse 

aqui”. Aí, o primeiro livro: "História das Doutrinas Políticas", de Gaetano Mosca, que, por 

sinal, era fascista. Ele chegou e disse “esse era um comunista famoso”, eu digo “não, ele 

era fascista, coronel. É a antítese do comunista”. Ele chegou e disse “ih, rapaz, você está 

falando muito difícil”. Era uma coisa horrível aquele sofrimento. 

Eu estou aproveitando isso aqui hoje porque esta verdade, baseada na memória, vai 

trazer a justiça. Já trouxe, tem que melhorar, né? O Dr. Adriano Diogo aí, o Paulo, estão 

lutando por fazer aquilo que as nações do mundo estão fazendo, justiça de transição. Em 

todos esses países está havendo uma justiça de transição, ou seja, uma adequação das 

constituições polacas, das constituições ao direito internacional, da ONU e lá de São José 

da Costa Rica, porque o Brasil assinou aquilo e tem que cumprir. O crime de lesa-

humanidade é imprescritível, e esse pessoal acha muito ruim. Por isso que essa comissão, 

Paulo, você tem uma responsabilidade muito grande, Dr. Adriano Diogo, é muito 

importante que isso aconteça como aconteceu em vários países do mundo, porque nós 

vamos ter que adequar a nossa Carta Magna a esse direito internacional. 
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Essa lei da Anistia, de 1979, que é uma coisa esdrúxula, que anistiou os dois lados, 

é um negócio que não tem dentro do direito. Eu não sei como a nossa Suprema Corte fez 

aquilo, mas agora vai ser apreciado e vai sair, está entendendo? Então, deixa eu ver se 

tenho mais alguma coisa a falar para vocês, eu peço desculpa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, mas termina a história, 

termina a história. 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Eu pensei que eu ia responder 

perguntas aqui. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí, o sujeito falou “mas o 

senhor tem uma família muito grande”, e, como consequência, o senhor foi morar na casa 

alugada. Termina essa história aí, que é interessante. 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Deixa eu terminar essa história, foi 

muito interessante. Como eu não consegui emprego na Varig, por causa das portarias 

reservadas do Ministério da Aeronáutica, um vizinho meu, que a mulher dele vivia doente, 

dizia “Maia, aplica uma injeção na minha mulher”. Naquele tempo a gente tinha que ferver 

o aparelho, e tudo o mais, eu ia muito aplicar... Uma carioca,vivia muito doente. Aí, um dia 

ela chegou e conversando com a minha esposa, ela disse “ele está triste porque ele ia 

trabalhar e não pôde trabalhar”. Ela disse “olha, mas o meu marido, eu contei para ele, e ele 

quer que ele vá trabalhar com ele”. Era um árabe, vocês sabem que árabe é um negócio 

incrível, né? Esse árabe olhou assim para ela e disse “manda ele vir falar comigo amanhã”.   

Eu fui lá na fábrica dele, uma fábrica no bairro de São José, ele me apresentou a 

fábrica, tinha umas 50 mulheres trabalhando em máquinas de overlock, fabricava lingerie. 

E eu vi que no meio tinha sutiã, anágua, camisola, aquele negócio todo. Eu falei, “ih, rapaz, 
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se eu for vender isso aí vai ser um negócio meio gozado”. Mas aí, numa hora daquela, né? 

A mulher em casa com aquele monte de menino, água, luz... Aí, resultado, ele marcou 

comigo uma entrevista para eu ser vendedor dele. Quando eu fui ser vendedor desse árabe, 

eu não queria ser porque eu não me ligava, né? Estou há 40 anos em São Paulo, formei uma 

empresa, era vendedor, mas lá aprendi com ele. Ele chegou e disse “olha, você não vai mais 

trabalhar nas Forças Armadas, você não pode nunca mais ser controlador de voo, outra 

profissão que você não tem, você tem que pegar isso aqui e vender. Nós, árabes, nos 

espalhamos pelo mundo vendendo”. Aí, eu digo “rapaz, isso aí deve ser muito difícil”. 

“Não, vou lhe dar uma hora de aula”. Quando ele disse “uma hora” eu tive vontade de ir 

embora, porque uma hora... Aí, ele chegou, olha o cara estava precavido. Ele me chamou 

para uma sala contígua, num quadro negro grande tinha lá uma “Venda: A – apresentação, 

B – demonstração, e C – fechamento”. Ele disse “vou falar 20 minutos sobre cada um 

desses itens e você vai ver que você vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, e vai esquecer a 

Aeronáutica”. Convencido para danar, aí ele começou: apresentação, que não pode ter 

costeleta, aquele negócio todinho, depois a demonstração do produto, depois o fechamento. 

Quando eu fui ter aula de lógica eu gostei porque ele era um cara que praticava 

lógica, foi uma coisa incrível esse sujeito. Me deu uma lição, ele disse “Maia, vá para casa, 

amanhã você vai vender”. E, no dia seguinte, eu saí e passei a vender. E abri logo lojas 

grandes, com 30 e poucas lojas, as de José Araújo, e comecei a ganhar dinheiro. Mas, eu 

estava com o processo correndo na auditoria, pagando advogado, que a gente paga com 

uma satisfação grande, porque advogado que trabalhou de graça não tem jeito, não há 

motivação, o tempo vale ouro. Aí, resultado, chegou um aviso lá que ia ser o julgamento. 

Agora, o ano é 1967. Aí, o julgamento foi adiado, ficou para um ano bissexto, 1968, em 29 

de fevereiro. Aí, eu fui para lá, eu, o ininteligível, os colegas que ficaram presos lá. 

Eu tenho que falar que, assim, agora que vem a história do coronel, né? Aí, no dia 

do julgamento, eu vi a descarga muito grande do promotor “esse sargento, Maia, já 

respondeu dois IPMs, era da Aeronáutica, foi absolvido, mas nesse terceiro, tem umas 

implicações aqui de ordem ideológica, não sei o que”, aí votou pela condenação. Aí 

votaram pela condenação, mas, aí prorrogaram para o almoço e eu, peguei, fugi. Fui para 

Maceió, para Salvador, vim para São Paulo, aí eu fui no árabe, para pegar o dinheiro lá. 

Esse árabe fazia dois dias que tinha jantado comigo num restaurante em frente ao Hospital 
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da aeronáutica, que tinha um restaurante sobre o mar, um restaurante meio escuro e eu vi 

que, lá no fundo do salão, um cara fazia assim para mim. Eu até fiz assim, chamei. Esse se 

levantou, era o coronel ininteligível Brasil, aquele que era o prefeito dos próprios nacionais. 

Aí, ele chegou e sentou-se. “Maia...” (chorando) Eu me emociono com o que ele 

disse. “... eu posso trazer minha esposa, que ela quer falar com você?”. Eu digo “pode”. Ela 

também é mulher do coronel. Sentou-se assim, em frente, ela disse “olha, eu quero muito 

conhecer o senhor, fez com que meu marido não dormisse”. Eu digo “não dormisse onde?”, 

ela disse “não...”. Ele falou “Maia, no dia que eu fui lá receber a casa, você sai com aquela 

família grande, rapaz, eu perguntei para você ‘e agora, o que você vai fazer?’, você olhou 

para mim...” Sabe qual foi a resposta? Eu não me lembrava... “o Brasil está todo para ser 

feito”. Eu tinha dito que o Brasil estava todo para ser feito. Aí, ela pediu desculpas, e tal, e 

disse “olha, Sr. Maia, o meu marido, era meia-noite, não dormia. Uma hora da manhã 

acordei, ele no banheiro, e cinco horas ele roncou um pouco e eu digo ‘Fritz, você vai me 

dizer o que está acontecendo. Você está com um problema’”. Ele disse “sabe o que é? Eu 

fui receber ontem a casa de um sargento, rapaz, eu pensei que o cara tinha um ou dois 

filhos, mas aquele monte de menino, a mulher grávida, rapaz”. Por isso que ele perguntou, 

e ele chegou e respondeu isso. Tá entendendo? 

Aí, eu fui morar naquela casa e vem aquela história do dia do julgamento, eu fugi. 

Minha esposa, como funcionária pública, eu cheguei aqui em São Paulo, foi paraninfo meu 

o Caio Prado Junior, uma figura muito conhecida. Tinha uma obra dele muito boa 

“Dialética do Conhecimento”, aí ele chegou e disse “Maia, você é condenado, você deveria 

ir para Paris”. Caio Prado Junior era um sujeito fabuloso, tinha um filho Caio Graco, acho 

que faleceu, que era do Diretório Central, do Partido Comunista, aquele negócio todo. “Isso 

aí, você vai lá na Rua Maria Paula, 122, Associação Cristã dos Moços do Brasil, e vai pegar 

passagens”, aí eu fui. Quando eu cheguei lá, um cara olhou para mim, fez uma pergunta que 

eu não gostei. “O que houve com você?”. Isso é pergunta de delegado. Eu disse “rapaz, eu 

vou fazer uma visita lá em Paris, eu vou ficar no Quartier Latin comendo hambúrguer com 

ervilha...” para enrolar, para ele não fazer mais pergunta. Resultado, eu fui lá, quando eu 

cheguei em casa que eu vi, eu digo “mas, a mulher e os filhos vão ficar aqui?”.  

A minha esposa já tinha ido para São Paulo de oito a dez meses depois, por isso que 

eu digo, é bom você ter amizade na oficialidade com aqueles que não são reacionários, 
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porque eles arranjam tudo para você. Arranjaram para a minha mulher ir para o Rio, de lá 

ela foi para São Paulo de ônibus, para disfarçar um pouco, e chegou a São Paulo. Então, eu 

queria dizer o seguinte, eu ficava com medo de ser preso aqui em São Paulo. Comprei uma 

peruca, passei a usar, mas a peruca fedia, suava muito, era a pior coisa do mundo. Deixei o 

bigode, fiquei, assim, com o bigode do Melo, era um bigode igual aquele do Melo, para 

disfarçar, e andava com medo. Mas eu tinha ficado com a identidade de 2º sargento, que foi 

o que me salvou em São Paulo. 

Fui morar numa quitinete com o Antônio Falcão, irmão do Aluísio Falcão, que era 

diretor do "A Última Hora" lá em Recife, e a gente saía para jantar, e naquele tempo tinha 

aquele tal de rapa, você estava jantando oito, 20 horas, ali pela Avenida São João chegava a 

polícia. Naquele tempo, quem não tinha carteira assinada era vagabunda, era preso por 

qualquer coisa.  Só sei que ele pedia a de todo mundo e eu, com a minha, foi interessante. O 

sujeito chegou, assim, para mim, o soldado, aí passou em mim, foi ver o outro. E tinha um 

casal em frente àquele balcão, aí vi o moreninho cutucando a mulher dele e falou “esse cara 

aí deve ser policial”, porque os caras não me interrogaram, eu não sei por quê. Eu estava 

sempre de paletó e gravata porque é bom andar assim, sabe por quê? O cara pensa que você 

é uma autoridade. 

Mas, só para recordar aqui o seguinte. A não estabilidade, o caso do brevê, não 

votava, não era votado, de 1954 a 1964 aquelas tentativas para enfrentar o Burnier... Sim, 

por que eu fui cassado? Eu nunca tinha sido candidato a nada, mas quando eu vi a cassação, 

eu fiquei sem saber. O tempo vai se passando, eu tinha feito uma amizade com esse 

promotor Francisco de Acccioly Filho que, por sinal, me interrogou nos IPMs que eu fui 

absolvido. Aí ele, muito amigo de um português muito rico, aquele negócio todo, chegou 

assim “Maia, você foi cassado, e tal, o que você fazia?”. Eu digo “o senhor tem minha vida 

aí”. Ele disse “eu sei porque você foi cassado”. Eu digo “e por que o senhor sabe?”. Ele 

disse “Maia, você cassado porque quando você estava preso”... Eu não contei essa parte... 

Eu estava sendo julgado pelo Conselho de Disciplina do Exército, eu fardado da 

Aeronáutica. Aquilo era uma incongruência dentro de uma corte de Justiça. Aí o capitão da 

Aeronáutica, que era presidente do Conselho de Disciplina, chegou assim “Ô, maia, você 

não tem advogado?”, eu disse “tenho”, “ e por que você não entra com um conflito de 

jurisdição?”, eu digo “o que é isso?”. Ele disse “rapaz, vocês têm que ser julgados por nós, 
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tá entendendo, e não pelo Exército, porque lá tem Marinha, então, fala com o seu advogado, 

manda ele entrar”. 

Aí, o advogado entrou. Resultado: eu fui saber depois, pelo promotor o porquê eu 

fui cassado, e para eu ser cassado aproveitou, levou a turma. Os cinco ficaram presos lá 

aqueles nove meses... Sabe o que aconteceu? Tinha um coronel, chefe do Estado Maior que 

tinha sido contemporâneo de Castelo Branco quando comandou o 4º Exército e ele recebeu 

a visita do auditor. Aí, o auditor chegou e disse “olha, esse pessoal aqui eu vou ter que 

despachar, eles vão ter que ser julgados pelo Conselho de Disciplina da Aeronáutica”, mas 

que o coronel disse “não, espera um pouco, eu vou para Brasília semana que vem, a gente 

resolve isso aí”. Sabe o que esse coronel fez? Chegou em Brasília, teve uma audiência com 

Castelo Branco, Castelo Branco escutou e disse “quer dizer que tem cara que já foi 

absolvido duas vezes. Então vamos cassar os direitos políticos dele”. 

Aí saiu, pelo Ato 2, cassação, demitido, o termo era demitido, não era expulso não. 

Então, quer dizer, eu fui cassado porque um advogado meu impetrou um mandado de 

segurança, aí sai a cassação e a cassação foi levando a tudo isso aí. Vocês podem ver que 

toda superestrutura é contrária ao cara que é pequeno, agora, nós temos que ter capacidade 

de saber reagir, lutar, por isso que eu fiz agora, em João Pessoa, um apelo a, não só o 

Simão, como à Marinha, que as entidades têm que ter força. Porque, se você chega em 

Brasília, o ininteligível já foi comigo lá, o Souza, você lembra, Souza? Que a gente até 

procurou o Turazza por causa de um advogado tributarista que a gente não tinha. Porque 

quando você não é advogado você é um pouco cego em relação a essa estrutura social. 

Aí, olha o que aconteceu... Esqueci agora o que eu estava falando... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sobre a cassação, o Castelo 

Branco... 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Sim, aí o promotor chegou e contou 

isso. O promotor chegou “não fala para ninguém”. Coitado, esse Francisco de Accioly 

Filho morreu, era muito amigo do Osmar, viu, Simão? Era de uma família dessas 
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oligarquias decadentes do interior... Aí, ele falou, me explicou, aí eu fiquei calado. Então, o 

Castelo Branco cassou com a maior facilidade. "Cassa, ele passou a ser civil, perde a 

função pública, aí vocês, pelo Exército, podem julgar". Eu fui julgado e condenado a quatro 

anos, pelo Conselho de Disciplina do Exército. 

Vocês estão vendo esse rodeio? Desde quando eu entrei na Aeronáutica, em 1954, já 

entrei assustado com os colegas expulsos em 2002, pela Petrobrás. Até quando fiquei 

escondido aqui em São Paulo e saiu a Anistia de 1979. Quando a Anistia saiu eu fiquei até 

com medo de me apresentar no QG, só fui no último dia, que davam 120 dias para a gente 

se apresentar, eu fui no último dia. Aí, eu tinha um colega muito progressista na Acimar 

que era o Almeida, era presidente lá, sargento, que foi contemporâneo nosso lá de Natal, ele 

e o Paulinho, ele chegou e disse “ô, Maia, mas é gozado. Nós vamos ter que fazer uma luta 

aí para a gente ser promovido ao nível dos paradigmas, porque a gente voltou 15 anos 

depois na graduação que a gente tinha”. Aí, a pressão foi tão grande, eu não sei se o Simão 

se lembra, o Melo, que nós fomos a Brasília e tivemos uma audiência com o presidente do 

Senado, que era o Sarney, que o Lula era presidente naquela época, né? Aí, nessa audiência, 

eu sei que o Sarney é meio enrolão, coitado, desculpa estar dizendo isso dele, mas eu fiquei, 

assim, preocupado. Aí, eu cheguei e disse “presidente, dá licença”. Eu era chamado como 

senhor Acimar, ele disse “só vou autorizar três”, porque a gente estava pedindo uns 15 para 

falar com o Lula. Não, com o Lula não, com o FHC. Pelo amor de deus, era 2002. 

Aí, resultado, eu digo “presidente, nós estamos lutando pela emenda 26, e quando 

V. Exa assinou a emenda 26, o senhor delegou aos ministros militares o poder de promover 

os graduados e os oficiais ao nível dos seus paradigmas. O senhor promoveu os aspirantes e 

esqueceu a gente, sargento”. Militar tinha direito de estabilidade. Ele chegou, olhou assim 

para 18 companheiros, ele disse “é, rapaz, aquilo era uma época muito difícil”. Só 

respondeu isso. 

Realmente, ele deve ter passado uma perrengue muito grande com a morte do 

Tancredo Neves, e o cara assumiu uma presidência daquela, com toda aquela confusão. 

Mas essa emenda 26 foi boa, porque, como eu era 2º sargento, o presidente da Acimar, um 

sujeito extraordinário, sempre muito impetuoso. O Almeida interrogava. No dia que a 

comida era ruim lá, ele mandava fazer greve. “Major, o senhor vai no rancho ver se o 

senhor consegue comer a comida de sargento”. Porque tinha comida para soldado, para 
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sargento e para oficial. Quer dizer, era uma discriminação de barriga, né? Resultado, o 

Almeida olhou para mim, disse “Maia, você vai fazer o requerimento pedindo promoção a 

sub-oficial”, eu era segundo sargento. Aí eu fiz e saiu a promoção a 1º. Aí o Almeida: “não, 

você vai fazer uma pedindo a sub, tem direito”. Aí eu fiz duas vezes, a segunda vez que 

requer aí saiu a sub-oficial, baseado na emenda 26. Muitos companheiros não pediram 

naquela época porque já trabalhando aqui fora tem até preguiça, às vezes, de lutar pelos 

seus direitos. Só que você lutando pelos direitos seus, você está ajudando os companheiros. 

Eu estava dizendo aqui, Paulo, a sua posição e a do Diogo, vocês estão fazendo um 

papel que no mundo inteiro aconteceu isso. A justiça de transição é aquilo que eu falei, a 

adequação a uma realidade jurídica, democrática, do direito aí. Deixa eu ver se tem mais 

alguma coisa para terminar. Eu quero agradecer vocês assistirem toda essa ladainha. 

 

(alguém da plateia faz comentário inaudível) 

 

Não, a luta pela Anistia já foi aqui em São Paulo, luta pela Anistia ininteligível, aí 

tinha muito na Câmara Municipal, Therezinha Zerbini. Progressista tem em todo canto, né? 

O duro é você perguntar para um progressista se ele é comunista, por mais conteúdo que ele 

tenha, ele diz “não”. (Risadas) Por isso que eu gostei da Rosa, a Rosa foi conversar com o 

presidente da Câmara comigo, que era o Aldo Rebelo, aí o Aldo chegou “Rosa, não sei o 

que, não sei o que”... Aí a Rosa disse “você é comunista”. Ele disse “comunista é você”. A 

Rosa discutindo com o Aldo Rebelo e eu, do lado, passei a rir. Porque ninguém quer que 

diga que ele é comunista. Tá entendendo? No mundo só tem o capitalista e o comunista, são 

dois modelos que estão se degladiando aí, né? A turma até fala que Jesus Cristo era 

comunista, porque ele disse uma frase muito bonita, “cada um tem que viver com o suor do 

próprio rosto”, quer dizer, ali ele acabou com a mais-valia, não acabou? (Risadas) 

Olha, turma, eu quero agradecer a presença de vocês. Esse papel de ouvir a história 

é importantíssimo, em Recife o Paulo Abrão, eu fui, chamei ele “Dr. Paulo, me explica 

mais esse negócio da justiça de transição porque eu também tenho que falar para os outros”. 

E esse papel de vocês aqui é isso, nós estamos fazendo, quantitativamente, um conteúdo 

para que haja uma mudança qualitativa. Muito obrigado, felicidades para vocês. (Palmas.) 
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O SR. PAULO CUNHA – Passo a palavra ao capitão Moacir Correia. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só fala no microfone, por 

favor. Fala o nome e termina. 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Essa Operação Mosquito, que os 

sargentos da aeronáutica fizeram um grande movimento, eu trabalhava naquela época na 

torre de Recife, sozinho, como eu dizia, e a gente tinha muito aparelhos de recepção lá, e 

foi quando houve o golpe. Vocês viram que eu fui para comício e tudo mais. Essa operação 

aqui... tinha um hangar dentro da base aérea de Recife, que era dos americanos. Eles 

pousavam lá com aqueles C-130, e os aviões tinham um ininteligível, como se fosse um 

ininteligível, invertido embaixo. E eu cheguei, fiz amizade com dois sargentos, que eram de 

Ohio, e eles queriam disso... “Maia, eu estava lá no hotel Boa Viagem...”. No hotel Boa 

Viagem alguns pilotos civis também se hospedavam lá... “Tem um negócio lá chamado 

Coqueiral...”. Coqueiral era uma boatezinha anexa ao restaurante e aquelas mulatas iam 

para lá para dançar samba, e os americanos queriam que eu os levasse lá para aprender a 

dançar samba. 

Eu passei a levar e, com essa amizade, eu às vezes vinha trazê-los meia-noite lá no 

hangar, que muitos dormiam lá. Aí o que aconteceu? Eu cheguei e vi um quadro de 

plotagem muito grande, maior do que essa mesa aqui, iluminado, tantas luzes. Eu cheguei e 

disse “rapaz, o que é isso aqui?”. Aí, o sargento foi explicando, eu falava inglês melhor do 

que hoje. Resultado, ele disse assim “rapaz, isso aí é o seguinte...” Havia uma autorização, 

e eu sabia, do centro de controle de voo, para aviões voarem a 300 metros de altura. Não de 

altitude, de altura em relação ao solo, que altitude é em relação ao nível do mar. Aí, aquela 

autorização, quando o piloto fazia o plano de voo, aí o centro de controle dizia “aprovado. 

Altura 300 metros, não sei o que”. Aqueles aviões decolavam e como eles têm uma 

capacidade de voar muitas horas, aquele "bujão" que tinha embaixo, aquilo ali eram 

câmeras fotográficas que, por incrível que pareça, elas penetram no solo e, pela cor, você 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      27
 
 
fica sabendo a qualidade do conteúdo que você tem lá. Eu achei aquilo ali... Alguns colegas 

da torre como o controlador de voo do Rio Grande do Sul eu já sabia que ele era muito 

ligado ao Brizola... Resultado, esse sargento começou a me explicar, explicavam tudo, 

rapaz, tá entendendo? Aquela cor, aqueles negócios todos ali. Então, todo esse 

levantamento aerofotogramétrico do nordeste do Brasil foi feito, o americano tinha aquilo 

desde aquela época. 

Aí, quando houve aquela operação Brother Sam, a esquadra descendo com aquele 

negócio, com medo de uma reação, aquela ação foi na época do golpe. O comício foi muito 

antes, um mês ou dois, não foi? Resultado, eu escutava a comunicação do porta-aviões com 

a base aérea deles dentro da nossa base, eles falavam também com o Guam, o Guam é uma 

ilha na costa da Venezuela, e falando algumas coisas que eu não entendia direito porque 

falhava. A frequência naquele tempo era uma droga, tinha 42, não era VHF. As 

frequências, vocês sabem, VHF, UHF, e tudo mais... Mas eu escutei toda aquela parte que 

eles estavam dizendo que iriam, e não sabiam o resultado. 

Porque eu acho que Lyndon Johnson falava com Guam, Guam falava com Recife, e 

Recife falava com eles lá. Aí, o que eu fiz? Eu peguei um companheiro que trabalhava em 

Salvador, que depois faleceu, Celino, que era da minha turma, era um cara de esquerda. 

Digo “Celino, rapaz, está descendo um negócio aí violento”. Aí Celino avisou a Caravelas, 

que, naquele tempo, tinha que ser por pedaço, Caravelas avisou que ia a São Paulo. Não sei 

se o Melo se lembra, vocês não se viram no parque, Melo? Então houve toda aquela ajuda 

da sargentada, através das comunicações, por isso que eles souberam desse negócio aí. 

Você não podia fazer nada, né. Turma, mais uma vez desculpa aí que esse depoimento vem 

trazendo a verdade, essa verdade... é a história levando à verdade, depois à justiça de 

transição. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. Vamos lá? 

Próximo companheiro. Está com som, está funcionando, pode começar. Só se identifica, 

por favor. 
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O SR. MOACIR CORREIA – Senhoras e senhoras da mesa e plateia, bom dia. Eu 

sou Moacir Correia, capitão reformado da Aeronáutica. Em 1939, eu e meus pais migramos 

para a capital, com 14 anos ainda. Em 1943, a 30 de outubro, eu fui incorporado na 

Aeronáutica, o Brasil já integrado à 2ª Guerra Mundial. Eu, voluntário, desejoso de ajudar o 

Brasil, entrei na Aeronáutica quando muitos se escondiam para não serem convocados. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos o senhor tem? 

 

 

O SR. MOACIR CORREIA – Noventa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Noventa anos? (Palmas.) 

 

 

 

O SR. MOACIR CORREIA – Ingressei na Aeronáutica em 1943, a 30 de outubro, 

e segui carreira, me propus a fazer cursos, por exemplo em dois aviões, A-20 e B-25, 

cheguei até Parnamirim, para o Brasil fazer a incursão de Parnamirim até a Dakar, na 

África, que era o ponto mais próximo do Brasil, na África, Dakar. Eu tentei, mas não 

consegui. Aí, surgiu a Escola Técnica de aviação, me inscrevi na escola, me formei 

sargento, fui servir nos ininteligível por quatro anos. Depois voltei para São Paulo, fiz 

agrimensura, sou formado na Escola Paulista de Agrimensura em 1954. Daí, fui instrutor de 

paraquedismo da Força Pública. A Força Pública tinha um núcleo de paraquedismo muito 

bom, e eu fui instrutor, tenho honra de ter sido professor, aliás, instrutor de paraquedismo 

na Força Pública, hoje Polícia Militar. 

Em 1964, 1963... Em 1950 eu estava servindo no Parque da Aeronáutica de São 

Paulo, e começaram aqueles movimentos, ininteligível Jânio Quadros renunciou, João 

Goulart estava na China, mas ele foi inábil, a meu ver, salvo melhor juízo, em propagar 

tudo aquilo que ele intencionava fazer antes de construir uma base sólida para dar 
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sustentação. Então, deu tempos de os golpistas armarem armação, criando o Ibad (Instituto 

Brasileiro de Ação Democrática) e o Ipes (Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais), para, 

justamente, saber o que o povo pensava para aplicar o golpe em 1964. 

Se ele fosse hábil, ele não faria isso, depois de sustentação, uma base boa de 

sustentação que ele podia dizer. O que ele ia fazer? A reforma de base para, justamente, 

regular as remessas de lucro das multinacionais, de todas as empresas estrangeiras que 

operavam no Brasil. É superfaturamento e subfaturamento. Então, eles importavam um 

equipamento para a sua empresa, eles botavam o dobro do preço, e quando mandava daqui 

para lá era pela metade do preço. Era uma maneira de fazer o sub e o superfaturamento. 

Então, justamente, os interessados nessa não-realização, entraram a CIA. A CIA 

criou esses dois institutos para, justamente, conscientizá-los de que não podia João Goulart 

fazer o que pretendia. Então, houve o golpe. Houve o golpe, eu fui cassado no dia 14 de 

abril, fui preso na base-aérea de Santos, depois, Raul Soares - navio, e depois, com a Lei 

10.559 fui promovido. Eu era 1º sargento, na época, fui promovido a capitão, e tinha 

afastado da Aeronáutica. E, inclusive, o seguinte, quando eu estive no Raul Soares, eu 

fiquei preso por um tempo incomunicável num quarto de um metro quadrado. 

Sobrevivi, estou aqui graças a Deus, e não há mal infinito que não tenha quando 

existe um ser bom para afastá-lo. Então, passamos tudo isso, estamos aqui hoje graças a 

Deus, e esperamos que continue esse movimento de reivindicações. Eu, com 90 anos hoje, 

ainda espero benefícios não concedidos pela Lei 10.559. Eu e muitos outros colegas, que o 

Dr. Simão fez o requerimento, né, Hélio Neves, que está em Araxá, até hoje ainda é 

primeiro sargento. Ele servia em São José dos Campos, um capitão chegou a ele e falou 

“prepara o avião tal que nós vamos viajar”. Ele não sabia o que era, subiram no avião, ele 

pousou em Porto Alegre, pousou preso. O capitão já é coronel reformado há muito tempo e 

ele continua, ainda, 1º sargento em Araxá. O Dr. Simão é quem fez o requerimento e o Dr. 

Turazza está tratando do caso. Até hoje ele não recebeu os benefícios, eu acho isso 

completamente fora de termos de comparação. Porque se, realmente, o capitão que induziu 

ou impôs que ele fosse como mecânico de avião até o Rio Grande do Sul foi beneficiado 

com a lei, e ele até hoje não é. Muito obrigado, um bom dia aos senhores. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou atrasado... O senhor 

esteve preso do Raul Soares? Quanto tempo? Fala um pouquinho sobre... 

 

 

O SR. MOACIR CORREIA – Quatorze ou 15 dias incomunicável. Eu estive lá, 

inclusive lá, eu conheci o Onofre, eu vi o Onofre em trânsito lá dentro. O sargento Onofre 

do Exército que foi, inclusive... Ele foi, justamente, para o México quando foi sequestrado 

um americano, embaixador americano aí, ele foi sequestrado e 12 pessoas foram para o 

México, depois ele voltou, através da Argentina, e foi morto aqui na Vila Mazzei, em São 

Paulo. O Exército descobriu que ele estava aqui, a força de repressão e o mataram aqui em 

São Paulo. 

 

(comentário inaudível) 

 

Sei que ele esteve aqui em São Paulo, não sei onde é que foi morto mas foi 

assassinado justamente pelo movimento de repressão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, o próximo. Deixe-me 

até me organizar aqui. É o Nóbrega. Bom, eu vou passar a palavra para o José Araújo 

Nóbrega, capitão do Exército brasileiro, e eu queria me organizar. Nóbrega, são 11h41. 

Como os demais companheiros que tem aqui na Mesa, eu estou muito agradecido que você 

está aqui com a gente hoje, muito obrigado, viu? Eu sei da importância e da 

responsabilidade do seu depoimento e tudo o que você passou na vida, e você sabe que eu 

sou colega de infância do Eremias Delizoicov. Então, muito obrigado, Nóbrega, 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Eu que agradeço a oportunidade de poder 

vir aqui. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, fala no 

microfone . 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Bom dia a todos vocês. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala bem perto para gravar, 

por favor. Se identifica e começa. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – O meu nome é José Araújo Nóbrega. Bom, 

antes de tudo, eu queria aqui homenagear o coronel Alfeu, pessoa por quem eu tive uma 

grande influência. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nóbrega, pega o outro 

microfone, que é fixo. Como você vai se emocionar muito e o seu depoimento é muito 

importante, precisa gravar direito. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – O coronel Alfeu, quando aconteceu, em 

1964, para mim... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, senta do lado dele 

até ele se acostumar. É importante, porque aqui é tudo gravado. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Então, em 1964, eu tive a notícia, quando 

estava no Exército, do acontecimento com o coronel Alfeu. Para mim, me sensibilizou 
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muito ver que ele havia tomado uma posição daquela que lhe custou a vida. Bem, mas o 

que eu vou falar aqui é sobre outras questões também. 

Primeiramente, o seguinte, eu sou de origem, lá de Pirassununga, no interior do 

Estado de São Paulo, o meu pai foi metalúrgico e a minha mãe foi professora. Eu vim para 

São Paulo e me incorporei no Exército em 1957, fiz cursos dentro do Exército, tinha o 

curso técnico industrial, mas assim mesmo fiz cursos. Em janeiro de 1959 eu fui promovido 

a sargento. Eu não me lembro se foi nessa época que eu conheci o general Lott. Que ele, 

inclusive, veio para uma inauguração que houve em São Paulo e ele cumprimentava todo 

mundo. E eu lembro dele baixinho, pequenininho, vermelhinho, de olhos verdes, veio e deu 

a mão para nós todos, fiquei muito emocionado naquela época. 

Inclusive, quando ele foi candidato a presidente da República, não foi isso? Eu 

também fiz uma pequena campanha pelo general Lott, defendi o general Lott. Mas, a coisa 

não ficou por aí. Nós tivemos os acontecimentos de 1961, que marcaram muito nossas 

vidas: a tentativa de golpe, a reação que Brizola fez lá no Rio Grande do Sul, que marcou 

muito nossas vidas, fiquei muito marcado por aquilo. Tentamos, aqui em São Paulo, 

quando a tropa do Rio veio para São Paulo para tentar combater lá no sul. Eu e mais alguns 

companheiros na época, que também eram nacionalistas, tentamos fazer alguma coisa com 

o fim de impedir o uso daqueles tanques que estavam todos sediados na minha unidade, que 

era na intendência da Lapa. 

E não parou por aí. O problema nosso, quer dizer, criou-se o movimento dos 

sargentos. A gente não tinha direito, como diz aqui os companheiros, trajar civilmente com 

menos de cinco anos, a gente não podia casar, não podia um monte de coisa, salários 

baixos, não tinha casa, não tinham muitas condições... não tinha um plano de casa própria, 

não é isso? Não tinha nada disso. Aí eu me lembro quando, em Osasco, veio o presidente 

João Goulart e reuniu a sargentada toda lá perto do, onde foi aquilo? Quitaúna, né? E a 

gente, então, fortaleceu o nosso movimento de sargentos. E não só bastou aquilo, a gente 

também participou, quando houve a luta pela manutenção dos sargentos eleitos, que foi o 

Zoch Cavalheiro, o Garcia Filho. Teve outros também, né? Eu não me lembro direito, não 

tenho a capacidade de memorizar igual o companheiro aqui tem... Aimoré, isso mesmo, é. 

Todo esse pessoal, então, a gente começou a participar naquele movimento de solidariedade 

e outros movimentos também começaram a se juntar ao movimento de sargentos, e aquilo 
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já não era mais só uma questão nossa, de sargentos, nada daquilo, começou a ser uma 

questão já nacional, já se levantavam outras questões do país. 

E a gente começou a acompanhar mais de perto aquilo tudo, e começou a participar 

com vários companheiros, vários sargentos. Eu me lembro do... tive um coronel que me fez 

muito a cabeça, coronel Gustavo Cruz, irmão do Eraldo Cruz, o Simão deve ter conhecido, 

ele era no QG. Então, a gente... Fui muito companheiro do ininteligível, a gente militava 

praticamente juntos, mantínhamos contato permanente ali sobre as questões, 

desenvolvimento do movimento, tudo aquilo. 

Então, veio o golpe, em 1964. A gente tentou esboçar alguma coisa, mas não tinha o 

que ser esboçado porque o sul já estava desmobilizado, o Brizola já tinha deixado o 

governo do Rio Grande do Sul, não havia mais aquele esquema todo, bem pensado pela 

direita, né? Tiraram lá o general Machado Lopes, que era o grande, o homem que manteve 

aquilo tudo. E eu tenho que falar, ainda, o seguinte, que houve aquelas lutas nossas, o 

movimento, o Teatro Paramount, não foi isso? A polícia cercou o Teatro Paramount. Houve 

a revolta de Brasília, em 1963, subtenente Elcy, tudo aquilo, quer dizer, um movimento 

bastante conturbado ali. 

Aí veio o golpe militar e a gente assistiu muita gente, companheiros nossos serem 

cassados. Coronel Gustavo Cruz foi cassado, um oficial que eu sempre tive um grande 

apreço por ele, um homem muito competente, o irmão dele também, eram professores, 

Eraldo Cruz. É Eraldo, né? Chegou a ser juiz depois, posteriormente foi juiz. E vários 

outros companheiros, ininteligível cassado, muita gente cassada aqui e eu assistindo aquilo 

tudo lá de dentro sem poder fazer nada. O Onofre Pinto, que era conhecido meu, também 

tinha sido cassado e muitos outros. 

Eu mesmo fui designado para ser cassado, em 1964 fui designado para ser cassado. 

Fui nomeado para ser cassado, mas o coronel Eugélio Pinto Pacca falou “não”, e me 

chamavam de Araújo. Falou “o Araújo não vai, vou transferir ele para outro lugar”. Me 

mandou lá para a 7ª Companhia de Guardas. O pessoal queria a minha cabeça, e com isso 

eu consegui passar 1964, 1965 e 1966 até que eu voltei depois para a minha unidade. Em 

1968... Quer dizer, isso tudo eu estava concomitantemente participando do movimento já 

do MNR que era o Grupo dos Onze do Brizola, já estava participando desde 1960, depois 

de 1964 já estava se formando. A gente deu em São Paulo, fazer parte do grupo aqui em 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      34
 
 
São Paulo, que o Onofre Pinto era também uma das lideranças, e então a gente começou a 

dar suporte para o pessoal de Caparaó. O pessoal de Caparaó, inclusive, quando foram 

descobertos lá, muita gente veio e ficou aqui em São Paulo, hospedados nos lugares que a 

gente conhecia. 

O interessante nisso tudo é que "O Estado de São Paulo" havia dado uma notícia 

que a Rua Vila Lafemina era um aparelho do MNR, e lá estava cheio de gente, marinheiro, 

sargento, todo mundo cassado. Aí a gente saiu correndo com o pessoal, eu e o Roberto 

Gordo, que chamava José Ronaldo Tavares de Lira e Silva, nós saímos juntos e fomos lá 

desocupar, tirar o pessoal. Isso tudo, eu ainda estava na ativa mas buscava tempo para fazer 

tudo isso. Bem, em 1968... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. Eu sei 

que o seu depoimento é muito longo, mas como Caparaó é uma coisa absolutamente 

proibida e desconhecida no Brasil até hoje, porque Caparaó era uma contra-insurgência, 

fala um pouquinho sobre Caparaó. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Olha, o que eu posso dizer de Caparaó... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas fala assim... isso... você 

era muito jovem na época, né? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É, na época eu tinha... 1964, 1965, eu tinha 

27 anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Caparaó foi 1962, né? 
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O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não, foi 1965. Ainda consigo me lembrar 

de alguma coisa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, depois do golpe, desculpe, 

desculpe... 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É, 1965, é... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, fala um pouco de 

Caparaó, só um pouco. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Caparaó sei que era do MNR, não participei 

da estrutura de Caparaó, nem sei dos detalhes de Caparaó. A única coisa que eu soube é que 

nós estávamos dando apoio ao MNR de São Paulo, ao Grupo dos Onze de São Paulo, do 

qual eu fazia parte, dava sustentação para Caparaó. Deu sustentação, a gente recebeu várias 

pessoas aqui, inclusive, aquele professor Boiteux. Como é que chamava ele? Demaria 

Boiteux , é irmão de um almirante da Marinha. 

Quando caiu Caparaó, ele veio do Uruguai, passou por aqui, fez uma reunião 

conosco, comigo, Onofre, Roberto Gordo, que estava junto, e aí, para ver a questão do 

apoio para o pessoal que estava, marinheiros fugidos, muita gente cassada que era buscada, 

perseguida. E esse pessoal... o Demaria Boiteux saiu aqui de São Paulo, embarcou no 

aeroporto e foi para o rio, quando chegou no Rio pegaram ele, estavam aguardando ele lá, a 

polícia pegou, ele foi preso. 

Bom, aconteceu tudo isso, Caparaó, e a gente então resolveu, no MNR daqui, o 

Grupo dos Onze daqui, exigir do Brizola que ele viesse para dentro do Brasil para 

coordenar o movimento aqui dentro, o movimento contrarrevolucionário. Se chamavam 
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eles de revolução, o nosso seria contrarrevolucionário, ou melhor, seria insurgente. Seria o 

Movimento Nacionalista Revolucionário, esse era o fundamento do movimento MNR. E, a 

gente, então, começou a exigir do Brizola que ele fizesse essa opção de vir para o Brasil e 

dirigir o movimento aqui de dentro. Ele se recusou, então a gente resolveu seguir com 

passos próprios, dar os nossos passos, a gente mesmo, independente do que o Brizola 

decidisse lá. A gente então falou “nós vamos fazer a nossa história”. 

E começamos a formar um movimento aqui que era composto, basicamente de 

sargentos, sargentos cassados. Eu estava na ativa ainda, e participavam também grupos de 

operários, de Osasco, principalmente, meu pai também era operário, participava nessa 

época, era vivo, e... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você era de Quitaúna, né? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não, eu não era de Quitaúna, eu era da 

Lapa, da intendência. E nessa época, então, eu recebi um convite de ir para a Polícia 

Federal trabalhar no gabinete do general Sílvio Corrêa de Andrade, o chefe da Polícia 

Federal na época. Eu consultei o pessoal, consultei o Onofre, ele falou “ótimo, vai lá. Vai lá 

para ver o que dá, né? Ver o que acontece". E eu fui lá trabalhar na Polícia Federal no 

gabinete do general Sílvio Corrêa de Andrade. Mas, sempre participando militarmente nas 

ações, que a gente fez várias ações, de expropriação de armas, fez muita coisa, tinha que 

manter o pessoal que estava clandestino, havia muitos marinheiros clandestinos. Era pesada 

a carga que a gente tinha, a gente não tinha condições, com os nossos meios, de dar o 

dízimo ali e de conseguir fazer, manter aquele pessoal todo. A gente teve que partir, 

obrigatoriamente, para a expropriação, porque era uma maneira de manter aquele pessoal, 

manter a estrutura e criar condições de evoluir uma organização armada. Porque a gente 

não poderia fazer evoluir essa organização armada se não tivesse meios. Então, precisava 

de armas, havia bastante gente disposta, quer dizer, inicialmente havia gente disposta, mas 

depois, quando a coisa tomou outro caminho muita gente tirou o time, como era evidente. 
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Na época, eu já era casado, já tinha quatro filhos, não, cinco filhos... não, minto, 

tinha quatro só. Mas, com tudo isso, a gente seguiu em frente. Houve a minha experiência 

na Polícia Federal em que eu assisti várias pessoas, inclusive, se eu não me engano, era o 

Ibrahim que tinha sido torturado numa dessas vezes na Polícia Federal. Eu entrei lá no 

cubículo onde torturavam o Ibrahim e o assisti pendurado no pau de arara tomando choque 

elétrico, aí eu me imaginei, falei “vai chegar a minha vez aí”, não sei exatamente onde, mas 

assisti àquilo tudo. 

E nós continuamos nosso movimento, aquilo tudo, até que aconteceu a deserção do 

Lamarca. A gente teve contato com o Lamarca, através do Darcy. O Lamarca começou a 

participar do nosso movimento também já como militante, mas ainda como capitão no 

Exército. E, em 1969, em janeiro de 1969, o sargento Darcy e o Lamarca, mais o Zanirato e 

o cabo, esqueço o nome dele... desertaram, trazendo as armas, aí foi um reboliço danado 

porque a nossa organização não tinha condições de manter aquela estrutura pesada, 

perseguição, várias pessoas. E, naquela época, houve uma precipitação também porque um 

caminhão que a gente estava... Na verdade, a questão do roubo das armas do 4º RI não seria 

isso, seria uma tomada do 4º RI, uma tomada militar do 4º Regimento de Infantaria, e uma 

tomada militar do 2º Gcan 90. E, para isso, nós estávamos pintando um caminhão com as 

cores do Exército, houve uma precipitação nisso tudo e o caminhão caiu. E os nossos 

planos, inclusive de bombardear o Palácio dos Bandeirantes, porque a gente contava com 

morteiros, contava com vários grupos armados que estavam treinando, era, realmente, um 

embrião de um grupo militar. 

Tínhamos planos também para bombardear os aviões do Campo de Marte, na época, 

e tínhamos equipes já prontas para isso tudo, mas como aconteceu a descoberta do 

caminhão em Itapecerica da Serra, então precipitou toda a situação. E a organização não 

teve condições de aguentar depois a repressão em cima, a tortura. Vários companheiros 

foram torturados, a Dulce Maia, Pedro Lobo foram selvagemente torturados na época, e a 

organização sofreu um desmonte, não definitivo, mas temporário, porque houve a 

necessidade de se readequar tudo, de se reconstituir tudo. E eu então, já havia também, 

nessa altura dos acontecimentos, um carro meu havia sido preso com armas dentro e acabei 

tendo que abandonar tudo, e passar, definitivamente, à clandestinidade. 
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Bem, então, aquela luta toda de aumentar a organização, de criar uma organização 

melhor, alguns companheiros presos, nós tivemos então que partir para uma ampliação da 

organização. Foi aí que recebemos vários grupos que... a VPR nessa época, que era a 

organização que eu fazia parte, era muito conhecida. Vários companheiros aqui daquele 

tempo acho que se lembram disso. Era uma das organizações que mais se empunham aqui 

no cenário político da época, contra a ditadura, devido ao nosso tipo de atuação mais 

militar. Claro, a maioria dos companheiros era de origem militar. 

Bom, aí aconteceu a formação da Vanguarda Popular Revolucionária, organização a 

qual eu pertenci, conheci muita gente ali, inclusive vários jovens. Um deles foi 

companheiro aqui, o Eremias Delizoicov, foi companheiro de infância seu, não é? Foi 

companheiro dele. Um garoto muito valente, destemido, com boas ideias, e o Zanirato, o 

José Carlos Zanirato, que era um dos militares também que desertou com o Lamarca. 

Nessa época o Zanirato... todos clandestinos, nós tínhamos um encontro na rua 

Bresser, entre eu e o Zanirato, em frente à igreja São João, ali na rua Bresser, e o Zanirato, 

um quarteirão antes preso, tendo sido torturado, foi conduzido ali pela polícia, não é? 

Porque o Zanirato falou que tinha um encontro ali, mas ele não queria me entregar 

diretamente, então, o que ele fez? Ele me deu um aviso. Se atirou debaixo de um ônibus, se 

suicidou e criou-se aquela polvorosa toda e eu, da outra quadra, vi aquela bagunça toda, 

polícia, aquele negócio todo, e me chamou a atenção, opa, alguma coisa aconteceu. E tive 

que sair de lá do local, abandonei o local. 

Bem, tivemos uma participação bastante grande. A gente foi para o Rio, formou 

uma organização maior a VAR Palmares, entre as quais participou a presidenta Dilma, 

estava lá conosco, participamos do congresso da VAR Palmares em Teresópolis. Nessa 

época, fazia parte do meu grupo o Eremias Delizoicov. O Eremias era um garoto 

conhecido, secundarista, mas disposto a se sacrificar, disposto a lutar e o Eremias, a gente 

morava junto, morava eu, o Eremias e mais uma moça. E eu estava no congresso, quando 

voltava do congresso vi a Polícia do Exército cercando o quarteirão onde eu morava. E aí 

consegui fugir, romper o cerco, eu estava com uma caminhonete F75 da Ford, aquela 

Willys. Consegui romper o cerco, apesar de ser perseguido consegui ainda escapar daquele 

cerco, mas o Eremias, naquela época, como morava comigo tinha meus documentos dentro 

da casa. Eles achavam, quer dizer, a pessoa que abriu a casa, que falou sobre a casa, era 
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uma pessoa que não poderia saber da casa, mas ela teve contato com uma companheira, e a 

companheira, na minha ausência, o levou lá para fazerem amor dentro da casa e ele ficou 

conhecendo. Quer dizer, um ato desse que causou a morte do Eremias. 

Bem, aí, passada essa fase ruim no Rio, que para mim foi muito ruim, fui embora 

para o Vale do Ribeira. Foi constituído o Vale do Ribeira um grupo de treinamento que era 

para adaptar um pessoal, porque a gente não tinha mais condições de viver na cidade. 

Todos nós muito procurados, a nossa fotografia em tudo quanto era... até posto de gasolina 

tinha. E a gente não tinha condições, a perseguição era constante. Então, fomos para o Vale 

do Ribeira. Lá no meio do matão, no Vale do Ribeira aquela época havia praticamente 

selva lá e ficamos lá com o Lamarca, depois constituímos um grupo de, se eu não me 

engano foram 18 pessoas ou 19 pessoas, não me lembro bem agora, dos quais fez parte o 

Darcy Rodrigues, o Lamarca. 

Constituímos lá duas bases de treinamento, que era o pessoal que ia, que era 

procurado. Tinha gente que era procurada e tinha gente que não era procurada, e que 

recebia treinamento militar, tiro, tudo isso para continuar a luta, continuar a luta contra a 

ditadura. Tenho a dizer o seguinte, ninguém era comunista. Nós éramos todos jovens 

interessados em mudar e acabar a ditadura no Brasil... Se bem que nacionalista com visão 

de reformas sociais, não é? De mudanças, de tudo isso, isso era muito importante. 

Mas, o pessoal que estava aqui na cidade também, nosso laço com a cidade 

conhecia muita coisa lá, o que não deveria ter acontecido, infelizmente. Quando eu soube 

disso, inclusive, que o pessoal conhecia, eu fiquei super revoltado e comecei, até, a ter 

atritos com o Lamarca porque como é que a gente estava lá e o pessoal aqui na cidade com 

uma série de eficiências que tinha aqui, de facilidades, sabia de detalhes da nossa estadia lá. 

Não bastou muito tempo, pegaram dois ou três aqui e caiu tudo, foi efeito dominó. 

Começou a cair gente, cair gente, e daí a pouco cercaram o Vale do Ribeira. Cercaram com 

o Exército, com a Força Aérea, com a PM, cercaram com tudo. 

Alguns companheiros que não eram procurados, que não eram buscados, 

conseguiram sair. Botaram traje comum e saíram, foram embora, pegaram ônibus na 

rodovia e foram embora, mas nós, ficamos em sete lá, éramos os mais procurados. Eu, o 

Lamarca, Fujimori e alguns outros, não me lembro bem. O Darcy foi preso lá no Vale, 

então ele não acompanhou a gente. Então, nós demos fuga para Sete Barras, passamos ali 
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por uma localidade chamada Barra do Areado, conseguimos um caminhão com um sitiante 

para levar a gente. Porque a gente ficou 20 e poucos dias lá no meio do mato sendo 

perseguidos pelas tropas, e sempre fazendo marcha de ida e volta, porque a gente tinha 

equipamento que tinha que levar e buscar de volta. Quer dizer, quando eram sete 

quilômetros, na verdade, passava a ser 21 quilômetros. Mas a gente estava bem disposto, eu 

pesava 62 quilos na época, andava como se fosse... tinha uma disposição física enorme, 

fantástica, todos nós na verdade. Então, o que acontece? Em Sete Barras a gente conseguiu 

com um sitiante lá que havia dito que as tropas tinham estado ali, até uns dias atrás e havia 

saído. E o objetivo nosso não era mais continuar na região, tivemos que sair da região. 

Tomamos ali esse caminhão com a pessoa, com esse sitiante, e fomos em direção a 

Sete Barras, porque a ideia era sair por Sete Barras e São Miguel Arcanjo para vir para São 

Paulo. Em Sete Barras, uma patrulha da Polícia Militar, mais ou menos 10 ou 12 militares, 

parou o caminhão e aí travou-se um intenso tiroteio, nessa época, travou-se um intenso 

tiroteio. Seguimos em direção a Sete Barras. Conseguimos romper, alguns militares ficaram 

feridos, um dos nossos companheiros, o Edmauro, levou um tiro de raspão na cabeça, ficou 

atordoado e, no caminho para Sete Barras, nós encontramos uma outra tropa da PM, que 

vinha num caminhão, eram 20 e poucos soldados, sargentos e oficiais. E havia um carro da 

Operação Bandeirantes na frente. A gente tinha uma sede danada desse pessoal na 

Operação Bandeirantes, viu? 

E, quando a gente viu que era um carro da Operação Bandeirantes, a gente não 

titubeou. Não titubeou, a gente descarregou tudo o que tinha direito. Mas o cara foi esperto, 

o único cara da Operação Bandeirantes que estava na C-14 conseguiu se meter no mato e, 

segundo o coronel lá, até hoje não se sabe notícia dele, entendeu? Quer dizer, isso aí é... 

entende? Mas, aí o que acontece? Aí surgiu o tenente Alberto Mendes Júnior, que era o 

comandante da tropa. Devido à inferioridade tática, a inferioridade militar que tinha a tropa, 

apesar de ser maior número, eles se renderam. Havia muitos soldados ali e sargentos 

feridos. Eu me lembro, inclusive, que eu carreguei um soldado para ajudá-lo a pôr numa 

caminhonete e quando eu peguei, assim, por baixo, quando tirei a mão estava uma poça de 

sangue na minha mão, foi um dos que eu ajudei a carregar. E houve aquilo tudo lá em Sete 

Barras, é uma outra história essa história de Sete Barras, do confronto nosso. 
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Mas, eu fui preso ali em Sete Barras. Eu me perdi do pessoal à noite, porque o 

tenente ficou detido nosso, como refém nosso, porque ele voltou, a gente havia feito um 

acordo com ele para liberar a frente lá, que a gente, como é que se diz? Ajudou soldados, 

tudo, então ele ia liberar nossa passagem. Mas não, ele foi lá, preparou uma emboscada e 

voltou. Quando ele voltou, a gente fez ele prisioneiro, e ele seguiu junto. Mas lá tinha um, 

havia lá em Sete Barras uma emboscada feita com uma tropa do Exército. 

E a gente conseguiu na aproximação, andando a pé, a gente conseguiu chegar e ver 

que havia ali militares para todo lado, soldados, a gente conseguiu sair, mas nessa eu me 

perdi. Me perdi porque havia um corte de estrada ali e eu caí no corte, escorreguei e caí no 

corte de estrada, e aí eu não tive mais contato com o pessoal. Da mesma forma aconteceu 

com o Edmauro, tinha levado um tiro, atordoado, ele se atrasou e se perdeu do grupo. 

Eu ali fui preso, três dias depois, consegui ainda no mato escapar, umas peripécias 

danadas, o pessoal me localizou, me bombardeou onde tinham me localizado inicialmente, 

com morteiros, né? Usavam morteiros ali e eu consegui escapar, mas quando eu fui pedir 

comida, depois de três dias para um sitiante ali, pequeno sitiante, ele apavorado, eu estava, 

inclusive, doente já, inflamado, chovendo, era frio, era mês de maio, aquele negócio todo, 

eu pedi a ele que me comprasse um remédio na farmácia lá, mas ele ficou com muito medo, 

foi e me entregou. Me cercaram lá... eu fiquei num lugar alto, né, esperando que ele 

chegasse na casa, observando, então, os militares, o Exército acho que viu onde é que eu 

poderia estar ali e logo percebeu que eu deveria estar num local onde eu tinha visão 

privilegiada, não é? Eles cercaram toda aquela região e foram fazendo pente fino, até que 

me pegaram. 

Bom, me pegaram ali, fui preso.., claro, me pegaram ali, fui preso, né? Aí, já saí 

dali, fui entregue ao coronel Erasmo Dias. Esse me encostou, isso já era de manhã cedo, no 

outro dia de manhã, passou a noite toda em claro, aquele negócio todo, pega daqui, pega 

dali, e no dia seguinte de manhã o Erasmo Dias: “então você vai me mostrar onde é que 

está o pessoal”. Como é que eu vou mostrar? “Não, onde é que você se perdeu então?”, 

então fui lá e mostrei onde é que. me perdi. A gente nunca deve ceder para o inimigo um 

nadinha, porque aí começa as coisas. Se a gente cede alguma coisa, isso eu aprendi, a duras 

custas, mas eu aprendi. E o coronel Erasmo queria que eu falasse, me encostou num 

barranco de estrada, ali, cheio de paraquedistas ao redor dele, eu descalço, andando naquela 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      42
 
 
estrada de pedra, descalço porque tinha perdido a bota lá no lamaçal, ficou o pé em carne 

viva. Ele me encostou, assim, num barranco, passou a mão na pistola e atirou no barranco 

pá pá pá. Deu vários tiros no barranco. E vi que saía lascas do barranco, né? Saía lasca do 

barranco. 

Ele veio com a pistola em seguida, fez algum movimento na pistola que eu não vi, 

encostou a pistola na minha cabeça e disparou. Eu falei “tô morto. Viva a revolução”. Mas, 

era tiro de festim, aí o que acontece? Me urinei todo, né? Me urinei todo porque é uma 

reação de um descontrole muito grande, né? Me urinei, aquilo lá era mais uma encenação, 

uma questão psicológica e isso me afetou. Não parece, viu, mas eu fiquei muito tempo com 

muito problema. 

Bom, fui preso ali, torturado em Jacupiranga, não tinha o que falar porque o que 

eles queriam eu não tinha, estava no mato seis meses, a organização estava acabada, os 

contatos haviam mudado, tudo era dinâmico, nada ficava como era antes. Não ia, também, 

abrir a boca gente que eu sabia que eu havia trazido para o movimento. Como é que eu ia 

falar de pessoas que eu havia conduzido para o movimento, como é que eu ia, gente que me 

havia dado guarida, que havia me recebido na casa, que tinha filho, que tinha isso, aquilo, 

falei “não, eu vou aguentar as consequências, vou ter que passar por isso”. 

Fui torturado, muito torturado pelo pessoal do DOI-CODI, que foi lá, pelo pessoal 

do DOPS também, que foi no Vale do Ribeira, na cadeia de Jacupiranga eu fui torturado. 

Recebi muito choque elétrico, passei duas noites. Durante o dia não davam choque, mas 

passei a noite toda recebendo choque elétrico e afogamento. Fui afogado várias vezes em 

balde d’água, com toalha embebida de água, jogavam na cara da gente. A coisa mais 

terrível que tem até hoje, eu tenho claustrofobia por causa desse problema do afogamento, é 

a tortura mais horrível que existe essa tortura do afogamento. 

Na prisão foi o coronel Caldeira do Centro de Inteligência do Exército, do CIEX. 

Coronel Caldeira era o cara que mandava fazer e desfazer tudo. Ali, como não havia nada 

mais a ser dito, porque muita coisa, por exemplo, o capitão Wânio, na época, era contato 

meu, mas ele já tinha sido preso dia 8 de maio e eu fui preso dia 11 de maio. Ele dizia 

“quem é o capitão Wânio?” e eu negava, porque eu não sabia realmente se eles tinham só o 

nome ou se o cara estava preso. “Não, o capitão Wânio conhece você”, falei “conhece? 
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Então põe ele na minha frente, porque talvez não seja por esse nome que eu conheço”, mas 

eu conhecia. O Wânio era da Polícia Militar. 

E pau em cima, pau em cima, tortura em cima. A melhor tortura era aquela, a mais 

branda que era, era aquele em que eles pegavam aquele bastão de beisebol e desciam nas 

nádegas, desciam nas costas, aquele era o mais brando de todos. Aí, não deu nada, o 

pessoal conseguiu fugir de lá, eu fiquei preso lá por, mais ou menos, uns 14, 15 dias. Fui 

preso e fui conduzido lá para o centro... me puseram num avião. Major Lasmar, nunca me 

esqueço desse nome... Major Lasmar 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Da Aeronáutica. Foi chefe nosso lá 

em Natal. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Foi, né? Um rapazinho novo, metido a 

guerrilheiro, né? 

 

 

O SR. FRANCISCO FERNANDES MAIA – Mas ele teve um problema aí 

inaudível se enrolou todo. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Então, o major Lasmar me pôs no avião, me 

algemou no avião e eu fui conduzido para o Galeão, no Rio. Chegou no Galeão tinha lá um 

centro moderno de tortura. Era uma composição de um monte de coisas, tortura psicológica 

com tortura física, com aquele negócio da lâmpada que acende e apaga o tempo todo e você 

tampa aqui não consegue... era um negócio terrível, era um negócio terrível. Era mais ou 

menos do mesmo nível da tortura do afogamento, eu considero isso, porque eu não 

conseguia dormir à noite, e nem de dia, porque a todo instante eles vinham batendo, assim, 

na porta, que quando eles vinham bater na porta era sinal de que você estava saindo ou 
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alguém estava indo para ser torturado. E a tortura ali, a mais branda que eu falei é o choque 

elétrico ou cacetada, porque o afogamento era terrível. 

E ali eu conheci um camarada que você acabou de citar o nome dele aí, eu não me 

lembrava, coronel Burnier. O coronel Burnier foi um camarada que falou, era da 

Aeronáutica, coronel da Aeronáutica, que falou “ah, se você não falar, eu vou dar um jeito 

em você, vou levar você para dar uma volta de avião em alto-mar”, entendeu? Falou isso 

para mim. Isso aí, o que sugere para qualquer um? Que você vai ser despejado em alto-mar 

de avião, não é isso? 

E depois, eu vim ligar muitos fatos aí, inclusive dos restos mortais desse pessoal 

todo, e quando aquele Malhães não quer falar as coisas, aí eu me lembrei do fato do 

Burnier. Eu digo, olha, quanta gente não foi jogada em alto-mar, como fizeram no Chile? 

No Chile fizeram a mesma coisa. No Chile enchiam os aviões de gente e desapareciam em 

alto-mar, eles davam para a pessoa um tranquilizante, a pessoa dormia e ficava fácil a 

tarefa. Copo d’água com tranquilizante e jogava em alto-mar, descarregava a pessoa em 

alto-mar. 

Pois bem, isso aí foi a situação que eu passei lá na prisão até o fato de que os nossos 

companheiros pegaram aqui fora, o pessoal que estava aí. Isso é bom a gente não falar 

porque tem sempre uma tábua de salvação, né? E, justamente, aqueles que a gente segurou, 

foram lá, pegaram o embaixador alemão, e exigiram a troca, e nós saímos nos 40, e fomos 

embora para a Argélia. Inclusive, Pedro Lobo estava junto. 

Bom, foi o banimento, a Argélia, passei um tempo lá fazendo tratamento. Durante 

seis meses vomitava sangue, obrava sangue, o tempo todo. Tinha que sair de lá, mas não 

tinha condições porque, inclusive, eu tinha tido problemas com a minha organização, que 

era a VPR, e não estava disposto, porque havia muita gente que fazia as coisas 

infantilmente, sem responsabilidade, sem nada. Eu peguei, me desliguei da organização. 

Peguei, me desliguei oficialmente, falei “não, estou aqui fora, acabou, não vou mais”, 

porque seguir ordens de pessoas que não tinham competência para isso, eu falei “não vou 

fazer, não vou”. Gente que morria a torto e a direito, sem nenhuma razão disso, sem 

nenhuma razão. 

Aí, passei seis meses lá, até o fim de novembro. O saudoso Oscar Niemeyer, pessoa 

muito boa... Fomos eu, Apolônio de Carvalho, o Coqueiro, fomos até o Oscar Niemeyer. 
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Ele estava construindo a cidade universitária da UG, na época ele era construtor, estava 

fazendo o centro universitário lá. Fomos pedir ajuda a ele, e eu me lembro, nós éramos sete. 

Os sete eram: eu, major Cerveira, capitão Altair, todo o pessoal desgarrado. O Apolônio, 

que tinha a organização dele, mas também tinha saído no sequestro e não tinha meio de se 

locomover. Nós éramos sete. Fomos lá com o Oscar Niemeyer e ele ajudou a gente, deu 7 

mil dinares na época. Mil dinares, na época, era muito dinheiro. Deu mil dinares para cada 

um, aí eu pude comprar minha passagem e ir embora para o Chile, porque o Chile estava 

perto do Brasil, eu podia ver meus filhos, podia ver minha ex-mulher, tudo isso, né? E está 

perto do Brasil, acompanhando de mais perto. 

Aí, trabalhei no Chile, eu era técnico industrial formado, não tinha faculdade mas 

era técnico industrial, e consegui emprego num local lá do governo. E comecei a participar 

lá, participava inclusive no Partido Socialista Chileno. Participei lá em vários projetos, 

projeto de mecanização agrícola, a gente construiu uma máquina coletora de milho, tudo 

isso. Eu devo dizer que eu tive a honra de participar disso aí, de presenciar o que o governo 

Allende fez. 

Mas aí, em 1973 o golpe militar, e lá estava eu, lá no Chile, com a minha família, 

meus filhos, naquela época eu tinha três filhos, já tinha falecido um, e participava 

oficialmente no partido lá, mas trabalhava nesse... Aí veio o golpe militar em 1973, 

setembro de 1973. Assisti, de longe, o bombardeamento pelos aviões Hunter, 

bombardeando o Palácio do governo no Chile, assisti aquilo tudo. Tive a oportunidade de 

conhecer pessoalmente o Allende, me cumprimentou, me deu a mão, foi uma grande honra 

para mim. Conheci também a filha dele. Convivi com a filha dele depois, com a Isabel 

Allende depois, no exterior, lá na Finlândia. 

 

(manifestação ininteligível da plateia) 

 

Sobrinha não, era filha. Então era Beatriz. Eu faço confusão, é, desculpe. Faço 

confusão. Isso aí é que os anos já passaram, às vezes eu misturo estação. Mas então, aí em 

1973, o que acontece, eu sou preso. A gente previa o golpe, houve o golpe, tenho que dizer 

também que participei, reagi ao golpe com um grupo lá que... né? Tive que fazer isso, me vi 

obrigado, mas acabei sendo preso. Um dia lá, uma bobeada que eu dei, acabei sendo preso. 
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Em vez de eu ir direto para a embaixada, me esconder na embaixada, acabei ficando lá com 

o pessoal, contato, não sei o que, o negócio todo. Tinha contato com os brasileiros também.  

E acabei sendo preso, preso e torturado. Fui torturado pelo general Luis Prussing 

Schwartz, que fez a Escola Superior de Guerra aqui no Brasil, e quando ele me pegou, falou 

“ah, brasileño” e me desceu o cacete com um rebenque que ele tinha com uma bola de 

metal na ponta, me deu tanto com aquilo lá que uma das vezes eu caí, desmaiado. Caí 

porque ele me deu na cabeça, me acertou de uma tal forma que me derrubou. Esse general, 

vejam vocês como são as coisas, acabou sendo embaixador chileno na África do Sul de 

1986 até 1988. Hoje ele ainda é vivo. Outro dia vi uma notícia dele, que foi padrinho de 

casamento, está com 90 e poucos anos. É, praga não morre. E esse cara esteve metido num 

contrabando de armas da África do Sul para a Bósnia. Vê como as coisas se encaixam. 

Você vê um tabuleiro, um negócio, assim, impressionante, as coisas se encaixam como um 

quebra-cabeça perfeito. 

Bom, fui preso do estádio, cacetada também. Só cacetada levei, não posso dizer que 

levei choque, nada disso, levei cacetada. Parece que bastão de beisebol era o cacete 

preferido por eles. O major chileno me torturou, começou a me fazer perguntas, e saía... 

isso no estádio, estive no estádio lá. E havia um lado, assim, numa porta lá, que eu não vi, 

alguém conversando com ele, aí eu percebi que o cara falava um portunhol, e eu percebi 

que era carioca, eu percebi que era carioca, e ele não punha a cara. O Serra também, o José 

Serra, que foi candidato a presidente, também aconteceu a mesma coisa com ele. Havia lá a 

polícia brasileira fazendo perguntas lá no estádio, devia ser a mesma pessoa. Ele declara 

isso numas memórias dele. 

E, bem, quando foi à noite eu fui retirado do estádio, entregue a uma patrulha dos 

carabineiros, junto com mais quatro pessoas, amarrado com fios nos dedos, com as mãos 

para trás e conduzido para um local ermo, chamado Cajón del Maipo. O pessoal desceu a 

gente, eu e mais quatro chilenos, e nos colocou no barranco. Aí, quando percebi aquilo, 

falei “os caras vão matar a gente”. Eles colocaram os documentos no bolso, um documento 

foi o passaporte meu, e tiraram as amarras dos dedos, que era com fio elétrico, eles 

amarravam. Muito efetivo, aliás. E aí nos colocaram ali em frente ao barranco, tinha um rio 

grande embaixo, o rio Maipo, parece que é Maipo. Então, quando eu pressenti aquilo, que a 

gente ia ser fuzilado e eles tiraram aquilo, eu saltei para cima de um carabineiro com a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      47
 
 
metralhadora dele, falei, é agora né? E causou um desarranjo entre eles porque não 

esperavam aquela reação. Falei “vou tentar pegar uma arma”. Corri em cima do cara e pulei 

em cima do cara, mas tinha o ajudante de ordem do general, e eu reconheci que era 

ajudante de ordem, porque ele tinha o cordão de ajudante de ordem do general. Eu até 

declarei isso lá na Suprema Corte Chilena, eu fui chamado para ir lá prestar esse 

depoimento. 

E aí eu consegui, quando houve aquele reboliço todo lá, eles dispararam as 

metralhadoras, conseguiram matar três, um outro também pulou, eu também pulei, eles 

foram chegando até a borda e deram a rajada, jogaram os corpos dos que tinham sido 

mortos lá para baixo, eu fiquei pendurado numa arvorezinha que dá em barranco de rio, 

eles foram na borda, dispararam e me acertou um tiro no pé. Dois tiros, me acertou um de 

cada lado na minha camiseta, perfurou a camiseta dos dois lados, foi Deus mesmo que não 

quis que chegasse a minha hora, né? Que eu viesse aqui contar para você essa história toda. 

Já contei em vários lugares isso, no Tribunal em Helsinque. 

Um outro rapaz... veja como a coisa é. Um outro rapaz que tinha sido fuzilado, ele 

foi fuzilado pela segunda vez e não conseguiram fuzilá-lo. Eu fui para o Chile, de repente 

eu ouço. Recebo uma carta lá dos padres do Chile, dizendo que tinha alguém que tinha 

passado pela mesma situação que eu. Falei “como passou pela mesma situação?”, para mim 

todo mundo foi morto, só eu escapei. Aí o cara me contou nos detalhes toda a história, 

mandou uma carta para mim, me emocionei demais. Quando eu voltei ao Chile, fui depor, o 

encontrei, ele também havia escapado nesse dia lá. Devido àquela confusão que deu, ele 

aproveitou e pulou, ele não demorou dois segundos, pulou e escapou. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E qual é o nome dele? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Ah, não me lembro agora. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele era brasileiro? 
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O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não, era chileno. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Porque teve um brasileiro que escapou. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Teve outro brasileiro. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Luiz Carlos Almeida. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É. Eu conheci ele na Suécia. O Luiz Carlos 

recebeu um tiro no braço. Convivi com ele lá em Alvesta, no norte da Suécia. Bom, isso aí 

foi no Chile, consegui escapar, apesar da intervenção da polícia brasileira, dos militares 

chilenos que, aliás, eram muito bons nesse tipo de coisa. Aí, o que passou? Os chilenos não 

sabiam que eu havia escapado. Eles acreditavam que eu tinha sido morto, fuzilado. Aí, o 

que fizeram? Comunicaram aqui... tinha até um comunicado da polícia chilena para a 

Aeronáutica brasileira, o Serviço de Inteligência da Aeronáutica, comunicando que eu fui 

morto no Chile. Tem a cópia desse comunicado, eu tenho cópia desse comunicado. Você 

vê, eles acreditavam tanto que eu tinha sido morto que até comunicaram oficialmente. O 

carabineiro comunicou oficialmente que eu tinha sido morto. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES  – Essa era a sua segunda morte, né? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não, eu não sei... 
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A SRA. AMELINHA TELES – Aquela do Eremias, que você foi... 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não, aquela lá não fui eu, quem morreu 

foi... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sim, você nunca morreu, você está aqui... 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Eu escapei. 

 

 

(Risadas da plateia) 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu estou falando da informação que deram. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É, eu fui dado como morto, realmente... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Foi dado como morto no caso Eremias. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Inclusive, a minha ex-esposa fez missa de 

sétimo dia, tudo isso né? O meu irmão foi lá reconhecer, reconheceu como sendo eu, que 

ele tinha um porte físico mais ou menos parecido com o meu... 

 

(comentário inaudível de alguém da plateia) 
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O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Pois é, era um erro, né? Era um erro. Eu até 

comentei isso com ele, por que me dar como morto naquela época, se eu não estava morto, 

os caras iam me pegar “você está morto, acabou. Vamos fazer você de gato e sapato e 

acabou”. Pelo menos, quando eu fui preso aqui no Vale do Ribeira eu tinha sido 

testemunhado, inclusive por aquele rapaz que escreveu o livro “Não és tu, Brasil”, o filho 

do Paiva, Marcelo Rubens Paiva. Ele fala lá que alguém me viu sendo torturado na C-14 do 

DOPS. C-14 era uma perua, quem é mais antigo lembra disso. Era aquela que eles usavam 

muito. Bom, onde é que eu estou então? 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Você estava no Chile, depois de ferido, escapou. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Tá bom, então tá. A polícia brasileira no 

estádio, a Aeronáutica dando oficialmente a minha morte. Devo dizer uma coisa aqui para 

vocês, viu? Em 1965, Natal de 1965, eu e Pedro Lobo e meu pai, que fazia parte do MNR, 

recebemos uma triste tarefa de tirar do Brasil uma personalidade aí. Inclusive, que custou 

muito caro para nós todos, o cabo Anselmo. Eu fui levar o cabo Anselmo com o meu carro 

até lá no finalzinho do Rio Grande do Sul para o Uruguai, entende? Lamentavelmente, a 

gente não podia imaginar que essa pessoa fosse fazer tudo aquilo que fez depois. 

Bem, isso aí, eu estava no Chile, aí fui para a embaixada, fui embora para a Suécia, 

fiquei um pouco entre Alemanha e Suécia, fiquei sete meses na Alemanha e voltei, 

definitivamente, para a Suécia. Permaneci na Suécia durante 11 anos. O meu exílio 

demorou 14 anos. Nesse meio tempo, a minha ex-esposa, quando faleceu o pai dela em 

1972, a gente morava no Chile, ela veio para o Brasil por causa do falecimento do pai, foi 

presa no aeroporto, apesar de ter vindo com os três filhos que eu tinha na época. Ela foi 

muito torturada, foi conduzida para o DOI-CODI e não tinha nada com nada, eles sabiam 

disso, mas ela foi muito torturada naquela época, em 1972. 

 

(comentário inaudível) 
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O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Estava presa, né? Talvez até estivessem 

juntas lá, não sei. Aí, passei 14 anos no exílio, retornei ao Brasil, comecei com grandes 

dificuldades, porque a minha anistia mesmo não saiu, a minha anistia só foi sair em 1992, 

que ele aí, inclusive, o Simão, me ajudou, em 1992, lembra disso, Simão? Não, 1992 não, 

2002. Em 2002 saiu a minha anistia, foi até obra do Simão. 

Eu fiquei esse tempo todo, claro, o Exército não queria saber de mim porque me 

acusavam de ter bombardeado o quartel do 2º Exército, disse que eu estava envolvido no 

bombardeio do quartel do 2º Exército, não sei disso, quem falou isso. Mas não tem nada, 

isso foi outro tempo. Tive dificuldades de readaptação no Brasil, meus filhos cada um foi 

para um lugar. Tenho hoje dois filhos que moram na Suécia, que não voltam mais para o 

Brasil. Tive que vir aqui e começar com uma confecção, porque não consegui emprego em 

lugar nenhum. Lugar que eu ia conseguir emprego foi numa empresa grande, primeira 

coisa, naquele tempo ainda, eles tinham aquele serviço de segurança, relações humanas 

deles, que era gente do DOPS, do DOI-CODI, tudo, que estava empregada nisso tudo. E aí 

me vetaram... um cara, inclusive, que me chamou lá quando eu fui entrevistado “ah, você é 

o Nóbrega, né”, “é”, “você sabe onde é que eu trabalhei?”, ele falou. “Trabalhei no DOI-

CODI", falou para mim. Falei “ah, tudo bem, acabou, está satisfeito?”, falei para ele, “então 

tá bom”. 

Mas é isso, gente. Então, foi difícil a adaptação de volta, tive filho com problema 

porque a cultura era diferente, foi muito difícil contornar essas questões todas. Hoje tenho 

outro casamento, tenho outros filhos, outro casamento, tive sete filhos ao todo. E devo dizer 

para vocês o seguinte, tem um livro aí que a ditadura publicou, 1986. Esse livro chama 

“Orvil”, que é a palavra “livro” ao contrário. Esse livro é um livro que fala um monte de 

mentira, tenta, como se diz, condenar muitos militantes, dizer que militante tal abriu o bico, 

que o outro também falou demais, que fulano é traidor, que beltrano é traidor, a única coisa 

que eles não esconderam ali foi que o cabo Anselmo passou para a polícia, a única coisa 

que eles falam ali de verdade. Contam muita mentira, é uma história que não é verdadeira, 

que eles vivem divulgando nos sites dos militares, do pessoal de direita, até hoje vivem 

divulgando histórias desse livro, entendeu? Coisa inverídica, inclusive sobre mim lá. Eu 

tive atritos com o Lamarca por causa de condução, mas ao ponto de chegar e fazer 
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declarações lá isso não aconteceu, de eu ter escrito uma auto-crítica, que eles dizem lá e 

devo esclarecer isso aqui agora, que é o momento, o momento da verdade, né? Esclarecer 

que essa auto-crítica minha, que eu fiz lá no Vale, não tem esse conteúdo. Fiz no Vale do 

Ribeira, que houve o problema lá de divergência política, tudo isso, mas chegar naquele 

ponto lá não houve isso, então, quer dizer, é um livro que tenta usar meias verdades para 

poder desmerecer ou desvirtuar a história, entendeu? 

Hoje eu estou aposentado, a mesma situação que o capitão aposentado do Exército, 

né? Junto com o Simão, devo muito ao Simão que me ajudou nessa história, porque até 

hoje eu não tive nem na Justiça a minha... de 1979 a 2002 eu não recebia anistia. Me 

perseguiram, eu tive que comer o pão que o diabo amassou, entende? Simão é testemunha 

disso. Felizmente, eu sempre fui uma pessoa que arregacei as mangas e trabalhei, entende? 

Trabalhei, trabalhei e me saí sempre bem aonde eu fui, onde estive, essa é a grande 

vantagem que eu tenho, entendeu? 

Então, gente, eu acho que é isso que eu tenho a dizer. Não sei se alguma coisa, 

alguma pergunta, se alguém quiser algum questionamento, eu estou pronto para isso. Eu 

agradeço vocês terem me ouvido, tá gente? Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Em nome da Mesa, agradeço todos vocês a presença, os 

depoimentos muito ricos, muito esclarecedores. Aprendemos muito aqui hoje e acho que 

eles nos auxiliam a resgatar, sem dúvida nenhuma, através da memória, a verdade e, quiçá, 

a busca pela justiça. 

Antes de dar por encerrada essa parte, o deputado Adriano Diogo pediu desculpas, 

ele teve que sair antes porque ele tinha um compromisso em Presidente Prudente, que é a 

instalação da Comissão da Verdade na cidade. Então, por um problema de voo, mas que 

fique aqui o registro do apoio dele e a sempre presença. Nesse momento, vou dar por 

encerrada a sessão, lembrando que às 14 horas retomaremos, e entre 14, 14h30 teremos 

uma palestra de uma tese recente sobre os militares de esquerda, de uma pesquisadora Dra. 

Vilma Maciel, que defendeu na USP há pouco tempo. Aliás, o mestrado dela vocês devem 

conhecer, que é sobre o capitão Lamarca. E ela fez um trabalho muito bem feito, um dos 

poucos trabalhos, inclusive, sobre os militares, então, acho que é importante ela dar essa 
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contribuição à tarde. E, logo depois, daremos prosseguimento a alguns depoimentos desta 

feita com os companheiros da Amafabra e aí poderemos, efetivamente, encerrar a sessão de 

hoje. 

 

(comentário inaudível) 

 

O SR. PAULO CUNHA – Pois não. Ah, por favor, fique à vontade, é que ninguém 

se manifestou. Então, nesse caso... é que, como ninguém se manifestou, eu estava dando 

por encerrada, mas podemos... Por favor. 

 

 

A SRA. ROSA SIMIANA DOS SANTOS – Meu nome é Rosa Simiana dos 

Santos, sou filha de ex-preso político. Eu queria saber de você, meu camarada, se você se 

arrepende de alguma coisa. De ter passado por tudo isso e ter me dado um Brasil melhor, 

um país melhor, você, a Amelinha, a Dodora, tantos outros, o Maia, o Simão, o outro 

camarada ali. Eu queria saber, você se arrepende de tudo isso que você passou? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Eu me arrependo. Me arrependo de não ter 

podido ter feito melhor, entendeu? Isso que eu me arrependo. Porque se a gente tivesse 

consciência de muita coisa, se a gente tivesse preparado... a gente era despreparado. Eu, na 

época, não entendia de economia, não entendia de nada. Eu tive até que estudar economia 

para entender a realidade do país, no exterior. Eu tive que deixar de ser um militarista para 

ser um pensador. Eu tive que fazer isso porque a gente não tinha preparo, como militar não 

tinha preparo. Na época eu estava fazendo faculdade de Ciências Sociais, mas não terminei, 

só comecei, entende? Então, não tinha preparo, o preparo mesmo era técnico. E, como você 

sabe, o pessoal sabe, sargento tem limitações, entendeu? Por isso é sargento, se não seria 

oficial, não é mesmo? Então, as limitações nossas vêm desde problemas de origem social, 

tudo isso, não é verdade? Então, eu me arrependo sim, de não ter podido ter feito melhor, 

isso que eu me arrependo. Porque seria diferente se eu tivesse outro nível de consciência 
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que, por exemplo, eu tenho hoje. Mas, quem dá consciência é a experiência, não é verdade? 

Então, infelizmente, é assim. 

 

 

A SRA. ROSA SIMIANA DOS SANTOS – Mas eu me orgulho muito de você. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Muito obrigado. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Mais alguém? (Palmas.) 

 

 

O SR. – Oi, boa tarde. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Se apresente, por gentileza. 

 

 

O SR. – Desculpa, é que eu estou um pouquinho emocionado. É que eu tenho 

buscado a verdade com relação ao caso do meu pai. Meu nome é ininteligível, eu sou 

acupunturista e nutricionista e, vendo o relato do capitão Nogueira, desculpa, Nóbrega, meu 

pai foi sequestrado pelo Lamarca, lá no Vale do Ribeira, meu pai se chama sargento Condo. 

Na verdade, meu pai estava saindo para buscar água no Vale do Ribeira com quatro 

soldados. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Eu sei da história. 
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O SR. – Sabe da história? Aí, o que aconteceu? Parece que o meu pai parou o 

veículo, falando para o que estava pedindo carona, que era o Lucena, aí ele foi abordado 

junto com quatro soldados. E nessa história, aí foi a questão do Lamarca, a questão do 

Fujimori e a questão do ininteligível, então, o que aconteceu? Eles foram até a Ponte da 

Maizena, deixaram meu pai lá todo amarrado, aí ele se apresentou no Quartel General, aqui 

do 2º Exército, que acho que é aqui em São Paulo. Então, o que aconteceu ali? 

Naquele momento meu pai foi preso, ficou incomunicável acho que seis meses, aí 

depois foi transferido para o Forte de Itaipu, com Erasmo Dias, fiquei sabendo que meu pai 

ficou preso num ininteligível, no Forte de Itaipú, ficou lá nesse ininteligível com mais 

quatro soldados. Eles faziam as necessidades em uma lata, o presídio de um metro de altura 

com a cela em cima. Não sei, meu pai não fala para mim, nunca falou, que ele foi torturado. 

Ele foi torturado. Então, isso para a gente, (chorando) queria saber a verdade do meu pai, 

entendeu? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É falecido? 

 

 

O SR. – Já é falecido... Porque não queria contar a história para mim, entendeu? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Quando é? 

 

 

O SR. – Ele foi subordinado ao Leônidas, que foi o comandante do meu pai, que na 

época também foi transferido para Itaipu, para o Forte de Itaipu, negou um monte de coisa 

para a gente também, entendeu? Nossa casa era vigiada 24 horas por dia, então a nossa 

família também estava incomunicável. E, assim, tudo que passou, a gente não sabe nada a 

verdade com relação ao meu pai, entendeu? Eu gostaria também de resgatar tudo isso daí. 

O meu não... quantas vezes jornal foi atrás dele. Várias vezes, eu presenciei isso, a Record, 

a Globo, ele sempre negou. Inclusive, ele sofreu chacota dentro do Exército, muita chacota. 
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Eu fiquei sabendo por outro jornalista, que ele teve o contato com esse jornalista. Essa 

chacota que fizeram com ele. 

No dia da audiência, que eu me lembro, meu pai falou para mim uma das coisas, o 

Erasmo Dias perguntou para o meu pai por que ele sendo oriental, sendo um japonês, na 

hora que pegou o Lamarca, porque estava o Fujimori dirigindo e o ininteligível acho que 

estava do lado do meu pai, e meu pai estava no meio. Porque pegou a gandola do meu pai. 

O Fujimori estava dirigindo, aí o Erasmo perguntou assim para ele “por que você, como 

japonês, não fez a prática do kamikaze?”, entendeu? “Por que você não deu de kamikaze 

naquele momento?”. Mas ele estava também com os quatro soldados junto com ele, 

ameaçou os quatro soldados. Se alguma coisa acontecesse, o Lamarca ia pegar os quatro 

soldados e o meu pai ia responder. Inclusive, meu pai conhecia o Lamarca, porque ele era 

do R.O. de Itu e já tinha levado algum armamento lá para Jundiaí, isso que eu fiquei 

sabendo também, entendeu? 

Agora, coincidência ou não, gente, por que o meu pai parou para o Lucena, 

entendeu? Será que meu pai tinha alguma coisa também com relação  

à guerrilha? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não. 

 

 

O SR. – Não tinha nada. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Absolutamente nada. Foi um caso fortuito, 

entendeu? 

 

 

O SR. – Mas tudo isso... 
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O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É, o que eu sei do seu pai é que ele foi, 

inocentemente... 

 

O SR. – Torturado... 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Foi torturado, foi mesmo. Eu não sei qual a 

situação dele no final... 

 

 

O SR. – Ele entrou no AI-5, foi expulso do Exército, foi demitido. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Mas, agora foi readmitido, com a lei da 

anistia. 

 

 

O SR. – Foi, acho que é 1980 e pouco, pós Figueiredo. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – É, então. Mas, o seu pai eu sei porque eu 

conversei com... quem estava junto ali na época, era o Ariston, conversei com o Ariston. 

Quem mais estava ali que sobreviveu? Com o gaúcho, o Araújo. Quem mais estava lá? 

 

 

O SR. – O Lucena? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – O Edmauro também, conversei com o 

Edmauro depois disso. Não, o Edmauro, ele foi preso junto comigo, espera aí. Não foi o 

Edmauro. Tinha mais um. Eu sei que conversei com eles depois disso e eles me falaram que 
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usaram de esperteza para pegar o teu pai, entende? Foi isso. O teu pai caiu porque achava 

que o Fujimori era um sitiante ali. Acho que ele parou para querer ajudar, como ele viu que 

era de origem oriental. 

Porque o seguinte, o pessoal tem grande consideração pelo oriental, porque acha 

que o pessoal é sério, não se mete, e ele, inadvertidamente... entendeu? Ele parou o carro 

ali, ele parou o caminhão ali. Eu não sei qual foi a maneira como eles usaram, o que eles 

usaram para parar o teu pai, porque eu não estava lá, eu já estava preso, entende? Mas eles, 

de alguma forma, pararam o carro. Eu li a história de seu pai, vi todo o processo dele, ele 

foi execrado dentro do Exército, sofreu demais. Até eu me perguntava, dias atrás, será que 

ele não foi anistiado? Me perguntava. 

 

 

O SR. – Inclusive, fiquei muito chateado, assim, a guerrilha... não vou criticar nem 

a guerrilha nem o Exército, meu pai acho que está numa zona cinzenta. Com relação à 

guerrilha, meu pai foi muito bem tratado. Inclusive, ele falou isso para mim, entendeu? Que 

o Lamarca não destratou ele, o Fujimori não destratou ele, o Lucena não destratou ele, e 

tratou muito bem, por sinal. O que mais magoou, o que mais fiquei magoado, foi com 

relação ao Exército. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Foi, foi. 

 

 

O SR. – A expulsão do meu pai foi daquele jeito. Sabe de que jeito que foi, né? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Sei, sei. Rasgam a farda toda... 

 

 

O SR. – Rasgam a farda, tira o botão, todo mundo de costas para você, foi dessa 

maneira que ele foi agredido, entre outras coisas. A nossa família foi muito recriminada 
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com isso aí. Eu não tive amigos. No quarto ano do primário, meus amigos chegavam perto 

de mim e falavam “o seu pai era terrorista", foi julgado como terrorista também, como 

militante também. Eles não falavam comigo. Então fiquei muito sozinho nessa época. Por 

isso que o meu sofrimento é sentido. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Imagino. 

 

 

O SR. – Eu queria estar falando a verdade nesse sentido. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Mas o teu pai foi aquilo que acontece, 

infelizmente... 

 

 

O SR. EDUARDO QUADROS – Meu nome é Eduardo Quadros, eu sou 

funcionário aqui da Assembleia, trabalho aqui há quase 30 anos e, quando jovem, eu servi o 

Exército no 2º Grupo de Obuses, em Jundiaí, em 1970. Naquela época eu fiz parte de 

alguns movimentos lá do Exército que, inclusive, prenderam dezenas de jornalistas lá no 

quartel. E eu também fui destacado para ir lá na... 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – No Vale do Ribeira. 

 

 

O SR. EDUARDO QUADROS – No Vale do Ribeira. Eu trabalhava na parte de 

comunicação e transporte. Então ficava, assim, mais atrás. Levava as tropas, levei um 

pessoal para o Vale do Ribeira, sei que tinha um pessoal de Itu também, pessoal de Osasco, 

e quem participava da guerrilha mesmo era o pessoal de Osasco. Era a Infantaria, parece. 
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O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Não, o RO também. 

 

 

O SR. EDUARDO QUADROS – RO também. Eu era do Grupo de Obuses, mas eu 

era da parte de comunicação. Eu sei que lá, eu cheguei a ver o Erasmo Dias também, e eu 

sei que tinha uma lenda lá que o pessoal falava muito desse japonês que era o cabo, o 

Fujimori, né? 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Fujimori. Na verdade, eram três japoneses 

que nós tínhamos, de origem japonesa. Então, o pessoal sempre falava “o japonês, o 

japonês, o japonês”, e o primeiro que aparecia... 

 

 

O SR. EDUARDO QUADROS – Não, mas é que esse cabo japonês, tinha uma 

lenda lá que ele era um atirador muito bom, que ele acertava no meio do olho a 200 metros. 

Então, a gente que era soldado ali, a gente morria de medo. A gente não queria ver o 

Lamarca nem pintado de ouro. A gente fazia a nossa função, mas com aquele receio. 

E também teve uma lenda lá que o Lamarca conseguiu fugir, porque ele pegou um 

pessoal nadando numa lagoa, ele roubou a farda desse pessoal e vestiu a farda para poder 

fugir. E falou assim para o pessoal que estava nadando de cueca na lagoa “olha, não vou 

fazer nada para vocês porque eu sei que o Erasmo Dias vai ficar muito bravo com essa 

atitude de vocês terem deixado a farda e o veículo à disposição da gente”. Isso é uma lenda, 

né? Eu sei que existem essas lendas urbanas. 

Apesar de eu ter participado, eu não sei de muita coisa, eu estou aqui para aprender 

também. É que nem você falou, as coisas vão se encaixando na cabeça da gente, e naquela 

época a gente era muito inexperiente, né? A gente não sabia de nada que estava 

acontecendo. Então é essa a sugestão que eu queria dar. Ainda tem muita coisa aqui. A 

Comissão da Verdade está colocando luz nessas histórias, e a gente tem muito para 

aprender. Mesmo no caso de Jundiaí, é um tabu essa história de prender jornalista lá no 
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quartel, mas isso foi verdade, eu vi e sou testemunha disso. Então, era isso que eu queria 

dar de contribuição. Eu entendo muito o seu caso. Essa coisas atormentam o nosso 

subconsciente. Seja forte. 

 

 

O SR. – Obrigado, viu gente. 

 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Eu queria fazer um adendo. Eu devo fazer 

um adendo aqui, que o tempo que eu estive na Polícia Federal, eu participei da repressão. 

Claro, eu era da Polícia Federal, Do gabinete do general. Tinha a minha vida clandestina, 

mas participei da repressão. A repressão, no que constituía? Prender gente, não torturei 

jamais, nunca atirei em ninguém, mas era prender gente e levar gente lá para dentro da 

Polícia Federal para ser inquirida. 

Aconteceu até um fato aí, que eu havia, no dia anterior, feito uma ação militar lá, e 

havia uma pessoa que era um vigia que havia presenciado a minha presença, do Onofre e de 

mais uns, né? E no dia seguinte ele estava na Polícia Federal sendo interrogado, e eu entrei 

na sala do interrogatório. E o cara, quando me viu, desabou, ele me reconheceu. Desabou, 

mas emudeceu, ele não sabia mais o que falar. Era um rapaz do Cajamar, o guarda do 

Cajamar, da pedreira Cajamar. Ele ficou emudecido, paralisou. Quer dizer, porque ele não 

sabia o que estava acontecendo. Ele falou “nossa, vai ver que é a polícia que está fazendo 

isso”. Me viu lá dentro, né? Com entrada franca dentro do interrogatório, eu era um dos 

assessores do general, então isso aí causou estranheza. Quer dizer, tive que prender gente, 

tive que, né? É isso aí. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Senhores, mais alguma pergunta? Então, eu dou por 

encerrada a sessão da parte da manhã, retomaremos, então às 14h. Muito obrigado. 

 

* * * 
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Sessão é suspensa. 

 

* * * 

 

O SR. PAULO CUNHA – Muito bem, boa tarde a todos. Vamos dar 

prosseguimento aos nossos trabalhos. Então, neste momento, eu convido para sentar à Mesa 

a Dra. Vilma Maciel, para fazer uma breve exposição das suas pesquisas recentes sobre os 

militares de esquerda e, posteriormente, chamaremos os demais depoentes para dar 

continuidade aos trabalhos. Vilma, senta aqui do meu lado. Bom, o título da palestra, que 

reflete do doutorado da Dra. Vilma seria “Militares Revolucionários - da Participação 

Política ao Engajamento na Luta Armada”. Então, passo a palavra à Vilma. A priori 

agradeço enormemente a tua presença, Vilma, para os nossos trabalhos, e depois podemos 

dar prosseguimento aos depoimentos. Por favor. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Bom, boa tarde a todos, agradeço o convite da 

Comissão de São Paulo, professor Paulo... Oi, está desligado? Eu não sei mexer com isso. 

Tem que falar mais próximo, assim? Tá bom. O tema da minha palestra hoje é sobre uma 

tese de doutorado em que eu estudei os militares que participaram da luta armada. O 

período inicial, que eu comecei a pesquisar seria de 1964 a 1974, mas, posteriormente, eu 

acabei voltando para o pré-1964. Mas, antes de começar a falar desse meu trabalho, eu 

queria fazer algumas observações que têm a ver com a participação dos militares tanto que 

se colocaram contra o golpe e que depois, também, foram para a luta armada. 

Ultimamente, como vocês têm visto, a gente tem visto muitos trabalhos, muitas 

apresentações sobre os 50 anos do golpe. E eu tenho... só que eu não estou conseguindo me 

concentrar um pouquinho. Deixa eu esperar um pouquinho. Não, não, a gente espera.  

 

O SR. PAULO CUNHA – Muito bem, doutora, pode continuar. 
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A SRA. VILMA MACIEL – Gente, desculpa, é coisa de professor, eu não consigo 

falar com outra coisa... Então, nos últimos dias, principalmente no mês de março, a gente 

viu muitas palestras, muitos congressos sobre os 50 anos do golpe. E eu estive observando 

várias falas que, quando tenta pontuar o que foi o golpe, o momento do golpe de 1964 civil-

militar, e já com tantas outras conceituações, algumas pessoas fazem questão de dizer “olha 

gente, existem duas coisas, as pessoas que apoiaram o golpe e que, depois, com a 

instauração da ditadura, mudam de opinião, então são duas coisas diferentes”. E aí eu fiquei 

pensando, inclusive citam casos de políticos, como o JK, Ulysses, um conjunto de 

editorialistas que escreviam editoriais pedindo a queda do Jango, então tenho sentido algo 

assim, como se justificasse esse apoio dessas pessoas ao golpe e que, depois, logo após o 

início, a instauração da ditadura essas pessoas vão mudar, como se isso “olha, então, é só 

isso, eles apoiaram, mas eles não continuaram apoiando, não colaboraram em nada”. Tudo 

bem, eu acho que é até importante se você comete um engano e viu que você errou e voltou 

atrás, ótimo. 

Só que eu penso assim, diante de tudo o que aconteceu nesses anos de ditadura, tudo 

que a gente tem conhecimento, de repressão, não preciso nem falar muito para vocês, eu 

acho que essa justificativa não exime a responsabilidade, por quê? A história, gente, é a 

história do presente, nós estamos aqui pela história do presente, nós estamos pensando hoje, 

e eu acho que isso pode servir de exemplo para gente porque, vamos pensar. Eu vi algumas 

justificativas assim “olha, essas pessoas eram democratas mas, diante da crise, por um 

momento acharam que seria interessante o afastamento do presidente”. Agora, afastamento 

como? Por uma intervenção militar. Quer dizer, se eu sou um democrata eu vou apoiar um 

afastamento, pedir uma intervenção militar de um presidente que foi eleito 

democraticamente, referendado. Então, eu não consigo entender. E, uma intervenção militar 

que não foi aceita por muitos militares, os próprios militares eram contra, tanto o número 

de cassados. 

Se dentro das Forças Armadas havia militares que não concordavam com essa 

intervenção militar, eu acho que não se justifica civis que apoiavam e pediam, a gente sabe 

os meios de informação, e hoje em dia não é nenhuma novidade para ninguém... Uma outra 

coisa que eu ouvi também é o seguinte “olha, havia uma crise”. Agora, eu fico pensando 

“que crise?”. A partir do comício do Jango, de 13 de março, em que ele resolve governar 
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com as esquerdas, e resolve assumir as reformas de base, isso para os trabalhadores, para os 

camponeses, não era crise, era solução. Então, às vezes, muita coisa que é solução acaba 

sendo crise para o outro lado. Então, eu também comecei a pensar que essa ditadura foi 

uma ditadura de classe. É ditadura civil-militar, empresarial, e tanta coisa, mas são os 

interesses de classe que estavam em jogo. Então, as reformas de base, que poderiam ter sido 

uma solução, acabaram virando uma crise e aconteceu o que a gente já sabe. Bom, quanto a 

isso era só o que eu queria deixar registrado. Falei, já que está todo mundo falando do 

golpe, também vou falar um pouquinho, né? É isso. 

Agora, a minha pesquisa, quando eu comecei a pesquisar a ditadura, já no mestrado, 

na iniciação científica já, né? Eu até achava engraçado. Eu comecei a ler e conversar com 

as pessoas, eu falava assim “nossa, mas eu não sei como é que teve ditadura, porque todo 

mundo lutou contra a ditadura”, eu brincava. E é interessante que hoje eu estou vendo que 

não é bem assim, tem muita gente que é a favor e que está tendo coragem de mostrar a cara, 

e acho que isso é muito preocupante. Nós estamos vendo isso que está acontecendo. Esse 

registro é do meu começo de pesquisa. 

Eu pesquisei, basicamente, a repressão judicial. É um momento em que os presos 

vão à justiça militar, são denunciados, e respondem a processos. Só que a repressão judicial 

não está nada descolada da repressão policial, que é a primeira fase, onde as pessoas eram 

presas, torturadas clandestinamente, sequestradas e, nesse primeiro momento, eu pesquisei, 

basicamente, a VPR e os processos contra o capitão Lamarca. E, quando eu pesquisei, eu 

comecei a perceber, é lógico que a VPR tinha um grande número de militantes ex-militares, 

e que havia, não sei se um tratamento diferenciado, mas eu comecei a me interessar por 

esse grupo de militantes, e no doutorado, eu resolvi estudar os militares que foram à luta 

armada. Foi difícil encontrar essas pessoas, novamente eu voltei para o “Brasil, nunca 

mais”, já tinha uma série, um mapeamento feito pelo professor Marcelo Ridenti, a partir 

desse mapeamento eu encontrei mais e consegui uma relação de quase 100 militares que 

participaram da luta armada. Encontrei vários ainda vivos, e quando eu começo a conversar 

com eles, o que acontece? Eu percebo que eles têm uma necessidade... eu queria “olha, 

como foi a sua participação nos grupos armados, na luta armada?”. Esses militares faziam 

questão de contar como eles tinham chegado. Aí eu comecei a perceber que o importante 

seria ver a trajetória dessas pessoas. 
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Como é que um militar da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, da Polícia Militar 

entra num processo de luta armada contra o regime militar e que tinha um projeto 

revolucionário, não só de derrubar a ditadura, mas instaurar um Estado socialista. Por isso 

que eu falo, são militares revolucionários. Bom, aí, o que eu percebi? Os militares, na 

década de 1960, têm um momento importante, quer dizer, durante todo o século XX nós 

temos movimentos de militares, mas, basicamente, na década de 1960, o movimento dos 

sargentos, que tem um momento muito importante, que é 1961, quando o presidente Jânio 

Quadros renuncia e há aquela tentativa de golpe, tentativa de impedimento de posse do 

João Goulart. 

A participação dos sargentos vai ser muito importante, é um momento importante 

para esses sargentos, eles vão se sentir valorizados, sujeitos históricos, fizeram um 

movimento. Existe um subtenente, que eu conversei com ele e ele é citado também em 

alguns livros, que ele costuma usar um termo que fala que foi a “explosão de consciência” 

dos sargentos. Então, esse movimento, a participação dos sargentos é muito importante para 

garantir a posse do Jango, tanto é que o presidente começa a ter uma ligação direta com 

esses sargentos, e o que continua? No movimento, nos clubes de subtenentes e sargentos 

eles começam a lutar por melhorias na carreira, aspectos ligados à carreira militar. 

Conversando com o sargento Darcy Rodrigues, até ele me disse assim “o que acontece? 

Nós começamos a perceber que para mudar as coisas dentro do Exército, mesmo nas Forças 

Armadas, nós tínhamos que ter uma participação política”. Aí, eles começam a lançar 

candidaturas e vence as eleições, inclusive, às vezes, não só do eleitorado militar mas 

também do povo em geral. Eles tinham muitos votos, até mais que o Juarez Távora, se não 

me engano. 

E o que acontece? A Constituição de 1946 tem um artigo meio dúbio e, por conta 

disso, muitos não podem tomar posse. Diante disso, vai estourar o quê? A Revolta dos 

Sargentos. A Revolta dos Sargentos em Brasília é um momento dramático, é um momento 

interessante, quem tiver interesse em conhecer mais detalhes tem um livro chamado 

“Praças em pé de guerra”, do Paulo Parucker, em que ele conta todo esse processo, o que 

foi essa Revolta dos Sargentos. E o que vai acontecer? Eles vão ser presos, a rebelião vai 

ser sufocada, isso já em 1963, já um pouco antes de 1964. No momento seguinte, a gente 

vai ter o movimento dos marinheiros, que já é próximo ao golpe, e que muitas análises 
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costumam fazer uma ligação: movimento dos sargentos, revolta dos marinheiros, comício, 

ida do presidente ao Automóvel Clube, na homenagem dos sargentos, e golpe. 

Existe um documento dos marinheiros, acho que é lido naquela assembleia, em que 

eles falam, e que eu concordo, esse golpe já vem de 1954, e que eles vão lutar contra esses 

golpistas que levaram ao suicídio de um presidente, à renúncia de outro, quase ao 

impedimento da posse do atual e que eles estariam dispostos a lutar pelas reformas de base, 

pela legalidade, só que não é o que acontece. Acontece o golpe, o Mourão sai de Minas em 

31 de março e não acontece a resistência. Eu senti uma frustração muito grande por parte 

desses militares. Eles estavam dispostos a resistir, a resistência não houve, por vários 

motivos que a gente já sabe, já estudou bastante, e o que vai acontecer? Quando o golpe se 

instaura e existe aquela cassação enorme de militares, oficiais, sargentos, marinheiros, eles 

são presos. Segundo alguns militares que eu conversei, por exemplo no navio Raul Soares 

eles já começam a se articular e pensar em como se organizar para lutar contra a ditadura. 

Uma outra coisa também, esses militares que, posteriormente, vão aderir à luta 

armada, grande parte deles vem desses movimentos, do movimento dos sargentos, da 

tentativa de resistência e dessa organização. Uma figura importante é o Onofre Pinto. O 

Onofre Pinto é cassado e, a partir do momento que ele é cassado, começa a regimentar, a 

trazer esse pessoal para se organizar. Uma outra pessoa também que eu conversei e que me 

passou informações interessantes é o Pedro Lobo. E ele fala como é que ele entrou. A 

minha pergunta era “como é que você foi para a luta armada?”. 

Bom, ele já participava do Partido Comunista, existiam vários militares que 

participavam, e o que acontece? Você é militar, é sempre chamado, tem uma origem social 

do povo, e é chamado para reprimir esse povo. E o Pedro Lobo fala que, muitas vezes, ele 

participou, na Praça da Sé, a repressão a greves, e ele fala “a gente que era do Partido 

Comunista, que tinha essa consciência, isso era muito terrível”. Era um processo de 

contradição. Quando acontece o golpe e ele é expulso, no caso, da Força pública, ele 

começa a se organizar, são vários sargentos, marinheiros. Primeiro eles vão formar o MNR, 

que é um grupo, basicamente, de ex-sargentos, ex-militares, e vão acabar, depois, aderindo 

à VPR. 

E outros militares que também participaram da luta armada já aderiram no momento 

seguinte. Conversei com outro militar também que ele fala que ele deixou a Aeronáutica 
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porque a base em que ele servia se tornou um centro de tortura, e ele, além de ser sargento, 

fazia faculdade, e aí ele acaba se engajando no Diretório Estudantil e acaba entrando para o 

MR-8. Participou do sequestro do embaixador dos Estados Unidos, então existem esses 

militares que, num determinado momento, saem das Forças Armadas e aderem à guerrilha, 

o caso do Lamarca também. 

Uma outra coisa também que me chamou a atenção, e que sempre me perguntam 

sobre a minha pesquisa, porque tão poucos militares participaram da luta armada. É um 

número, assim, bem baixo, se a gente pensar no movimento anterior. Eu costumo levantar a 

hipótese que eu acho que todos os segmentos sociais tiveram poucas participação. Se a 

gente pensar no movimento estudantil, o que era o movimento estudantil em 1968, aquelas 

grandes passeatas e, quando vem o AI-5 é proibido você se reunir, você se organizar, de 

toda aquela multidão que a gente via, daquele grosso do movimento estudantil são poucos 

os que vão para a luta armada, assim como são poucos os trabalhadores, por conta da 

repressão, de os movimentos já terem sido desmantelados em 1964. Então, você vai ter, de 

todos os segmentos sociais, uma quantidade digamos baixa, se a gente pensar no 

movimento anterior. 

Bom, outra coisa, como é que eles foram julgados na justiça militar? Participaram 

de várias organizações, o momento da prisão para esses militares... Eu até fiquei muito 

contente esses dias, assistindo aquela série “Advogados contra a ditadura”, do Silvio 

Tendler, que passou na TV Brasil, e eu vi vários depoimentos de advogados que, de certa 

forma, corroboravam uma tese que eu sempre levantei. Eu sempre defendi a ideia de que a 

justiça militar foi muito rigorosa. E, há pessoas que falam “não, era um momento em que 

você podia denunciar”, é lógico, muitas vidas foram salvas, os advogados conseguiam 

absolver muita gente, então, se você pegar em determinados períodos você tem muita gente 

absolvida. Só que, assim, olhando os dados, friamente, você chega a essa conclusão, mas se 

a gente começar a pensar no que é a pessoa ser presa, passar pelo DOI-CODI, passar pela 

Oban... 

Só para citar um exemplo de um processo que eu analisei de um grupo de operários, 

militantes de Osasco, que é até a minha cidade. Inclusive, é um grupo que a nossa atual 

presidenta, a Dilma, fazia um trabalho com eles, um trabalho político, eles não eram do 

Grupo Tático Armado. Passado um tempo, esses militantes são presos, passam pelo terror 
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da Oban, do DOI-CODI, a incomunicabilidade, toda aquela tortura, e uma outra coisa 

também. Quando você vai preso e você paga aluguel, você fica oito meses na cadeia, você é 

despejado, você perde o seu emprego. Então, essas pessoas, depois de passar um ano, dois 

anos, às vezes elas eram mesmo absolvidas, só que elas levavam as marcas da tortura, 

tinham as suas vidas desestruturadas, perdiam emprego, saia às vezes sem ter onde morar. 

Então, eu acho que mesmo elas sendo absolvidas, porque a justiça não encontrou nada, ela 

não participava do grupo tático... e tinha um artigo que dizia que, o Artigo 23, a pessoa 

seria acusada de tentativa de fazer a guerra revolucionária. Então, em tentativa de fazer a 

guerra revolucionária qualquer coisa entra. Você distribuir um panfleto, você esconder uma 

pessoa na sua casa, você participar de uma organização, tudo isso contava. 

Então, eu considero que a justiça sempre foi muito severa. Agora, quanto aos 

militares, aí a coisa era mais terrível. Os primeiros que foram presos, logo em 1968, 1969, 

eles conseguiram sair, foram banidos, foram para o exílio, por conta dos sequestros do 

embaixador alemão e do embaixador suíço, o Onofre até sai antes. Conseguiram ir para o 

exílio, mas depois disso os militares que foram presos, eles foram desaparecidos. E quando 

se diz, olha, a justiça militar, quando a pessoa é denunciada e ia para a justiça era garantia 

de vida. Só que não, era, mas nem sempre. 

O caso do João Lucas Alves. João Lucas Alves era um sargento, pertenceu à VAR-

Palmares. Ele estava preso, ele já recebia visitas da família, depois ele é transferido para 

uma delegacia em Minas Gerais e ele foi encontrado morto, dado como suicídio. Então, 

quer dizer, nem sempre o fato de você ser denunciado e já estar respondendo processo era 

uma garantia. No caso do João Lucas aconteceu isso. Isso é um caso só que eu estou 

contando. E muitos outros foram mortos na casa de Petrópolis, são desaparecidos e tinham 

execução sumária. Como vários outros também, líderes civis considerados irrecuperáveis, 

então esses militares, o que aconteceu com eles é basicamente isso. 

Ah, e uma outra coisa importante também, quando eles são presos em 1964, eles são 

presos como militares. Militares que se rebelaram contra o golpe, mas militares. Ficam em 

navios, ficam em prisões junto com outros militares. Quando eles são presos, já num 

momento posterior, como participantes da luta armada, aí eles não são mais militares, eles 

são terroristas, e a condição de militar é só um agravante, porque pesa a traição. Alguns 
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militares que eu conversei, na tortura isso era jogado, “você é um traidor”, e ele apanhava o 

dobro por ter sido militar. Quer dizer, havia essa diferença do momento de 1964 e depois. 

Para terminar, também eu queria lembrar, fazer até uma homenagem a um 

marinheiro que eu conversei bastante, uma pessoa do povo, um revolucionário chamado 

Amaranto Jorge. Ele morreu mês passado. Eu conversei com ele muito, fui na cidade dele, 

e ele era uma pessoa, assim, nossa, maravilhosa. Senti muito a morte dele e ele tinha uma 

frase muito interessante. Inclusive naquele documentário “Caparaó”, ele aparece falando, 

ele tem uma frase interessante, ele fala assim que... ele vai justificar porque ele participou 

do movimento de Caparaó e ele fala que ele disse para a mãe dele assim “olha, se os 

soldados não são patriotas, os patriotas têm que ser soldados”. Eu achei interessante quando 

eu assisti o filme, fiquei com aquela frase na cabeça, e no final do filme também, quando 

aparece uma imagem de todos eles, todos os participantes, ele faz um gesto assim, oh. (faz 

o gesto). Como se fosse um símbolo de união. Aí, quando eu fui conversar com ele, fui na 

casa dele, eu perguntei “Amaranto, o que você quis dizer com aquilo? Se o soldado não é 

patriota, os patriotas têm que ser soldados”. Ele falou “porque é isso que eu penso. Porque 

os nossos soldados, as Forças Armadas, não estavam cumprindo o seu papel, que é 

defender o povo, defender a pátria. E eu pensava que, participando da luta armada, eu 

estaria chamando o povo, falando, ‘olha, vocês têm que ser soldados'. Vocês são patriotas, 

vocês têm que ser soldados, porque os soldados não estão sendo patriotas”. 

E eu queria terminar lembrando essa frase dele que me marcou muito, eu achei 

muito bonito. E foi muito legal, quando eu fui à casa dele, e ele era uma pessoa muito... 

gostava de poesia, me mostrou poesia, as flores, o jardim, a casa dele. E eu lembro que 

quando eu saí, eu fui embora, do carro, ele foi com a gente até o portão, e aí quando eu fui 

embora e dei um tchauzinho, novamente ele ficou lá no portão desse jeitinho (faz um 

gesto). Então, essa imagem que eu fiquei dela é essa, mostrando a união, que a gente tem 

que se unir, e eu achei uma lição de vida, um exemplo que eu espero que... Hoje a gente 

vive numa democracia, que muito já foi feito em termos de política pública, nas lutas 

sociais, mas se nós somos pessoas de esquerda que temos um ideal socialista, eu, pelo 

menos, penso que talvez num futuro possa ter revolucionários. E eu espero que os 

revolucionários do futuro tenham exemplo nessas pessoas, nesses militares, nesses 
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revolucionários, não só militares, também civis, que eu acho que eles têm alguma coisa a 

dizer. 

Quanto à Comissão da Verdade, eu acho importante também esse esclarecimento, a 

circunstância das mortes dessas pessoas, as famílias, os direitos das famílias que são elas 

que vêm lutando há muito tempo, e que seja, não digo colocado um ponto final, mas que 

sejam esclarecidos e, principalmente, essa documentação seja colocada à nossa disposição, 

mapeada. E hoje em dia tem muita pesquisa. Quando eu comecei a estudar não existiam 

tantas pesquisas, mas hoje eu não dou conta de ler tudo o que vem sendo feito nas 

universidades, tudo o que vem sendo publicado. E eu espero que essa documentação venha, 

que a gente realmente conheça esse período, estude, que aprenda com os erros, e faça dos 

acertos, porque houve muitos acertos, um exemplo para as nossas vidas. 

E por último, também, nessa semana que passou eu fui assistir o show da Joan Baez, 

que é a musa, digamos, da esquerda, e foi, assim, um show muito bonito. E aí me deu uma 

tristeza, que eu fiquei lembrando de uma coisa que eu li. Que o capitão Lamarca, no tempo 

de clandestinidade dele, ele descobriu a Joan Baez e ele amava a música dela, e aí eu fiquei 

pensando nessas pessoas todas, essas vidas que foram ceifadas. Pensei “puxa, se o Lamarca 

não tivesse sido assassinado, talvez ele tivesse tendo o prazer de ver hoje a Joan Baez no 

Brasil”, não só ele, mas tanta gente. E me deu, assim, uma tristeza mesmo. Ainda mais que 

no show veio o Geraldo Vandré, que também é uma figura que foi muito atingida pela 

repressão. Então, eu fiquei pensando em quanta tristeza, e a gente às vezes fica falando dos 

mortos e desaparecidos, parece que eles viram uns mitos e a gente não pensa neles como 

pessoas, que poderiam estar aqui com a gente. Não só o Lamarca, mas como tantos outros 

que morreram e poderiam estar fazendo as coisas que eles gostavam, como por exemplo 

assistindo a um show da Joan Baez. Eu acho que é isso, obrigada. (Palmas.) 

 

 
O SR. PAULO CUNHA – Bom, até por sugestão da Amelinha, e eu concordo 

plenamente, acho que podemos fazer uma rodada antes de abrir, aproveitando a belíssima 

exposição da Vilma, lembrando que o trabalho dela sobre Lamarca foi publicado e, 

esperamos em breve, o doutorado. Então, se alguém quiser fazer uma pergunta. 
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O SR. OSVALDO RUBINI – Meu nome é Osvaldo Rubini, eu servi na base aérea 

de São Paulo e também tive envolvimento em favor do presidente João Goulart, o que 

redundou em prisão, PM, processo, absolvição. Depois de muitos anos, anistia de 1979, só 

que para mim não foi reconhecida a anistia de 1979, só em 1990, através do Poder 

Judiciário, através de um trabalho feito pelo advogado que aqui está presente, Dr. Inácio 

Valério. Depois essa anistia foi cassada pelo STF, e bem depois, em 2002 tivemos a anistia 

do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que tentaram depois cassar, no governo 

do PT, mas graças ao trabalho agora de dois advogados, Dr. Inácio Valério de Sousa e Dr. 

Paulo Turazza, que também está presente. 

Mas, eu queria me dirigir a senhora o seguinte. Não está escrito em livro nenhum, 

em jornal nenhum, mas em 1963 e 1964, em duas unidades da Força Aérea Brasileira, aqui 

em São Paulo, dois grupos se mobilizaram em defesa do presidente João Goulart. Era um 

grupo mobilizado por praças de pré. Todos vocês sabem que, nas Forças Armadas existem 

duas grandes classes: praças de pré, que compreende de sub-oficial a soldado, depois os 

oficiais, que vai do aspirante até o coronel. Generais não se fala porque é outra classe de 

elite, está muito lá em cima. 

Como eu estava falando, eu gostaria que ela inserisse aí no rascunho dela que na 

base aérea de São Paulo, no parque de material aeronáutico de São Paulo, em 1963, 1964, 

dois grupos começaram a se mobilizar em defesa do João Goulart. Inclusive, membros 

desses dois grupos se reuniam em vários locais aqui em São Paulo. E, por último, a última 

reunião do grupo, da base aérea de São Paulo, foi no dia 31, até tenho um resumo aqui, 

depois vou emprestar para a senhora dar uma lida, se quiser tirar xerox... Esse grupo se 

reuniu clandestinamente dentro do quartel entre, calculo eu, entre cinco horas e sete horas 

da noite. O Dr. Antônio Pinto de Souza, aqui, que fez parte dessa reunião, pode confirmar o 

horário, não sei se ele vai lembrar. O senhor sabe, dentro de quartel, sempre tem o pessoal 

do famoso SR, Serviço Reservado, ou Seção de investigação, e quando foi onze e meia, por 

volta das onze e meia, meia noite, todo aquele grupo foi preso. Assim também ocorreu no 

Parque da Aeronáutica, foram presos, posteriormente foram conduzidos para a base aérea 

de Santos e ficaram presos lá até o final do Ato Institucional nº1. 
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Então, eu gostaria que a senhora incluísse do seu resumo que, realmente, na base 

aérea de São Paulo e no Parque de Material Aeronáutico de São Paulo grupos de praças de 

pré se mobilizaram para defender, na época, o então presidente legalmente constituído, Dr. 

João Belchior Marques Goulart. É isso que eu queria deixar claro para a senhora registrar. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Obrigada. Então, quando eu conversei com o 

sargento Darcy Rodrigues ele me relatou essa reunião no Parque da Aeronáutica, que deve 

ser essa que o senhor deve estar se referindo, e na base aérea. Ele fala mesmo que eles se 

reuniram e que decidiram que se eles fossem, parece, mandados para o sul eles iam... e se 

no sul tivesse uma resistência, eles iam aderir. Foi o que o Darcy me passou dessa reunião 

no dia 31. Mas que acabou não acontecendo, ele fala, no dia 1º, no dia seguinte o golpe se 

instala, ele usou outro termo que eu não lembro agora, e que, realmente, não houve. E aí é 

que eu digo, essa grande frustração dessa não resistência. E ele fala que ele ficou muito 

chateado, muito triste ainda em Osasco, lá no 4º ininteligível teve um desfile da revolução, 

digamos. E ele foi obrigado a desfilar, ele ficou emburrado, ele não quis participar, ele 

ficou todo torto e militar tem que estar sempre imponente e ele foi chamado a atenção. Ele 

me relatou, falou, assim, rapidamente, dessa reunião e que eles estavam decididos a resistir 

ao golpe. Mas, eu agradeço mais uma vez a sua... 

 

(fala inaudível) 

 

O SR. PAULO CUNHA – Mais alguém gostaria de fazer uma colocação ou uma 

pergunta? Pela ordem, nós temos quatro expositores, e eu pediria duas coisas: que as 

pessoas fossem mais objetivas e teremos somente mais uma, até para podermos ouvir. Mas, 

a Dra. Vilma seguramente, estará à disposição de todos. 

 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Boa tarde a todas e todos, meu nome é Alípio Freire, eu 

sou jornalista, ex-preso e fui colega do Simão Keremian durante a universidade. Vilma, 

peço licença para lhe fazer uma pergunta. Você ouviu o sargento Pittoli? 
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A SRA. VILMA MACIEL – Sim, eu conversei com ele aqui, numa audiência, mas 

não cheguei... Na época do doutorado, da pesquisa não. 

 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Entendi, entendi. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Eu fui até Bauru, falei com o Darcy e acabou que não 

deu tempo. 

 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE – Vale a pena ouvir o Pittoli, porque quando você fala da 

justiça militar, dois militares, o Pittoli e o cabo José Mariane Alves, ele já sub júdice no 

presídio conosco, como eles negassem, perante o juiz, uma série de questões, o juiz mandou 

o Mariane para o porão da auditoria, onde ele foi torturado e o Pittoli voltou de lá para a 

Oban, para ser torturado outra vez. Eu acho que vale a pena nessa sua fala sobre a justiça 

militar, com os militares, esse episódio, que eu acho, assim... Obrigado. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – O Mariane eu até cito no meu trabalho, que ele teve 

as mãos quebradas na auditoria militar. O Pittoli, esses dias eu vi ele contanto a história 

nesse seriado do Silvio Tendler, dos militares pela democracia, ele conta tudo o que 

aconteceu, isso aí. Eu até falei “vou usar o depoimento dele”. 

 

 

O SR. ALÍPIO FREIRE - Os dois estavam juntos. 
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O SR. JOSÉ LIMA BORGES – Eu sou José Lima Borges, sou participante da 

Rebelião dos Sargentos da Marinha em Brasília, ocorrida no dia 12 de setembro de 1962. 

Eu tenho lido bastante sobre todos esses movimentos e esse movimento de Brasília, tem 

ocorrido algumas omissões com relação a ele, que é a citação que três líderes, meus colegas 

de Marinha que tiveram uma participação enorme, uma participação brilhante, que são 

esses: Ademar Nicácio da Silva, na época 2º sargento fuzileiro naval, José Barbosa Lopes, 

2º sargento, escrevente, e o terceiro sargento, que inclusive está vivo ainda, ininteligível 

Fernandes e, por uma questão de justiça, eu gostaria que o nome deles fossem mais, aliás, 

fossem lembrados, né? Eu não sei se a senhora escreveu o nome deles, sabe da participação 

deles nessa rebelião. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Eu citei... Assim, de nome, eu não lembro. 

 

 

O SR. JOSÉ LIMA BORGES – É José Barbosa Lopes, Ademar Nicácio da Silva... 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Eles foram presos. 

 

 

O SR. JOSÉ LIMA BORGES – Ele não só foram presos, como foram torturados. 

O Ademar fugiu do Brasil para a Argentina, descobriram que ele estava na Argentina, na 

Argentina não, na Bolívia. E de lá ele fugiu para a Argentina. Aí ele foi capturado na 

Argentina e foi trazido aqui para o Brasil. 

Então, é uma história muito longa, eu tenho lido bastante sobre... Inclusive esse 

livro que a senhora fez referência agora, “Praças em Pé de Guerra”, não há uma referência a 

eles. Eu acredito até que a senhora não... por uma questão... 
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A SRA. VILMA MACIEL – É que talvez por conta da própria documentação, 

porque nos processos estão arrolados muito nomes, então, depende. Porque às vezes uma 

pessoa que é líder, no depoimento... se ele conseguir esconder essa condição é melhor em 

termos de repressão, só que, historicamente, a gente acaba não tendo essa informação. 

 

 

O SR. JOSÉ LIMA BORGES – Esse é da Aeronáutica, Antônio de Paula 

ininteligível aí existe uma referência muito vaga sobre ele, mas existe. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Procurando no “Brasil nunca mais” por nome, a gente 

encontra. 

 

 

O SR. JOSÉ LIMA BORGES – Era essa a observação que eu queria fazer, muito 

obrigado. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Eu agradeço. 

 

 

O SR. MOACIR CORREIA – Meu nome é Moacir Correia, já estive aqui a 

primeira vez falando. Eu quero reiterar sobre dois quesitos que foram abordados aqui. O 

primeiro é: aqueles que, por ventura, tomaram parte e apoiaram o golpe militar se 

arrependeram ou foram omissos na época? Ou... naturalmente é comum... ou, eu faço 

questão de frisar, o motorista está dirigindo um carro, ele atropela alguém num farol 

fechado, ele depois vai dizer “desculpa, eu não sabia”. Quer dizer, a inobservância não 

isenta de responsabilidade. Ele é responsável sim, mesmo não sendo doloso, mas é. 

E outra coisa que nós queríamos aqui levantar é o seguinte. Eu cassado fui tachado 

de subversivo, tanto eu como o Antônio Pinto de Souza e outros colegas aqui foram 

tachados de subversivos. O que é subversivo? Aquele que subverte a ordem. Eu estava sob 
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um comando militar, eu, quando me incorporei na Aeronáutica, ergui a mão e disse 

“incorporando-me à Força Aérea Brasileira, prometo cumprir rigorosamente as ordens das 

autoridades a que estiver subordinado. Tratar com afeição os irmãos de armas, e com 

bondade os subordinados. Dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, 

integridade, e instituição, defenderei com o sacrifício da própria vida”. 

O que eu estava fazendo? No Parque da Aeronáutica de São Paulo, sob o comando 

do brigadeiro Dirceu de Paiva Guimarães. Ele se opunha também ao golpe militar, e eu 

estava cumprindo ordem dele, como fiz o juramento a cumprir. Eu sou subversivo? Que 

defendi um governo legitimamente constituído? Ou quem derrubou o governo que era 

subversivo? Então, a inversão de valores aí está na mão de senhores. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Obrigado aos senhores. As suas considerações, 

lamentavelmente, por favor. Tenho que pedir que você finalize. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Considerações finais ou em função do que ele falou? 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Considerações suas e sobre o que eles falaram. 

 

 

A SRA. VILMA MACIEL – Quando algumas pessoas falaram sobre líderes que 

não aparecem, ou, no caso do senhor, que teve tanta dificuldade com a anistia, corrobora 

aquilo que eu falo. O fato de esses militantes serem militares, a repressão ainda foi maior, 

pelo fato de serem militares. Por outro lado, nós da sociedade temos que agradecer vocês, 

porque vocês fazem parte da história da esquerda, mas da história das Forças Armadas, por 

mais que eles não queiram admitir. E o que eu tenho a fazer é agradecer a vocês todos, que 

existam militares assim, que as Forças Armadas tenham uma formação... Eu creio que se a 

formação militar for mais humanista, os militares não terão um impulso de violência contra 

o povo, começarão a pensar como o Pedro Lobo, sabe? 
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Isso não está certo, eu não posso ir para a rua bater no trabalhador. Então, eu 

acredito que as Forças Armadas precisam de uma formação mais humanista e que as 

pessoas, seja quem for, tenham claro que torturar é errado. Torturar é crime, é crime contra 

a humanidade, e que a tortura deve ser sempre condenada. E, no mais, eu tenho a agradecer 

a todos os militares que resistiram, que lutaram contra a ditadura, seja nos seus 

movimentos, tentaram resistir ao golpe, foram para a guerrilha e tudo o que vocês fizeram, 

o meu muito obrigado. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Agradeço à Vilma mais uma vez. Então, nesse 

momento, nós damos início à segunda parte dos nossos trabalhos. Convido à Mesa o sub-

oficial Luiz Cachoeira, presidente da Amafabra, a se sentar, por favor, o major Antônio 

Pinto de Souza, também aqui à Mesa, o sub-oficial Carlos Eduardo, da FAB. Anistiado, tá? 

Ah, desculpa, é que às vezes a gente... E o marinheiro José Maria, por gentileza, se sente à 

Mesa também. Vou dar a palavra, então, ao Luiz Cachoeira. 

 

 

O SR. LUIZ CACHOEIRA – Boa tarde a todos, meu nome é Luiz Cachoeira da 

Silva. Para quebrar o gelo, eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com aquele 

Cachoeira lá de Brasília, sou de outra família. Quero agradecer o convite do Dr. Paulo 

Cunha e da Dra. Vilma Maciel. 

A minha história é um pouquinho diferente das demais, porque a grande maioria foi 

para a luta armada, eu não fui para a luta armada. Eu fui cassado em 1964 e, da minha 

maneira, eu fui fazer a minha luta política. Primeiramente, eu gostaria de dizer o seguinte, 

eu sou do estado da Paraíba, nasci numa cidade lá do interior da Paraíba, de uma família 

muito pobre, nasci na roça, vim aprender minhas primeiras letras aos 12 anos numa escola 

do interior, em que a professora era uma professora leiga. Fui para essa escola porque o 

meu pai me disse que eu não servia para a roça, como eu não servia para a roça, me 

mandou para a escola. Lá nesse interior consegui fazer até o terceiro ano primário. O 

terceiro ano primário naquela ocasião, naquela região, era o máximo que você conseguia 

fazer. Posteriormente, feito o terceiro ano primário, eu fui para uma cidade um pouco mais 
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adiantada fazer aquele vestibularzinho, que antigamente era chamado de exame de 

admissão, para o ginásio. 

Como eu não tinha experiência, fui reprovado, mas continuei tentando. Fiquei cerca 

de dois anos nessa cidade, mas devido às grandes dificuldades financeiras que nós 

tínhamos, minha família e eu também não tinha emprego, eu resolvi tomar uma outra 

direção, ou seja, deixar aqueles estudos, ou vinha para São Paulo ser operário de mão de 

obra barata ou entrar na polícia, que seria no caso na Paraíba, outro rumo qualquer. 

Infelizmente, ou digo, felizmente para mim, aconteceu uma tragédia naquela cidade 

de Juru. Vocês já ouviram falar muito em coronel de patente comprada, acho que a maioria 

já ouviu falar, lá do interior? Isso, da fazenda. É o político da região, né, é o que manda e 

desmanda. Esse fulano de tal chamado Manoel Florentino era um desses coronéis. E ele, 

numa certa ocasião, aconteceu lá um... entraram numa roça dele, ou vice-versa, algum 

animal entrou na roça de alguém, e esse animal deveria ser dele, e a pessoa prestou queixa 

na delegacia. E o delegado caiu na besteira, que era um cabo de polícia, de intimar o 

coronel, e ele mandou falar com esse cabo o seguinte: “diga a esse cabo que venha falar 

comigo, não sou eu que tenho que falar com ele lá”. E o cabo, muito afoito foi. Coitado, 

não deu o primeiro passo no batente, derrubaram ele. Mataram e botaram as polícias para 

correr. 

Eu estou contando esse fato pelo seguinte. Foi a partir daí que eu comecei... foi por 

aí que eu entrei na Marinha. Ele tinha um genro que era 2º tenente da Marinha naquela 

época e esse genro foi lá para Princesa Isabel, que era a sede do município, no julgamento 

dos filhos desse coronel e cunhado desse tenente. O julgamento foi feito à revelia, mas 

tinha que se fazer esse julgamento, e foi através desse coronel que eu fiquei conhecendo 

esse tenente da Marinha e disse que queria entrar na Marinha. Ele se interessou e, a partir 

daí eu comecei a me preparar para entrar na Marinha. 

Fui para Pernambuco, lá para Recife, prestei concurso para a Escola de Aprendiz de 

Marinheiros, fui bem colocado na turma, apesar de ter pouco estudo, e fiz um curso de um 

ano e meio. Terminado esse curso, eu fui para o Rio de Janeiro, onde embarquei em um 

navio de guerra, hoje não existe mais, já foi sucateado há muito tempo, chamado Cruzador 

Tamandaré. Era uma sucata da 2ª Guerra Mundial, mas para nós era um navio muito bom, 

era um orgulho nosso servir naquele navio. Antes de entrar na Marinha, a gente pega um 
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prospecto em que diz o seguinte: "quando você entrar na Marinha você vai viajar, você vai 

estudar e conhecer vários países". Quando você embarca, você vê que a realidade não é 

aquela lá. 

Você não vai viajar porque só viaja quem tem um bom QI, não é inteligência boa, é 

quem indica, né? Ou então que seja bem colocado dentro de uma turma. Estudar nem se 

fala, porque se você inventasse de estudar num navio daquele lá você seria perseguido, 

colocariam mil dificuldades para que você não estudasse. Marinheiro estudando era 

marinheiro questionando, e marinheiro não podia questionar. Isso aí, meus companheiros 

aqui presentes, que foram da Marinha, Dr. Valério, José Maria, o Borges, eles sabem 

perfeitamente que naquela época, para estudar era a maior dificuldade. A menos que você 

não servisse em navio. Você servindo em terra você tinha maior possibilidade de estudar. 

Eu fiz um resumo aqui, espero não me atrapalhar com ele, em vez de ajudar vai atrapalhar. 

Na Marinha, quando a gente ingressa na Marinha, quem lá do interior do nordeste, 

para a família é um grande orgulho ter um filho na Marinha, principalmente porque ele vai 

ganhar algum dinheirinho e vai ajudar a família. E nós, naquela época, ganhávamos muito 

pouco, fazia até vergonha dizer quanto se ganhava um marinheiro, inclusive um sargento, já 

foi até dito aqui, e isso aí fazia com que a gente tivesse uma vida muito restrita. Como você 

ganhava muito pouco, você não podia alugar um quarto, alugar um apartamento para você 

sair do navio e ter um lazer, assistir uma televisão, arrumar uma namorada ou coisa 

parecida. 

Como a gente ganhava muito pouco, aqueles que não tinham família no Rio de 

Janeiro, como eu, moravam a bordo. E, morando a bordo, você tem um limite para você 

sair, sair que eu falo, lá a gente chama baixar terra. Sair, passear um pouco, namorar ou 

fazer qualquer coisa depois voltar para o navio. Então, essa dificuldade a gente sentiu na 

pele. Outra coisa, casar, nem se falava em casar, tinha que ter permissão, não se podia 

casar, nem com autorização você podia casar. E votar e ser votado. Olha bem, a gente 

começou, a partir dessa época aí, a questionar: “poxa vida, se eu não posso votar e eu não 

posso ser votado, eu sou um cidadão de terceira categoria”. Se uma, não sei se a expressão 

aqui é pesada, se um prostituta pode votar e talvez até ser votada, ela é uma cidadã de 

segunda categoria e eu sou um cidadão de terceira categoria, porque eu não posso votar, 

não posso ser votado, apesar de ter jurado bandeira e defender a minha pátria com o meu 
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próprio sangue, eu sou um cidadão de terceira categoria. Então isso aí começou a ser 

questionado. 

Até que houve a eleição do sargento, se eu não me engano em São Paulo, não estou 

bem lembrado, os sargentos foram eleitos e não tomaram posse. O marinheiro na Marinha, 

naquela época, os oficiais nos olhavam com aqueles olhos de 1910, quando o marinheiro 

era pego a laço na rua e serviam como escravo, inclusive apanhavam. Então, em 1964, 

1962, 1964 a visão ainda era a mesma de 1910. Nós éramos colocados como serviçais da 

Marinha. Acho que ainda hoje existe isso um pouquinho, né? Há pouco tempo eu estive 

aqui no 8º Distrito Naval e vi lá um marinheiro reclamando que ele estava sendo 

perseguido em turno de serviço, então parece que a coisa não está tão boa ainda. Eu não sei 

porque esse ciclo ainda não foi, ainda não houve, ainda não foi renovado porque, veja bem, 

houve aquela revolta de 1910 com o João Cândido, que nós tivemos a satisfação de 

conhecê-lo ainda vivo. Ele morreu em 1969, se não estou enganado, e em 1964 a gente 

conheceu, inclusive, lá na sede do Sindicato dos Marinheiros. Então, houve aquela revolta 

em 1910, e em 1964 houve a nossa revolta. E já passaram 50 anos e não houve nada até 

agora, então deve estar muito bom na Marinha ou o pessoal está com medo. 

A partir de meados da década de 1950, começou a ingressar na Escola de Aprendiz 

de Marinheiros um pessoal com uma melhor visão, um pouquinho mais de estudo. Foi a 

partir daí que esse pessoal vendo todos esses problemas que nós tínhamos na Marinha, 

como não votar, não ser votado, não poder andar à paisana, ganhar pouco, então eles 

fundaram a Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais lá no Rio de Janeiro, em 1962, 

acho que em 25 de março de 1962. Essa Associação, ela em pouco mais de dois anos tinha 

16 mil associados, foi uma coisa que estourou de uma vez, por quê? Porque era feito a 

bordo dos navios, através dos delegados e subdelegados, um trabalho de conscientização de 

que a Marinha precisava mudar, e a gente só pedia mudar fundando a Associação e 

reivindicando os nossos direitos. 

Essa associação ficava na Rua São José, número 84, se eu não estou enganado, 

próximo à Cinelândia, para quem conhece o Rio de Janeiro, lá no centro. Em 1964, dia 25 

de março, eu estava na estação de Engenho de Dentro, lá no Rio de Janeiro, estação de 

trem, quem conhece o Rio, é depois do Méier, estava lá à toa, como a gente costuma dizer, 

estava dando soco, dando soco é andando à toa. Estava de folga, mas estava dando soco no 
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sereno, como costumava falar lá. Dando soco no sereno é aquele indivíduo que não tem 

dinheiro, não tem para onde ir, só anda fardado porque não paga condução e tava à toa por 

lá. E, eu estava na estação quando chegou um marinheiro em mim. Na Marinha tem essa 

vantagem, todo mundo é família. “Ô, família, o que você está fazendo aí?”, “estou aqui à 

toa, dando soco aí”, “vamos no Sindicato, vai ter uma festa, vai ter cerveja, vai ter chope, 

vamos lá”. Eu não tinha o que fazer, vamos nessa. Aí fui lá para o Sindicato, dia 25 de 

março de 1964. 

Aí, chegando no sindicato, discurso vai, discurso vem. O sr. Anselmo, todo mundo 

conhece como cabo Anselmo mas, na realidade, ele era a 1ª classe de SC, ele tinha um 

discurso muito bonito, muito bonito mesmo, e convincente né? E no discurso que foi feito 

por ele, eu tenho até cópia, não está comigo, quem quiser depois pode me pedir, ele 

exaltava a reforma de base, os marinheiros podiam votar, ganhar mais, tal, tal e tal, e 

durante esse discurso ficamos sabendo que alguns marinheiros que estavam a bordo tinham 

sido presos, e em solidariedade a esses marinheiros, a gente foi colocado em votação e a 

gente também se considerou como preso, a partir daquela hora, e ficamos lá no Sindicato 

dos Metalúrgicos do Rio de Janeiro, na Rua Ana Neri, não sei o número, não estou 

lembrado mais do número, presos ininteligível, né? Presos por nós mesmos, sem arma 

nenhuma, ninguém estava armado, e ficamos lá dia 25, 26 e 27. 

A Marinha tomou conhecimento através dos seus informantes, que devia ter 

informante lá no Sindicato, e mandou um batalhão, uma quantidade de soldados, nem sei 

quantos, se era um batalhão, se era companhia, para nos prender. E esses fuzileiros navais, 

que até então, veja bem... A Marinha tem os fuzileiros navais, que são a tropa de combate 

em terra, tropa de infantaria e tem os marinheiros, que é o pessoal que serve embarcado nos 

navios, serve em terra também, mas a grande maioria nos navios. 

Existia uma certa rixa entre marinheiros e fuzileiros navais porque o marinheiro 

fazia o serviço de escolta, ou seja, o serviço de prender marinheiro que estava fazendo 

desordem na rua, ou às vezes nem desordem estava fazendo, estava só andando à toa e era 

preso. Mas, a partir dessa associação foi rompida essa rivalidade e, como essa rivalidade foi 

rompida, quando esse pessoal foi lá para o Sindicato dos Metalúrgicos para nos prender, 

eles ficaram de metralhadora, de fuzil na mão, e a gente sem nada, só com fome, porque 

ficou três dias lá. Eu quero deixar claro que nesses três dias que nós estivemos lá, nós 
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tivemos todo o apoio da população do Rio de Janeiro, inclusive, não sei vocês estão 

lembrados, quem esteve lá com a gente, de que vinha mantimento para a gente de 

helicóptero. Jogavam lá em cima do sindicato, que o Sindicato era um prédio, parece que de 

seis andares, e lá nós pegávamos os mantimentos, porque três dias dentro de um prédio, 

sem comida, sem tomar banho, sem nada, é complicado, né? Então, essa população nos deu 

apoio, tanto ali na Rua Ana Neri, como de fora, traziam o mantimento para a gente. 

Então chegando lá esse contingente de fuzileiros navais, qual foi o nosso 

pensamento? Agora nós estamos sem futuro, eles vão meter bala da gente, e vai morrer 

gente aqui que não tem nem como se defender... 

 

 

O SR. – 600 fuzileiros navais. 

 

 

O SR. LUIZ CACHOEIRA – 600. Mas, felizmente, com o discurso que foi feito, e 

o pessoal começou a cantar o Hino Nacional, o Hino à Bandeira, e tal, os fuzileiros navais 

foram arriando suas armas na rua e passando para o nosso lado. Isso aí foi um fato muito 

marcante, essa semana nós estivemos aqui na Pinacoteca, o Coutinho narrou isso aí, a Rosa, 

cadê a Rosa? 

 

 

O SR. – Foi embora. 

 

 

O SR. LUIZ CACHOEIRA – A Rosa estava lá e a Rosa me chama de durão, né? 

Durão no sentido de ser meio grosso mesmo. E, eu cheguei a chorar lá na Pinacoteca 

porque, realmente, foi um fato muito emocionante. Você está ali na expectativa de 

acontecer uma tragédia e, de repente, aquele pessoal que foi lá para nos provocar ou para 

nos prender passa para o nosso lado. Então, esse fato foi muito emocionante. Como isso 

aconteceu, o comandante lá, até esqueci o nome do cara que foi comandante do grupo de 

fuzileiros navais. 
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(fala inaudível) 

 

O SR. LUIZ CACHOEIRA – Não, não, o capitão de fragata. Isso, o capitão de 

fragata. Eu esqueci o nome dele. O Cândido era o... aquele lá era gente fina, né? Ele, 

sentindo-se desmoralizado, porque a tropa dele aderiu ao nosso movimento, o que ele fez? 

Bateu em retirada, pegou seu pessoal e voltou lá para o quartel dele. Ficamos lá procurando 

uma saída e qual foi a saída, foi chamar o Exército, a PE, para que nos retirasse de lá, 

levasse para o quartel da PE, e do quartel da PE nós fossemos liberados para os nossos 

navios ou então para as nossas residências, porque quem tinha sua casa, sua família, que já 

era casado, apesar de ser proibido, e assim foi feito. 

Quando nós chegamos no quartel da PE, o primeiro grupo que entrou lá, a primeira 

coisa que a gente viu é que em cima do telhado estava todo mundo de metralhadora lá para 

baixo. Aí, o que foi dito? Assim não, nós viemos aqui para nos entregar e daqui saímos 

pacificamente, agora esperar a gente de metralhadora na mão, isso aí não, isso não pode 

acontecer. Eu sei que, finalmente, eles tiraram o pessoal do telhado, o pessoal veio todo 

para o quartel da PE, não ficava tão longe do Sindicato dos Metalúrgicos, e dali nós fomos 

dispensados em grupos de 200 pessoas, eram 1.600, saiu aquele grupo e o pessoal foi 

dispersando. 

Muito bem, alguns voltaram para casa, como eu já disse. Eu voltei para a casa de 

um amigo meu, fiquei lá um dia para poder acalmar os nervos e voltei para bordo do 

Tamandaré, se eu não me engano dia 30 ou 31, não estou bem lembrado. E do dia 31 para o 

dia 1º aconteceu o golpe, o golpe militar. Eu até não acreditei quando aconteceu, falei “isso 

é piada do dia 1º de abril”, mas não era piada, realmente era verdade. 

Como no navio eu servia num setor estratégico, que era a praça de máquinas... a 

praça de máquinas, o cara fala “quem manda é lá em cima”, não é, quem manda é lá 

embaixo, a praça de máquinas. Se um navio não tem máquinas, ele não tem nada, ele não 

tem canhão, ele não tem bússola, ele não tem nada. Quem manda é a praça de máquinas, se 

a praça de máquinas parar acabou o navio. Como eu servia num setor estratégico e havia 

aquela possibilidade de sabotagem do navio, que nós tínhamos em mãos, inclusive, eu já 

tinha sido soldado antes, por oficiais... tirei a possibilidade de sabotar o navio e a gente 
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sabia que tinha, né? O que fizeram? Eu, no dia 3 de abril, acho que os marinheiros foram os 

primeiros a ser expulsos, digamos assim, das Forças Armadas. No meu caso, 

particularmente, e outros colegas nossos, no dia 3 de abril nós já estávamos indo para o 

quartel de marinheiros para responder IPM e de lá sermos expulsos. 

Quem falou demais, quem desabafou, foi expulso. Aqueles que já foram lá mais 

moderados, até por orientação, ainda conseguiram ser excluídos ex offício, ou seja, pegaram 

seus documentos e foram para a vida civil. Eu fiquei com muito medo nessa ocasião e 

procurei subir, vim para São Paulo porque ficando no Rio de Janeiro, é sabido que lá no 

Rio de Janeiro o pessoal foi muito perseguido tanto pela Marinha como pelo DOPS, e não 

podiam trabalhar, não podiam fazer nada. Sabendo disso, eu vim embora para São Paulo, e 

fiquei seis meses sem dar notícia para ninguém, para a minha família, a minha família não 

sabia nem onde eu estava, né? 

Depois de seis meses eu arrumei emprego aqui em São Paulo, comecei a trabalhar 

como operário numa firma, e aí quando eu vi que não tinha mais perigo, eu peguei, escrevi 

para a minha família, dizendo “estou em São Paulo,eu saí da Marinha...”, contei a história. 

Aí meu pai: “meu filho, venha para cá, eu vou dar apoio para você”. Mas, nós tínhamos 

aquele receio e vocês sabem muito bem, quem é um pouquinho mais velho aqui, de que lá 

para o nordeste, apesar de a gente não ser comunista, eu não era comunista, que quem 

aderiu àquele movimento tinha pecha de comunista, e pesava muito para a gente, era uma 

vergonha para a minha família. Então, para não fazer essa vergonha para a minha família, 

eu fiquei por aqui e toquei minha vida normalmente, por isso eu falo que eu não fui para a 

luta armada. Toquei minha vida normalmente até 1988, quando eu comecei a pegar as 

primeiras informações sobre a anistia. Primeiro lá em Brasília, depois aqui em São Paulo 

através do Valério, Dr. Valério, e quando saiu a anistia da Lei n° 6.683, em 1979, eu voltei 

lá na minha terra, por volta de 1982, por aí, e esse oficial que me colocou na Marinha já era 

capitão, capitão de corveta, e estava na reserva. 

Era uma pessoa que gostava muito de mim, sabe? Apesar de ele ter sido do lado 

repressivo, ele gostava muito de mim, e disse para mim: “se você tivesse ficado na 

Marinha, você seria oficial”. Falei “é, capitão, infelizmente, a vida da gente é assim. É uma 

linha que a gente traça, tem que segui-la. Se o meu caminho era aquele de entrar na 

Marinha e acontecer o que aconteceu, eu assumo”. “Mesmo assim você volta lá em São 
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Paulo e vai na Comissão Naval, e faz requerimento da sua anistia, que você foi anistiado 

pela Lei n° 6.683. E assim eu fiz, vim aqui na Nove de Julho, antigamente tinha uma 

Comissão Naval, e pedi informação. A informação foi de que eu não teria direito à anistia. 

Sabendo disso, eu estava trabalhando, estava muito bem empregado, não liguei mais 

para a anistia e fiquei até 1988. Aí entrei com um processo, em 1988, pela emenda 26, 

chamada Emenda Figueiredo. Eu quero denunciar aqui de que o Judiciário, de uma maneira 

geral, é muito moroso. Esse meu processo está com 26 anos, já transitou em julgado, correu 

todas as instâncias, até o STF, já transitou em julgado e até hoje não foi cumprido. Foi 

recurso e mais recurso e até hoje não foi cumprido. Então, as dificuldades são essas aí. 

Em 1990, eu entrei... o Valério entrou comigo com um processo de anistia, através 

de um mandado de segurança, que não achava muito seguro, mas ele entrou e deu certo. Eu 

fui anistiado em 1992, como 2º sargento até em 2002, quando foi criado primeiro a Medida 

Provisória 65, que depois passou a ser a 2151 e, posteriormente, a Lei 10.559. Aí, ainda 

pela Medida Provisória 2151, eu entrei com um pedido de anistia e fui parcialmente 

anistiado. Eu digo parcialmente porque... Até perguntei se a Rosa estava aí, né, para ela dar 

o recado lá para o Paulo Abrão. 

A Comissão de Anistia, quando foi instalada, o pessoal dela, o pessoal de assessoria, 

é um pessoal terceirizado. Então, aquele pessoal foi “treinado”,  né, para dar assessoria aos 

conselheiros. E, no seu treinamento, que foi muito precário, eles cometeram uma série de 

erros, e esses erros aí foram incluídos no processo e estou, até hoje, tentando resolver lá em 

Brasília. Por isso que eu falo, estou parcialmente anistiado. 

Em 2008, nós já tínhamos ido para Brasília várias vezes, sempre trabalhando no 

sentido de alguns serem anistiados, que não tinha até, sendo anistiados, e resolvemos, 

então, fundar uma associação aqui em São Paulo, a Amafabra, que está na Rua 24 de Maio, 

188, 2º andar, sala 201. Fundamos essa entidade em 2008. Eu fui o presidente que fundou a 

associação, estou lá até hoje porque o pessoal pegou muito no meu pé “Cachoeira, você é o 

cara”, até que eu resolvi e fundei uma associação. É uma associação legal, com CNPJ, 

totalmente legalizada, reconhecida lá em Brasília. Quando a gente vai para Brasília, a gente 

faz questão de dizer “nós somos a Amafabra”, sem desmerecer a Acimar também, nós 

somos Acimar, né? 
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E estamos nessa luta até hoje. É um pouco do que eu queria falar para vocês, não 

quero tomar muito tempo. O meu resumo aqui, são cinco páginas, eu terminei atropelando, 

passei por cima de tudo isso aqui, mas, em suma, eu agradeço ao Dr. Paulo Cunha, que eu 

até não queria vir dar esse depoimento, ele falou “não, você está na luta até hoje”. Eu falei, 

“mas eu não participei de nada, eu não fui para a luta armada, eu acho que eu não sou 

ninguém”, ele falou “mas você vai participar”. Então, eu quero só agradecer ao Dr. Paulo 

Cunha e me colocar à disposição dele para mais o que ele precisar de mim e da minha 

entidade, tá? É isso aí. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Eu passo agora a palavra ao major Antônio Pinto de 

Souza, por favor. 

 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Boa tarde. Meu nome é Antônio Pinto de 

Souza, sou nascido em Campo Grande, sou meio conterrâneo do meu amigo Simão, né, 

Simão? Fiquei sabendo hoje. Só que ele nasceu em Bela Vista, eu ia para a minha terra. 

Então, sentei praça em Campo Grande, lá fui transferido para Guaratinguetá e, 

posteriormente, na base aérea de Cumbica, onde nós nos encontramos. E aqui, claro, adoro, 

não sou muito político, mas adoro política, e na base fizemos várias associações, e também 

participei da associação, que era a nossa União dos Cabos do Estado de São Paulo, da qual 

o Moreira era presidente e eu vice. 

E aí, claro, movimentamos várias coisas. O que a Marinha tinha de dificuldade de 

convivência no militarismo, a nossa era por igual. Não podíamos andar à paisana, não 

podíamos casar, não podíamos ter filhos, não podíamos votar, não podíamos ser votados. 

 

(comentário inaudível) 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Também, inclusive. Então, era uma vida 

completamente difícil, mas continuamos vivendo, trabalhando, nossa Associação fez vários 

contatos, com o Rio de Janeiro, com colegas da Marinha, da Polícia Militar aqui do Estado 
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de São Paulo. E surgiu, claro, com o tempo, o desespero do Jânio, de renunciar e, 

posteriormente, de não deixar o Jango tomar posse. Claro, era tudo errado. Porque ele tinha 

que tomar posse, ele foi eleito, ele teria que tomar posse. Tudo isso nós fomos, claro,  

fazendo de acordo com a Constituição. 

Depois entramos, eu e Moreira, trabalhamos muito, ele muito mais, claro, aí veio o 

golpe de 1964 que, covardemente, pegaram ininteligível nós estávamos todos preparados, 

na base aérea de Cumbica. Totalmente preparados, quando eu falo, todos os setores da base 

aérea nós tínhamos cercado, estavam a nosso favor... 

 

(comentário inaudível) 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – É, também, mas o 2º Exército era 

tolerante por causa do Kruel, que era compadre do João Goulart. Tínhamos o Pacto da 

Aeronáutica, o brigadeiro Dirceu totalmente a favor, e todos os companheiros do Pacto da 

Aeronáutica. Nós tínhamos a Polícia Militar, que devia ter um monte de tanque de guerra, e 

não era aquele coronel... infelizmente, não me lembro nem o nome dele, pegou aquele 

monte de cavalo e veio viajando para o Rio de Janeiro. E vocês sabem, quem conhece a 

história do golpe, por que nós perdemos? Porque o Jango preferiu não derramar sangue. 

Porque estavam cercados em volta do Brasil de navios americanos, se eles perdessem, 

invadiriam o Brasil. 

 

 

O SR. – A frota estava na costa do Espírito Santo. 

 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Então, e nós seríamos totalmente... Aí 

foi que o Kruel foi, o Brizola abandonou Porto Alegre, e aí então nos sentimos muito, 

desgraçadamente, desonrados. Aí, quando os covardes... até então, naquela noite de 31 de 

março nós estávamos dentro da lei, porque nós estávamos, ainda não tínhamos sido presos, 

não tínhamos destituído as forças armadas... 
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(comentário inaudível) 

 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Exatamente. Aí nos prenderam, naquele 

dia mesmo nos jogaram numa cela na base aérea de Cumbica e, depois, nos transferiram 

para a PM em frente ao Anhembi, que ali a ordem era colocar numa B25, para quem não 

conhece, aquela B25 velha, da guerra de 1942, se abria o alçapão embaixo, era só jogar 

dentro do mar. 

 

(comentário inaudível) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, por favor, o senhor falando fora do 

microfone não é gravado e nem é transmitido, porque está sendo transmitido ao vivo, pela 

TV Web. 

 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Aí, então, por ordem do Castelo Branco, 

nos deixaram jogar no mar. Aí nos levaram para Santos, fizeram um presídio lá para nós no 

qual eu fiquei 90 dias na cela, e fiquei mais do que os outros. Inaugurei e fiquei até o final, 

fiquei oito meses preso. E eu tinha uma filha que tinha nascido há uns 12 dias, que eu fui só 

vê-la depois de nove meses que ela estava, de idade. 

Covardemente, entraram no meu apartamento, arrancaram todas as gavetas da cama, 

colocaram um monte de metralhadoras em cima da minha cama, fotografaram, saiu na 

"Folha", saiu em tudo quanto é lugar. E foi por aí, claro, chocante e nós não podíamos fazer 

nada porque estávamos sob ameaça de metralhadora e outras coisas. 

Aí, ficamos oito meses, colocaram um capitão, também me desculpando da forma 

de falar, porque ele sabia só fumar um charuto e, com duas 45 de cada lado, ninguém, claro, 

subiria por cima dele. Ficaram nos interrogando numa canoa, no mar, de madrugada, e você 

sem camisa. Capitão Melo aquele inferno de homem. Bom, aí tivemos aberto o inquérito 
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nosso, teve dois anos o inquérito, fomos julgados por um tribunal militar, fomos absolvidos 

por um tribunal militar por unanimidade, e nos retornaram nuns voos ao quartel. 

E aí não teve outro jeito. Você não arrumava emprego em hipótese nenhuma. Saiu 

na Aeronáutica um ofício dizendo que nós não podíamos... eu sabia fazer, muito mal, mas 

sabia mexer com a parte elétrica do avião, se era mecânico ou hidráulico não sei, então nós 

não podíamos trabalhar. 

 

(comentário inaudível) 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Então nós não podíamos trabalhar, não 

tinha como. Tinha três filhas, felizmente minha mulher era secretária no Mackenzie, o que 

ajudou a sobrevivência. E aí fui lutando, lutando, consegui um emprego, claro, sem ser 

registrado. E a vida continuou. Depois, entramos com ininteligível do Carvalho, entrei com 

um pedido de anistia e, para retornar não consegui, demorou, chegou bem depois. Aí 

depois, através do Inácio, entramos com a... Ligam com a matéria administrativa, e 

consegui, então, a anistia administrativa, a sub-oficial e, posteriormente também, com o 

Inácio, entramos com a medida judicial e aí que eu fui colocado ao posto de major, 

ininteligível tenente-coronel. 

Aí, o rapaz foi me entrevistar na Record, ele perguntou “você está satisfeito?”. Eu 

falei “imagine você, qual o dinheiro que paga a sua honra, a sua maneira de viver, o que 

você passou, pelos filhos e por tudo. Qual o tamanho do dinheiro?” Eu falei “de forma 

nenhuma. Você está desgraçado, e não tem como você participar”. 

E nós lutamos muito, companheiros nossos que já morreram. Tivemos muita luta já, 

vocês nem imaginam o que é lutar contra aquele pessoal, que ainda permanece lá em 

Brasília, Alguns coronéis ainda estão lá e mandam, eles mandam. Então nós tivemos muito 

mas, felizmente, eu acho que nós com galhardia lutamos bastante, todo mundo junto, 

unidos. Pegamos ônibus para ir de Brasília, que não tinha dinheiro, quebrava na estrada, 

correndo risco de ser atacado. Você não imagina o quanto nós passamos, entendeu? Claro, 

não sou obrigado a ouvir o rapaz, o repórter, se eu estaria satisfeito com aquilo que eu já 

recebi. Qual o tamanho que eu tenho que receber? Não convivi com minha filha nove 

meses, ela nasceu dia 13 de março. Então, você vê que a situação é nossa. Estamos aqui 
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hoje, claro, agradecendo ao nosso companheiro da Comissão da Verdade, estamos felizes 

por estar aqui, e saber que a coisa caminha, mas são 50 anos. 

Eu estava vendo, não sei se vocês viram, o Delfim Netto sendo entrevistado pelo 

Ávila, não sei se vocês viram, passou essa semana. O que teve lá? Era a briga do gás, o 

ininteligível isso, aquilo, são as brigas dos generais para ter o poder na mão, entendeu? O 

que nós passamos, eles não sabiam o que fazer conosco, e nós estamos aqui numa 

pendência, muitos companheiros ainda não conseguiram... Moreira está aqui não conseguiu 

ainda a anistia dele, quantos anos, entendeu? E tudo é uma dificuldade. Por mais que se fala 

em facilidade, tudo é difícil. Onde você vai, você tem barreira, você tem pessoas querendo 

impedir ou por inveja ou por ciúme, ou por não ter capacidade de agir na vida. É isso, meus 

amigos, desculpe a emoção, obrigado, boa tarde. (Palmas.) 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Licença, porque eu queria saber dele, como é o 

nome dele? Eu queria saber, o senhor ficou oito meses, nove meses em Santos no navio 

Raul Soares? 

 

 

O SR. ANTÔNIO PINTO DE SOUZA – Não, não entrei no Raul Soares, só 

faltou. Me jogaram numa cela 90 dias, que tinha dois por dois, você não podia ver a 

família, não podia ver ninguém. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tá, obrigada. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Então, dando prosseguimento, eu passo a palavra ao 

Carlos Eduardo, e eu pediria que o senhor se apresentasse enquanto nome completo e 

patente, para registro, por gentileza. 
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O SR. CARLOS EDUARDO MOREIRA – Boa tarde a todos. No momento, eu 

me apresento, sou o Carlos Eduardo Moreira, natural aqui no Estado de São Paulo. Fui cabo 

da Força Aérea Brasileira, presidente da associação chamada ininteligível dos cabos da 

Aeronáutica, a qual congregava os praças de pré, de cabos a soldados.  

Nossa finalidade, além de ser uma sociedade recreativa, devidamente registrada nas 

repartições e registros civis necessários, com CNPJ, tudo legalizado, contas bancárias, 

tínhamos como sócios quase todos os cabos de todas as bases de São Paulo, Parque da 

Aeronáutica, Policlínica, Escola de Especialistas de Guaratinguetá, base aérea de Campo 

Grande, base aérea de Recife e de Natal. 

Tudo com uma única finalidade, conseguirmos aquilo que nos era negado como 

homens: o direito de ter família. (chorando). Não podíamos dizer que éramos casados, não 

podíamos ter filhos, certo? Isso era degradante, porque votar, nem se fala, era proibido por 

lei, nós sabíamos, quando entramos, que era proibido por lei. Mas, constitucionalmente, 

nunca foi negado o direito a um homem de ter uma esposa e ter filhos. Isso a FAB nos 

negava. 

Durante a época do golpe, em 1961, criamos essa sociedade, no dia 19 de novembro 

de 1961, no Dia da Bandeira, para que nós tivéssemos como norma seguir a Constituição 

do Brasil, pois éramos todos brasileiros, todos filhos de pais brasileiros, todos cientes de 

que iríamos defender a nossa pátria dentro de uma Força Armada legalmente constituída e 

instituída para defender o nosso país. O nosso país significava toda a nossa área neste 

mundo, e todos os brasileiros que aqui viviam e nasceriam e, posteriormente, iriam morrer. 

Essa era a principal...(chorando) Me emociono porque vi que muitas dessas nossas coisas 

eram negadas como se nós fôssemos animais, que você prende, castra, ou mata e joga no 

lixo. Nós não éramos, nós éramos gente. 

Queríamos progredir, aprendemos profissões na Aeronáutica, queríamos ter o 

direito de ser sargentos e até oficiais dentro daquela Força Armada, mas nos negavam. 

Traziam sargentos que tinham sido expulsos, tinham saído por razões, não sei, do Exército, 

talvez da Marinha, como voluntários especiais, mas nós que estávamos lá não podíamos 

pleitear nem sequer um estágio para ser promovido, não tínhamos esse direito. Quantos 

oficiais se formavam, quantos sargentos saíam das escolas e iam aprender conosco, os 
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cabos especialistas, a como voar, como consertar um avião, como dirigir um veículo, mas 

nós éramos, simplesmente, como ele disse, escravos. 

Os voos eram feitos no Brasil por aeronaves militares e aeronaves civis. Em todo 

território havia cabos radiotelegrafistas que controlavam os céus do Brasil, para que as 

naves não caíssem. (chorando) Não podiam ter família, viviam nos sertões de todo 

território nacional, nos núcleos de proteção ao voo, como se fossem animais, mas eram 

responsáveis pelos voos que passavam por todo o nosso território. Aí vinha a pergunta 

“brigadeiro, por que nós não podemos estudar um pouquinho mais e ser, pelo menos 

sargentos?”. “Vocês não têm direito. Se não estiverem satisfeitos, vocês podem pedir 

licenciamento e cair fora”. 

Eu fui novo, entrei em 1955, mas nessa época já existiam cabos com 20, 30 anos de 

serviço, que já vinham vindo desde o tempo do Exército, e quando criaram a Aeronáutica 

eles continuaram lá. Se teve uma ação grave, realmente desagradável, deprimente para um 

ser humano, mas nós tínhamos outra saída. Depois de muito tempo aí dentro, ou você 

espera uma melhora ou você continua. Veio ditadura, vieram tentativas de golpes, vieram 

golpes, a quantos e quantos brigadeiros, a quantos e quantos deputados tive a oportunidade 

de chegar e dizer “quando que nós, com 10, 15, 20 anos de serviço, teremos a nossa 

profissão regularizada?”. Muitos diziam, "vocês recorram aos deputados para que mudem a 

lei." Quem éramos nós para exigir mudança de lei? Se nem lei nós sabíamos que podíamos 

ter, porque nós estávamos jogados como animais, essa é a triste realidade. (chorando) 

Um homem que não pode dizer que é homem, que não pode dizer que é pai, que não 

pode dizer que tem esposa, e tem um hospital, como quando eu trabalhei na Aeronáutica, 

mas não podia levar minha esposa, não podia levar meus filhos para serem tratados. Depois 

veio essa anistia e eu, desesperadamente, não acreditava em mais nada, porque falei com 

quantos brigadeiros que eram ministros, quantos que eram comandantes dessa 4ª Zona 

aérea. Nunca tive uma resposta decente para um cabo colega meu. “Você façam o 

requerimento”, “vocês façam o decreto”, “vocês façam o estudo”. Quantas e quantas 

correspondências foram enviadas? Nunca tivemos uma resposta de um ministro que se 

dignasse a dizer “vou fazer isso por aqueles homens”. Porque eles viajavam de avião, 

sargentos e cabos é que consertavam e mantinham aqueles aviões em condições de eles 

voarem. 
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Eu, quantas vezes perguntei, “brigadeiro, o senhor tem coragem de viajar num avião 

que o cabo está consertando e não tem coragem de achar que aquele cabo é um homem 

igual ao senhor?”. (chorando) Não tinha resposta, não tinha resposta. A resposta era “se não 

estiver satisfeito, pede baixa”. Mas e meus anos, como é que ficam? 

Esse é o drama que nós vivemos. Eu, por exemplo, até hoje. Alguns conseguiram, 

depois de um certo tempo, com uma portaria baixada pelo ministro que dizia que, se eu 

dependesse dele, cabo nenhum receberia nada. Foi baixada uma portaria para tirá-los da 

Aeronáutica porque não tinham 10 anos de serviço, foram jogados na rua. Eu saí com quase 

10 anos, não puderam me jogar na rua. Mas, me jogaram numa cadeia porque eu era 

presidente de um clube e reivindicava muito. 

Houve uma reunião em Brasília, dos sargentos, na época em que o Garcia foi eleito 

e não foi empossado. Estive lá com mais dois ou três cabos. Em determinado momento, 

alguém chegou e disse “Moreira, sai você e o pessoal que veio de São Paulo, porque aqui 

só tem sargento e vem vindo um pessoal da base aérea de Brasília para prender vocês três. 

Vocês não podem estar aqui, vocês estão aqui em permissão”. Eu digo “eu não pedi 

permissão, sou presidente de um clube, não tenho que dar satisfação, meu clube não tem 

que dar satisfação para brigadeiro nenhum, porque nós estamos legalmente legalizados”. 

Mas nada disso bastou, fomos obrigados a fugir de Brasília, porque não podiam cumprir as 

leis que davam a autoridade de um representante de uma sociedade estar em qualquer lugar, 

só porque eu era cabo. Se eu fosse oficial, podia, porque ele era gente, nós não. 

Passou-se algum tempo, a minha anistia até hoje não foi julgada. Mas, me 

expulsaram da Aeronáutica. Acharam algum crime em mim? Não. Me prenderam em 

Santos também. Fiquei preso, sem poder trocar de roupa sequer, sem que minha família 

soubesse onde eu estava, porque eu não tinha família perante a Aeronáutica. Eu era solteiro, 

eu não podia dizer que era casado, não podia dizer que eu tinha um filho me esperando. 

(chorando). É essa a situação em que muitos de nós sofremos, por uma ditadura, certo? 

Muitos sofreram. 

Arrombaram o clube que nós tínhamos. Não sei até hoje a quem foi entregue, quem 

lesou ou quem roubou, sei lá que terminação dar, ao dinheiro que existia na conta do banco. 

Nós tínhamos 25 máquinas de escrever naquela época, destinadas a criar uma escola para 

aquele pessoal que morava no bairro e os filhos dos cabos, nossos. Tudo aquilo nos custou 
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trabalho: alugar, pagar, transformar uma sala de reunião, transformar depois em uma 

escola, tudo isso nos foi negado, foi tirado. Pergunto, a quem foi dado o direito de fazer 

isso? A uma ditadura. Quem levou o nosso dinheiro? O dinheiro que não era meu, era dos 

colegas que pagavam sua mensalidade para manter. Ninguém sabe, ninguém responde. 

Quando me libertaram, foram claros: não tem nada mais da Aeronáutica naquele 

prédio, tudo ali foi retirado. E com ordem de quem? Ordem do Ministério da Aeronáutica, 

vamos fazer o que? Vamos nos rebelar, se nem mais identidade eu tinha?  

Essa situação que eu exponho à comissão de justiça, a Comissão da Verdade, 

verdade que, muitas vezes, ninguém quer saber, não interessa, porque eram cabos e cabos 

não eram gente. Será que não eram gente como nós somos hoje? Qual era a diferença? É 

que um pegava na caneta e muitos de nós pegávamos em peças de avião para consertar. 

(chorando). 

Para muitos e muitos oficiais ficarem passeando para cima e para baixo, fazendo 

horas de voo para ganhar dinheiro e aquele coitados de cabos e muitos sargentos 

trabalhando lá embaixo para que eles se julgassem os donos do Brasil, os donos do mundo. 

Será que a Comissão da Verdade é capaz de chegar ao ponto de mostrar que aqueles que 

foram banidos, que foram expulsos, foram presos, foram tachados de comunistas e 

subversivos, ou o que quer que seja, não estavam, como cabos e como homens, cumprindo 

os seus deveres para com a nação? Será que só oficiais sabem o que é dever para um país? 

Eu acho que não. Acho que o dever para com uma nação é de todos, homem, mulher, 

criança, velho, todos. (chorando). Somos responsáveis por esta nação, e todos temos que ter 

o mesmo direito. 

Se brigadeiros, generais, coronéis, e tantos, até mesmo presidentes da República 

conseguiram ser anistiados, receber fortunas, porque nós, os cabos, não podemos receber o 

mísero salário que nós temos direito. Eu pergunto à Comissão da Verdade, será isso levado 

a sério neste país? É o que eu tenho a dizer a todos, e sou grato e me perdoem pela emoção 

sentida. Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Nós é que agradecemos o seu depoimento muito 

emotivo, muito sincero, muito esclarecedor e, da nossa parte, da Comissão da Verdade, o 
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senhor tenha certeza que será dado o encaminhamento, além de outras reivindicações. 

Nesse momento, eu passo a palavra ao marinheiro José Maria dos Santos. 

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DOS SANTOS – Boa tarde, meu nome é José Maria dos 

Santos, sou sub-oficial da Marinha. Quase tudo ou tudo já foi dito e relatado, então não vou 

tomar o tempo dos senhores aqui, digamos assim, repetindo o que foi dito, que a gente já 

sabe e conhece há muito tempo. Vou apenas fazer o seguinte, com relação à fundação da 

Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, apenas a Acafab foi junto 

conosco fundada na mesma época, sendo alguns meses na frente. 

Então, eu sou oriundo da cidade de Gravatá, em Pernambuco, e saí do ginásio para 

ir para a Marinha através dos convites que a Marinha nos fazia: “Conheça o Brasil e o 

mundo alistando-se na Marinha de Guerra do Brasil”. Infelizmente, quando se chega ao Rio 

de Janeiro, para onde a gente ia, era decepção total. Nós íamos apenas para a cozinha, e 

uma coisa que eu nunca fiz em casa tinha que fazer. Mas isso são coisas passadas, já vão 

muitos e muitos anos e a gente passou por tudo isso. 

Com relação ao cabo Anselmo, não existe cabo Anselmo. Ele era um primeira 

classe, serviu comigo no Centro de Instrução Almirante Wandenkolk e até hoje eu tenho 

dúvida se ele não foi infiltrado pela Marinha lá. Porque, inclusive, várias vezes o contestei 

quando ele formulou e forçou uma ruptura dentro da Associação dos Marinheiros e 

Fuzileiros Navais do Brasil, do qual eu sou um dos fundadores e ocupava, na época, a 

função de tesoureiro. Tanto assim é que o nosso período na associação iria de março de 

1962 a abril de 1964. Infelizmente houve, através dos irmãos Duarte, que eu chamo de 

Irmãos Metralha, muitos aí batem palmas para eles, mas não sabem o que aconteceu lá 

dentro na época. 

E o Anselmo foi uma pessoa, digamos assim, eloquente, fala fácil, convincente, e 

chegou onde nós chegamos, que foi a revolução de 1964. Existe aqui o livro “Vozes do 

Mar” com o qual eu presenteei o Dr. Paulo, que conta uma breve história da nossa 

Associação e pode ser encontrado na livraria Cortez, desculpe aqui a propaganda, eu não 

ganho nada com isso não, estou só falando. Isso foi em 2004, quando a Associação 

completou 40 anos. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      96
 
 

Então, veja bem, tudo já foi dito, relatado, a gente só tem que acrescentar 

pormenores, nada mais. Nós não podíamos casar, não podíamos votar, não podíamos 

receber uma visita de um parente nosso. O parente ficava lá no antigo... quem conhece lá o 

Rio de Janeiro sabe que o Ministério da Marinha era ali naquela praça ali perto das barcas, 

eu não estou lembrado do nome agora, e a pessoa ficava ali e você tinha que vir do navio se 

comunicar com ela ali. Enquanto os navios eram verdadeiros bacanais. Dia de domingo, o 

Cachoeira é testemunha e vê isso aí. Então, os oficiais podiam tudo, nós não tínhamos nada. 

Então, quer acrescentar mais o quê? Nada, simplesmente isso. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria só saber do marinheiro, é na Praça Mauá 

que ficava? 

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DOS SANTOS – Não, como é o nome da praça? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É Praça 15. 

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DOS SANTOS – Não, não era Praça 15 não. Praça Barão de 

Ladário, me veio à mente agora. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Barão de Ladário. 

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DOS SANTOS – Hoje é o 1º Distrito Naval, antigamente era 

o Ministério da Marinha. Praça Barão de Ladário. 
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O SR. PAULO CUNHA – Muito bem, alguém gostaria de dirigir aos expositores 

alguma pergunta, algum questionamento? Por favor, então, vem aqui. 

 

 

O SR. – O meu amigo Cachoeira esqueceu um pequeno detalhe, que é só para 

esclarecer. No momento em que os fuzileiros navais chegaram ao sindicato, que se 

aderiram aos marinheiros, minutos depois o almirante Silvio Borges de Sousa Mota, que 

era o ministro da Marinha, foi exonerado, e quem entrou no lugar dele foi o almirante 

Suzano. Só isso, obrigado. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Alguém mais gostaria de fazer alguma consideração? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aproveitando enquanto o pessoal está esperando 

para falar, eu queria falar com o José Maria dos Santos duas questões. A primeira é a 

respeito do cabo Anselmo, porque como eu sou comunista desde 1950 e poucos, que eu sou 

filha de comunista, quando houve o racha dentro do Partido Comunista Brasileiro, eu fiquei 

no Partido Comunista do Brasil, na época, PCdoB. E depois, não, depois agora estou aqui, 

na Comissão da Verdade. Mas, então, o cabo Anselmo era considerado por comunistas, não 

todos, mas pelo PCdoB, ele era considerado infiltrado, ele era infiltrado desde os anos de 

1964. 

É interessante isso porque a esquerda só vai tomar conhecimento da infiltração dele, 

a esquerda em geral, que achava exagero do PCdoB, achava que o PCdoB tinha tanta mania 

de perseguição que achava que o cabo Anselmo era infiltrado. Mas o PCdoB achava e 

achava, assim, estranho porque ele, em 1964, foi preso e fugiu da prisão com muita 

facilidade. Foi muita facilidade, ele saiu, deixaram a porta aberta para ele sair. É o único, 

porque ninguém conseguia, então isso aí deixou essa desconfiança. 

Depois foi um dirigente do PCdoB também que foi lá no exílio, que foi preso aqui, 

foi muito torturado aqui, é uma pessoa que a gente tem que lembrar aqui na Comissão da 

Verdade chamado Diógenes Arruda Câmara. Ele foi um comunista que foi muito torturado 
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aqui no quartel do 2º Exército e aqui na Polícia do Exército, nesse quartel aqui da Polícia 

do Exército. E ele, como é que ele ficou sabendo com convicção de que o cabo Anselmo 

era da polícia, ligado aos órgãos de repressão? Eu não estou sabendo ao certo, mas ele ficou 

sabendo por aqui. E ele vai para o exílio e avisa antes do golpe, ele avisa para o pessoal do 

Chile, os exilados do Chile, os exilados na Europa também, ele avisa para todo mundo. 

Infelizmente, o cabo Anselmo fez o estrago até o final, né? Que ele entregou tudo o que ele 

podia entregar, 1973 é um ano que entrega, inclusive, a namorada dele, que é a Soledad 

Barrett Viedma, inclusive grávida. Grávida que morre a Soledad e morre o bebê. Essa é 

uma questão. 

A outra questão que eu queria falar com o senhor e com os demais, mas, 

principalmente, com os marinheiros. Tem vários marinheiros que são desaparecidos 

políticos e eu, não sei se vocês colocam, eu sou da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, então eu entro para esta Comissão da Verdade muito voltada para 

a questão dos mortos e desaparecidos políticos. Aliás, eu acho que, no meu modo de ver, a 

prioridade da Comissão da Verdade deveria ser essa. E tem marinheiros, marinheiros que 

nós fizemos muitos esforços em encontrar qualquer vestígio. O Edgar Aquino Duarte era 

um marinheiro lá de Recife e ele é entregue aqui pelo cabo Anselmo, aqui em São Paulo. 

Ele fica quase três anos na prisão, entre quartel, DOI-CODI e DOPS. 

Eu sou uma das últimas, eu acho que sou a última, não vi ninguém falar que foi 

depois de mim, eu fui a última pessoa a ver o Edgar Aquino Duarte, no dia 22 de junho de 

1973, porque depois dessa data não vi ninguém falando que viu lá no DOPS. E ele ia ser 

morto mesmo, porque eu ouvia, mas não via, que ele ia ser morto, ali na carceragem do 

DOPS, porque ele mexeu com segredo de Estado. Segredo de Estado era que ele descobriu 

ali, ficou muito evidente para ele, que o cabo Anselmo era policial. Porque, enquanto ele 

era torturado lá no DOPS, o cabo Anselmo estava conversando com o Fleury, batendo 

papo, trocando ideias como dois colegas de trabalho e não como um prisioneiro e um 

policial. 

Então, tem o José Maria Ferreira de Araújo, que também foi casado com a Soledad 

e que tem, inclusive, uma filha com ela. A Ñasaindy é uma moça que é filha desse 

marinheiro com a Soledad, quer dizer, ela tem o pai e a mãe mortos. Eu só queria lembrar 

isso, a outra questão que eu queria lembrar é que são muitos marinheiros desaparecidos, 
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talvez mais até do que outros militares, de outras categorias. Tem do Exército e da Marinha, 

da Aeronáutica eu conheço pouco, mas hoje nós temos a homenagem a um, que é o Alfeu 

de Alcântara Monteiro, que esse sim foi um coronel assassinado dentro do quartel, dentro 

da base aérea de Canoas. Então eu queria lembrar desses... Não, sim, tem policial, eu estou 

falando das Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica, e Exército, que foi o que foi 

comentado aqui hoje, né? Eu vi gente mais dessas três armas, então, lembrando que os 

marinheiros, até porque eles tiveram uma história extremamente combativa, antes do golpe, 

tiveram um papel de muita rebeldia, então, eles sofreram muito com isso, perderam a vida. 

No mais, eu queria só... vou encerrar, o senhor pode depois se inscrever. No mais eu 

queria só agradecer a vocês, cumprimentar a todos vocês pela disponibilidade de vir aqui 

dar o depoimento de uma história, que é a história do Brasil, é uma história que todo 

brasileiro, toda brasileira devia conhecer, é a história do Brasil, e que vocês se dispõem, 

vocês são a memória viva desse período, muito obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. JOSÉ MARIA DOS SANTOS – Eu gostaria de só falar o seguinte, com 

relação ao Anselmo, eu falo de cátedra porque eu servi com ele durante dois anos, lá no 

Centro de Instrução Almirante Wandenkolk, e ele era o bibliotecário no Centro de Instrução 

Almirante Wandenkolk, que era o maior centro de instrução da América do Sul, cerca de 3 

mil marinheiros faziam curso lá. E o Anselmo foi para cursar eletrônica, e ele trancou o 

curso dele, trancar significa desistir do curso, imediatamente ele foi, digamos assim, 

indicado para ser o bibliotecário lá. E lá a gente conversava debaixo daquelas árvores, 

quem serviu no CIAW sabe que tem lá: “Anselmo, isso aí você não está fazendo, está 

errado, você quer destruir a nossa Associação?”. 

E com relação ao que o cabo da Aeronáutica falou ali, é com relação ao inventário 

que foi feito da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, que nós 

tínhamos dinheiro, nós tínhamos, digamos assim, muita coisa de ambulatório, como é que 

se diz, o consultório dentário que nós tínhamos lá, porque nada disso existia. Existia para a 

gente, mas para o familiar da Marinha não existia na época. Hoje não, hoje está um pouco 

diferente. Então, quem ficou com isso? Quem fez o inventário? Para onde é que foi o 

dinheiro? Esse material tudo, porque não ficou nada com a gente. Muito obrigado. 
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O SR. LUIZ CACHOEIRA – A senhora falou do marinheiro que o... ele não era 

marinheiro, era fuzileiro naval, se não estou enganado, o Aquino. Fuzileiro naval, em que o 

Anselmo veio para São Paulo, ficou na casa dele, aí ele dedou o Aquino e, como o Aquino 

caiu no cacete lá e não sabia de nada, e para que o Aquino abrisse a boca e falasse que o 

Anselmo já estava infiltrado, mataram o Aquino, isso foi aqui em São Paulo. Então, foi a 

traição dele aqui em São Paulo. Outra, falou de Soledad lá em Abreu e Lima, quem falou 

em Abreu e Lima aí? 

Eu estive lá na chácara, cerca de quatro, cinco anos atrás, fiz questão de conhecer lá, 

né? E, conversando lá com os moradores, falou que realmente houve tiroteio, mas não 

houve tiroteio lá. O que aconteceu foi o seguinte. Está mais ou menos claro de que ali foi 

uma desova. Aquilo ali foi, na realidade, uma encenação que eles fizeram para justificar 

que aquele pessoal estava ali. Eles foram mortos em outros lugares, trouxeram para lá, 

deram alguns tiros lá e jogaram algumas granadas só para justificar os corpos que estavam 

lá, que tinham matado lá. Mais ou menos ficou claro isso aí, quando eu estive lá em Abreu 

e Lima, tá? 

Eu tinha quatro coisas para falar, duas eu estou lembrado, já falei, né? Com relação 

aos marinheiros, pode ser que alguém assista essa nossa audiência aqui “não, são uns maus 

elementos, que não valiam nada, eram bola sete”. Bola sete é aquele cara que não quer 

nada, viu? Então, a grande maioria dos marinheiros que saíram em 1964 era elemento de 

excelente comportamento, inclusive eu. 

O Cortez, que o Paulo ficou conhecendo essa semana, ele era cabo, ele tinha 

recebido a estrela de comportamento, não chegou nem a receber, por quê? Ele tinha mais de 

cinco anos sem nenhuma punição dentro da Marinha, tá? Então, se alguém falar um dia 

“não, eles foram maus elementos, foram expulsos porque não prestavam”, tudo mentira. Os 

melhores marinheiros foram para a rua, aqueles que questionavam, aqueles que tinha bom 

comportamento, aqueles que realmente sabiam de alguma coisa foram para a rua. Eu tinha 

mais outra coisa para falar mas, no momento, eu esqueci. A idade também colabora para 

isso. É isso aí. 
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(fala inaudível) 

 

O SR. PAULO CUNHA – Muito bem, dado o adiantado da hora, acho que hoje... 

Rapidinho. Então, uma última intervenção, tenente Paz. 

 

 

O SR. FRANCISCO DE JESUS PAZ – Boa tarde, a minha intervenção é mais 

para registrar um fato dessa audiência de hoje. Porque, há tempos atrás não se ouvia dizer, a 

mídia, que os militares também foram vítimas da ditadura. Então, quando se falava da 

ditadura militar, pressupunha que todo militar foi golpista, todo militar foi torturador, 

prendeu, torturou e matou. Quando, em 1977, o Comitê de Anistia, eu me inscrevi na 

Comissão de Mortos e Desaparecidos, porque até então, não se falava nada a respeito dos 

nossos presos, dos nossos torturados, nossos assassinados sob tortura. Quando, então, tive a 

oportunidade de denunciar a morte de companheiros sob tortura, mas teve pouca 

repercussão. 

E agora, na Comissão da Verdade, tanto a Comissão Nacional, quanto a Comissão 

aqui da Assembleia – Rubens Paiva, nós tivemos a oportunidade de, finalmente, resgatar a 

memória dos militares da resistência democrática à ditadura militar. Resgatamos a memória 

dos militares da democracia e, nesse aspecto, eu coloco o professor Paulo Cunha, professor 

da Unesp, que tem dado uma contribuição extraordinária no resgate dessa memória. 

Quando já se tem uma relação de mais de 7 mil e 500 militares que foram vítimas da 

ditadura, mais de 7 mil e 500. Então, nós temos de soldados a generais, brigadeiros, 

almirantes. E é importante notar que quando se faz esse inventário dessa memória, nós 

constatamos que os militares constituem o maior índice, de todas as demais categorias 

sociais, que teve um papel importante na resistência democrática à ditadura militar, que 

hoje já está se fazendo uma revisão, não é ditadura militar, é ditadura cívico-militar. 

Depois, aqui na Comissão da Verdade, isso na Comissão Nacional, com o professor 

Paulo. E na Comissão Estadual, aí não, aí nós tivemos um espaço extraordinário, na figura 

do Deputado Adriano Diogo, que está ausente. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      102
 
 

O SR. PAULO CUNHA – Está em Presidente Prudente. Esteve de manhã. 

 

 

O SR. FRANCISCO DE JESUS DE PAZ – Esteve de manhã. Um companheiro 

extraordinário, de uma história de lutas, de sensibilidade a essa questão, dos Direitos 

Humanos, uma questão social, e ele conseguiu reunir em torno dele uma equipe de 

assessores extraordinários. E aí nós temos, nesse aspecto, do resgate da memória dos 

militares da resistência democrática, temos o Ivan, que deve estar dormindo a essa hora, o 

Ivan dorme cedo. 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Está em outra audiência. 

 

 

O SR. FRANCISCO DE JESUS PAZ - Em outra audiência. O Ivan é extraordinário. 

Dorme muito, mas quando está acordado é extraordinário, e quando está dormindo sonha 

com a gente. Agora, depois disso, nós temos a Amelinha, essa guerreira extraordinária, que 

tem dado aqui esses espaço que está permitindo esse resgate. Nós já tivemos aqui várias 

audiências, essa não é a primeira, várias audiências com militares da resistência 

democrática, resgatando essa memória, com a... eu não vou nem citar os outros da equipe, 

porque são muitos, talvez eu me esqueça de algum. Mas, em nome da Amelinha... cadê a 

Thaís? Deve estar dormindo lá no fundão. Então, é uma equipe, gente, valorosa, digo 

porque eu convivo com eles aqui sempre, vejo o carinho, a sensibilidade, que eles tratam a 

questão dos militares da resistência, aquele preconceito aqui não existe. Ignorar a nossa 

participação não existe, 

Eu falo muito dos senhores, também não me conhecem, eu sou o capitão Paz. Eu fui 

preso, torturado...(chorando). Então, esse evento de hoje, foi um trabalho de muito esforço, 

eu estive, inclusive, com alguns companheiros, com o Cachoeira, cadê o Cachoeira? Aaah, 

é meu amigo ele. Fui lá na Associação, conheci a Associação, devo me associar, aí o Paulo 

fez um esforço enorme de contato com os companheiros, o Ivan, enfim. Esse evento de hoje 

é extraordinário, e eu aproveito essa intervenção para pedir aos companheiros uma salva de 
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palmas e a gratidão a esses companheiros que permitiram o resgate da nossa memória. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PAULO CUNHA – Bom, por sugestão do Cachoeira, registrar que ele é 

capitão PM, o que já demonstra que enquanto militares... minha velha tese, se compõe 

enquanto uma unidade, mas não uma identidade, mas na hora de serem perseguidos, nós 

temos também muitos militares daqui de São Paulo que foram perseguidos, e de outros 

estados. Eu quero agradecer enormemente a presença de todos, presença dos companheiros 

da Mesa, presença de você, Vilma, que deu uma belíssima contribuição, e dizer que o que 

nós temos aí somente demonstra o desafio que nós temos pela frente, de resgatar uma 

memória, mas também a busca da verdade, o resgate fundamentalmente da justiça. E não é 

só uma justiça de memória, mas uma justiça que reconheça, que a sociedade conheça e 

reconheça vocês como expressão do que há de melhor, o que há de mais democrático, 

enfim, o que há da melhor tradição das Forças Armadas Brasileiras. E que os militares 

também, particularmente as novas gerações, se identifiquem sim, enquanto memória, 

enquanto história, enquanto projeto de nação em vocês. A todos vocês, o meu muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

08/12/2014 

 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos organizar a bancada aqui, então, 

pra gente começar? Renan, Pádua, Amelinha, vamos começar. Vivian, você está aí, segurando a 

onda? Renan, Thaís, vamos formar o time? Não se esqueçam daquele informe da Nacional, viu, de 

como acessar o relatório. Daquele negócio que o Fernando Altemeyer mandou, de que o relatório da 

Nacional já está disponível. Depois coloca, pra todo mundo falar com o João Amorim, quem quiser 

os CDs. Vamos instalar a sessão, então? 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 150ª audiência pública, São 

Paulo, 8 de dezembro de 2014, auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 150ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, no dia 8 de dezembro de 2014, no auditório Paulo Kobayashi, para apresentação de 

Relatório Parcial e recomendações, desta Comissão, para o Estado Brasileiro. 

A Mesa está composta por Amelinha Teles, Pádua Fernandes, queria convidar a Thaís 

Barreto, Renan Quinalha, Álvaro Okura e Vivian Mendes. Carolina Bissoto, Amanda Brandão. 

Bom. Nós temos quatro documentos. É o Balanço das Atividades, as Recomendações 

Gerais, a Introdução, é aqui que está tudo sintetizado, nesse documento? A Introdução, e o 

Relatório, propriamente dito. 

Então, queria que a Amelinha fizesse uma abertura, e o Pádua e o Renan falam da estrutura 

do documento, e, aí, a gente vai para o documento, propriamente, dito.  

Com a palavra, Amélia Teles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, gente, boa tarde. Eu sou assessora da Comissão da 

Verdade Rubens Paiva, e, hoje, nós estamos aqui, convidamos vocês, todos, para o lançamento do 

Relatório Parcial da Comissão da Verdade.  

Que seria a Introdução, onde a gente pode estar explicando, e eu vou pedir ao Paiva, para 

explicar o conteúdo dessa Introdução, que são as diretrizes políticas pelas quais nós batalhamos, nós 

lutamos durante esses dois anos e meio, ou quase três anos, de funcionamento da Comissão 

Estadual da Verdade. E, a outra parte, seriam as Recomendações Gerais.  

Nosso trabalho está chegando ao final. Eu queria, só, lembrar que, hoje, eu acho que foi um 

momento importante, o que aconteceu antes, que foi a inauguração de um monumento que 
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representa a luta, a luta e a história de 436 mortos e desaparecidos políticos, dentre os quais muitos 

eram comunistas, inclusive, eu acredito que a maioria, foi quem lutou por essa democracia, por 

liberdade, aqui nesse país. 

Então, eu acho que foi bom ter acontecido o lançamento do monumento, antes da 

apresentação do Relatório Parcial da Comissão, porque nós já fazemos, nesse momento, toda uma 

referência e a nossa homenagem, a nossa eterna homenagem, a todos os militantes políticos que 

tombaram nessa luta. Que combateram o autoritarismo, a truculência do Estado, o terrorismo do 

Estado, e, dentre eles, muitos eram comunistas. Então, eu acho que nós temos que começar por aí. 

Agora, nós pensamos em estar fazendo o lançamento, não completo, embora nós tenhamos 

feito vários relatórios parciais, na verdade, porque nós fizemos, tenho aqui vários documentos. Mas 

a nossa proposta é que, no dia 1° de março, a gente entregue o relatório completo, para a sociedade, 

para o Estado, para as autoridades constituídas. Porque, não só tem o relato, a história, a 

interpretação desses fatos, mas tem as recomendações, que são fundamentais, e que têm que ser 

encaminhadas ao Poder Legislativo, Poder Judiciário e Poder Executivo. E é essa a nossa proposta. 

Os relatórios parciais que nós fizemos, foi... O primeiro está ali, é a sentença que condena o 

Estado Brasileiro, pela Corte Interamericana dos Direitos Humanos, da Organização dos Estados 

Americanos, essa sentença que nós já fizemos o lançamento aqui mesmo, nesta sala.  

E que, por essa sentença, o Brasil é obrigado a localizar e esclarecer todos os desaparecidos 

políticos dessa época da ditadura, e, também, punir os responsáveis, os agentes públicos que 

cometeram esses crimes de lesa-humanidade, que sequestraram, assassinaram, torturaram, e 

ocultaram os cadáveres.  

Então, são essas as principais decisões dessa sentença. E nós fizemos questão de publicar, a 

Comissão da Verdade, na liderança do deputado Adriano Diogo fez questão de publicar, porque 

uma das obrigações, do Estado Brasileiro, é publicar a sentença, dar publicidade. 

Quer dizer, todas as pessoas deviam conhecer o conteúdo dessa sentença, até, para evitar que 

isso continue acontecendo, impedir que isso continue acontecendo.  

Outro documento que nós publicamos, aqui, na Comissão da Verdade, foi um que chama 

“Bagulhão”, que é uma carta dos presos políticos, de 1975. Presos que estavam encarcerados no 

presídio do Barro Branco, o presídio Romão Gomes, e eram 35 presos que denunciaram todas as 

formas de tortura às quais eles foram submetidos, nos DOI-CODI, nos quartéis, nas delegacias. Eles 

denunciaram, também, esses presos, aqui, foram os primeiros a fazer a lista dos mortos e 

desaparecidos políticos do Brasil. Aqui, tem a denúncia de alguns casos que eles presenciaram, de 

que eles são testemunhas oculares. E, esse documento, também traz, o que é muito importante, isso 

em 1975, é importante lembrar, sempre, esse documento foi feito no dia 23 de outubro de 1975, 
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dois dias antes do assassinato do Vladimir Herzog pelo DOI-CODI de São Paulo. Esse documento 

traz o nome, o codinome, o apelido de 233 torturadores, aqui tem a lista de 233 torturadores, tem 

lista de general, tem nome de general, coronel, major, os comandantes dos DOI-CODI. Aqui, tem 

os torturadores pelos quais esses 35 presos políticos foram torturados. Então, aqui estão 

denunciando, apenas, o que eles viram, esses 35, não é toda a ditadura. Eles são testemunhas 

oculares desses 233 torturadores.  

Essa lista é muito importante, porque ela saiu em 1975; quando ela foi sair do presídio, os 

presos políticos tomaram conhecimento do assassinato do Vladimir Herzog, e já fizeram um pós-

escrito, ali, um lembrete, dizendo que aquela morte podia ser uma farsa, o suicídio podia ser uma 

farsa. Até porque, quem assinava o laudo era o Shibata, que era um médico legista totalmente 

comprometido com a Repressão, tem, até, fotos dele aí, dentro do DOI-CODI. Então, esse foi outro 

documento. 

E este outro documento, aqui, é mais pesado, e já foi feito mais recentemente. Mas foi feito 

durante o funcionamento da Comissão, e ele tomou o nome de “Infância Roubada”. Ele é fruto de 

audiências, feitas aqui na Comissão, que tiveram o nome de Infância Roubada, as audiências. São 

crianças, na época, que foram testemunhas ou que sofreram sequestro, foram sequestradas, ou viram 

seus pais sendo torturados, ou viram, ou tiveram seus pais assassinados e não chegaram a conhecer 

seus pais.  

Esse livro foi muito sofrido pra nós, acho mais difícil de falar, e aqui têm mais duas 

companheiras que participaram ativamente desse livro, que é a Criméia e a Dodora. Que, aliás, eu 

me lembro, foi num domingo, não é Dodora, que você chegou e falou, “Nós vamos fazer esse 

livro”. E foi assim, quase que uma coisa que nasceu, era uma vontade nossa, e que acabou 

acontecendo com, muita, dificuldade.      

Aqui, nós conseguimos reunir 42 depoimentos de crianças, que hoje são velhas, mas naquela 

época eram crianças, e mais duas mães que vão dar seu depoimento dos filhos que morreram. 

Então, tem o Cacá, que é o filho do Dermi Azevedo, que se suicidou. E tem o Aritanã, que é o filho 

da Lenira e do Altino Dantas, que os pais foram presos e o filho sofreu muito, e, talvez, a doença 

que ele tenha tido, não sei se é consequência de tudo que ele passou. Vai saber não é, essa história, é 

difícil da gente conhecer todo esse processo. 

Esse livro é muito importante, porque eu ouvi, assim, de várias pessoas, falando sobre esse 

livro, e falando que nós fizemos o trabalho mais importante, que eles acham, da Comissão da 

Verdade, aqui. O trabalho mais importante é a Infância Roubada, porque Infância Roubada, quando 

fala de criança sequestrada, todo mundo se lembra da Argentina, do Chile, do Uruguai, mas 

ninguém pensa que, no Brasil, isso aconteceu. Então, é uma denúncia muito forte, por conta disso. 
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E agora, esse aqui nós lançamos recentemente... Todos esses livros, que eu falei, que são 

publicações que a gente chama, que são relatórios parciais do trabalho aqui, da Comissão da 

Verdade, todos esses livros estão disponíveis no site da Comissão. Viu? Então, se as pessoas 

quiserem... E, agora, nós temos, aqui, alguns exemplares.  

E esse trabalho, todo, da Comissão, eu acho que foi um trabalho intenso, eu acho que esse é 

o momento da gente fazer, também, um breve balanço, que o Adriano vai fazer, mas eu acho que foi 

um trabalho intenso, esse trabalho foi feito por nós, que estamos aqui, e mais alguém que não está, 

acho que está faltando... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan está aí. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Está faltando a Amanda Brandão, o Danilo Morcelli e 

mais alguém que eu... E o Koba, Ricardo Kobayashi.  

É... É uma equipe pequena, para o trabalho que foi. Esse foi um trabalho difícil. Nós 

tivemos, é claro, que o apoio de muita gente. Muita gente veio aqui, deu apoio, trouxe a garra, a 

vontade de manter, a necessidade de ter esse canal participando, aberto, público, dialogando com a 

sociedade.  

Então, acho que a gente, nesse balanço, a gente vê o seguinte, o que foi mais importante, do 

que nós fizemos, foi, exatamente, as audiências, essa comunicação, o tempo todo, com o público. E 

as histórias foram contadas, aqui, pra todo mundo ouvir. E a publicidade desses atos, e desses 

procedimentos aqui, se deu, inclusive, com o agradecimento da “TV Alesp”, também, que esteve o 

tempo todo, divulgando esses acontecimentos.  

E nós tivemos, aqui, eu acho que o principal suporte, realmente, que a gente não pode deixar 

de falar, é o Adriano Diogo. Sem ele, nós não íamos fazer isso, não. (Palmas.) Vocês podem estar 

certos disso. Porque o Adriano tem uma característica, ele inferniza a vida de todo mundo, pra que a 

coisa aconteça. Entendeu? E aqui precisa disso, precisa pra coisa funcionar, pra coisa acontecer. 

Não é fácil, todo esse trabalho, aqui, que foi feito, não foi feito assim, só depende de ter vontade e a 

coisa acontece, não, tem todo um esforço, um processo de articulação, de construção, de discussão.  

Nós tentamos, acho que o tempo todo, trabalhar junto com a Comissão Nacional da 

Verdade. Aqui, nós não ignoramos a Comissão. Todas as críticas que foram feitas aqui, foram feitas 

diretamente à Comissão Nacional da Verdade, não é. Eu acho que a gente contribuiu um pouquinho, 

com a Comissão, porque as audiências da Comissão eram fechadas, ou nem aconteciam, e elas 

passaram a acontecer, algumas, e abertas, públicas, então, isso foi um fato importante. 

 Eu acho que o que nós temos, eu penso... 
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(Inaudível.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ah, gente, eu me esqueci de uma pessoa superimportante. 

Porque eu vivo me esquecendo das pessoas, mas essa aqui é importantíssima, que é a Tatiana 

Merlino. Que ela não está aqui, com a gente, porque ela tem uma gravidez de alto risco, mas ela é 

uma pessoa que, nossa! ela trabalhou muito, não só em todas as publicações, e, principalmente, 

nessa “Infância Roubada”.  

Aliás, essa “Infância Roubada” mexeu com nossa cabeça e com o corpo inteiro, entendeu, e, 

inclusive, da Tati. A gente viveu intensamente, essa “Infância Roubada” foi um processo bastante, 

como é que eu diria, numa dimensão que vai do psíquico, vai do afetivo, vai do político, vai do 

emocional, vai do visceral, a gente vivenciou tudo isso, aqui. Aqui, tinha audiência que era puro 

choro, era chorando todo mundo, a gente nem sabia como é que ia continuar.  

Eu acho que teve, assim, um momento, teve vários momentos, mas eu acho que teve um 

momento aqui, nessa Comissão, gente, que eu, pra mim, eu vou guardar pra sempre, que é a 

Eugênia Zerbini, vindo contar, aqui, do estupro que ela sofreu dentro do DOI-CODI.  

Eugênia Zerbini, quando tinha 16 anos, a mãe, Therezinha Zerbini, a Eugênia Zerbini é filha 

de general, o general Zerbini, e o general Zerbini ensinou pra ela que entrasse, quando fosse numa 

Unidade Militar, que procurasse, sempre, o oficial do dia. A mãe dela tinha sido presa, dois dias 

antes, pelo DOI-CODI, e ela viu que a mãe não voltava, ela veio aqui, na Rua Tutóia, trazer a 

roupa, escova de dente, pra mãe, e sabonete, essas roupas, assim, pra mudança, e tal.  

E aí, quando ela chegou aqui, no DOI-CODI, ela pediu pra falar com o oficial do dia. Aí um 

soldado ou coisa, enfim, uma pessoa assim, a entregou para um homem que se apresentou como 

oficial do dia, e a levou para dentro de uma sala, foi entrando com ela naqueles corredores, fechou a 

sala e a estuprou. E ela nunca tinha contado isso pra ninguém. Ela nunca tinha contado isso pra 

ninguém. Ela veio contar isso aqui. Praticamente, mais de 40 anos depois do fato, gente. E ela dizia 

que não ia contar nem para o pai, nem pra mãe, porque ela achava que eles fizeram isso, com ela, 

para atingir eles.  

Porque ela não tinha nenhuma atividade política, eles queriam a mãe e o pai, que, mesmo 

sendo general cassado, é um dos poucos generais cassados, logo no início do Golpe, o general 

Zerbini, que a gente tem uma memória muito boa desse general, porque ele foi muito solidário, e 

ela, então, nunca contou pra ninguém. E ela foi contar nesse dia, aqui, e eu acho que foi um 

momento assim... Eu lembro que, quando eu fui abraçar Eugênia Zerbini, ela falou assim, “Eu não 

quero que esse abraço termine nunca, eu preciso desse abraço pra sempre”.  
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Então, eu acho que nós tivemos, aqui, momentos muito... Essa história é preciso ser contada, 

e, essa Comissão, a gente sempre reclamou que o tempo era muito curto, para funcionar essa 

Comissão, e ela pediu... 

Ela pediu, só, uma coisa, e nós não conseguimos. Aliás, o que muita gente aqui pediu, estou 

vendo, aqui, as caras, nós não conseguimos. Você vê que a Comissão da Verdade, ou tem que criar 

novas Comissões, ou tem que ter uma Comissão Permanente para investigar os crimes da ditadura, 

ou criar Comissão da Verdade n° 2, inventem, aí, o nome que quiserem, mas esse trabalho está 

longe de ser concluído.  

Não é porque nós estamos aqui, com o nosso prazo encerrando, o nosso período encerrando, 

mas não está concluído.  

Sabe o que a Eugênia Zerbini pediu? Ela falou assim, “No dia 13 de fevereiro”, se não me 

engano, no dia 13 de fevereiro de 1970, que a mãe dela é presa? A mãe dela é presa no dia 11, dois 

dias antes, às 15h é que ela entra aqui, nesse DOI-CODI. Então, ela queria que nós descobríssemos 

o nome do oficial do dia que trabalhava, que estava atuando nesse dia, 13 de fevereiro, às 15h. E 

nós não conseguimos essa resposta. Nós não temos essa resposta, pra dar a ela.  

Nós pedimos, eu estou lembrando aqui, se não me engano foi a Ângela Mendes que veio 

aqui pedir, ela, tinha outros familiares, mas eu acho que foi ela que fez a proposta de retificar todos 

os atestados de óbito, porque os militares fizeram, deram atestados de óbito mentirosos, com a 

versão mentirosa da morte. Eles não falaram a verdade, que era morto sob tortura dentro do DOI-

CODI, que a maioria, dos nossos mortos, morreu sob tortura. E nós demos entrada a cinco casos, 

mas não temos, ainda, nenhuma resposta.  

Nesse meio tempo, teve um advogado, do João Batista Drummond, que fez a retificação do 

atestado de óbito. Teve a retificação do atestado de óbito do Vladimir Herzog, que foi feita pela 

Comissão Nacional, do Alexandre Vannucchi, se não me engano, foi feita pelos familiares, e teve o 

caso do Drummond que foi feita por um amigo dele, que é o Dr. Egmar, advogado. 

 

O SR. – E do Ruy, também. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E do Ruy, que é o sobrinho dele, é. Do Ruy Berbert, o 

sobrinho dele veio aqui, nós fizemos a discussão da retificação do atestado de óbito, e ele fez. O 

sobrinho do Ruy Carlos Vieira Berbert é advogado e entrou com esse pedido, e conseguiu. 

Mas nós, aqui da Comissão da Verdade, nós tínhamos o apoio, ou devemos ter o apoio, e 

que o trabalho seja continuado, com a Defensoria Pública, mas não houve esse encaminhamento. 

Deu entrada, mas não houve, ainda, o processo de julgamento, de decisão. 
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Então, eu acho que, muito daquilo que foi pedido, nós não conseguimos ainda. Eu estou 

vendo o Marco, ali, que vem com a reivindicação, muito forte, de um grupo de estudantes e 

professores da Faculdade de Direito da USP, que pedem a investigação do caso do Juscelino 

Kubitschek, que, evidentemente, tanto do Juscelino Kubitschek, quanto do João Goulart, até porque, 

o João Goulart, gente, não só era o presidente da República, mas ele que foi destituído pelos 

militares. Ele foi golpeado diretamente. Então, essa investigação teria que ser feita de uma forma 

muito cuidadosa, não pode encerrar as conclusões sem uma investigação bastante profunda, 

bastante detalhada. 

Então, essa turma que investiga o caso do Juscelino Kubitschek, que a gente deseja muito 

sucesso, e que nós estaremos juntos, onde for, porque, daqui um tempo, nós não estaremos mais 

nessa Comissão da Verdade, mas nós vamos continuar esse trabalho. 

Então, eu acho que, e o principal deles é pedir, nós até fizemos, aqui, o lançamento de uma 

campanha pela reinterpretação da Lei da Anistia. Ou vai reinterpretar essa lei, ou vai revogar essa 

decisão. Alguma medida, contundente, e definitiva, tem que ser tomada!  

A Anistia, eu estou vendo a Dodora, ali, que a Dodora era uma bandeira da Anistia, não é 

Dodora, naqueles anos, lá, nos anos 1970, Dodora estava lá. Nós fizemos tanta luta por uma anistia 

ampla, geral e irrestrita, nunca teve anistia pra torturador, gente, não tinha essa discussão. Isso, aí, é 

uma invenção do STF, no dia 29 de abril de 2010, um pouquinho antes da sentença da Corte.  

Então, eu acho que, a punição aos torturadores, precisa, nós precisamos de justiça pra gente 

ir crescendo, esse movimento, pra gente consolidar uma democracia, consolidar uma dignidade, 

consolidar a justiça. Então, é preciso de punição aos torturadores, sim.  

Eu vou passar a palavra, agora, para o Adriano. 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, só, antes de já começar (Palmas.) a 

leitura e explicação do... Deixa eu me organizar. Ó, tem vários companheiros, aqui, que merecem, 

antes da gente iniciar a leitura do Relatório...  

Está aqui o companheiro Anivaldo Padilha, que fez essa interlocução, o tempo todo, com a 

Nacional, que fez a contribuição das igrejas, dos religiosos. 

Estão os dois companheirinhos, lá, do grupo de Agrária, que deram a contribuição enorme, 

enorme, com todas as limitações, o Gabriel e a Jamila, que fizeram aquele trabalho maravilhoso, lá 

do Ribeira, do bombardeiro de napalm do Ribeira.  

Então, o nosso companheiro, nosso irmão, o capitão Paz, que deu a contribuição no capítulo 

dos militares. Está aqui o Del Roio, que é nosso irmão, nosso companheiro. 
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E está o pessoal da Unifesp, aqui da Comissão da Verdade, Ana Neme, o Comparato, onde, 

em consequência da luta dos familiares, de todas as articulações políticas, as ossadas estão lá, na 

Unifesp, para um trabalho de identificação. 

Eu queria, até, sugerir que todo mundo compusesse a Mesa.  

Agora, também, chegou o Aly, que é da Abra, desse grupo de Agrária, que, até, fizeram uma 

cerimônia, hoje pela manhã, lá na São Francisco, dos 50 anos do Estatuto da Terra.  

E tem o Grupo 13 (GT 13, da CNV) e os trabalhadores, que houve reunião, lá, no Sindicato 

dos Engenheiros, coordenado pelo Neto, as Centrais Sindicais e a Rosa Cardoso. 

Bom. Vamos lá. Sem mais delongas. O Renan e o Pádua podiam dar uma explicada na 

estrutura do Relatório, e a gente entrar no Relatório... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pádua. Diretamente importado de Paris, 

via Lisboa (Risos.), nosso companheiro Pádua Fernandes. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Boa tarde aos presentes. 

Este que é apresentado hoje, e que vai estar disponível na Internet, é um dos, como a 

Amelinha explicou, é um dos resultados parciais dos trabalhos desta Comissão. Esta Comissão já 

apresentou três livros, como resultado de suas pesquisas. 

Esse que vem agora, como Relatório Parcial, tem uma Apresentação, a Introdução do 

Relatório, mostrando as diretrizes políticas de todo esse trabalho, que foi feito desde o começo da 

Comissão, sua fundamentação jurídica, sua noção de graves violações de direitos humanos, que o 

objeto, dessa Comissão, é investigar graves violações de direitos humanos, durante a ditadura 

militar, o que significa essa graves violações. E um Balanço de suas Atividades, em termos de 

audiências, atos públicos, publicações. E as Recomendações Gerais. 

O Relatório Final, que vai ser apresentado em março, além de tudo isso, terá, também, os 

capítulos temáticos, e os perfis dos mortos e desaparecidos políticos. Esses perfis já estão prontos, 

nós enviamos para a Comissão Nacional da Verdade, nós contribuímos com o relatório da 

Comissão Nacional da Verdade, com os perfis dos mortos e desaparecidos políticos de São Paulo, e 

mais alguns da Guerrilha do Araguaia. Isso estará no Relatório Final, com a transcrição de todas as 

150 audiências que realizamos, esta é a 150ª.  

É um material riquíssimo, que aborda a questão da Infância Roubada, a questão da 

perseguição aos sindicatos, a colaboração da Fiesp, a questão de gênero, a perseguição às mulheres, 
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o racismo. Isso, tudo, são capítulos temáticos do nosso Relatório Final. Foram objetos das 

audiências e estará, tudo, disponível em março. 

Então, só de transcrição de audiências, são milhares de páginas. Serão milhares de páginas, 

centenas de páginas dos capítulos temáticos, alguns já estão prontos, mas a gente optou por não 

liberá-los, ainda.  

Hoje, o que terá, realmente, são as Recomendações Gerais, a Introdução, esse Balanço, e a 

Apresentação. 

Os capítulos temáticos, também terão recomendações temáticas. Essas recomendações ficam 

para depois.  

Então, hoje, desse capítulo, a gente tem um histórico da criação dessa Comissão, da criação 

das Comissões da Verdade do Brasil, que processo político levou a isso. Essa construção social do 

direito à memória e à Verdade. Essa, lenta, construção social da Justiça de Transição, no Brasil, que 

vem de uma luta dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, que não deixaram essa 

bandeira ser derrubada, e lutaram por essa Comissão, estão lutando por isso desde os anos 1980.  

A questão da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no caso Gomes Lund, 

ou o caso Araguaia, que condenou o Brasil e investigar, e a punir, os responsáveis por esses crimes 

da ditadura militar.  

E, a questão de, tentar entender a estrutura da Repressão. Então, um dos capítulos temáticos 

é, justamente, a questão do sistema de formação do sistema de Repressão, a questão da Polícia 

Política e, tentar entender, como esse regime conseguiu sobreviver mais de 20 anos.  

Então, o que, pelo nosso trabalho, a gente pôde perceber, é que a própria questão de graves 

violações de direitos humanos, não poderia, diferentemente do que a Comissão Nacional entendeu, 

não poderia se resumir a quatro, ou cinco, tipos penais.  

Havia toda uma estrutura de vigilância e controle social, que contava com o apoio, por 

exemplo, de empresas que financiaram a Repressão, que auxiliaram a Repressão, que nós 

denunciamos aqui, e que, esse regime, não pode ser entendido, sem entender essa estrutura de 

controle e vigilância social.  

Então, não pode ser entendido sem a questão da censura, sem a questão de todos os ataques 

que foram feitos à Imprensa de Resistência, à Imprensa de Esquerda, que é um dos capítulos do 

nosso Relatório, a questão da Imprensa de Resistência, e não pode ser entendido sem perceber que, 

se o sistema político estava dominado pelos militares, eles não estavam sozinhos na Repressão. 

Então, no nosso trabalho apareceram nomes de empresas que colaboraram com a Repressão, 

através de alguns depoimentos, inclusive depoimentos de policiais. A gente levantou, por exemplo, 

que a General Motors auxiliou o DOPS SP, comprou equipamentos para o DOPS SP. Na nossa 
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última audiência, a 149ª, que foi sobre os povos indígenas, a jornalista Memélia Moreira denunciou 

que a Camargo Corrêa construiu prisão indígena em Roraima. Então há, todo, um amplo sistema de 

Repressão e Vigilância, que explica por que esse regime conseguiu subsistir por 20 anos.     

E, aqui, o fulcro desta Comissão foi a questão dos mortos e desaparecidos políticos, com o 

trabalho, ainda, inconcluso, porque há várias questões, ainda, a serem resolvidas, inclusive onde 

estão esses corpos, principalmente dos guerrilheiros do Araguaia.  

Nós percebemos, também, que há uma infinidade de vítimas, de vítimas anônimas, desse 

sistema de Repressão, inclusive vítimas fatais. A maior parte de vítimas fatais, da ditadura, não é 

dos resistentes políticos, em termos de número. Há, todo, um universo de vítimas do campo, quase 

2.000 mortos no campo, há um universo dos povos, do genocídio. Porque, uma coisa que deve ser 

dita, é que a ditadura militar foi um regime criminoso, foi um regime que se baseou em crimes 

contra a humanidade. Foi um regime que se baseou em genocídio, foi um regime que se baseou em 

tortura, desaparecimentos forçados, não pode ser chamado, de forma alguma, de um Estado de 

Direito. Era um regime que violava suas próprias leis, e que, para impedir as denúncias contra seus 

próprios abusos, montou todo um esquema de censura em que ele mesmo, muitas vezes, agia contra 

a lei. 

Então, é um regime que vitimou esses que lutaram contra a ditadura, mas vitimou, também, 

todos aqueles que apareciam, aos olhos dos repressores, como obstáculos para os seus projetos 

desenvolvimentistas, seus projetos de colonização. E, nisso, os camponeses, os trabalhadores, os 

sindicatos, os índios, foram vítimas, mesmo que não tivessem uma atuação política direta. Eles 

foram vítimas, apenas, por, no caso dos índios, por existirem.  

E, no caso, o Adriano Diogo se lembra do Esquadrão da Morte. O Esquadrão da Morte 

nunca foi uma instituição oficial dentro da ditadura, mas era um instrumento essencial, dela. Na 

verdade, como levantamos antes, é como se, o próprio Estado brasileiro, tivesse se tornado um 

grande Esquadrão da Morte. Uma grande máquina de tortura e desaparecimento, que afetou os 

resistentes políticos, mas afetou grande parte da população brasileira. E, toda essa história de 

milhares de vítimas anônimas da máquina de Repressão, mostra que, o Estado, ele se transformou 

numa grande máquina de tortura e execução. 

Então, essa história é uma história muito longa, porque foram 20 anos disso. E a Comissão 

Nacional, nos seus dois anos e meio de funcionamento, não teve condições de apurar inteiramente, e 

tampouco as Estaduais. Por isso, este esforço de construção social da memória, da verdade, ele tem 

que continuar. E nós recomendamos que seja criada uma Comissão como uma instituição 

permanente, no Estado brasileiro, pra que essa impunidade, de ontem, não continue gerando 
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resultados, que é a impunidade de hoje. Que é a tortura que existe hoje, os desaparecimentos 

continuam existindo hoje, e que afetam, principalmente, as periferias. 

Então, nós acreditamos nesse esforço pela memória, pela verdade e pela Justiça, porque, se 

agora nós conseguimos avançar em termos de memória e verdade, ainda falta realizar a Justiça.   

Entre nossas recomendações, nós pedimos reformas legislativas, reformas institucionais, 

medidas de memória e de verdade, e medidas de justiça. Se isso for realizado, terá um grande 

impacto sobre a sociedade brasileira, e terá um impacto, não só, de realizar essa transição 

democrática, sempre incompleta, mas de fortalecer a democracia, no presente. Porque a democracia, 

no Brasil, nunca será plena com a impunidade. Com a impunidade, a impunidade da tortura, com a 

impunidade das execuções forçadas, com a impunidade dos desaparecimentos forçados, que 

continuam a ocorrer, hoje. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Parabéns. 

Então, vamos publicando na tela, como vocês organizaram, eu não sei se vão começar pelas 

Recomendações Gerais... Esse negócio de Balanço, eu acho meio redundante. Ou a gente entra no 

Relatório, que eu acho que é a grande expectativa das pessoas.  

 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só queria passar um recado para todo 

mundo, antes de ir pra tela. É o seguinte, eu recebi uma comunicação da Comissão Nacional da 

Verdade que, quem já quiser entrar em contato com a Comissão, pra obter os CDs do Relatório, 

serão três CDs, mas dois já estão prontos. Então, aqui em São Paulo, é só entrar em contato com 

João Alberto Amorim, no escritório da CNB em São Paulo, lá na Avenida Paulista, 2.163, nos 

seguintes telefones: 97594-9243 e 98462-4411.  

Então, nós recebemos esse texto do Marcelo Oliveira, coordenador de Comunicação e 

Imprensa, e a Nacional já está disponibilizando, na forma de CD, não sei se vai ter pra baixar, dois 

CDs, já disponíveis.   

 

 

O SR. – (Ininteligível.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Repito. 

 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Depois você coloca na tela, ótimo.  

Então, é o seguinte, pra não ficar uma coisa muito artesanal, tudo que a Comissão apresentar 

agora, do Relatório, também está, já, no site, pode baixar, mas quem quiser dar o e-mail, a gente já 

está mandando. 

Vamos organizar, então? Pádua, como você sugere? Como vocês organizaram a 

apresentação?  

 

A SRA. – As recomendações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos começar pelas Recomendações? 

Então vai, vamos lá. Recomendações. Mas eu acho que não podia abrir mão de apresentar o 

Relatório, em que, embora parcial, como ele está muito bem redigido... O problema do Relatório 

Parcial... 

 

A SRA. – Pode dividir. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei pessoal, mas não vamos entrar 

em desespero, aqui todo mundo é do ramo. O Relatório está muito bem feito, e tem 30 páginas. 

Qual é a diferença? O Relatório, não é só problema de conteúdo, mas foi a forma que nós nos 

organizamos, desde o primeiro dia, para dialogar com a Nacional. Então, acho que a maior 

importância, da Comissão em São Paulo, além de ser uma Comissão militante e tal, foi o 

direcionamento político. E, esse direcionamento político, está traduzido, aqui, no Relatório.  

Então, vamos para Recomendações, mas o que eu estou tentando dizer é que, as 

Recomendações, nem sempre traduzem a riqueza do Relatório. Então, comecemos pelas 

Recomendações. 

 

 O SR. PÁDUA FERNANDES – As Recomendações Gerais, Primeira Parte.  
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“Medidas de memória e verdade.  

 Criação de Memoriais (ou outro elemento simbólico análogo) para as vítimas da 

ditadura, e em homenagem aos que morreram ao combatê-la; 

 Criação da Comissão Permanente de Investigação dos Crimes da ditadura militar e suas 

consequências nas políticas atuais do Estado e na vida social; 

 Pedido oficial de desculpas, pelo Estado brasileiro, à Organização das Nações Unidas, à 

Organização dos Estados Americanos, à Organização Internacional do Trabalho e à 

Anistia Internacional, pela violação do princípio da boa fé nas relações internacionais e 

da prevalência dos direitos humanos, em razão das informações falsas, sistematicamente 

prestadas pelo Estado brasileiro, nas denúncias contra os crimes da ditadura militar; 

 Implementação de políticas públicas, voltadas a impulsionar a difusão da história do 

Brasil na Ditadura Militar sob a perspectiva de gênero, raça/etnia, orientação sexual, 

identidade de gênero e classe social, de modo que a população possa ter acesso e 

conhecimento desse passado recente das mulheres, crianças afetadas, do genocídio dos 

povos indígenas e dos crimes praticados contra outros setores da sociedade.” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí, pera um pouquinho. O senhor 

não vai usar nossa imagem como pano de fundo da sua propaganda política. O senhor tem toda a 

liberdade. Agora, ficar usando a nossa imagem, da Comissão, aí o senhor já está usurpando do seu 

direito democrático. O senhor fica lá no fundo, faz o seu proselitismo, mas o senhor não vai usar 

nossa imagem, por favor, respeitosamente eu estou falando. Vir apregoar Golpe, aqui na Comissão 

da Verdade, é chamar todo mundo de imbecil. 

 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. Continuem, por favor. 

Vamos lá. Vamos lá.   

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Amelinha quer ler as Medidas de Justiça, Amelinha?  

 

A SRA. AMELINHA TELES – “Medidas de justiça. 
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 Cumprimento integral, pelo Estado brasileiro, da Sentença da Corte Interamericana no 

caso Gomes Lund e Outros – Guerrilha do Araguaia (Caso 11.552);  

 Descriminalização dos movimentos sociais, suas ações e seus ativistas; 

 Encaminhamento, ao Ministério Público Federal, das informações coletadas acerca da 

prática de tortura por agentes do Estado, com vistas à apuração, e responsabilização 

criminal e civil dos perpetradores dessas gravíssimas violações de direitos humanos; 

 Localização, identificação e entrega aos familiares, para sepultamento digno, dos restos 

mortais dos mortos e desaparecidos que foram assassinados pelos órgãos de repressão 

política, e cujos corpos foram ocultados; 

 Responsabilização penal, civil e administrativa, inclusive com perda de cargo, de todos 

os agentes públicos que, por ação ou omissão, contribuíram para as violações 

perpetradas pela Ditadura Militar, como juízes, promotores de justiça, agentes policiais e 

outros, que, apesar de cientes das denúncias, não se empenharam em garantir a 

segurança e a vida dos presos, ao não tomar e encaminhar as devidas providências, não 

solicitando investigação das denúncias.” 

Agora, as Reformas Legislativas. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Renan, você quer ler? 

 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Tanto faz, pode ser.  

“Reformas legislativas. 

 Ratificação da Convenção Sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos 

Crimes Contra a Humanidade, adotada pela Resolução nº 2391 da Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas, em 26 de novembro de 1968; 

 Revogação da Lei de Segurança Nacional (Lei nº 7.170 de 14 de dezembro de 1983); 

 Aprovação de novo Estatuto de Estrangeiro, que revogue a Lei nº 6.815 de 19 de agosto 

de 1980; 

 Revogação da Lei nº 667/1969 e do Decreto 88.777/1983, que regem a organização, o 

efetivo, o emprego e o funcionamento das Polícias Militares no Brasil.” 
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O SR. RENAN QUINALHA – “Reformas institucionais. 

 Instituição e/ou fortalecimento da educação e da formação contínuas, em Direitos 

Humanos, das polícias e forças militares e de segurança pública do país, incluindo o 

estudo da sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e 

Outros – Guerrilha do Araguaia, bem como a juízes, serventuários da justiça, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público; 

 Criação de um programa de capacitação de juízes, serventuários da justiça, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, sobre o sistema regional e os 

internacionais, dos direitos humanos, bem como sobre os tratados e convenções 

assinados e/ou ratificados pelo Estado brasileiro, para atuação nas demandas que se 

referem ao período da Ditadura Militar; 

 Extinção da Justiça Militar; 

 Fim dos autos de resistência ou de ‘resistência seguida de morte’; 

 Desmilitarização da Segurança Pública, desvinculação da Polícia Militar, do Exército, e 

submissão, delas, à coordenação do Ministério da Justiça.” 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Introdução. Página 3. 

“Este relatório documenta graves violações dos direitos humanos do passado e testemunha, 

em razão do próprio momento de sua elaboração, a difícil efetividade desses direitos no presente. 

Somente 50 anos após o Golpe que derrubou o presidente João Goulart, teremos o relatório de uma 

Comissão Nacional da Verdade sobre os crimes da ditadura militar. Apesar disso, e do meio século 

que transcorreu, ainda não teremos justiça. Quatro décadas depois da Guerrilha do Araguaia, o 

destino dos desaparecidos continua ignorado, apesar das sentenças condenatórias da justiça 

brasileira e da Corte Interamericana de Direitos Humanos, em processos movidos por familiares de 

mortos e desaparecidos políticos. Os torturadores, assassinos e os financiadores da Repressão 

seguem sem condenações criminais. O Brasil continua a ser um Estado fora da lei, no tocante aos 

direitos humanos. 

Este Relatório tem como fulcro as vítimas e suas memórias. Falta muito a avançar no 

tocante aos agentes do Estado que cometeram graves violações de direitos humanos e aos 

particulares que as apoiaram, financiaram ou praticaram. É fundamental ressaltar a grande 

dificuldade de acesso aos arquivos públicos, mais notadamente os da ditadura: instituições como as 

Forças Armadas e o Ministério das Relações Exteriores, fundamentais para a cadeia de repressão e 

o sistema de vigilância, continuam a negar o acesso a certos documentos do período, ainda 

desconhecidos, e ainda não fizeram a autocrítica necessária para a vida democrática. 
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Setores das Forças Armadas, além de não terem colaborado com este momento de 

construção social da justiça de transição, tendo proibido subordinados de prestarem informações à 

Comissão Nacional da Verdade, chegaram a monitorar os integrantes da Comissão Nacional e suas 

investigações, o que denuncia a permanência de parte do ‘modus operandi’ do sistema de repressão 

política da ditadura militar. 

Organizações particulares que tiveram importante atuação na conspiração que levou ao 

Golpe de 1964 e na sustentação do regime autoritário, como a Federação das Indústrias do Estado 

de São Paulo (Fiesp) não fizeram esforço algum de memória e verdade. 

Em razão desse trabalho incompleto da justiça de transição no Brasil, e da persistência de 

condutas e instituições moldadas segundo esse perfil autoritário, as recomendações presentes no 

Relatório desta Comissão orientam-se para os dias de hoje e para o futuro, com o fim de fortalecer a 

cultura democrática. 

Não é de admirar a persistência da herança autoritária, tendo em vista que a ditadura militar 

brasileira foi uma das mais longas do continente latino-americano. Um Golpe de Estado, que teve à 

frente os militares com apoio de setores civis, instaurou um governo autoritário que durou de 1964 a 

1985. Durante esse período, houve intensa repressão e censura. Graves violações de direitos 

humanos foram praticadas, por agentes públicos, contra aqueles que discordavam politicamente da 

ditadura, e contra todos que pareciam ser, às autoridades, obstáculos para os projetos do regime. 

Conforme apuração que consta no Dossiê publicado pela Comissão de Familiares de Mortos 

e Desaparecidos Políticos, as violências atingiram cifras muito elevadas no Brasil: mais de 50 mil 

presos nos primeiros meses depois do Golpe, 436 mortos e desaparecidos políticos no Dossiê de 

Familiares, uma quantidade não determinada de índios, 10.034 pessoas submetidas a inquérito e 

7.376 indiciadas por crimes políticos, 130 banidos, 4.862 cassados, 6.952 militares atingidos, 1.188 

camponeses e apoiadores assassinados, quatro condenados à pena de morte, que foi comutada, a 

ditadura executou vários, mas sempre fora da lei, e milhares de exilados. 

Esses números foram ampliados nos últimos anos. Em relação aos povos indígenas, as 

estimativas apontam para, no mínimo, 8.000 mortos e desaparecidos, configurando o crime de 

genocídio. 

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, no estudo ‘Camponeses 

Mortos e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição’, apontou o número de 1.196 

camponeses e apoiadores. Apenas uma pequena minoria das vítimas no campo e dos índios foi 

oficialmente anistiada. 

Apesar de elevados, esses números não oferecem a completa dimensão das violências que 

foram praticadas pela ditadura militar brasileira, um regime político que sistematizou a prática de 
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crimes contra a humanidade e disso dependia para subsistir. Em primeiro lugar, porque é impossível 

compreender apenas com estatísticas a gravidade e a herança de violências de um regime autoritário 

e sua persistência no presente. Em segundo, o próprio caráter arbitrário das ditaduras esconde o 

número real das violações de direitos humanos, pois muitos casos anônimos não figuram nas listas 

existentes sobre esse tema. 

Justamente para investigar mais profundamente os crimes cometidos por agentes públicos 

durante a ditadura, é que a Comissão Nacional da Verdade foi criada, a fim de construir uma 

memória desse período, comprometida com os valores democráticos e com os direitos humanos. 

Dessa forma, além de nos permitir conhecer a nossa história, a verdade poderá também reparar, 

simbolicamente, as vítimas dessas violências, evitando que se repitam no futuro. 

A falta de responsabilização jurídica ocorreu, de modo geral, em todos os governos 

democráticos que sucederam a ditadura. Estes assumiram discursos que, a pretexto de uma 

‘reconciliação’, significaram o silenciamento das demandas por justiça das vítimas, em nome da 

governabilidade da jovem e, supostamente, frágil democracia, impondo, na constituição do novo 

regime, uma política de esquecimento.” 

Renan, você quer continuar? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só voz bonita aqui, hoje, hein, Renan. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – “Com efeito, características peculiares da transição política 

brasileira consagraram certas cláusulas como aparentemente inegociáveis e irrevogáveis, que deram 

salvaguarda não apenas aos autores dos crimes contra a humanidade que foram amplamente 

cometidos, mas também preservaram boa parte das práticas autoritárias e das violências cotidianas 

do passado. 

O atraso do Estado brasileiro, e sua violação permanente dos direitos humanos no tocante à 

Justiça de Transição, está relacionado à Lei de Anistia (lei nº 6.683 de agosto de 1979), interpretada 

de forma a garantir a autoanistia dos responsáveis pelos crimes de lesa-humanidade, violando os 

padrões mínimos do Direito Humanitário e do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

O Supremo Tribunal Federal, em abril de 2010, corroborou essa interpretação. A discussão 

nasceu com o parágrafo primeiro do art. 1º da Lei de Anistia (lei no 6.683 de 28 de agosto de 1979), 

segundo o qual ‘Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza 

relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política’. Essa previsão foi imposta 

pelo Governo Federal, a Lei de Anistia não foi fruto de um acordo. Houve pressão popular que 

mobilizou a opinião pública nacional e internacional. Prevaleceu, no entanto, a vontade política da 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



18 
 

 
 

ditadura militar, que detinha a maioria no Congresso Nacional via cassações, as leis de exceção e 

outras medidas de repressão política, que incluíram o assassinato e desaparecimento forçado de 

opositores. O significado daquela lei foi muito discutido à época, e seu texto não autorizaria a 

interpretação desejada pelo Governo, pois não se podem caracterizar, de forma alguma, em termos 

de técnica jurídica, a tortura e as execuções forçadas e os desaparecimentos cometidos pelos agentes 

da repressão como crimes conexos aos crimes políticos dos militantes contra a ditadura. Esta 

Comissão, Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, adotou esse entendimento, com base nos 

pareceres de juristas da dimensão de Dalmo de Abreu Dallari e Fábio Konder Comparato, que 

demonstraram a fragilidade técnica das interpretações favoráveis aos torturadores. 

A sentença do Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n° 153, em abril de 2010, adotou a interpretação de que a anistia se estendeu 

aos torturadores. Dessa forma, não só feriu frontalmente a verdade histórica, pretendendo que a lei 

fora fruto de um amplo pacto social, como violou fundamentos básicos da Teoria do Direito, além 

de normas fundamentais de Direito Humanitário e de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

A confirmação de que essa decisão foi não apenas um retrocesso político, ao manter vivo 

um dos mais nefastos legados da ditadura, a impunidade dos crimes contra a humanidade, mas 

também um grande equívoco jurídico veio com a sentença, após alguns meses, da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. Brasil, conhecido também 

como caso Araguaia, que dispôs a nulidade da Lei de Anistia diante do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos. Essa decisão continua descumprida pelo Estado brasileiro. 

A continuidade fundamental de certas estruturas institucionais, da dinâmica de poder e do 

imaginário social herdados desse período autoritário interditou, durante décadas, a possibilidade 

efetiva de construção de uma memória democrática e coletiva capaz de afrontar o autoritarismo 

inercial predominante e a violência naturalizada no seio da sociedade. Daí a repercussão do 

relatório ‘Brasil: Nunca Mais’, impressionante iniciativa não oficial de sistematização e revelação 

da verdade, que consistiu em um projeto de registro e documentação de uma equipe capitaneada por 

Dom Paulo Evaristo Arns e o Reverendo Jayme Wright. 

 Deve-se notar que, em meio à interdição do tema, convertido em um dos maiores tabus 

políticos da história recente de nosso país, sempre houve um esforço das diversas organizações da 

sociedade civil que congregam ex-perseguidos políticos e familiares de mortos e desaparecidos. 

Esses grupos de direitos humanos tentaram, com todas as limitações existentes, pautar a questão 

politicamente e provocar os Poderes Públicos, tanto para esclarecer os fatos históricos do período 

ditatorial quanto para reparar as violações de direitos humanos cometidas pelos agentes do Estado. 

Além disso, organizaram importantes levantamentos e descobertas sobre os mortos e desaparecidos 
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políticos brasileiros, compilando dossiês que contêm um precioso material e que até hoje são 

referência para as pesquisas desse assunto. Este relatório reconhece e homenageia especialmente os 

esforços da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, sem a qual o processo de 

justiça de transição no Brasil estaria ainda mais atrasado. 

Justamente da pressão social e política exercida pela luta dos familiares é que resultaram os 

tímidos avanços até então existentes, tais como a Lei n. 9.140, de 1995, que reconheceu a 

responsabilidade estatal em certo número de casos e criou a Comissão Especial sobre Mortos e 

Desaparecidos Políticos, e a Lei n. 10.559, de 2002, que criou a Comissão de Anistia, destinada a 

fazer reparações. Ambas as comissões, ainda hoje em funcionamento, tiveram papeis importantes 

tanto do ponto de vista do esclarecimento de alguns episódios e de algumas histórias individuais e, 

portanto, da produção da verdade, quanto do dever de reparação pecuniária e simbólica das vítimas. 

Vale destacar, contudo, que essas iniciativas, além de serem pontuais e pouco articuladas 

entre si, fator que impediu maior efetividade do trabalho de memória e justiça, tiveram alcance 

limitado, porque essas Comissões tiveram prerrogativas e mandatos legais bem definidos e 

controlados, o que teve como efeito não permitir que certas cláusulas impostas sob o manto de uma 

aparente negociação na transição brasileira fossem revistas. 

A timidez das políticas públicas envolvendo este tema também se fez sentir no campo 

acadêmico, que contou com poucos trabalhos comparativamente à quantidade e à qualidade das 

reflexões de mesma natureza nos outros países do Cone Sul. Somente nos últimos cinco anos é que 

o debate se tornou mais intenso. No entanto, os avanços pontuais, de forma geral, têm sido 

contrarrestados por forças expressivas que insistem em bloquear um acerto de contas e uma política 

de responsabilização das violações de direitos humanos do passado sob o argumento da existência 

de uma correlação de forças políticas desfavorável. 

Um dos pontos mais delicados da agenda política nacional na passagem entre os governos 

Lula e Dilma Rousseff, certamente, foi a criação da Comissão Nacional da Verdade, prevista no 

projeto de lei n. 7.376, aprovada primeiro na Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado, 

convertida na Lei nº 12.528, de 11 de novembro de 2011. 

Quando de sua versão original, prevista no III Plano Nacional de Direitos Humanos, a então 

considerada ‘Comissão da Verdade e Justiça’ tornou-se um dos pontos centrais de conflito e de 

divisão na agenda política nacional. Fruto de uma longa luta dos familiares de mortos e 

desaparecidos políticos, a proposta de uma criação da Comissão da Verdade foi construída na 11ª 

Conferência Nacional dos Direitos Humanos, sendo incorporada formalmente ao 3º Plano Nacional 

de Direitos Humanos (PNDH-3), publicado, no final de 2009, pelo Governo Federal. 
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O projeto despertou reação intensa e imediata dos grandes veículos da imprensa, dos 

partidos de direita, dos intelectuais orgânicos dos setores militares e empresariais. O próprio 

Governo viu-se dividido nessa questão, diante da franca oposição do Ministério da Defesa e do 

Itamaraty. Certamente, essa foi uma das maiores fraturas na ampla base de apoio do Governo Lula. 

Essa questão alcançou o centro nervoso das disputas políticas em nosso país. Foi 

fundamental a pressão da sociedade civil organizada para que a Comissão Nacional fosse instituída, 

por meio da Lei n. 12.528, ‘a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica e promover a 

reconciliação nacional’”. 

A SRA. THAÍS BARRETO – “De forma geral, as Comissões da Verdade são órgãos 

oficiais ou extraoficiais, instituídos com a função de construir uma narrativa de um período de 

graves violações de direitos humanos, apontando os crimes que foram cometidos, as circunstâncias 

dessas violências e as pessoas envolvidas. Isso tudo, mesmo considerando que sua instituição 

ocorreu quase 30 anos após o final da ditadura brasileira, diferentemente de diversos outros países 

que adotaram esse tipo de Comissão logo após os primeiros momentos da transição democrática. 

No entanto, em um efeito político, a criação da Comissão Nacional da Verdade serviu para 

provocar outras formas de mobilização e de restituição de conflitos na cena pública capazes de 

questionar os bloqueios à justiça e à verdade, como a criação de outras comissões da verdade, 

públicas ou da sociedade civil, eventos políticos e acadêmicos sobre a ditadura e seu legado, 

escrachos contra torturadores e apoiadores do regime, em um processo de construção social da 

justiça de transição. 

Deve-se notar que existiu, no começo dos trabalhos e nos debates públicos, uma visão 

equivocada que postulava a existência de ‘dois lados’ em confronto entre si na época da ditadura, 

ambos com certa legitimidade histórica para suas ações, mas com excessos de parte a parte que 

seriam condenáveis. 

Tal perspectiva levou a uma leitura, desfeita com a mobilização dos grupos de direitos 

humanos que pressionaram a Comissão Nacional, que sugeria que a busca da verdade deveria ser 

marcada por certa ambiguidade, pois precisaria considerar os ‘dois lados’, sob pena de ser parcial e 

limitada. Segundo essa concepção, a Comissão da Verdade deveria abdicar de qualquer dimensão 

de justiça, deter-se sobre os crimes de ‘ambos os lados’ e contar com membros que representassem 

também essas duas perspectivas opostas entre si, como se uma Comissão da Verdade devesse ser 

uma espécie de câmara de representação e intermediação de interesses corporativistas também em 

oposição mútua. A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos chegou a contar com um 

integrante apontado como participante da repressão política no Brasil: Nunca mais, o general 

Oswaldo Pereira Gomes. 
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No entanto, essa leitura política da história, conhecida como ‘teoria dos dois demônios’, foi 

afastada diante do mandato legal das Comissões da Verdade, em apurar as graves violações de 

direitos humanos de maneira massiva e sistemática, que foram praticadas, durante o regime 

autoritário brasileiro, somente pelo Estado ditatorial. 

A tortura e os desaparecimentos forçados, parte essencial dos procedimentos de repressão 

política, nunca integraram o repertório de ação dos opositores e grupos da esquerda que se 

opuseram à ditadura, tampouco foram adotadas pelos guerrilheiros. Ademais, se esses opositores 

foram, em regra, punidos, e punidos ilegalmente, uma vez que a tortura, as execuções sumárias e os 

desaparecimentos forçados nunca foram formalmente legalizados pelo regime, os agentes da 

repressão, por seu turno, nunca sofreram condenações criminais. 

A certeza da impunidade desses agentes era tão grande que as ações terroristas, sejam 

cometidas por militares, sejam por eles acobertadas, uma vez que nenhuma delas foi realmente 

apurada pela ditadura, não se interromperam com a Lei de Anistia. O início dos anos 1980 foi 

marcado por diversos atentados, a bancas de jornal, a periódicos de esquerda, a advogados, à OAB, 

culminando com a carta bomba que matou a secretária Lyda Monteiro da Silva, em 1980, e outras 

organizações. 

Podemos nos lembrar, também, de dois casos em que militares pretendiam matar milhares e 

atribuir a culpa à esquerda. O malsucedido atentado ao Riocentro, em 1981, não apenas não gerou 

punição alguma, ao então capitão Wilson Luiz Chaves Machado, como não impediu sua ascensão 

na hierarquia militar após a democratização do país. A prática do terror, inerente à doutrina de 

segurança nacional, continuou a ser protegida pela impunidade. 

O combate ao terror, este sim, foi punido pelos militares, como foi o caso da frustrada 

explosão do gasômetro do Rio de Janeiro. O brigadeiro João Paulo Burnier planejou usar os 

militares do Para-Sar no atentado terrorista, que foi abortado em junho de 1968 pela heroica 

oposição do capitão-do-ar Sérgio Ribeiro Miranda de Carvalho. Com a previsão de cem mil vítimas, 

a explosão serviria como pretexto para a execução de opositores e a decretação do AI-5. Com base 

nesse ato institucional, que acabou por ser imposto à nação em dezembro do mesmo ano, o capitão 

foi reformado compulsoriamente. Em 1992, o Supremo Tribunal Federal decidiu, após longo 

processo, que ele deveria ser reintegrado como brigadeiro. No entanto, as Forças Armadas não 

cumpriram a decisão, desrespeitando o estado de direito, e ele morreu em 1994. A promoção só foi 

assinada postumamente. A oposição ao terror e ao massacre continuava a ser mal vista pelas 

instituições militares. 

O absurdo jurídico e político da teoria dos ‘dois demônios’ pode, portanto, ser verificado na 

completa assimetria entre, de um lado, os opositores executados, desaparecidos e/ou punidos 
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ilegalmente e, do outro, a impunidade dos agentes da Repressão; entre a resistência política e os 

crimes contra a humanidade praticados pela ditadura; e, finalmente, em referência aos dias de hoje, 

entre o “ethos” democrático desses antigos opositores à ditadura, dos quais três se tornaram 

presidentes da república eleitos pelo voto direto popular, esses três foram perseguidos pelo regime, 

um professor esquerdista, um operário sindicalista e uma guerrilheira de organização clandestina, 

em oposição à persistência de uma cultura autoritária nas forças de segurança do Estado. 

Após a criação da Comissão Nacional da Verdade, com um prazo relativamente curto e 

considerando as enormes tarefas a realizar, foram criadas outras Comissões e Comitês da Verdade 

de caráter regional ou setorial, por todo o país, em Estados e Municípios da Federação, nos 

sindicatos, nas universidades, nos órgãos de classe. 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva foi a primeira comissão 

estadual dessa natureza, criada pela Resolução nº 879 da Assembleia Legislativa do Estado de São 

Paulo (Alesp), em 10 de fevereiro de 2012. Ela foi instituída no âmbito do Poder Legislativo 

estadual e é composta por dez deputados estaduais, sendo cinco membros efetivos e cinco 

substitutos. São titulares da Comissão os deputados Adriano Diogo (PT), André Soares (DEM), Ed 

Thomas (PSB), Marco Zerbini (PSDB) e Ulysses Tassinari (PV). Já os suplentes são Estevam 

Galvão (DEM), João Paulo Rillo (PT), Mauro Bragato (PSDB), Orlando Bolçone (PSB) e Regina 

Gonçalves (PV). A Presidência da Comissão é exercida pelo deputado Adriano Diogo (PT).  

Compõem a assessoria da Comissão os seguintes profissionais: Amelinha Teles, Ivan Seixas 

que é o coordenador, Renan Quinalha, Ricardo Kobayashi, Thaís Barreto, Tatiana Merlino e Vivian 

Mendes. Posteriormente, em sua fase final de funcionamento, e graças à contratação, por meio do 

Programa das Nações Unidas para Desenvolvimento (PNUD), foram incorporados os seguintes 

pesquisadores: Álvaro Okura, Amanda Brandão, Danilo Morcelli, Maria Carolina Bissoto, Pádua 

Fernandes e Raquel Britto.” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Queria incluir o nome do Danilo Leite 

aí, por favor. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – E o Danilo Leite, que está aqui, conosco.  

“Esta Comissão nunca teve orçamento próprio e tampouco contou com respaldo do Poder 

Executivo paulista. Todo seu trabalho foi viabilizado pela estrutura física e administrativa de apoio 

da Assembleia Legislativa de São Paulo, bem como por meio de parcerias para projetos específicos. 

Sua principal finalidade foi ‘efetivar, em colaboração com a Comissão Nacional da Verdade, o 

direito à memória e à verdade histórica e promover a consolidação do Estado de Direito 
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Democrático, em relação às graves violações de direitos humanos ocorridas no território do estado 

de São Paulo ou praticadas por agentes públicos estaduais’, (art. 1º da Resolução nº 879). 

Basicamente, as tarefas da Comissão, para atingir essa finalidade, foram ‘esclarecer os fatos 

e as circunstâncias dos casos de graves violações de direitos humanos; promover o esclarecimento 

circunstanciado dos casos de torturas, mortes, desaparecimentos forçados, ocultação de cadáveres e 

sua autoria; identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias 

relacionadas à prática de violações de direitos humanos e suas eventuais ramificações nos diversos 

aparelhos estatais e na sociedade; encaminhar aos órgãos públicos competentes toda e qualquer 

informação obtida que possa auxiliar na localização e identificação de corpos e restos mortais de 

desaparecidos políticos, nos termos do artigo 1º da Lei Federal nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995; 

colaborar com todas as instâncias do poder público para apuração de violação de direitos humanos; 

recomendar a adoção de medidas e políticas públicas para prevenir a violação de direitos humanos, 

assegurar a sua não repetição e promover a efetiva consolidação do Estado de Direito Democrático; 

promover, com base nos informes obtidos, a reconstrução da história dos casos de graves violações 

de direitos humanos, bem como colaborar para que seja prestada assistência às vítimas de tais 

violações” (art. 2º da Resolução).” 

Continua, Amelinha? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – “A Comissão atuou de diferentes maneiras para levar a 

cabo essa missão. A primeira delas foi a investigação das violações de direitos humanos, suas 

circunstâncias e autorias, mediatas e imediatas, com foco nas mortes e desaparecimentos ocorridos 

no estado de São Paulo ou de paulistas ocorridas fora do estado. Outros eixos que contribuem para 

organizar essas investigações também foram contemplados em audiências temáticas, norteados pela 

noção de ‘graves violações de direitos humanos’. Algumas das violações, por sua própria natureza, 

serão graves em qualquer parte, como o genocídio e outros crimes contra a humanidade, ou de lesa-

humanidade. No entanto, não se pode perder de vista que esses crimes não esgotam aquela noção, a 

qual deve compreender todas as violações instrumentalizadas por um dado regime autoritário como 

imprescindíveis para a manutenção da ditadura, e sem as quais, apesar da adesão que encontrou em 

certos setores da sociedade, especialmente na época do Golpe, ela não poderia ter-se mantido por 

mais de vinte anos. A própria existência, e manutenção de uma ditadura configura uma gravíssima 

violação dos direitos humanos, pois se trata do regime político em que mais facilmente a violação 

se converte em norma e o direito, em exceção. Apenas no regime democrático esses direitos têm, 

realmente, a possibilidade de serem assegurados. 
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A ditadura militar não correspondia, de forma alguma, a um estado de direito. Até mesmo as 

normas do direito de exceção, atos institucionais, atos complementares, decretos-lei, decretos 

secretos, criado pela ditadura para fugir às garantias constitucionais, embora reduzidas, em relação à 

Constituição de 1946, com a Carta de 1967 e sua revisão em 1969, eram violadas sistematicamente 

pelo próprio regime, produzindo-se uma cultura política cínica, em relação ao Direito. 

As atividades de censura, a vigilância e a criminalização dos movimentos sociais eram 

essenciais ao regime autoritário, porquanto ele não poderia ter subsistido por vinte anos sem as 

formas de controle social, violadoras dos direitos humanos, que visavam impedir a propagação de 

denúncias e evitar uma articulação mais intensa de reações da sociedade civil contra os seus crimes 

As normas do direito de exceção, os documentos sigilosos produzidos pelos órgãos de informação e 

de repressão, os testemunhos dos sobreviventes da ditadura militar, a produção cultural desse 

período confirmam a gravidade das atividades de controle, essenciais para a ditadura militar. 

A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Gomes Lund e outros vs. 

Brasil, o chamado caso Araguaia, não deixa dúvida sobre a obrigação jurídica do Estado brasileiro 

de adotar esse entendimento mais abrangente sobre os crimes da ditadura militar. A Comissão 

Estadual da Verdade Rubens Paiva realizou uma audiência pública sobre o caso e publicou em livro 

a sentença. 

A decisão, de 24 de novembro de 2010, em seus pontos resolutivos, previstos no § 325, 

estipula a nulidade da Lei de Anistia brasileira no tocante às disposições ‘que impedem a 

investigação e a sanção de graves violações de direitos humanos’, no caso dos mortos na Guerrilha 

do Araguaia e em ‘outros casos de graves violações de direitos humanos consagrados na Convenção 

Americana, ocorridos no Brasil’ (parágrafo 325.3). 

Os pontos resolutivos incluem os direitos feridos pelo Estado brasileiro. Além da prática de 

desaparecimento forçado e da ‘violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à 

vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal’ (325.4), a Corte incluiu as violações dos ‘direitos 

às garantias judiciais e à proteção judicial’ (325.5), do ‘direito à liberdade de pensamento e de 

expressão pela afetação do direito a buscar e a receber informação, bem como do direito de 

conhecer a verdade sobre o ocorrido’ (325.6). 

A Corte Interamericana de Direitos Humanos notificou o Estado brasileiro acerca do não 

cumprimento da sentença por meio de Resolução de 17 de outubro de 2014, publicada em 1º de 

dezembro de 2014. Nesta resolução se determina, entre os principais pontos, que a Lei de Anistia 

brasileira e seus efeitos não continuem sendo um obstáculo para a investigação das violações aos 

direitos humanos praticadas durante a ditadura militar; que se faça a responsabilização penal dos 

agentes públicos, sendo necessária a remoção dos impedimentos judiciais como a prescrição, o 
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entendimento judicial acerca da Lei de Anistia e a incompreensão sobre o alcance e os efeitos da 

sentença da Corte; a realização de buscas, localização e identificação dos desaparecidos políticos 

para que os familiares e toda a sociedade possam saber o que aconteceu na Guerrilha do Araguaia; a 

tipificação do delito de desaparecimento forçado; a realização de ato público de reconhecimento de 

responsabilidade internacional por parte do Estado brasileiro. 

A violação do direito à memória e à verdade no tocante aos crimes da ditadura militar, que 

não se restringiram, evidentemente, ao caso Araguaia, caracteriza-se juridicamente como grave 

violação dos direitos humanos. É indubitável que o aparato de controle social, no sentido de 

controle sobre a sociedade civil, desse período autoritário destinava-se, entre outros fins, a negar 

esse direito e a encobrir os crimes do regime, procurando dar-lhe uma aparência, frágil e enganosa, 

de legitimidade política. 

Tendo em vista o caráter conservador e autoritário da ideologia da segurança nacional e do 

desenvolvimentismo, comportamentos considerados desviantes ou corrompedores dos valores 

desejados pelo regime, mesmo quando provindos daqueles que não lutavam diretamente contra o 

Governo, ou a simples existência de populações consideradas indesejadas em relação aos ideais 

desenvolvimentistas, como os índios, eram fatores suficientes para a caracterização da figura do 

inimigo interno. 

Por essa razão, era imprescindível para a ditadura a repressão contra os sindicatos, os 

movimentos de feministas, a partir de 1975, de homossexuais, que despontam a partir do Governo 

Geisel, de negros, contra os camponeses, organizados ou não, o movimento contra a carestia, que se 

fortalece com o crescente fracasso das políticas econômicas em controlar a inflação nos anos 1970, 

até o fim da ditadura. Essas práticas eram ‘legitimadas’ pela doutrina de segurança nacional, bem 

como a prática de genocídio contra os povos indígenas, consequência dos projetos 

desenvolvimentistas apoiados pelo capital internacional. Sem a consciência dessas dimensões da 

Repressão, a Comissão falharia em reconhecer a memória de muitos dos que foram atingidos pela 

ditadura, bem como sua identidade, suas perdas e sofrimentos. Todos esses temas mereceram a 

atenção desta Comissão e são objeto deste Relatório. 

Dessa forma, a noção de ‘graves violações de direitos humanos’ não merece receber uma 

abordagem estreita e simplista, que se limite à meia dúzia de tipos penais, ou a ainda menos do que 

isso, como decidiu a Comissão Nacional da Verdade em se limitar às categorias de tortura, morte, 

desaparecimento forçado e ocultação de cadáver.  Ela deve ser entendida segundo a lógica estrutural 

do aparato repressivo e seu efetivo funcionamento na história brasileira. Tampouco ela pode ser 

compreendida sem um sólido fundamento na teoria dos direitos humanos e na sua regulação 

nacional e internacional, em que são previstos como indivisíveis, inter-relacionados, e 
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interdependentes. Uma ‘simples’ violação pode ser o pressuposto lógico ou a condição fática de 

todo um sistema maior de opressão. 

Além da necessidade de compreender as violações dos direitos humanos, necessárias para a 

manutenção do longo regime autoritário, é necessário ter em vista os objetivos da doutrina de 

segurança nacional, ela mesma incompatível com os direitos humanos. Já no Governo de Castelo 

Branco, o regime se preocupou em criar um sistema de controle social baseado nessa doutrina com 

a finalidade de combater a resistência e ‘criar uma estrutura social que atendesse aos interesses das 

elites’. 

. 

Em 13 de junho de 1964 foi criado o Serviço Nacional de Informações (SNI), com base em 

proposta do General Golbery do Couto e Silva, um dos ideólogos da doutrina de segurança nacional 

na Escola Superior de Guerra, e assessoria de militares dos EUA, que já estudava a criação desse 

órgão desde os anos 1950 e preparara, antes do Golpe, dossiês sobre mais de quatrocentas mil 

pessoas. No Governo de Juscelino Kubitscheck, em plena Guerra Fria, havia sido criado o Serviço 

Federal de Informações e Contrainformações, o Golpe havia dado as condições políticas para a 

criação de um órgão moldado por aquela doutrina. 

Depois do AI-5, com a radicalização da ditadura militar, o Conceito Estratégico Nacional, 

documento ultrassecreto elaborado em 1969, ainda no Governo de Costa e Silva, assentaria as bases 

para a instituição do Sistema Nacional de Informações em 1970, que buscaria aperfeiçoar e 

sistematizar aquele sistema de controle e vigilância, sobre a sociedade. 

O controle dos movimentos sociais e da esfera pública obedecia a uma lógica de 

‘regeneração moral’ a partir da doutrina de segurança nacional, que cada vez mais impregnou a 

Escola Superior de Guerra (ESG). As questões relacionadas a costumes, gênero e racismo eram 

consideradas estratégias do ‘movimento comunista internacional’, segundo as categorias da ESG, e 

combatidas no âmbito do que o aparato da Repressão chamava de ‘guerra psicológica adversa’. 

Essa guerra, segundo essa doutrina, corresponderia à primeira fase da ‘guerra revolucionária’ 

travada pelo MCI. Essa ideia foi incorporada ao Conceito Estratégico Nacional; no item 3.22, sobre 

a ‘pressão comunista’, lemos que o revolucionário comunista agiria desta forma: 

‘Explorando, racionalmente, vulnerabilidades próprias dos países subdesenvolvidos, exerce sua 

ação através de processos que vão desde a insidiosa infiltração em órgãos da estrutura 

governamental, sobretudo os veículos de comunicação social e nos meios culturais, estudantis, 

clericais e trabalhistas, até a sabotagem, o terrorismo e a guerra de guerrilhas, procurando criar o 

clima adequado para o desencadeamento de um movimento revolucionário comunista’. 

O que se chamava de ‘insidiosa infiltração’ deveria ser combatido por meio da censura, 

entre outros instrumentos de repressão. A nulidade teórica da doutrina de segurança nacional foi 
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ressaltada, nesse ponto, pelo grande criminalista e advogado de presos políticos Heleno Cláudio 

Fragoso: ‘É incrível como não se perceba como é ridículo chamar de guerra psicológica adversa a 

propaganda e a incitação subversiva, reprimindo as como se efetivamente constituíssem uma 

guerra’. A pequenez do pensamento oficial, no entanto, era necessária para a vastidão do arbítrio, 

que se lançava contra o próprio exercício das liberdades de pensamento e expressão. 

O caráter sistemático das graves violações de direitos humanos é característica, em regra, 

dos regimes autoritários, e foi frequentemente alvo de denúncia na experiência histórica das 

Comissões da Verdade no mundo. Na Alemanha, constatou-se que ‘A violação dos direitos 

individuais e dos direitos políticos era determinada pelo sistema e foi reforçada pela arbitrariedade 

individual’. Em El Salvador, investigaram-se, além dos casos individuais que comoveram o país e a 

sociedade internacional, casos com ‘características similares que revelam um padrão sistemático de 

violência’ com o fim de intimidar a opinião pública.” 

Você quer continuar? 

 

A SRA. – Álvaro. Álvaro Okura. 

 

O SR. ÁLVARO OKURA – “A existência desse sistema repressivo propicia e autoriza, 

previamente, as diferentes violações de direitos humanos nos centros de tortura, execução e 

desaparecimento forçado, como bem assinalaram Miriam Lewin e Olga Wornat ao tratar da última 

ditadura militar na Argentina: 

‘Em um campo de concentração, é irrelevante verificar se existiu uma ordem expressa de 

estuprar, do mesmo modo que o é, se existia uma ordem de aplicar uma forma de tortura e não 

outra. O importante era que havia um sistema que autorizava uma forma de tratar, uma conduta 

prototípica.’ 

A própria existência de um sistema de violação sistemática de direitos humanos pelo Estado, 

com diferentes tipos de crimes que se conjugam para o controle social, é, por certo, gravíssima, 

gerando a desumanização das vítimas. Uma concepção estreita do que seriam essas graves violações 

manteria, pois, invisíveis o conjunto do sistema repressivo e a sua cadeia de comando, bem como 

seria contraditória com os objetivos de qualquer comissão da verdade, que deve, pelo contrário, 

revelá-los. 

Os órgãos de informação e o aparato da Repressão formaram um verdadeiro sistema, que 

impede uma análise isolada dos crimes da ditadura militar. Pode-se verificar essa característica, ao 

menos, em dois aspectos:  

a) Interligação entre diferentes condutas criminosas, por exemplo, a violação, para os 

presos políticos, do direito à ampla defesa e do acesso ao advogado, na recusa ilegal 
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de atendimento jurídico nos períodos de incomunicabilidade, por sinal, a própria 

prisão dava-se, em regra, na ilegalidade, era instrumental para a realização das 

torturas, das execuções e dos desaparecimentos forçados.  

Por vezes, tratou-se tecnicamente de crimes conexos aos de lesa-humanidade, e não 

conexos aos crimes políticos, que são os dos opositores à ditadura. Essa interligação 

foi percebida em plena ditadura militar, como o demonstrou a longa denúncia escrita 

pelos presos políticos no Presídio de Barro Branco, em 1975, endereçada ao 

Presidente do Conselho Federal da OAB, chamada de ‘Bagulhão’, que a Comissão 

Estadual da Verdade Rubens Paiva publicou e lançou em audiência pública.  

O documento, elaborado clandestinamente dez anos antes do ‘Brasil: Nunca mais’, 

nunca foi desmentido pelo Governo e demonstrou como as diferentes ilegalidades, 

crimes e atos repressivos da ditadura militar, violação do direito de defesa, censura, 

desrespeito às prerrogativas da advocacia, serviam para o funcionamento do sistema 

de tortura, assassinato e desaparecimento de que dependia o regime. 

Segundo a denúncia, ‘Montou-se, de norte a sul no país, uma tentacular máquina 

repressiva. Ela se estende da delegacia do bairro e dos quartéis da cidade ao Serviço 

Nacional de Informações (SNI), englobando os centros de informações de cada uma 

das Forças Armadas, os departamentos de ordem política e social, o sistema DOI-

CODI. Os centros clandestinos de tortura, execução e desaparecimentos forçados 

incluem-se nesse rol de espaços em que a ditadura revelava-se em sua face mais 

cruel e autêntica.  

Deve-se notar que a essencial pesquisa realizada pelo projeto ‘Brasil: Nunca mais’ 

corroborou, com base nos processos movidos na Justiça Militar, as várias denúncias 

que os presos políticos lograram fazer nesse período. 

b) A existência de questões de grande transversalidade, o que faz com que sejam 

afetadas por diversos tipos de violações de direitos humanos que, dessa forma, se 

interligam. A questão de gênero, por exemplo, é transversal: se ela se manifesta na 

vigilância aos movimentos feministas e de mulheres, também ocorre na tortura, que, 

no caso das mulheres presas, dava-se com caracteres distintos, especialmente no 

campo da violência sexual. Ademais, ocorreram abortamentos forçados e outros 

crimes, hoje caracterizados como violência obstétrica. Não estar atento a essa 

diferença de gênero significa deixar de reconhecer a especificidade das dores e dos 

danos sofridos por essas mulheres, e não fazer jus à memória e à verdade.  
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Essa questão foi devidamente percebida em poucos processos de Justiça de 

Transição. No caso da Comissão da Verdade do Equador, ‘as diferentes modalidades 

de violência que são perpetradas contra a mulher, o homem ou por razões de gênero’ 

servirão de parâmetro de análise para todo o Relatório, fazendo notar, segundo a 

Declaração das Nações Unidas sobre a eliminação da Violência contra a Mulher, e a 

Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a Violência contra a Mulher, 

que esses crimes não se restringem à violência sexual.  

No tocante à Argentina, constatou-se a necessidade de criar um marco legal que 

tipificasse a violência sexual, praticada no contexto da repressão política, como 

crime de lesa-humanidade, já presente no Direito Internacional. 

A questão étnica também é transversal, tendo em vista o racismo ainda presente na 

sociedade brasileira. A ditadura militar buscou ocultar a discriminação racial, 

embora a praticasse. Uma das preocupações da Comissão Estadual Rubens Paiva foi, 

justamente, a de recuperar a memória de militantes negros contra a ditadura, e 

levantar as violações dos direitos das populações indígenas. 

Trata-se, pois, do reconhecimento dos atingidos pela ditadura militar. É certo que a 

Comissão Rubens Paiva deu atenção especial aos mortos e desaparecidos políticos, buscando 

ampliar os perfis de 187 das vítimas da Repressão política, com base no essencial ‘Dossiê Ditadura: 

Mortos e Desaparecidos Políticos no Brasil: 1964-1985’, elaborado pela Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos. O trabalho, enviado à Comissão Nacional da Verdade, abrangeu 

os que nasceram e/ou morreram em São Paulo, ou tiveram parte significativa de sua militância 

política nesse Estado (167 pessoas), e parte (20) dos mortos e desaparecidos na Guerrilha do 

Araguaia que não tinham vínculo com este Estado.   

A Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva produziu, ainda, 12 videobiografias de 

mortos e desaparecidos políticos, disponível em seu canal no Youtube. 

No entanto, esta Comissão tinha consciência de que o universo dos atingidos pela ditadura é 

ainda maior, e realizou audiências que abordaram as vítimas anônimas da Repressão, que tiveram 

seus direitos violados pelos órgãos de segurança e outras instituições públicas.” 

Quer continuar? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – “Outra categoria foram as crianças: a elas foi dedicada 

uma série de audiências da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, que gerou uma das 

publicações desta Comissão, ‘Infância Roubada: Crianças atingidas pela Ditadura Militar no 

Brasil’, que é parte do relatório Final desta Comissão. Essas vítimas, na maioria filhas de militantes 
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políticos, foram ‘mantidas em cárceres clandestinos, nascidas em cativeiros, torturadas ou 

ameaçadas, outras chegaram a ser torturadas mesmo antes de nascer, ou assistiram à tortura em seus 

pais ou, então, viram seus pais serem assassinados’. 

As consequências traumáticas desse roubo da infância pela ditadura militar brasileira, que se 

estendem vida afora, devem, necessariamente, ser consideradas uma grave violação de direitos 

humanos. Sem isso, as Comissões da Verdade falhariam seriamente na questão do reconhecimento 

dos atingidos, e acrescentariam um obstáculo institucional às dificuldades de ordem psicológica e 

pessoal para a obtenção desses testemunhos.  

As dimensões arquitetônicas, urbanísticas e museológicas da memória também foram 

preocupação da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, o que se refletiu no capítulo deste 

Relatório ‘Locais da memória, Arqueologia da Repressão e da Resistência e locais de tortura’, fruto 

das audiências públicas sobre o assunto, e de atos como o da ocupação cultural do antigo DOI-

CODI de São Paulo, na data simbólica de 31 de março de 2014, em que alguns comemoraram os 50 

anos do Golpe de 1º de abril. 

A questão do reconhecimento estaria, também, comprometida sem a devida atenção aos 

mortos pela ditadura. Para se cumprir o direito à memória e à verdade, é necessário desconstruir as 

versões oficiais sobre os mortos e desaparecidos, que disfarçavam os crimes cometidos pelo regime. 

Essa negação do direito à memória e à verdade, o criminoso falseamento das mortes dos 

opositores, foi essencial para o funcionamento e a impunidade do aparato de Repressão da ditadura, 

e deve necessariamente ser atacada pelas diferentes Comissões da Verdade. Por conseguinte, a 

Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva realizou audiências sobre o Instituto Médico Legal, 

investigando a cumplicidade com os crimes do regime, sobre a Vala de Perus, para que se avance na 

tardia identificação dos mortos sepultados anonimamente, bem como diligências para que a 

Defensoria Pública do Estado de São Paulo assumisse o papel de retificar os atestados de óbito dos 

mortos pela Repressão. 

Na experiência internacional dos mecanismos de justiça de transição algumas Comissões da 

Verdade estrangeiras foram criticadas por terem se dedicado somente às vítimas diretas dos órgãos 

de Repressão: os torturados, assassinados e desaparecidos, e não terem dado atenção à violência 

estrutural, ao sofrimento cotidiano causado pela injustiça intrínseca do sistema. Para que o foco seja 

adequado às exigências da memória e da verdade, é necessário considerar também os fatores 

econômicos e sociais, que foram fortemente atingidos pelos regimes autoritários na América Latina. 

No caso da ditadura militar brasileira, essa violência estrutural socioeconômica é de crucial 

importância, considerando especialmente o papel da Fiesp na conspiração e na realização do Golpe 

que derrubou o presidente João Goulart, bem como no financiamento e aparelhamento da Repressão 
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e, em descoberta da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, da presença de seus 

representantes, e de Claris Halliwell, do consulado dos Estados Unidos, nos órgãos de repressão e 

tortura. Ademais, não se deve esquecer que, no mencionado Conceito Estratégico Nacional, os 

documentos legais básicos, de interesse da Segurança Interna, incluíam a Constituição Federal, a 

Lei de Segurança Nacional, a Lei de Imprensa e a Lei de Greve. 

A Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva manteve-se alerta a essas dimensões do 

autoritarismo que atingiram os direitos sociais do povo brasileiro, e realizou diversas audiências e 

eventos com foco nesses fatores que abordaram o campo da educação, a perseguição dos 

trabalhadores e dos sindicatos, a colaboração de empresas com a ditadura militar, o uso das 

instituições de saúde mental pela Repressão, entre outros. 

Em relação à participação das empresas nas graves violações de direitos humanos cometidas 

pela ditadura militar, deve-se lembrar que esses direitos não são obrigatórios apenas para o Estado e 

seus agentes. Na expressão utilizada pela Comissão Nacional da Verdade e da Reconciliação do 

Chile, devem ser considerados não só os atos cometidos por agentes do Estado, mas também outros, 

perpetrados por particulares, que atuam sob pretextos políticos. 

Com efeito, uma das descobertas da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, e que a 

imprensa não cuidou de repercutir, foi a visita do diretor da General Motors ao DEOPS/SP e a 

doação, por essa empresa, de abafadores de ruído para os instrutores de tiro. 

Para investigar essas violações de direitos humanos, a Comissão realizou 149 audiências 

públicas, até novembro de 2014, para coleta de depoimentos, compilação de documentos e oitiva de 

testemunhas, priorizando 167 casos de mortos e desaparecidos políticos que nasceram ou foram 

assassinados no estado de São Paulo.  

Além disso, fizemos mais 20 casos de desaparecidos políticos da Guerrilha do Araguaia. 

Nesses casos, partindo do acervo de informações já acumulado pelos organismos de direitos 

humanos e pelos familiares, a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva aprofundou algumas 

linhas de investigação dos crimes cometidos pelos agentes públicos contra opositores políticos, tais 

como sequestros, torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados, apontando também as 

circunstâncias desses crimes e a autoria dos mesmos. 

As audiências públicas foram, desde sua constituição, a espinha dorsal do funcionamento da 

Comissão. Por meio delas, estruturaram-se os caminhos das investigações, efetuaram-se os 

encaminhamentos pertinentes e realizaram-se as articulações junto aos grupos de sobreviventes e 

familiares, fortalecendo o processo de reparação simbólica e moral das vítimas.” 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, no estande de tiro, a GM não 

comprou, só, os abafadores, ela montou todo o estande de tiro, completo. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Ah, sim. É bom acrescentar aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acho que é bom corrigir isso. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – É.  

“Além da função de elementos para as investigações, as audiências são instrumentos 

utilizados para provocar uma sensibilização pública em torno do tema, repercutindo mais 

amplamente essa pauta. Para atingir esse objetivo, os eventos foram sempre abertos ao público, com 

transmissão por internet e pela ‘TV Alesp’, com disponibilização das gravações em canal específico 

no Youtube, e das transcrições das audiências, que foram incluídas no anexo deste Relatório.  

Elas não se destinaram, apenas, a obter informações sobre os casos investigados, mas 

também para garantir um espaço legal e institucional de elaboração e narrativa para as vítimas das 

violações de direitos humanos. Em outras palavras, assumiram função primordial de conferir voz às 

vítimas e de empoderar os grupos de sobreviventes. Foi marca, desta Comissão, a centralidade na 

figura das vítimas e sobreviventes, mediante o reconhecimento oficial da versão da história 

reconstruída pelos familiares em sua longa luta como ponto de partida dos trabalhos de 

investigação. 

O Conselho Consultivo foi um órgão externo e permanente de participação 

institucionalizada, composto por indivíduos de notória atuação na luta por memória, verdade e 

justiça, oriundos tanto da sociedade civil quanto de instituições governamentais. O objetivo maior 

do Conselho era garantir transparência e participação nas atividades realizadas pela Comissão da 

Verdade. Nessa linha, as principais atribuições desse órgão foram o aconselhamento e a emissão de 

pareceres sobre as questões que lhe forem submetidas pela Comissão da Verdade, bem como 

reuniões periódicas para discussão dos trabalhos da Comissão. 

Por meio do instrumento das audiências públicas, foram recebidos documentos dos acervos 

pessoais e oficiais, tomados depoimentos de testemunhas diretas, familiares e especialistas para 

apuração dos casos. Na medida do possível, com as informações coletadas, a Comissão registrou 

pistas que permitem a busca do paradeiro dos corpos dos desaparecidos, identificou e localizou 

agentes públicos apontados como responsáveis pelas violações de direitos humanos, encaminhou 

requerimento de documentação aos órgãos oficiais com o objetivo de complementar os relatos 

pessoais sobre os casos, realizou novas audiências convidando outras testemunhas, dentre outras 
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medidas pertinentes. Esse trabalho foi necessário, em razão da pequena estrutura da Comissão: para 

a pesquisa, ela necessitou das contribuições da sociedade civil e dos especialistas, inclusive 

estrangeiros, como Anthony Pereira, Fabiana Rousseaux, Horacio Verbitsky, Kenneth Serbin, Luis 

Fondebrider, Mariana Alejandra Segura, Patrícia Bernardi e Pilar Calveiro. 

Em um segundo momento, já realizado o registro de cada caso e a oitiva dos testemunhos, 

foram convidados e convocados a prestar depoimentos alguns agentes públicos, apontados como 

autores ou cúmplices das violações de direitos humanos. 

Basicamente, a documentação apresentada à Comissão pelos familiares, mais os acervos 

documentais acessados durante os trabalhos, serviram de base para a preparação deste Relatório 

final, que também engloba os testemunhos prestados de forma sistematizada, bem como as 

recomendações de reformas legislativas e institucionais. 

Isso demandou uma articulação estreita e permanente com o movimento por memória, 

verdade e justiça, tanto na concepção das atividades quanto na execução das mesmas. 

Transparência, participação social e divulgação intensa das atividades e de seus resultados, sempre 

com a finalidade de atingir um público mais amplo e além dos grupos historicamente envolvidos 

com essa temática, foram objetivos perseguidos cotidianamente. 

Nessa articulação, a Comissão Estadual da Verdade “Rubens Paiva” realizou diversas 

iniciativas de memória, verdade e justiça. Ela organizou e/ou participou de diversos atos políticos: 

em 31 de março de 2014, organizou, com outras entidades, a ocupação do prédio da 36ª Delegacia 

de Polícia, em que funcionou a OBAN, depois o DOI-CODI. Hoje, continua a funcionar como uma 

delegacia. Nessa ocasião, divulgamos o ‘Manifesto Ditadura Nunca Mais: 50 anos do Golpe 

militar’, cujas exigências estão presentes entre as recomendações deste Relatório: 

 Imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso 

Araguaia e reinterpretação da Lei da Anistia;  

 Localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos e esclarecimento das 

circunstâncias e dos responsáveis por suas mortes; 

 Identificação e punição dos torturadores, estupradores, assassinos, mandantes, 

financiadores e ocultadores de cadáveres; 

 Desmilitarização das Polícias e rompimento do ciclo de violência perpetuado pelas 

corporações; 

 Que esta instalação policial, que aqui ainda persiste, cujo prédio foi tombado pelo 

Patrimônio Histórico, seja imediatamente transformada em um Memorial em 

homenagem às vítimas, aos mortos e aos desaparecidos políticos da ditadura militar 
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 Imediata abertura de todos os arquivos da ditadura, em especial da polícia técnico-

científica do estado de São Paulo. 

As recomendações, gerais e as específicas, de cada capítulo deste Relatório, além desses 

pontos, englobam outras questões que continuam atuais, como o fim dos autos de resistência 

seguida de morte, a oposição à redução da maioridade penal e a recusa da criminalização dos 

movimentos sociais. Nesses três casos, temos uma herança do tratamento do cidadão como ‘inimigo 

interno’, o que é típico da doutrina de segurança nacional da ditadura militar. 

Outro evento, em momento mais dramático dos trabalhos desta Comissão, foi ‘Pelo dever e 

pelo direito de sepultar os mortos’, ato inter-religioso em memória dos mortos e desaparecidos da 

ditadura militar. Ele ocorreu no dia 2 de novembro de 2013, no Ossário do Araçá, onde estão as 

1.046 ossadas encontradas no Cemitério Dom Bosco, em Perus, bairro periférico da cidade de São 

Paulo, que incluem vítimas do Esquadrão da Morte e mortos e desaparecidos políticos.  

Realizar-se-ia, no dia 3, a abertura da instalação ‘Penetrável Genet – Experiência Araçá’, 

dos artistas Anna Ferrari e Celso Sim, em homenagem a essas vítimas da ditadura. Na madrugada 

do dia 3, no entanto, a instalação artística foi danificada, e três sacos plásticos com aquelas ossadas 

foram abertos e os restos mortais, derrubados e espalhados no chão. Os criminosos ainda não foram 

identificados. A abertura foi adiada para o dia 5 de novembro, quando a Comissão realizou um ato 

de repúdio ao atentado. Tratou-se de um sinal eloquente de que a herança da ditadura militar não foi 

superada no país, e que as ações desta Comissão, e das outras existentes no país, não se voltam 

apenas para o passado, elas dirigem-se para os dias de hoje, e para o futuro da democracia 

brasileira.” 

Você quer terminar? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Parabéns, hein! Deixa-me, 

só, baixar um pouquinho a emoção. Vamos lá. 

“A Comissão Estadual Rubens Paiva buscou, desde sua forma de funcionamento, seguir os 

princípios democráticos que foram negados pelo Golpe de 1964, sem os quais não é possível fazer 

jus à memória, à verdade, à justiça, e às reformas institucionais, que continuam necessárias para o 

país em seu longo processo de Justiça de Transição.  

Por essa razão, todo o material produzido por esta Comissão, este relatório com seus 

milhares de páginas de anexos contendo as transcrições das audiências e os documentos 

encontrados, os vídeos dessas audiências e os três livros publicados ficarão disponíveis, 

gratuitamente, na Internet. 
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Esse princípio democrático e a participação popular foram, sempre, explicitados, mais de 

uma vez, pelo presidente da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, deputado estadual 

Adriano Diogo: 

‘A Comissão da Verdade não pode ser vista como um movimento isolado da sociedade. Ela é 

produto de uma luta. Então, nem o Estado brasileiro, nenhum partido político, nenhum Governo 

pode ser única e exclusivamente o canal de representação da sociedade. A Comissão da 

Verdade, tanto a Nacional, criada na forma da lei, como as estaduais e as municipais são 

produto da luta, da resistência do povo brasileiro’. 

O término dos trabalhos das Comissões da Verdade não representa um ponto final para o 

processo de Justiça de Transição. A luta por memória, verdade, justiça, e pela reforma das 

instituições, prossegue. Esperamos que este Relatório sirva como mais um instrumento da 

resistência. (Palmas.) 

As Recomendações nós já havíamos lido, não é? Então, vamos concluindo, por aqui, a 

leitura.  

E, lógico não podemos deixar de parabenizar, além do trabalho, todo, realizado por esse 

grupo, essa comissão de redação, que produziu um documento muito bom. 

Para quarta-feira está marcada, na sede da OAB, não entendi direito se serão duas 

cerimônias; pelo que eu estou entendendo, a sessão oficial será na sede da OAB, lá em Brasília. 

Lamento, profundamente, que não seja uma sessão pública, aberta a todo o povo brasileiro. E, 

dentro das limitações, nós continuamos coerentes, e fizemos uma leitura, do Documento, aberta a 

todas as pessoas, transmitida pela Internet, ao vivo, e por quem quisesse participar. 

No início, vocês viram aqui, que nós tivemos que tolerar a presença daquele provocador, 

mas ele se cansou e se retirou, e nós continuamos. Foi convencido, talvez ele tenha sido doutrinado. 

E, daqui a alguns minutos, prossegue essa sessão da Comissão da Verdade, Comissão de 

Direitos Humanos, com a homenagem que nós vamos fazer ao padre Luigi, que é aquele grande 

sujeito do Movimento da Carestia, que resgatou o corpo do Santo Dias, depois que a Polícia matou; 

ao Doutor Belisário, que é nosso companheiro e parceiro, e o padre José Rezende. 

Eu queria ver se, nenhuma das pessoas que permaneceu até agora, gostaria de se manifestar. 

Hoje a tem, aqui, o Dermi Azevedo, que veio nos visitar, está conosco, aqui, desde o início. Tem o 

Aly. Queria ver se alguns companheiros gostariam... E, para que a gente vá, já, caminhando.  

Então, tem duas pessoas inscritas, o Dermi Azevedo, e o Aly. 

Com a palavra, nosso companheiro Dermi Azevedo. 

 

  O SR. DERMI AZEVEDO – Eu penso que, o dia de hoje é um dia histórico na nossa luta. 

E há uma convergência simbólica, muito grande, entre a inauguração do Monumento, e essa sessão 
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da Comissão da Verdade. Porque os monumentos, geralmente, são construídos para fixar. E esse 

Monumento, inaugurado hoje, é feito para instigar, para provocar reflexão e ação, como é o trabalho 

da Comissão. Abre caminho para várias outras pesquisas, várias outras investigações. E nós 

parabenizamos a Comissão, pelo trabalho realizado.   

Eu gostaria de assinalar, brevemente, alguns pontos que, no nosso ponto de vista, merecem 

ser retomados e continuados.  

O primeiro é de que, ainda, há muita coisa para investigar. Isso parece uma obviedade, mas 

acho importante que se investigue a interferência do Governo dos Estados Unidos na montagem, e 

na manutenção, da Repressão no Brasil. São conhecidos os casos do Dan Mitrione, do embaixador 

Lincoln Gordon, e, em nível latino-americano, da Escola das Américas, no Panamá, depois 

transferida para o território norte-americano. 

Ao mesmo tempo, o papel das igrejas na Repressão. Não apenas o caso da TFP, que, até 

aquela época, a Organização ligada à igreja, mas o caso de bispos. E nós sabíamos que, no DOPS de 

São Paulo, funcionava uma delegacia, informal, apenas para receber denúncias de religiosos contra 

religiosos, bispos contra padres, padres contra bispos, pastores, e ela fez um trabalho de informação, 

muito sério, que facilitou o trabalho da Repressão na Igreja Católica, particularmente.  

Do mesmo modo, me parece que há alguns temas, transversais, que mereceriam 

aprofundamento, continuidade. É o caso da educação. A ditadura e a educação, no Brasil. Várias 

experiências históricas foram interrompidas, como todo mundo sabe, aqui, o trabalho do Paulo 

Freire, as reflexões do Anísio Teixeira, da Maria Nilde Mascellani. Eu, mesmo, fui processado na 

época, acusado de difamar a imagem do Brasil, por ter produzido, para a assessoria educacional 

Renov, dirigida por Maria Nilde Mascellani, um trabalho sobre a escalada fascista nos livros, de 

Educação Moral e Cívica, adotados no Brasil. 

Há ainda, me parece, um vazio de pesquisas, de investigações, sobre a Repressão dentro das 

próprias Forças Armadas, e nas Polícias Militares. Aqui em São Paulo é sabido que houve a 

detecção de um núcleo de resistência à ditadura, composto por oficiais da Polícia Militar, e que foi 

objeto de repressão. Isso precisaria, também, ser investigado.   

Por último, quero dizer que, quem está vivendo o momento atual, e quem passou pela 

Repressão, sabe, muito bem, o que ela significa. Meu filho, com apenas 1 ano e 7 meses, foi 

torturado, quebraram-lhe os dentes, levaram-no até São Bernardo do Campo, na casa dos avós, 

arrombaram as portas da casa, de madrugada, e jogaram o Carlos Alexandre no chão. Ele ficou 

lesionado, durante toda a vida. E eu digo que ele não se suicidou, ele foi suicidado, foi morto, pela 

ditadura. Porque ele foi reconstruindo, num processo misterioso, tudo por que passou.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



37 
 

 
 

Então, esse trabalho de resgate da infância que foi atingida pela Repressão, merece todo 

nosso elogio, nossos cumprimentos. Até porque houve muitos mais casos do que esse. 

Eu conversei, uma vez, com uma companheira de Ribeirão Preto, que foi esterilizada. E ela 

revelou isso, depois de muito hesitar, porque ela queria ter um filho, e não pôde, porque ela foi 

torturada, para ser esterilizada, pela Repressão.  

 E, por fim, ainda, desculpem, eu quero prestar uma homenagem, creio, de todos que estão 

aqui presentes, ao deputado Adriano Diogo. (Palmas.) Quero dizer, Adriano, que ele, o Nilmário, o 

Eduardo Suplicy, são parlamentares do povo. E, como o povo é uma instituição permanente da 

República, eles serão, sempre, os nossos parlamentares. (Palmas.) E, só, temos que agradecer a 

você, Adriano. (Palmas.) Muito obrigado para todos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Aly. Eu, só, queria dizer o 

seguinte, a cerimônia do prêmio Santo Dias não vai ocorrer aqui, vai ser lá no plenário maior, no 

plenário dos deputados. Então, todo mundo que estiver aqui, nesta sessão, sinta-se convidado, para 

a gente continuar a nossa sessão, lá no plenário, em homenagem aos nossos companheiros, 

principalmente ao Santo Dias, que é do movimento operário.  

Aly. 

 

O SR. OSVALDO ALY JUNIOR – Queria começar por onde terminou o Dermi Azevedo, 

agradecendo toda a abertura que o deputado Adriano Diogo deu para as organizações, da sociedade 

civil, poderem colaborar nos trabalhos de investigação, elaboração e documentação, com relação a 

questões específicas da atuação da ditadura militar, e dos Governos Estaduais, no caso, o do estado 

de São Paulo. 

Para nós, foi um trabalho muito rico, porque a gente conseguiu dar uma dimensão, no caso 

nosso, do campo, do que foi a Repressão aos trabalhadores rurais e aos camponeses do estado de 

São Paulo, onde a gente pôde contabilizar 450 eventos de conflito, que envolveram mais de 300 mil 

trabalhadores rurais e camponeses. 

Queria aproveitar, inclusive, para fazer uma observação, com relação ao que está aqui, no 

documento oficial, da Apresentação, na página 5. Porque este trabalho do Gilney Viana, que 

inclusive é um amigo, e a gente já conversou bastante sobre esse documento que ele fez, é um 

trabalho inicial, onde ele fez um apanhado.  

Então, assim, depois de todo o esforço que a Comissão Estadual da Verdade fez, a gente não 

divulgar o dado que São Paulo encontra, ou seja, 450 conflitos que envolvem mais de 300 mil 

trabalhadores rurais e camponeses, onde tem gente assassinada que nem investigação existiu, na 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



38 
 

 
 

época, como foi o caso da greve de Guariba, onde a gente tem trabalhador rural assassinado, que 

nem investigação existiu, num caso desse. Eu acho que isso era uma questão importante, da gente 

poder, talvez, colocar na Apresentação.   

Uma coisa que eu queria dizer, que eu senti falta, eu acho que a gente precisava, também, 

apresentar, um pouco, as coisas com relação ao Governo do estado de São Paulo. O caso, por 

exemplo, do ex-governador Laudo Natel, que, à época, governador, não coibiu grilagem de terras 

no Pontal. Hoje ele, ex-governador, é um grileiro de terras, que reivindica regularização de grilo de 

terra, dele, no Pontal do Paranapanema.  

Então, situações como essa, a gente precisava... Eu queria, só, entender, se isso está nas 

recomendações dos capítulos, se isso... Não, então, eu queria levantar a dúvida, como é que fica? 

Porque eu senti a falta de algumas indicações relacionadas ao Governo do estado de São 

Paulo. Eu acho que isso, a gente precisava deixar a questão encaminhada. Porque nós, como 

sociedade civil em São Paulo, temos condições de, São Paulo, cobrar o Governo do estado, de uma 

série de omissões que o estado de São Paulo, e culpabilidade do estado de São Paulo, com relação a 

essa questão. 

Era mais isso, e eu queria pedir um esclarecimento como é que são os capítulos, essas 

recomendações. 

E agradecer a oportunidade que o deputado Adriano Diogo nos abriu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos, primeiro, eliminar todo e 

qualquer personalismo. O trabalho foi um trabalho da Comissão, então, toda abertura e toda 

pluralidade, é uma visão da Comissão.      

Então, eu acho que o Dermi colocou, com bastante precisão, nós fizemos um seminário, até 

o coordenador, acabou de sair, o coordenador do Seminário de Educação estava aqui, conosco, até 

agora. Então, respondendo à sua pergunta. 

Hoje, pela manhã, teve o seminário, promovido pelo Incra, do Estatuto da Terra. Em 

seguida, teve o seminário do Grupo 13, dos trabalhadores, dos sindicalistas, a perseguição dos 

trabalhadores nas fábricas.  

Quanto à Embaixada Americana, é muito pertinente a sua colocação, porque, depois da 

Embaixada Americana, veio a Embaixada Francesa com o general Paul Aussaresses, depois veio a 

Scotland Yard. Se bem que o Ivan começou com o livro do DOPS, que tinha a comprovação da 

Embaixada Americana, depois, veio o documentário do Alípio, o filme do Camilo Tavares, e, aí, a 

Embaixada Americana vários, vários, vários trabalhos em Recife, o próprio interrogatório do 

Zarattini, e começou a aparecer a Embaixada Americana. 
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O livro da Leneide, que detalha a participação, nós fizemos a audiência sobre o general Paul 

Aussaresses, e a Escola da Contrainsurgência da Amazônia, e a formação dos Esquadrões da Morte, 

a gente esperava ter antes da conclusão dos trabalhos. Da Scotland Yard, é uma coisa, ainda, meio, 

que tem algumas coisas, mas está, mais, no Rio de Janeiro. Mas tem que ter. 

E os militares, o redator do capítulo dos militares, o organizador está aqui, embora, ainda, 

estão previstas algumas audiências, como a dissolução da Força Pública e da Guarda Civil, no dia 8 

de abril de 1970, que milhares de pessoas foram afastadas das suas funções, bom, enfim. Esse 

capítulo dos militares, mais qual, e o Aly, qual é a metodologia? Tudo tem que ser feito através de 

textos.  

Nós conseguimos prorrogação do prazo da Comissão até 15 de março, por exemplo, dia 12, 

segunda-feira, ainda no capítulo da Repressão, vem o livro do Godoy, que é aquele trabalho de 10 

anos, que o Godoy fez, entrevistando todos os torturadores da OBAN.  

Então, ainda 12, depois do lançamento do livro da Comissão Nacional, vai aparecer o livro 

do Godoy, que é o “Casa da Vovó”. O capitão está organizando, ainda, outros seminários. Mas o 

texto do capítulo dos militares, ainda está incompleto.  

A mesma coisa, da violência no campo do estado de São Paulo. Esses conflitos, já no fim da 

ditadura, que é da Organização dos Trabalhadores Rurais de Leme, de Guariba, todas essas questões 

do capítulo chamado Boias-Frias, tem que vir na forma de texto. Na forma de texto, para que possa 

ser incorporada.  

Assim como o do Grupo 13 dos Trabalhadores, eles adotaram uma metodologia de enviar, 

direto, pra Nacional, não veio nem pra nós, foi essa a opção que fez.  

Na medida em que esse texto vier, e os índios, que os meninos, aqui, estão fazendo um 

esforço enorme para incorporar os índios, que tem alguma coisa de índio no estado de São Paulo, 

mas tem coisas, tão graves, que ocorreram no Brasil, que não foram acolhidas pelo texto da 

Nacional, que vão vir pra cá. 

Assim como a questão dos homossexuais, educação, violência nas instituições psiquiátricas, 

a imprensa alternativa, gênero, bom, enfim. Tem muita coisa pra ser escrita.  

Então, nós não podíamos deixar de hoje, no dia 8, dia 10, nessa semana, na medida em que 

nós fizemos um trabalho, enorme, para influenciar a cara do Relatório da Nacional, deixar de ler 

nosso Relatório da forma que ele foi feito, e de uma forma pública. Agora, é evidente que não é um 

Relatório acabado, não é, também, não tem nenhuma visão sectária, que outras contribuições 

tenham que vir, deverão vir. Foi, mais ou menos, uma coisa da equipe da Casa, digamos assim.  

Essas outras contribuições importantíssimas, com o trabalho que vocês fizeram, do campo, 

como o trabalho do capítulo dos trabalhadores, dos militares, da educação, que não é possível não 
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falar da Maria Nilde, do Colégio de Aplicação, enfim, de toda, a madre Cristina. Enfim, tem o 

capítulo dos advogados, tem todo o capítulo das igrejas, e mesmo aquela que o Ivan organizou, das 

universidades, daqueles núcleos dos militares em formação, que funcionavam dentro das 

universidades, e mesmo da Petrobrás, Vila Socó, que foi uma coisa que nós fizemos o investimento, 

mas as estatais tinham aqueles núcleos, as DSI, não é, bom, enfim. 

Então nós... Dermi... Dá o microfone pro Dermi, por favor. 

 

  O SR. DERMI AZEVEDO – Há um documento importantíssimo, que é o  

Relatório Veras. Esse Relatório, Veras, foi produzido... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Veras? 

 

  O SR. DERMI AZEVEDO – Veras, era um delegado da Polícia Federal. O governador do 

Rio Grande do Norte, Aluízio Alves, contratou, ilegalmente, um grupo de delegados da Polícia 

Federal, para investigar os servidores públicos sobre a sua fidelidade, ou não, à ditadura. Esse 

relatório, que eu vou encaminhar para a Comissão, ele gerou a demissão de 400 servidores públicos. 

E gerou, por exemplo, o desaparecimento de Luiz Maranhão Filho, a prisão de Djalma Maranhão, 

que foi prefeito de Natal, e morreu exilado em Montevidéu. Então, eles fizeram a investigação, ao 

modo deles, e publicaram, a pedido do Governo do estado, esse relatório. Creio que é um 

documento, também, fundamental, a ser citado, e está já publicado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Correto. Isso é o trabalho do Roberto 

Monte. Mas tem o trabalho da Universidade Federal da Paraíba, que eles vão concluir agora, que é o 

das Ligas Camponesas, que, sequer, foi acolhido pela Comissão Nacional. Sequer. Sequer, sequer. 

Das Ligas Camponesas, que a Lúcia Guerra está fazendo, coordenando, lá, na Paraíba. Que nós 

pretendemos, sem nenhuma pretensão de ser substituto da Nacional, acolher tudo que não foi pra 

Nacional. 

Mas o que precisa ficar claro, é que, quando o Relatório da Nacional começou, ela tinha 

apriorismos, que era mortos e desaparecidos não tinha lugar, Araguaia não tinha lugar, papel da 

Embaixada Americana não tinha lugar, papel das empresas e dos empresários não tinha lugar. E 

isso, tudo, foi se modificando. Eu acho que foi uma contribuição importante, a contribuição de São 

Paulo, independente do número de audiências, é essa discussão a ser travada com a Nacional, eu 

acho, foi a maior contribuição. Perus, as ossadas, Araguaia, as valas comuns, a vala comum lá de 

Foz do Iguaçu, os Sítios da Memória, enfim, mesmo as Casas da Morte, Petrópolis e a Usina 
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Cangaíba, e outras Casas da Morte. E é por isso que nós estamos defendendo a formação de uma 

Comissão Permanente que continue, evidentemente, porque tem muita coisa, ainda, pra ser feita, e 

ser apurada. 

O trabalho da Universidade Federal da Paraíba é exemplar, exemplar. E, como você também 

tem razão, o pessoal, lá, do Rio Grande do Norte, de Natal, desse Relatório Veras. E o pessoal do 

Pará, que ainda está trabalhando, começou tarde pra chuchu, e ainda está tentando fazer.  

Tem mais alguma coisa? Capitão. Paz. Companheiro Paz.     

 

  O SR. FRANCISCO JESUS DA PAZ – A minha intervenção, é mais um agradecimento 

pela oportunidade que nos deu, à Comissão dirigida pelo Diogo, com a sua equipe. Porque nós 

tínhamos algo a resgatar, de memória, do nosso lado. Eu sou capitão da PM, e, no nosso caso, nós 

tivemos os militares da resistência democrática à ditadura militar. Eram os militares nacionalistas, 

ou militares legalistas, que já se opunham à preparação do Golpe de 1964. E, logo que ocorreu o 

Golpe, foi um dos primeiros grupos a sofrer a repressão da ditadura.  

No nosso caso específico, já no dia seguinte ao Golpe, a diretoria da Associação dos Cabos e 

Soldados foi presa, e conduzida ao navio Raul Soares, ancorado em Santos. O mesmo ocorreu com 

a diretoria da Associação de Sargentos da Polícia Militar, que tinha um trabalho de articulação 

política muito grande, porque apoiávamos as Reformas de Base do Governo, reivindicávamos 

mudanças institucionais, como o direito de voto para cabos e soldados, direito de voto para 

sargento, que não tínhamos, e, por isso, a Repressão foi muito dura. 

Todas essas diretorias foram destituídas, depois da prisão, e, depois, nós tivemos a 

continuidade dessa luta, e muitos companheiros foram presos, e, inclusive, banidos, como o caso do 

Pedro Lobo. Pedro Lobo era sargento, comigo, foi preso, torturado e banido, foi pra Alemanha 

Ocidental, com a troca pelo embaixador da Suíça. Tivemos o capitão Vânio, também trabalhamos 

juntos, e, inclusive, foi assassinado no Estádio Nacional do Chile, também foi banido, e trocado 

pelo embaixador.  

E a referência (ininteligível) fiz, no dia 3 de julho de 1975, 104 militares da Polícia Militar 

foram presos, inclusive eu. Presos e torturados. Um ponto importante desses presos de julho de 

1975, acusados de pertencer ao Partido Comunista, tivemos o assassinato do tenente José Ferreira 

de Almeida que, no dia 8 de agosto de 1975, apareceu enforcado, na sala n° 2 do DOI-CODI, a 

mesma do Herzog, quer dizer, poucos dias antes, com a mesma farsa da morte do Herzog. E que, 

até hoje, nós não tivemos, ainda, a verdade sobre o assassinato desse companheiro. Ele era diretor 

da Associação dos Oficiais da PM.  
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Isso no dia 8 de agosto. E, no dia 18 de agosto, o coronel Maximino, que também estava 

preso conosco, foi assassinado, e, até hoje, não se tem a verdade sobre esse assassinato. Porque ele 

esteve preso, foi muito torturado, como o Ferreira de Almeida, e a versão do Exército é que ele foi 

libertado, colocado em um táxi, aqui na Rua Tutóia, e conduzido para Campinas, onde residia, e 

chegou lá morto. Então, essa é a versão do Exército. A nossa dúvida é que ele já saiu morto do 

DOI-CODI. Isso não foi elucidado, até hoje. 

E, um ponto importante, é que os militares da resistência democrática, da ditadura militar, 

foi mais de 7.500 militares, e essa história, essa memória, ela é desconhecida do povo brasileiro. 

Então, foi graças ao apoio, ao espaço que nos foi dado pela Comissão aqui, pela equipe do Diogo, 

que tivemos a oportunidade de promover três audiências. Uma, só, não deu conta, foram três dias de 

audiências com militares que foram presos, torturados, banidos, resgatando essa parte da história, 

repressiva, da ditadura militar. 

Então, outro ponto importante nas Recomendações, adotadas pela Comissão, é muito 

importante a revogação da Lei 667, de 1969, que, essa lei que foi construída durante o Golpe dentro 

do Golpe de 1964, que organiza, trata do efetivo, da organização, do treinamento, do adestramento, 

do emprego das Polícias Militares do Brasil. É o entulho autoritário da legislação da ditadura, do 

período mais feroz da ditadura. E que continua vigendo.  

Então, quando nós vemos as ações, os desaparecimentos dos Amarildos, que não é único, 

temos que ter em conta que a legislação que fundamenta, repetindo, treinamento, recrutamento, 

seleção, formação, adestramento e emprego das Polícias Militares, é daquele período. 

E outro ponto, também, que foi adotado nas Recomendações, é o Decreto 88.777, de 1983, 

do último general-ditador, do Figueiredo, que regulamenta a 667. E o que há de mais importante 

nesse decreto, de mais absurdo, é que o Artigo 45 desse decreto, fundamenta as atividades do 

Serviço de Inteligência, do Serviço Secreto as Polícias Militares do Brasil, que, na verdade, é uma 

Polícia Política, que faz a vigilância, que faz o controle social dos movimentos sociais, dos 

movimentos sindicais, e, inclusive, pudemos presenciar, inclusive fazendo a vigilância e anotando 

audiências públicas desta Comissão, recentemente. E esse Serviço de Inteligência, essa Polícia 

Política, ela, atualmente, é subordinada à região militar de onde está sediada a Polícia Militar. 

Então, o controle dessa Polícia Política não é da sociedade civil, não é do Poder Civil, é do 

Poder Militar, sem nenhuma ingerência, sem nenhum controle do Poder Civil. Repetindo, é o Artigo 

45 do Decreto 88.777, de 1983, do último general-ditador.     

E é importante que, em 1983, foram extintos os DOPS. Os DOPS foram extintos. Mas um 

serviço muito mais efetivo, muito mais abrangente, que está espalhado em todo território de cada 

Unidade da Federação, que é essa Polícia Política das Polícias Militares, não foram extintos. Pelo 
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contrário, foram fortalecidos, preservados e tirados do controle do Poder Civil. O que significa, para 

nós, uma atenção, um alerta, muito grande, para aqueles que militam pela justiça social do Brasil, 

pela liberdade, etc. 

Então, esse ponto importante, que está no Relatório, pra nós merece muito mais do que isso, 

e, sim, um movimento da sociedade civil, um movimento dos movimentos sociais, para que o 

Governo, o Governo Federal, acabe com isso. Esse é um ponto importante, porque o capítulo da 

Segurança Pública, as Forças Armadas, na Constituição de 1988, abrigou toda a doutrina da 

Segurança Nacional, da segurança interna, todo aparato repressivo foi intocado, na Constituinte, e 

preservado, até hoje. 

Esse é o grande desafio, não somente para a Comissão, mas para os movimentos sociais, os 

movimentos democráticos do Brasil. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nossa! Que beleza!  (Palmas.) Capitão, 

mas pode ficar sossegado, que a P2 já está tão integrada na nossa Comissão, que vai, até, na festa 

dos nossos netos. (Risos.) 

 

 A SRA. – A Carla pediu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pois não. Com a palavra. 

 

A SRA. CARLA – Eu queria, rapidamente, agradecer o trabalho da Comissão do Estado, 

aqui da Assembleia. Eu tenho acompanhado, bem de perto, o trabalho de vocês, e conheço a garra, a 

força que tem toda essa equipe, e o trabalho que vocês fizeram é uma referência, pra gente, em 

todas as frentes que trabalham com memória.    

Eu imagino qual foi o esforço, hercúleo, que deve estar sendo transformar todo o volume de 

informações que vocês levantaram, nas inúmeras audiências, em um relatório conciso, um relatório 

completo, que possa deixar registrado todo esse trabalho. 

S acho que, o maior legado, ainda, que vocês deixam, é, de fato, esse “modus” de fazer e de 

trabalhar que a Comissão desenvolveu. Sempre de uma forma tão aberta, tão transparente, sempre 

com audiências públicas, divulgadas em todos os cantos da cidade. Eu via várias delas, e sempre 

tinha um depoimento que dizia, “Olha, depois de 40 anos, tive coragem de falar pela primeira vez”, 

eram, sempre, depoimentos muito emocionados, e prestaram contribuição inegável para o estado de 

São Paulo, para a cidade de São Paulo. 
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E a sua luta, Adriano, inspira a todos nós. Eu queria te agradecer, e te dizer a admiração que 

todos nós temos, e que eu tenho, por você, e pela equipe toda. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado. (Palmas.) 

Só faltou, para concluir, aquele recado da Nacional, que tinha que colar. Ah, está aí, já? Está 

bom. 

Mais alguma coisa? Pádua, alguma coisa? Thaís, fala. 

Então, tá bom. Tudo bem?  

Pessoal, então nada mais havendo a tratar, damos continuidade, daqui a pouco, lá no outro 

plenário, prêmio “Santo Dias”, a sessão está encerrada. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

   

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

08/08/2014 

 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – São Paulo, 8 de agosto de 2014, 

plenário D. Pedro. Audiência conjunta da Comissão Nacional da Verdade, com a presença da Dra. 

Rosa Cardoso, e da Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva, 133ª audiência pública. 

Está instalada a 133ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, dia 8 de agosto, plenário D. Pedro, para oitiva do caso Luiz Eduardo da Rocha 

Merlino. 

Formação da Mesa. Eleonora Menicucci, Rosa Cardoso, Andrey Borges de Mendonça, 

Ângela Mendes de Almeida, Adriano Diogo na Presidência. 

Precisava de um ou dois microfones sem fio, por favor. Então, vamos lá. 

Podemos dar início aos trabalhos.  

Eu queria passar a palavra para a Dra. Rosa Cardoso. 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA – Bom, nós combinamos fazer essa 

sessão aqui, passando logo a palavra a vocês, sem maiores solenidades, porque, realmente, o objeto 

aqui do nosso encontro é ouvir esse depoimento. 

De modo que eu posso, até, fazer umas considerações depois do seu depoimento. 

Mas queria que hoje, esse é o foco da nossa reunião. Está bem? 

Então, posso passar, já, a palavra para... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Eleonora Menicucci. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Boa tarde a todas e todos.  

Eu quero dizer que, embora com muito sofrimento, todas as vezes que eu faço esses 

depoimentos, remonta a período muito duro, que uma geração, toda, viveu. E especialmente eu, no 

caso, que vou falar de mim. 

  Então, sem dúvida nenhuma, cada vez é um “revival” da tortura vivida, e da situação que 

nós vivemos. Portanto, é um momento de sofrimento, mas também de orgulho de ter sobrevivido, e 

poder contar. Narrar.  
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Mas não é fácil. Amelinha está aqui, sabe que não é fácil, e é muito difícil. E o próprio 

Adriano Diogo. 

Eu fui presa em 11 de junho de 1971, e, na época, eu tinha uma filha de 1 ano e 10 meses. E 

fui presa junto com meu, então, companheiro, Ricardo Prata Soares. Era membro do Partido 

Operário Comunista, e nós fomos presos numa queda que envolvia o Partido Revolucionário dos 

Trabalhadores, o PRT, e a VAR-Palmares. E o POC, juntos. 

Em maio de 1970, três companheiros foram presos. O Régis da Costa Andrade, nem lembro 

se é da Costa Andrade, o Vinícius Caldeira Brandt e o Carlos Franklin Paixão de Araújo. Foram 

presos os três, separadamente, mas numa mesma operação. 

E, em um ano, eles conseguiram, a polícia, a tortura, a OBAN, conseguiram mapear, 

razoavelmente, essas três Organizações. 

 E, quando nós chegamos, a primeira questão focada, para além das nossas atividades todas, 

era o Nicolau e a Ângela.   

 Pois bem. E eu não sei quantos dias se passaram, porque quando começa a tortura, a gente 

não tem noção do tempo. E a minha grande tortura, a minha grande tortura era a possibilidade deles 

matarem minha filha, que tinha 1 ano e 10 meses, e eles tinham controle sobre ela, embora ela 

estivesse com uma tia, onde eu fui presa. Nos Jardins, na Rua Maria Estela, na casa de Expedito 

Prata e Regina Prata. 

Eu não consigo, em mais de 40 anos, eu não consigo determinar, na memória, o período que 

se deu entre a minha prisão e a queda do Luiz Eduardo, do Nicolau. Teve uma noite em que eles me 

tiraram da cela, e me mostraram o Luiz Eduardo, preso, já bastante torturado.  

E quem fez isso foi o JC. Mais recentemente foi que eu vim a identificá-lo, como... Já 

esqueci o nome verdadeiro.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Gravina. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Gravina. E JC era uma figura inesquecível, pela 

brutalidade, pela animalidade, e por ele ter um cabelo comprido e andar com uma camisa aberta e 

um crucifixo. Ele torturava, desse jeito.  

Outra pessoa que acompanhava as sessões de tortura, torturando, era Ubirajara. Que mais 

tarde, agora recentemente, eu também, por intermédio das Comissões, foi identificado como sendo 

o Gaeta, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ubirajara... 
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A SRA. – Ubirajara é o Calandra. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Calandra. Aparecido Laertes Calandra.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. O Calandra. Vocês desculpem, um pouco, a 

memória de nomes, mas é... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – André. Você se lembra de um André?  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – André? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Capitão André.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Lembro. Lembro. Lembro. 

Mas eu lembro... Aí, pra precisar, todas as torturas eram coordenadas, dirigidas e orientadas 

pelo Ustra. E embora o Ustra não, isso eu já falei em vários depoimentos, ele não, entre aspas, ele 

próprio não torturava, mas ele mandava! Ele definia a tortura, e definia quando parar! 

 

A SRA. – Deixe-me complementar, ele assistia sempre... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Todas! 

 

A SRA. – Ele assistia, e ia indicando... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Para, não para, sai, passa para o choque, passa pra 

cadeira do dragão. 

E aí, no dia seguinte, nesse dia, mais à madrugada, eu fui tirada outra vez, e fui levada para a 

cadeira do dragão.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso que dia era, da semana, lembra? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah... Se, é segunda, terça, quarta? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Quantos dias depois da sua prisão, 

você lembra? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Muito pouco. Três ou quatro dias. Eu, na cadeira 

do dragão, e o Nicolau, Luiz Eduardo, no pau de arara. Essa cena, até hoje... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na mesma sala? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Na mesma sala, de tortura. Essa cena, eu já 

descrevi em vários depoimentos. O Nicolau tinha uma ferida enorme, quadrada, retangular, na 

perna, sangrava muito. Muito! E mesmo assim, ele continuava tomando muito choque, muito chute, 

muita tortura. E eu, na cadeira do dragão. 

Você, na cadeira do dragão, você leva choque no corpo todo. E você, também, perde um 

pouco a dimensão da consciência. Você fica...  

E uma hora que eu voltei, estava o Ustra na porta de entrada da sala. Uma sala pequena, de 

tortura. E estavam, o JC e esse, Calandra, torturando. Depois dessa vez, o Nicolau não apareceu 

mais. Depois desse dia, ele não foi em absoluto... Ele foi assassinado, praticamente, ali. 

E, posteriormente, eu ouvindo bem o depoimento do Paulo Vannucchi, que estava voltando 

à OBAN, ele dá mais detalhes do processo que o Nicolau na cela, com o Guido Rocha, o Guido 

Rocha pedia apoio pra ele, não davam. E dali, eu sei que não demorou, não demorou 24 horas, no 

máximo, no máximo! Eu insisto na perda de noção de tempo. De tempo. Não perde a memória, mas 

perde a noção da temporalidade, ali dentro. 

E eles põem todo mundo, do POC, que estava preso, numa sala, e comunicam que o Luiz 

Eduardo, o Nicolau, a invenção, tinha se suicidado debaixo de um carro. E aí, nós dissemos que 

não. Eu lembro muito, disso. Dissemos que não, que ele não tinha condição nem de andar, como é 

que ele tinha se suicidado? E aí, ninguém mais viu o Nicolau.         

Então, a cena mais forte e muito dramática, é essa de mim, e dele, na cadeira. Eu na cadeira, 

e ele no pau de arara, e essas pessoas. Entraram outras pessoas, mas eu não consigo localizar, 

memorialmente, assim, quem são essas pessoas. Mas essas três personagens, eu tenho, hoje, uma 

certeza absoluta que são os responsáveis pelo assassinato dele, do Luiz Eduardo da Rocha Merlino. 

E são responsáveis, primeiro, pela tortura, segundo, por não terem dado, e eles não dariam, nenhum, 

nenhum “apoio” do ponto de vista médico. 
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Porque eu, depois, muito tempo depois, já na Escola Paulista de Medicina, isso vinha à 

minha cabeça, e meus colegas, médicos, diziam, “Como é que estava a ferida?”, eu dizia “Preta. 

Sangrando, mas já estava... Já estava gangrenando.” 

Então, essa imagem, essa cena, nunca saiu de mim. Nunca saiu. 

E essas duas, com o Ustra, esses dois indivíduos, se é que se pode chamar de indivíduo, eu 

assino embaixo, que eles são responsáveis pelo assassinato do Nicolau. Eles presenciaram. 

Torturaram. O JC não saiu da sala um minuto, sequer, da tortura. E em nenhum momento eles 

tiveram, “Não. Ele está morrendo, vamos... Ele vai morrer, ou não?” Não houve isso, lá, na sala de 

tortura.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra, pelo menos, embora não 

dê para lembrar o dia, que horário foi? Se, era de manhã... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – De madrugada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Madrugada. Vocês estavam sendo 

torturados de madrugada. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Era moto contínuo, desde que ele entrou, até 

quando ele saiu. A saída dele para hospital, e a volta, que eu tenho ouvido nos depoimentos, eu 

estava tão, assim, eu diria um pouco, evidentemente, mais, não é confusa, mas abalada, pela minha 

filha, por ele, por mim, é muita coisa ali. Então, eu não sei... Esse pedaço dele sair e voltar, eu só 

me lembro dessa outra reunião que fizeram, com todos do POC que estavam lá, pra contar essa 

mentira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eleonora, eu sei que passou tantos 

anos, é tão difícil, eu estou sendo tremendamente cuidadoso... E o que eles queriam do Nicolau? O 

contato do Rio Grande do Sul? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – A Ângela.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Ângela.   

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Posso perguntar uma coisa?  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ângela, com a palavra. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É só uma pergunta. Essa reunião com os 

militantes do POC, eles misturaram homens e mulheres? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Sim.  

  

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Então, foi excepcional. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não sei. É uma reunião que teve. Eu não sei se 

chama isso de reunião, o que era. Era uma montagem, que eles fizeram na parte de cima da OBAN.   

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Tá. Só para esclarecer um pouco, o 

Merlino foi preso dia 15. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu, dia 11. Então... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Dia 15, por volta das 8h30. E, pelo 

conjunto dos depoimentos, foi essa noite, ou se era de manhã, não sei que horas, que ele ficou nessa 

sala de tortura. E foi isso que você presenciou, em algum período desse tempo.  

Depois, pelo que eu apurei, do conjunto dos depoimentos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que ano era? Era 1971? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Era 1971. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Mil novecentos e setenta e um. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vivian, depois você faz a conversão 

desses dias, que elas estão falando. Dia 11 e dia 15... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Quatro dias. 
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O SR. – De julho de 1971.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De julho de 1971. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Depois ele foi arrastado pra sala X... X... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – A primeira, do lado direito. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – X-zero. Há o testemunho, desse Edgard 

Martins. Pelo JC. Depois, há o testemunho do Guido, que ele não saiu de lá. Mas o Guido não sabe 

quanto tempo passou, até que há o testemunho do Guido, e de vários presos, que ele foi colocado 

ali, no corredor... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Isso. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Foi massageado, foi devolvido pra sala X-

zero. E, algum tempo depois, que ninguém soube precisar, ele foi tirado de lá. Foi aquela cena, que 

a Leane conta, de ter visto jogarem... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Um corpo. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O corpo inerte, dele. E a data da morte 

dele, é 19. Por isso que eu digo, sempre, que é importante saber o que aconteceu no Hospital 

Militar. Se ele já chegou morto, ou quase morto, morreu em seguida.  

   

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Essa situação da pedra, que ele ficou, eu realmente 

ouvi, pela primeira vez, no depoimento do Paulo Vannucchi.  

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Pedra, ou... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Lá no pátio. Porque eu não conseguia, eu não 

lembrava, disso. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Mas acho que as mulheres não viram. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Pois é nós não vimos, do lado de lá, que eles... Os 

homens que estavam do lado... Olhando pra você, nós ficávamos do lado esquerdo, e eles do lado 

direito. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Essa cena é descrita pelo Paulo 

Vannucchi, pelo Otacílio, com bastantes detalhes, e acho que há outros depoimentos. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – A senhora quer completar o que a 

senhora ia dizer? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Não, eu estou à disposição. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Essa reunião, a senhora mencionou que 

eles chamaram várias pessoas para participar, do POC, a senhora se recorda...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Andrey Borges de Mendonça com a 

palavra. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Obrigado. A senhora se recorda, 

primeiro, quanto tempo foi, depois da... A senhora disse que tem uma dificuldade pra determinar, 

mas assim, seria um dia depois, uma semana depois, a senhora se recorda? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Pouco tempo.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Pouco tempo. A senhora se recorda 

quem, das pessoas do POC, estavam presentes? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não, eu me lembro, assim, que eram todos, ou 

quase todos, que estavam lá, na OBAN.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Tá. A senhora se recorda dos nomes, 

assim, quem estava das pessoas? 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Lembro. Estava o Laurindo, estava o Ricardo, 

estava o Edgard, do Rio Grande do Sul... Eu posso estar confusa, mas algumas pessoas... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O Ricardo? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Sim. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Ela falou. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – A senhora se recorda quem foi... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – E essa coisa, também, assim, essa reunião sei lá, 

não teve tortura para ninguém ali, teve ameaças, e se falou várias coisas, eu não me lembro. Mas o 

forte era essa, sobre o Nicolau.   

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – E a senhora sabe quem falou? Foi o 

Ustra, mesmo? Quem presidiu, dos militares essa reunião? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah, o Ustra. Ele mandava. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Ustra. Mas ele que fez esse comunicado?  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Foi. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – A senhora se recorda se o Gravina... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu não lembro se tinha mais.   

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – A senhora não se recorda se tinha mais. 

Certo. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Realmente, eu não me lembro. 
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O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Mas o Ustra, a senhora tem certeza que 

estava. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Sim. Não tenho a menor dúvida. Aliás, tenho 

certeza. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – E ele apresentou essa versão. Em relação, 

ainda, sobre essa audiência... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Que audiência? 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Não, desculpe-me, audiência não, sobre 

essa reunião. Na verdade, eu ia perguntar sobre o Calandra. A senhora descreveu o JC, que ele 

usava essas... A senhora se recorda, mais ou menos, como eram as características do Calandra, na 

época? Como ele era, fisicamente? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ubirajara. Ubirajara. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – O Ubirajara, como ele era. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah... Não, você estava perguntando do JC. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – É que a senhora descreveu o JC, queria 

saber se a senhora se recorda da descrição do Ubirajara. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Olha, ele era um homem não muito... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Branco, negro, alto, forte? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Era claro. Não, não era forte. Ele era menos 

estigmatizado, fantasiado, do que o JC. Ele tinha uma... Ele entrava na tortura, como se estivesse 

entrando num restaurante, como se estivesse entrando assim... Ele não era... A maioria deles se 

fosse mais velha do que nós, era pouco, sabe? 
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Ele tinha um cabelo mais curto, muito mais curto que o JC, muito mais curto. E não era um 

homem forte, e nem muito musculoso.  

Agora, ele se diferençava, muito, do JC. Por causa da forma de vestir. Ele se vestia de 

camisa, calça e camisa. Se saísse da OBAN, tivesse matado um, lavasse as mãos, saísse da OBAN, 

ninguém dizia que ele... Não me lembro da cor dos olhos dele. Se Amelinha puder me ajudar... Eu 

não me lembro. 

  

A SRA. AMELINHA TELES – Você está descrevendo ele bem. Ele era esse tipo. Os olhos 

eram olhos castanhos, mas claros, assim meio esverdeados... Meio esverdeados... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Mas não marcante, não é, os olhos. Eu não 

lembro nada que marcasse, a não ser a brutalidade, na hora da tortura. Fisicamente, não é, vocês 

estão perguntando fisicamente. Que é diferente do JC. 

JC era uma figura, parecia um “hippie”, entre aspas... Era muito odioso, assim, ser torturada 

por ele, e ele com a cruz, de madeira, pendurada. Não que eu fosse religiosa, mas assim... 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Paradoxo. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É marcante demais, isso. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Na época, era comum as pessoas saberem 

de que equipe eram aqueles torturadores? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah, sim. Tinha A, B e C. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – A senhora saberia dizer que equipe era 

eles, ou não? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Porque era “rodiziada”, não é. Mas a gente... 

O JC era da B, não é, Amelinha? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que sim. Era da mesma do Gaeta, não é. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Era a mais pesada. Porque chega num período de 

tortura, que chega, chegava ao cúmulo, a Rosa, como advogada, sabe disso, chegava ao cúmulo de 

falar, “Ah! Hoje é a equipe A, é a mais branda.” “Hoje é a B, ai, hoje vem pauleira.” “Hoje é a C.” 

Então, assim... Agora, todas essas torturas tinha uma pessoa, que chama Isaac Abramovich, 

que é o médico, que dava pentotal, e dava adrenalina, pra nós voltarmos da tortura. E o pentotal 

todo mundo sabe, não é, na sola do pé, para verificar se você está falando, ou não, a verdade. 

Esse Isaac Abramovich, na queda nossa, ele esteve atuando diretamente. No “resgate”, entre 

aspas, na tentativa de fazer voltar, para ser torturada novamente, ou torturado.  

Deu um zumbido no ouvido. 

E eu tenho certeza, que esse Isaac Abramovich presenciou o episódio Nicolau. Ele não 

estava nessa sala de tortura, mas assim, o episódio... Ele era médico da OBAN. E ele era uma 

pessoa extremamente conhecida por toda a Esquerda, porque ele tinha um consultório na Teodoro 

Sampaio, onde algumas simpatizantes, da USP, tudo, levavam as pessoas, nós, que chegávamos 

clandestinos de outros estados, ou de outros lugares, e que precisavam. Foi assim que eu o 

reconheci, na tortura. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Precisavam de aborto? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – De aborto. No meu caso, era pré-natal.  

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Ah, pré-natal, também. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Mas eu desconfiei dele, na primeira vez, e não 

voltei mais. Não gostei. Sabe quando você vai, o consultório era na Teodoro Sampaio, hoje a clínica 

é na Rua João Moura, era.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – E ele fez isso com a senhora, ele aplicou 

esses medicamentos, na senhora? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Adrenalina, sim. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Ele mesmo, pessoalmente, fez. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. Ele mesmo. 
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O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Havia outras... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Amelinha, e eu, já fizemos essa denúncia. No 

Conselho Estadual de Medicina. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Conselho Regional, aqui do estado de São Paulo. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Conselho Regional. É. Fizemos, até, no mesmo dia.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu retomar uma coisa. Nós 

fizemos a conversão, Eleonora. O dia em que você foi presa, dia 11, foi um domingo. Dia 15, foi 

uma quinta-feira. E dia 19 foi uma segunda-feira. Você se lembra disso? 

 

  A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Nem lembrava que eu tinha sido presa no 

domingo. Porque, no dia que eu fui presa, foi da morte da mãe do Ricardo, também, em Uberaba.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu companheiro, o Ricardo Prata. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É, Prata. É. E eu morava no Jabaquara. E fui levar a 

Maria, pra ficar na casa do Expedito Prata, que é irmão da mãe do Ricardo. E tinha uma 

combinação com ele. E aí, de manhãzinha, a gente soube que a mãe tinha morrido. Dele. Então, ele 

foi com o Expedito para o enterro da mãe, em Uberaba. 

E eu fui à casa dele. À casa do Expedito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tio dele. Irmão da mãe.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Irmão caçula, da mãe. E ao meio-dia e meia, eu 

fui presa, lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lá na casa do tio, do Expedito. E a 

menina estava junto. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Estava.  
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  O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E o Expedito já tinha ido embora, pra 

Uberaba, com o seu marido. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Já. Estava eu, a mulher dele e as crianças.  

E quem... E nós, foi por que tinha tido outra queda, que deu o endereço de um tio do 

Ricardo, que era na Alameda Itu, e, sem saber, o tio sem saber... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Por que... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Porque estavam procurando. Os caras apareceram e 

falaram aquela mentirada, que eram companheiros que precisavam, lá, e ele deu o endereço do 

outro irmão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Expedito. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – E aí, chegaram lá contando uma história, uma 

lorota, pra mim, eu não acreditei, eles voltaram, fecharam a rua, era uma rua pequenininha, 

fecharam a rua e me levaram. Deu tempo, só, de eu engolir as identidades.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A menina foi junto, ou não? Eles 

prenderam a menina junto? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu... A menina... Eu fui a... Eles entraram na casa 

às 13h, eu fui levada às 16h30. Eu fiquei no banheiro, presa, com ela. Ela ficou. Depois, eles 

levaram a menina, para me ameaçar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E seu marido tinha viajado. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ele foi preso de madrugada. Junto com seu tio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles foram buscá-lo, lá em Uberaba? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Seguiram o ônibus, tudo, que ele veio. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Prenderam-no, a caminho do velório da 

mãe. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Na hora que ele estava chegando. Na volta. 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –  Ah, na volta. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Na hora que ele estava chegando, em casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eles o seguiram de Uberaba, até aqui. Foi ele e o 

Expedito, presos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então você foi sozinha. Depois, é que 

eles foram presos.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Eu... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No dia, você foi sozinha. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Foi. Eu fui presa sozinha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E a primeira vez que você viu o 

Nicolau, foi na quinta-feira? Nesse dia da sessão do pau de arara? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Foi. Foi. De madrugada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele chegou. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Que eu estava... Porque, pra mim, ele estava na 

França. Quer dizer, eu não tinha nenhuma informação, nem onde ele morava, nem onde ele estava, 

nem onde ele... Nada, nada, nada. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E aí, eles perguntavam da 

Ângela. E não tinha uma história, que eles queriam saber do povo do Rio Grande do Sul? E tinha 

um gaúcho já, lá preso, não é? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Tinha o Cachorrão, o Raul Pont. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Raul... Ah, o Raul Pont.    

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu falei Cachorrão, que era o apelido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que era o apelido. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não, tinha o Mattoso também, que foi preso. Jorge 

Mattoso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu não sei qual dos dois, foi preso primeiro. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Posso? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ângela, com a palavra. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Talvez seja secundário, mas é uma 

pergunta que o Adriano já fez, sobre esse capitão André. Você disse que o conheceu. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Conheci, mas não visualizo. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Você não sabe se ele estava presente nas... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Não. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não estava. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Na sala de tortura estavam essas duas pessoas, eu, o 

Nicolau, e o Ustra, que entrava e saía, pra comandar. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – E o Calandra, e o JC. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Exatamente! 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Você se lembra, se tinha mais alguma 

pessoa, que você não lembre? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Entraram mais duas pessoas. Mas realmente, eu 

não sei localizar quem eram essas pessoas. Assim, não é... Eu não sei, mesmo. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Mas você viu, naqueles dias, esse capitão 

André. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah, não! Vi. Vi. Vi, não tenha dúvidas. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Você lembra, em que circunstâncias você 

o viu? Ele era torturador? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah, não tenha dúvida! Não tenho dúvida. Não 

tenho dúvida. Ele inclusive, num determinado dia, eu não sei se foi antes do Nicolau chegar, ou se 

foi depois, ele era um dos que me ameaçavam, com a Maria, que é a minha filha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eleonora. Outro dia, assisti ao filme do 

Renato Tapajós, o “Corte Seco”, e rememorei algumas coisas. Porque boa parte do filme é um pau 

de arara, um pau de arara e uma cadeira do dragão. E você estava depondo, agora, e eu estava 

lembrando. 

Então, me deixa tentar entender. Você estava naquela salinha lá de baixo, naquela pequena 

salinha. Você estava na cadeira do dragão. E ele estava no pau de arara, mais próximo da porta.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E, na sala, só estava o Ustra, ou, pelo 

menos... Que você lembra... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Presta atenção. O Ustra entrava e saía. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entrava e saía, gritando, xingando, 

dando ordem. Quem comandava era o JC, o Gravina, e estava o Calandra, lá.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – E também o Ubirajara. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ubirajara. E você estava... O Merlino 

estava pendurado no pau de arara, aqui próximo da porta, e você na cadeira do dragão, de frente pra 

ele. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Um de frente pro outro. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Embora ele estivesse pendurado. E 

vocês sendo torturados simultaneamente. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Simultaneamente. Eu... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A máquina era aquela de manivelinha, 

a sua, de manivelinha? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. É.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você pendurada, nua, na frente dele. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Pendurada não, sentada.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sentada, e, ele, pendurado. E eles 

perguntavam coisas simultaneamente. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ali, era uma loucura. Ali era uma loucura. A 

sensação que eu tenho, é que... A verdade que eu tenho, pra mim, é que, ali, o Nicolau foi 

assassinado.  

Tanto ele, como eu, as perguntas eram muito... Quando a pergunta é feita, muito sob tortura, 

você fica muito desorientada. Eles perguntavam muito pela Ângela, e eu não tinha a menor ideia. 

Nicolau não abriu a boca. E perguntavam...  

Eu me lembro de uma pergunta, muito clara, que era uma pergunta de quando nós, o 

Ricardo, eu e um, outro, companheiro, moramos no ABC. Que o Nicolau ia muito. Eu lembro muito 

disso. Depois, foi só a tortura. Só tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sem perguntas. Sem perguntas. 

Torturar por torturar. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Eles focavam o Nicolau, na Ângela. Sobre o Rio 

Grande do Sul... Eu, realmente... É muito nebuloso pra mim, eu não... Quando a coisa é muito 

nebulosa, eu prefiro não falar, porque eu posso estar cometendo algum deslize, alguma coisa, que 

não é justo. Nem comigo, nem com ele, nem com os outros, e outras companheiras. 

Eu não me lembro, assim. Eu não seria capaz de... Porque as sessões de tortura são muito 

diferenciadas. Tem aquelas muito fortes, e tem aquelas que são, entre aspas, “mais suaves”. Mas a 

impressão, a sensação que eu tive, quando eu saí, e voltei pra cela, eu estava muito perturbada, e eu 

me agarrei na Marcia Mafra... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Já tinha a cela das mulheres, aquela em 

frente, ou fizeram... Aquela que tinha... Você estava na cela das mulheres, de frente por X-zero. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Isso.    

   

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tinha aquele muro divisório. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Muro. Exatamente. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E, quando você voltou pra cela, você 

viu o Merlino voltar pro X-zero, aquela noite, aquela madrugada? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Não vi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A hora em que eles pararam de te 

torturar, você voltou pra cela, e o Merlino, continuou no pau de arara? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Continuou. Mas acho que, provavelmente, não 

demorou muito tempo, não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E você viu se ele voltou, ou se já o 

levaram pro... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não, não me lembro dele ter voltado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não lembra. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não me lembro dele ter voltado. Essa foi a... Essa é 

a verdadeira imagem... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A última vez que você o viu, foi no pau 

de arara, na salinha. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – A última vez.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra, mais ou menos, a hora 

que eles te levaram de volta, pra cela? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Já era... Amanhecendo, assim... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estava clareando... 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Umas 5h30. Era frio, não é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Umas 5h30. E você não viu 

movimentação dos caras, quando acontecia morte, assim, que eles ficavam nervosos, agitados? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Levando gente para o pátio?  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque o Scavone estava lá em cima, 

não é, segundo os depoimentos. O Scavone viu colocarem ele no porta-malas, não é.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Viu. Segundo o depoimento dele, ele viu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Porque tem aquela história que uma 

pessoa fala assim, o Guido Rocha, “Ele está morrendo, ele está passando mal, precisa de socorro.” 

Isso foi na cela, não foi? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Foi. Foi na cela. Agora, essa madrugada, pelo que 

eu pude perceber o Merlino já vinha sendo, continuamente, torturado. 

Eu não sei se ele voltou pra cela... Eu não sei dizer... Eu tenho a certeza, que ele não 

conseguia voltar andando, depois dessa cena.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, que fique claro que você o viu, 

pela última vez, no pau de arara... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Foi. Foi! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na madrugada do dia 15 para o dia 16. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu já falei, não é. A data, que eu não sabia.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, quer dizer, ele chegou na quinta, 

já foi pro pau. Aí você foi chamada, e vocês ficaram sendo torturados, um, diante do outro. 

 

 A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Isso. De madrugada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra a hora que ele chegou? 

Que hora aconteceu? Já tinha passado da meia-noite, a hora que começou a sessão, ou começou...?  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Já! Já... Já... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você já estava lá, há alguns dias, não é. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Dia 11. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 11, você começou a ser torturada? 

Logo que você chegou? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Dia 11. Dia 11 pra 12. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De 11 pra 12 você já começou a ser 

torturada... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É... (suspiro.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seu companheiro chegou que dia lá, 

você lembra? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Na madrugada, de 11 para 12. Eu fui de tarde, e ele 

de madrugada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês foram torturados juntos? Seu 

marido e você? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Nem uma vez. Nem uma vez.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nem uma vez. Um de frente para o 

outro, não. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A menina chegou a ser levada para lá, 

ou só falavam que a menina ia ser levada para lá? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Uma vez. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Levaram a menina lá. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Uma vez, só. E depois, no DOPS, pelo Fleury, com 

ameaça de voltar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer perguntar mais alguma coisa?  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Só uma coisa, bem pouca. Quando o 

Merlino chegou, o Nicolau chegou, a senhora viu que ele chegou, ou não? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – A senhora só o viu quando foi levada 

para a sala. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Quando eles passaram nas celas, com a 

identidade dele.   

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Eles passaram nas celas, com essa 

identidade? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Nas celas onde estavam, lá embaixo, algumas 

pessoas do POC. 
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O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Eles mostravam a identidade do... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Do Merlino. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Do Merlino. Isso foi antes, da senhora ser 

levada para a sala de tortura? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Foi.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Isso era comum, eles fazerem isso? 

Passarem com a identidade? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Às vezes. Não era muito... 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – E a senhora se recorda... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Era. Era. Fazia parte da prática.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – E a senhora sabe quem mostrou essa 

identidade? Quem estava com o... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – O JC era um. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Era um deles? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu tenho muito marcado... A presença do JC.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – E aí foi quanto, depois, a senhora sabe, 

que a senhora foi levada? Foi logo depois, que a senhora foi levada?  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É difícil precisar. Muito difícil.  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Tá. Está ótimo. Obrigado.  
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É a minha... Eu levei muito susto, quando eu o vi. 

Porque eu não sabia, que ele tinha chegado da França.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vocês chegaram quando, da França, 

Ângela? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu não cheguei. Ele chegou.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele chegou quando, da França? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Pelas minhas contas, ele viajou dia 12. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 12, ele saiu de Paris. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Saiu. Chegou aqui dia 13. E dia 15, foi 

preso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, ele saiu dia 12. Saiu dia 12, à 

noite? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – À noite. Quer dizer, isso eu não me 

lembro, mas... Não, porque eu viajei no dia anterior. Era um sábado, e ele viajava no domingo, que 

eu acho que era dia 12. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Domingo, que a gente fez a conta, era 

dia 11. Domingo era 11. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Então, era 11.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Mas eu não lembro que ele tenha sido preso 

comigo, não. 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não, eu estou falando dele, que dia ele 

viajou.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não, porque ele falou... Eu fui dia 11, ele disse que 

era domingo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Julho de 1971? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Julho de 1971. Onze de julho de 1971. 

É, 11 de julho, na conversão do calendário... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu estou entendendo. Pra mim, era dia de semana. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ninguém está checando. Estamos só... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Então, ele viajou dia 11, que era domingo, 

e chegou aqui, dia 12. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 12. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – E foi preso dia 15. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi preso dia 15. Entendi. Você sabe 

pra onde ele foi, quando ele chegou? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu sei que ele chegou e encontrar uma 

companheira, amiga minha, e companheira, que foi presa depois, a Francisca. Eu tinha mandado 

alguma coisa pra ela. E ele foi pra Santos, pra casa da mãe dele, não tinha mais apartamento, a casa 

que a gente morava, já não estava conosco. 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele foi, lá, pra Santos. Chegou, e foi 

pra Santos. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Francisca morava em Santos? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não, não. Em algum momento... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele encontrou, com a Francisca, antes 

de ser preso. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Ele encontrou, com ela, nesses dois dias.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Entendi. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Mas seguramente, primeiro ele foi pra 

Santos, não é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que horas eles foram à casa da mãe 

dele, que eles pedem... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Oito e meia, acho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Oito e meia do dia... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Do dia 15. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Do dia 15. Oito e meia da manhã, do 

dia 15. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não! Da noite. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, oito e meia da noite (20h30), do dia 

15. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aquela história, toda, ocorreu dia 15, às 

20h30. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que eles pediram pra dar um dinheiro 

pra ele voltar, aquela história da mãe. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. E você estava, ainda, fora. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. Eu estava... Enfim, eu estava na França, 

e, antes dele viajar, eu fui pra Suíça. Eu estava na Suíça.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Estava em missão, partidária. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estava trabalhando, lá. Então, ele 

embarca no dia 11, chega no dia 12, e é preso no dia 15, às 20h30. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. 

O JC estava na equipe de captura, ou não? Foi buscar na casa da mãe dele? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – O que nós sabemos, não é Tatiana, é que 

as pessoas que o prenderam, que seriam as tais equipes de captura, depois foram à missa, e 

cumprimentaram a mãe dele. 

Agora, não dá pra gente saber se era o JC. Não dizem que tinha as equipes de torturadores, e 

as equipes de captura? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É verdade. Era separado, era 

estanquizado. É que o JC era tão enlouquecido, que às vezes ele fazia rua, também. 

Mas não tinha a ver. A equipe de captura não tem registro de ninguém conhecido, assim. 

Ninguém que tenha sido identificado. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. Seria identificação, mas 

cumprimentaram a D. Iracema. A Regina viu, mas não dá pra ela... Não sei, nem, se ela lembra. 

 

A SRA. – Eram três homens? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eram três homens.  

Mas eu queria dizer uma coisa, que é importante. Ninguém sabia o nome do Nicolau, na 

Organização. Eles tinham feito aquele organograma, a partir dessa prisão, principalmente do 

companheiro do POC. Tinham feito esse organograma. Sabiam que era o Nicolau.  

Mas foi uma pessoa que foi presa, eu nem sei dizer o nome dela, acho que era um 

simpatizante, que, afinal, sabia quem era o Nicolau. Uma única pessoa, que acho que era um 

simples simpatizante, lá de Santos. 

Então, esse mostrar o documento, eu acho que tem esse sentido.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O documento estava como Nicolau, ou 

estava como... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não, claro que estava no nome dele. 

Nicolau era o nome de guerra.   

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu sei. Só pra... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Ele tinha todos os documentos legais. Ele 

entrou com o passaporte dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.  

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Já deu muita discussão, essa história.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Claro. Entendi. 

Quer dizer, então, que o Merlino foi preso no dia 12, às 20h30, na casa da mãe. E foi pra 

OBAN. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. Eu não falei dia 12. Dia 15. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Dia 15. Dia 12 ele chegou ao 

Brasil, e é preso dia 15, às 20h30. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entrou, e já foi pra tortura. E eram 

20h30 mesmo? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Era. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Oito e meia da noite. 

E... Eu não tenho tudo, tudo, de cabeça. Por que tem a tortura no dia 15, que poderia ter 

havido o desenlace, e a notícia da morte é que chega no dia 19? É isso? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A notícia. Então aquele negócio do 

sorteio, se cortava as pernas... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não. Quando chegou a notícia, eu não sei, 

e ela, também não sabe. Eles dataram a morte no dia 19.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah... Entendi. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – A única certeza que eu tenho Adriano, e eu acho 

que o resto é especulação, é que ele foi assassinado nesse dia dessa sessão, da tortura.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dia 15. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. E aí, ele não morreu. Eles não conseguiram 

matá-lo, ali, naquela hora. E o que eles falavam pra nós, é que não era pra ele ser morto. E, 

realmente, criou uma polvorosa, lá. Não sei se posso chamar desse nome. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Na cela. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não! Na OBAN! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, é só... Como eu 

sou uma pessoa que presto muita atenção... No relato, no relato acontece o seguinte. Uma pessoa 

vai pra grade e fala, “O Merlino está morrendo, o Merlino está morrendo.” Isso ocorreu na cela. Só 

pra esclarecer. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Adriano, o que acontece. Tinham vários presos, 

vários companheiros e companheiras. Uns eram do POC, outros, não. Os que não eram do POC, 

como o Paulinho Vannucchi, que já estava, pela segunda vez, lá, tem mais condições, por não estar 

envolvido, diretamente, com a queda da Organização. 

Eu, ao ouvir o depoimento dele na época, no Fórum, eu achei muito preciso. Mais preciso do 

que o de muitos militantes do POC, na época. Entendeu? Por causa da situação, do momento. 

Eu mesma, quando a Ieda fez aquele depoimento, que eu fiquei na cela que nem uma doida, 

com os olhos esbugalhados, gritando “Eles vão matar minha filha, eles vão matar minha filha, eles 

vão matar minha filha”, eu não lembrava que eu tinha feito isso.  

Então, por mais que nós processemos, e queremos precisar tudo, horário, data, é muito 

difícil.  

Então, é assim, eu localizo essa cena... Eu vivi! Não é que eu localizo. Eu vivi! A partir dali, 

eu não vi, mais, o Merlino. E criou-se esse clima, lá, que pararam as torturas conosco, foram 

suspensas, eu não sei se um dia, dois dias. E começou a boataria, no sentido assim, sem precisão, só 

o Guido Rocha que era o mais preciso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que era da Organização? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não, não.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De outra. Ele era da ALN. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É.  

 

A SRA. – Da VAR.  

 

A SRA. – Não. Não era da VAR, não. Um racha da VAR. Eu esqueci o nome. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não importa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Mattoso era da Organização. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Era.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Raul Pont era da Organização. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Era.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E vocês. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Também. 

E a partir daí, até ter a constatação do assassinato dele, eu acho muito difícil, algum de nós, 

precisar qual foi o dia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Porque, na minha cabeça, ele tinha sido retirado, 

cortado a perna dele, que tinha gangrenado, e morrido. Eles deixaram morrer. 

E aí, ao precisar mais, ao ouvir os outros, os depoimentos, eu fiquei meio confusa se, a partir 

dessa sessão de tortura, se eles tinham levado para o hospital, amputado a perna, ou se eles tinham 

posto na cela do Guido, na cela-forte, como a gente chamava, e deixado morrer, ali. 

Então, tem um período, uma temporalidade que é muito obscura. E eu não consegui, e 

ninguém conseguiu me clarear isso. Foi muito rápido pra nós, que estamos lá. Estávamos.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma... Eu queria... Vivian, antes 

de a gente encerrar, que praticamente... Tem uma síntese de todas as histórias, que nós fizemos 

através de uma videobiografia, você já viu?  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Eu vi. Que o Celso Frateschi falou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. É.  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – No vídeo, vi. Vi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Eu queria, antes de terminar, se você 

poderia assistir, e aí, se houver alguma imprecisão, algum erro, alguma coisa que foge... Você me 

autoriza a passar? Tudo bem? Você tem condições? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É muito pesado.  

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É muito pesado, não é.   

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Posso falar?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lógico. Ângela, com a palavra. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Como você sabe, este texto fui eu que 

escrevi. E eu acho Eleonora, que de todos os depoimentos que nós juntamos, e eu entendo 

perfeitamente, porque cada depoimento mostra um momento de vivência, que foi confundido pelas 

torturas, etc. Mas de todos os depoimentos, a ideia que está neste texto, que eu acho que é a correta, 

a partir dos diversos depoimentos, nas circunstâncias em que eles foram dados, porque o texto do 

Guido Rocha, ele foi escrito em 1978, na Suíça, então, nas circunstâncias, a ideia que nós ficamos é 

que ele passou um longo tempo, desde que ele foi preso, sendo torturado; as pessoas falam, em 

cerca, de 24 horas... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É verdade. 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Que ele foi arrastado, há um testemunho 

sobre isso, à cela X-zero, que ele não saiu de lá, até o momento em que ele foi retirado, depois de 

vários pedidos do Guido, onde tem aquela cena, em que o tal marechal faz aquela massagem, e não 

adianta nada. E o depoimento do Otacílio, não lá no Fórum, mas, sobretudo aqui na audiência, eu 

acho que tem uma série de detalhes... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Detalhes. Tem, sim. Eu vi. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Bom... que depois ele foi posto outra vez 

na cela X-zero, depois foi retirado, e aí, há aquela cena, que a Leane descreve... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Do corpo. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – De ter visto jogarem um corpo.  E, agora, 

vocês estão dizendo que o Scavone, também, viu isso? Vocês falaram, agora. Você falou, agora. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – O Adriano falou. E eu lembro que o Scavone 

estava lá em cima.  

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Então. Então, o mistério permanece nos 

dias, e no que acontece depois que ele é levado. É isso que a gente não sabe. Que ele é levado para 

o hospital. Porque, o cortar a perna parece ter sido uma hipótese que salvaria a vida dele. Porque 

tem aqueles depoimentos, do Joel Rufino dos Santos e do próprio Otacílio. Caso cortassem a perna, 

e o Otacílio mostra que, para cortarem a perna, os médicos estavam exigindo consentimento da 

família, e aí, que o Ustra decidiu que deixasse...  

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Morrer. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Deixasse morrer. Então, eu tenho 

impressão que, essa impressão que você ficou que ele foi levado para o hospital, e amputaram a 

perna e trouxeram outra vez... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Não foi assim que eu falei, desculpa Ângela. 

Que eu tinha uma impressão, antes de ouvir os outros depoimentos, concatenados, que ele tinha, 
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depois da tortura, sido retirado, levado, cortado a perna, e não tratado a perna. Porque você pode 

cortar e não tratar, e deixar morrer. 

É essa... Quando eu falei aqui, eu falei que, pra mim, é muito obscuro depois dessa sessão de 

tortura. Que ele foi pra cela X-nove, é muito claro. X-zero. O que acontece, depois dali, pra mim eu 

só tenho o assassinato dele. 

Agora, quanto tempo levou... Foi um período muito rápido. Muito rápido. Muito rápido. Eu 

concatenei, ouvindo o depoimento dos companheiros, inclusive o do Otacílio. Mas eu, a partir de 

muito tempo, não afirmo, mais, que ele foi levado para hospital. Eu tinha a sensação que ele tinha 

sido levado, e amputado a perna dele. 

 Mas não para salvá-lo. Essa história, do Ustra eu não ouvi. Eu ouvi pelos companheiros, e 

que eu acredito inteiramente nisso, não há a menor dúvida. Porque eu insisto, que, cada um vendo 

um pedaço, você constrói uma parte da história, do famoso quebra-cabeça que começa na 

madrugada, e acaba com o assassinato dele. Mas, esse assassinato, começa nessa madrugada.  

  

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa... A reunião que teve lá, que eles 

deram a notícia oficial da morte dele, você lembra quantos dias depois, foi daquela madrugada? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Muito rápido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi no outro dia, assim? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não, não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foram alguns dias depois. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era de manhã, de tarde ou de noite, 

você lembra? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não lembra. 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não lembro Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles deram... Todo mundo sentado, ou 

estava todo mundo de pé, na sala? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – De pé.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – De pé. E quem deu a notícia foi o... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – O Ustra. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ustra, mesmo. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. Eu te falei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É que eu, realmente, esqueci. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Foi o Ustra. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Ustra. Pôs todo mundo na sala, e deu 

a notícia. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra as pessoas, que estavam 

na sala? 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Eu me lembro desses... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não lembra. Estava muito mal, tinha 

estado... 
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A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Não. Eu estava mal, mas mesmo porque eu 

também, como eu conhecia a maioria, porque eu não era daqui, eu conhecia a maioria por nome 

frio. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Está bom. Bem. Obrigado, 

Eleonora, muito obrigado. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – De nada. E eu continuo me colocando à disposição. 

Tanto pra ir ao seu escritório, quanto pra... Você não é o advogado?  

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Não, eu sou do Ministério Público. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Ah, do Ministério Público, desculpa. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Não tem problema. 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA – Eu também queria te agradecer, 

Eleonora, em nome da Comissão da Verdade, essa solidariedade, assim, humana, política. Essa 

coragem também, de assumir, nesse momento... Um depoimento é sempre perigoso, é sempre 

perigoso. 

Essas pessoas estão aí, esse Gravina prestou depoimento aqui, pra Comissão da Verdade, 

apareceu como um passarinho ferido, como a mais inocente das pessoas, que não sabia por que 

estava sendo trazido. Ele tinha tido, sempre, uma atitude, o Gravina, apareceu no depoimento que 

prestou para a Comissão da Verdade, em reservado.  

Primeiro, titubeou muito pra prestar, foi procurado, não foi encontrado, e depois ele veio 

como uma pessoa muito frágil, que não estava entendendo por que os presos, por que havia essa 

perseguição. Inventou uma história, que agora não me recordo, de por que ele usava aquela cruz. 

Mas se apresentou, inclusive, num quadro de uma fragilidade, e de um medo... Eu não vou 

esquecer, nunca, o medo dessa pessoa, nesse depoimento que ele prestou aqui. 

Mas então, aliás, esse tem sido o comportamento, não é, dessas pessoas que aparecem.  

Agora mesmo, o juiz, aí, que prestou depoimento, o Dr. Nelson, que foi uma pessoa tão 

cruel, e tão ideologicamente afim, quase uma extensão, tratou, se comportou e ligou a Auditoria, 

sob o exercício dele, como se fosse um pedaço da OBAN, do DOI-CODI. E também apareceu como 

uma pessoa frágil, citando os evangelhos, fazendo muitas citações literárias confusas, dúbias, para 
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que nós entendêssemos aquilo como quadro da dificuldade que ele sentia, e insistia que era inútil 

resistir. Que todas as vezes que ele pôde reagir e ajudar de alguma forma, ele fez isso, mas que era 

uma guerra, realmente. 

Enfim, de qualquer modo, a gente não sabe qual vai ser o caminho dessas coisas todas, se 

vamos conseguir essa judicialização, mas um constrangimento sério, essas pessoas estão vivendo. 

Um constrangimento.  

E quanto mais pública a história se torna, certamente maior é o constrangimento, porque eles 

não têm coragem, em geral, de contar essas histórias diante de suas famílias, de seus filhos. Eles, 

até, tentam, são audaciosos, como o Dr. Nelson, que veio com a mulher e com o filho. Ele contou, 

certamente, outra versão pra ela, e disse, vão contar muitas mentiras, mas eu quero mostrar ao 

mundo que a minha vida, que o que eu fazia, era uma coisa que a família tinha conhecimento. 

Escolheu essa estratégia, pra se defender. 

Mas, então é isso. Vamos ver, do ponto de vista da Comissão da Verdade, o que nós vamos 

ter a possibilidade de colocar nesse relatório. E já temos o pedido, como eu falei anteriormente, do 

Ministério Público, para que essas informações passem a integrar um acervo que o Ministério 

Público vai fazer, é um arquivo, não sei bem como é a ideia, quais os contornos finais dessa ideia, 

mas uma espécie de Memorial da Democracia, que eles querem fazer com esse material todo. E que 

será um material de trabalho de investigação, para o Ministério Público. 

Então, nós terminamos o nosso mandato agora, no fim do ano, mas a Comissão de vocês 

trabalha mais um ano... Ou não? Termina com a da gente, também? Mas outras Comissões da 

Verdade prosseguem. Prosseguem no trabalho.  

De modo que o que a gente vê, mesmo, nesse quadro, é que a vítimas e os familiares não 

desistem, não vão desistir, e vão levar essa história, enquanto estiverem vivos. Esse é um 

compromisso, uma certeza, que a gente tem a respeito de que, enquanto estiverem vivos, eles vão 

denunciar o que aconteceu. Não podia ser de oura forma. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, doutora. Quem acabou de 

falar foi a Rosa Cardoso. Agora, passo a palavra para Eleonora Menicucci. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Só uma última coisa. Agradeço muito, Rosa, as 

suas palavras. Eu também já estive lá, na Comissão Nacional da Verdade, fui uma das primeiras. 

E é o exemplo mais claro, você estava, e a Amelinha e a Oroz, na minha posse como 

ministra. Eu, na frente da presidenta, e na frente dos meus atuais colegas, ministros das Forças 

Armadas, e eu denunciei o assassinato do Nicolau, o qual eu assisti, e dei nome ao Ustra. Então, eu 
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não tenho... Ali, foi o máximo do que eu podia publicizar esse episódio. Dentro do Palácio do 

Planalto, na frente da presidenta, de toda minha família e de todos os 38 ministros, fora eu, 

inclusive os das Forças Armadas. Você estava lá, e foi o que mais comoveu todo mundo que estava 

lá. 

E, no depoimento da presidenta, ela deixou claro que tinha me convidado pelo conjunto da 

obra, porque na cadeia é que se conhece o caráter das pessoas, e lá, ela me conheceu. 

Então, essa é uma coisa que está gravada. E hoje, nenhum dos três ministros militares, a 

partir desse momento, deixou de me cumprimentar. Os três. Porque, eu não sei, mas tem um 

simbólico, aí. 

Eu quero dizer que eu não tenho por que esconder. Mas é muito difícil. Então, quando 

começa a pedir detalhes, a situação é muito cruel. Também, porque a gente... É ainda muito sofrido, 

muito presente. 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA – E, além disso, a gente sabe como a 

memória... 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Passa. A gente envelhece, também. 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA – Nós sabemos as dificuldades da 

memória, não é. E como tantas situações a gente vive mecanicamente, vive de uma questão pra 

outra, a gente não lembra como é que saiu de um lugar e entrou em outro.  

E, de repente, você sente a responsabilidade de juntar esses fiapos de memória e construir 

uma história com responsabilidade. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É. É muito difícil. 

 

A SRA. ROSA MARIA CARDOSO DA CUNHA – É muito complicado. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Por isso que sou muito cuidadosa, sabe Adriano. Se 

eu falo, é aquilo que eu tenho, eu sou muito cuidadosa, muito responsável, eu falo aquilo que tenho 

certeza, e que eu vou confirmar pelo resto da minha vida. 

Não é aquilo, você se lembra disso, você lembra daquilo? É muito... Eu não... É obscuro, e 

eu prefiro falar isso, por causa da situação, aquilo que está gravado. E que eu tenho certeza que, 
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enquanto eu viver, isso é parte de mim, isso eu já falei todas as vezes, é presenciar o assassinato 

dele, que eu tenho certeza que se deu naquela madrugada. 

Pode ter acontecido um ou dois dias depois, mas ele... 

 

(Inaudível.) 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – É.    

        

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, 

pra Ângela.   

Ângela, eu quero deixar bem claro, é importante que a Rosa Cardoso, porque os papéis vão 

se misturando, se alternando, em diferentes posições. Eu quero te dizer que, independe de haver 

Comissão da Verdade, ou o prazo terminar, isso é uma coisa que Amelinha, toda vez, repete e fala, 

como mantra, embora com Comissão da Verdade, sem Comissão da Verdade, essa história tem que 

ser contada e esclarecida. 

Então, eu tenho uma tremenda admiração a respeito, por você, pela Tati, pelo Nicolau, 

porque vocês não deixam esse assunto morrer, não deixam barato. E é correto, correto, correto. É 

exemplar a conduta, exemplar.  

E quero te dizer que isso me orienta na vida. A última vez que eu vi o Nicolau, eu pensei 

que ele ia estar aqui, hoje, eu estava na sala, me despedindo dele, ele falou, “Adriano, minha mãe 

está sozinha, lá, com a Tati. Você não vai abandonar o caso da nossa família, não é?” Eu falei, 

“Não, Nicolau, não vamos abandonar isso aí.”  

E agradecer você, Eleonora, que sempre se dispõe no Judiciário, ou em qualquer 

circunstância, mesmo com esse cargo que você está ocupando agora, com tantos desdobramentos, 

você vem com essa simplicidade da origem da militância, 

Porque o Dirceu Gravina está na ativa, ele é o delegado seccional de Presidente Prudente, 

ele é uma das maiores autoridades policiais do estado de São Paulo. Ele é diretor de uma faculdade, 

não diretor geral, ele é diretor dos cursos jurídicos da faculdade em que ele dá aulas. E até hoje, lá 

na região, ele persegue os trabalhadores rurais, vai atrás do Zé Rainha, vai atrás do MST, persegue, 

criminaliza, é um bárbaro. Um bárbaro. Um bárbaro. 

 

A SRA. ELEONORA MENICUCCI – Imagino. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, aí nós temos uma 

responsabilidade. Já cheguei várias vezes para o secretário da Segurança, ele faz assim, “O que 

fazer, o que fazer, o que fazer?”  

O que fazer, não. Esses, caras, não podem continuar no exercício. Nós é que temos que fazer 

alguma coisa, com essa parcelinha de poder que nós temos, pra... Como é que esse cara continua 

como delegado seccional do Deinter? Ele não é só delegado lá de Presidente Prudente, como ele é 

um delegado importante pra todo o estado de São Paulo. Ele é, quase, nível de assessor do 

secretário de Segurança Pública. Ele é, quase, o terceiro escalão. 

E, eu estava falando dessa alternância de papéis, não é, a Dra. Rosa, hoje, na Comissão 

Nacional, e é nossa advogada da época. E o Dr. Andrey, aqui, já das novas gerações, pelo 

Ministério Público. 

Então, eu achava que seria importante, pelo menos como homenagem à família, que a gente 

pudesse reproduzir...  

 

(Inaudível.) 

        

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem condição, não é? Está bom. 

Vamos respeitar os sentimentos da Eleonora. 

E agradecer o Celso Frateschi. Você falou que a Marcia Mafra estava lá, junto. Agradecer o 

Celso de ter feito aquele depoimento tão importante para todos nós. 

Vocês gostariam de falar alguma coisa... Quer, Tati, quer falar alguma coisa, Amelinha, 

Renan, Vivian? Não? 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Quero só... 

        

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Andrey, por favor. 

 

O SR. ANDREY BORGES DE MENDONÇA – Adriano, eu quero agradecer, 

inicialmente, à Ângela, pelo convite de estar presente hoje.  

Realmente, como você comentou essa luta, por manter a memória viva, do Merlino, e por 

buscar a justiça, é essencial. A luta dos familiares é algo que deve ser não só reconhecido, mas deve 

ser estimulado, porque o Ministério Público, embora tenha suas grandes dificuldades, e até mesmo 

por conta dessas dificuldades, muito porque chegou... O que conseguiu fazer não é muito, mas o 

que conseguiu fazer foi por conta do apoio, da parceria dos familiares.  
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E, aqui, eu agradeço não só à Ângela, como à Amelinha, à Tatiana, e a todos os demais 

familiares.  

E agradecer, também, às Comissões, tanto a Estadual, quanto a Nacional, que realmente têm 

sido... Aqui, com a Estadual, a gente tem recebido muitos documentos, muito material. E eu acho 

que a ideia tem que ser essa, de parceria. 

Eu estou muito ansioso pelo relatório final da Comissão Nacional, tenho certeza que vai 

contribuir, ainda mais, para que esse tema continue, cada vez, com maior envolvimento da 

sociedade.         

Eu, como o Adriano comentou, posso ser das novas gerações. E, até, digo essa minha 

experiência, porque eu comecei estudar o Direito à Memória, porque sempre me incomodou, muito, 

o silêncio sobre a época da ditadura.  

Quando eu comecei a estudar esse tema, há alguns anos, em 2010, era muito interessante, 

porque foi algo que aconteceu por um longo período, e pouco se falava. Então, me parece essencial 

o papel das Comissões, de manter esse debate em aberto, de fazer com que as pessoas reflitam. 

E vejam que a ditadura está muito presente ainda, hoje em dia. Como vocês falaram, pessoas 

que participaram da ditadura ainda estão aí, o Brasil não fez esse processo de depuração, 

infelizmente. Então, é essencial essa participação da Comissão. 

E, à Eleonora, queria agradecer pela dificuldade que, eu nunca passei por uma situação, 

sequer, próxima a isso, mas eu imagino a dor que deve ser relembrar, reviver essa... 

Então agradeço, e tenho certeza que nós vamos nos encontrar novamente, porque, realmente, 

seu depoimento foi muito importante para delimitar as responsabilidades, de quem participou desse 

ato brutal. 

Então, eu queria, só, deixar esse agradecimento, essa possibilidade de participar, em nome 

do Ministério Público Federal, da possibilidade de estar aqui e ouvir essa audiência. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom. Ângela, você quer falar? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Está todo mundo cansado, então eu vou 

dizer um simples obrigado para a Eleonora, de todo coração. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Não havendo mais nada, a sessão 

está encerrada. Muito obrigado.  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

09/06/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos compor a Mesa. 

Doutora Lucia Salles, do Serviço Funerário Municipal, depois o Comparato, da Unifesp, 

da Comissão da Verdade da Unifesp, doutora vem cá, a senhora está acostumada, é da 

Casa, o Luiz Fernando Ferraz, do SVO, Eliana Vendramini, e queria convidar o 

companheiro Carlos Botazzo, da Comissão da Verdade da Reforma Sanitária, da 

Faculdade de Saúde Pública, que está fazendo esse trabalho importante sobre os 

legistas. 

Então, 127ª Audiência Pública, dia 9 de junho de 2014, Auditório “Franco 

Montoro”. 

Está instalada a 127ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 9 de junho, no Auditório “Franco Montoro”, para a 

oitiva sobre pessoas desaparecidas e o funcionamento do Serviço de Verificação de 

Óbito. 

A Mesa já está composta. Só queria fazer uma breve introdução, para dizer o 

seguinte. Este mês de junho, esta faixa que está na borda da mesa tem contida um 

objetivo, e agora que nós começamos esse trabalho, proposto pela Defensoria Pública 

do Estado de São Paulo, pela retificação dos atestados de óbito, do assento dos atestados 

de óbito, dos atestados de óbito emitidos aqui em São Paulo, dos mortos e 

desaparecidos políticos, dos casos que a Comissão Estadual da Verdade trata, um 

processo que nós achávamos que ia correr tranquilamente, nós nos deparamos, de novo, 

com esses entraves, os entraves de sempre, ou os entraves desnecessários, no nosso 

entender, para que os atestados de óbito fosse corrigidos. 

E temos por objetivo trabalhar o mês inteiro para que a Secretaria de Segurança 

Pública do Estado de São Paulo devolva para os familiares os arquivos, os registros das 

autópsias, de todo o processo de identificação das vítimas da ditadura. 

Nesse meio tempo, embora soubéssemos há muito, surgiu de novo o problema 

das valas comuns. O deputado Hamilton Pereira, nesta Casa, fez uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito para analisar como as pessoas desaparecem no estado de São 

Paulo. Fez um enorme relatório, fez até um projeto de lei. 
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Então, nós vamos fazer, deste trabalho que nós começamos hoje e pretendemos 

intensificar durante todo o mês de junho para entender, e por isso que a Comissão da 

Verdade da Faculdade de Saúde Pública está aqui, como funciona esse sistema, que 

começa no departamento de medicina legal da Faculdade de Medicina da USP, passa 

pelo Serviço de Verificação de Óbito, passa pelo IML, e por que, durante as chacinas, e 

por que tem tanta gente cujo atestado de óbito sai como resistência seguida de morte, a 

mesma denominação do período da ditadura. 

Ontem o Carlos Botazzo e a Dra. Elzira, que estiveram no CRM, me mandaram 

a seguinte notícia, que se nós da Comissão Estadual da Verdade nos dirigirmos 

oficialmente ao CRM, para que o CRM prossiga e aprofunde o papel dos médicos 

legistas no tempo da ditadura, o CRM voltaria a fazer essas investigações. Uma 

excelente notícia que o Dr. Henrique Carlos Gonçalves, diretor do CRM, nos mandou. 

Depois vou providenciar uma cópia desse texto. 

Então, vamos começar com a Dra. Vendramini nesta série de audiências, que nós 

consideramos quase um dos fatos mais importantes da Comissão da Verdade, que é 

esclarecer como funcionava e como funciona o Instituto Médico Legal e toda aquela 

cadeia dos atestados de óbito. 

Tem a palavra a Dra. Vendramini. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Bom dia a todos. Queria agradecer a todos 

os presentes à Mesa, na pessoa do deputado Adriano Diogo, agradecer muito o convite. 

Muitos aqui eu já conheço, temos trabalhado para mudar essa realidade, a Dra. Lucia, o 

Dr. Luiz Fernando. Agradeço a todos. 

Explicar um pouco como é que, efetivamente, começou o nosso trabalho e 

porque estamos aqui hoje. Desde novembro de 2013, eu trabalho na assessoria do 

procurador geral, Ministério Público do Estado de São Paulo, só com desaparecidos, 

Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, a sigla é Plid. Parece uma 

onomatopeia, mas é exatamente o inverso da seriedade do serviço. 

Muito sério, porque o nosso primeiro trabalho, sabendo que há um número 

enorme de desaparecidos, só no estado de São Paulo, foi procurar uma estatística que 

nos desse clareza, fosse, por órgãos, na procura de desaparecidos vivos, e infelizmente 

de possíveis mortos, dessas pessoas desaparecidas. 

Deixando de lado a questão dos vivos, que é um trabalho nosso bastante árduo e 

cheio de convênios com municípios, estados e federação, para que a gente procure 
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otimizar a busca dessas pessoas e resolver também as causas dos desaparecimentos, 

porque não adianta resolver cada desaparecimento, a gente tem de entender por que as 

pessoas desaparecem. 

E aqui, especialmente para a comissão, embora exista muita situação ligada a 

problemas familiares, doenças mentais, drogadição e alcoolismo, nós sabemos que 

existe um veio dessa questão, que procura ser silenciado pelo Estado, que é a questão da 

tortura e a questão do tráfico de pessoas. 

Aliás, é por esse trabalho que fui chamada pela Procuradoria para trabalhar 

especificamente com desaparecidos, porque há 10 anos eu trabalho com o tráfico de 

pessoas, especialmente tráfico de pessoas para tráfico de órgãos, no Ministério Público e 

na docência. 

Bastava abrir os arquivos, fosse do IML, fosse do Serviço de Verificação de 

Óbito, para que eu obtivesse esses números.  

Primeira constatação. Do IML não havia sequer um número, fosse de 2013 para 

trás, um número que me apontasse quantas pessoas sem nome, sem qualificação, porque 

são eles que periciam falecidos sem qualificação e/ou morte violenta, não havia um 

número. 

Nós buscamos informações de transparência, porque a lei está aí para isso, 

buscamos site, buscamos telefonar, buscamos tudo e não obtivemos nada. Marcamos 

reunião e obtivemos a reunião, e nessa reunião nos foi prometido que os números 

viriam, mas a pesquisa seria manual e demoraria muito. 

De fato, ela está demorando porque nós temos agora, desde dezembro, quando 

foi a primeira reunião, nós temos do IML apenas uma pesquisa de 2013. Nada mais do 

que isso. 

Eu quero, logicamente, todos os números, daqui pra trás. O passado faz parte do 

acerto do futuro. E também tem aí um número, uma cifra escondida, que nós 

precisamos, nós temos direito, como brasileiros, nem uso a palavra cidadão, a Amelinha 

está aqui e ela me ensinou isso, como pessoas, porque todos que estão nesse solo, 

tenham ou não direito de votar ou ser votado, que é o conceito de cidadão 

constitucional, têm direitos neste país. 

Então, como pessoas que estamos aqui, nós temos direito a esses dados. E esses 

dados não são franqueados. É quase como algo próprio do Estado, é algo dele. Não é 

dele. Pessoas fazem parte dessa comunidade, esses dados são nossos. 
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Quando eu soube que esses dados seriam passados via manual, em                

pesquisa manual, embora exista lá uma profissional que eu louvo muito, que tem feito 

esse trabalho praticamente sozinha, a gente sabe que isso vai demorar anos. 

Então, a gente precisa, como sociedade, e o Ministério Público está aqui para 

isso, para representar a sociedade, lutar por esses números o mais rápido possível, ainda 

que eles façam mutirão manual para levantar esses números e me dizer onde estão esses 

corpos. Eu só tenho os números de 2013, vou franquear esse laudo à comissão, números 

de 2013. 

Conheci depois, isso é uma coisa que eu vinha expondo ao Serviço de 

Verificação de Óbito, temos aqui o doutor o representando apenas a partir de dezembro, 

porque há uma votação interna lá.  

Conheci o Serviço de Verificação de Óbito, que é preciso que fique claro, é um 

serviço que pericia só pessoas qualificadas, portanto, que têm nome, pessoas 

qualificadas e que tenham falecido por morte natural. Não pode ter nenhuma violência 

no corpo. 

Essas pessoas, então, um enfarto em meia rua, uma doença que o acomete no 

hospital e é levado ao Serviço de Verificação de Óbito por morte depois, todas elas são 

periciadas para termos clara a causa mortis, se isso não é dado no hospital ou em outro 

local, pelo Serviço de Verificação de Óbito. E quem cuida do Serviço de Verificação de 

Óbito, também é preciso que fique claro, é o departamento de patologia da Faculdade de 

Medicina da USP. 

Ali eu busquei, sim, abri o site e consegui um número, de 1999 a 2013, de 

pessoas qualificadas que foram autopsiadas, já mortas, autopsiadas, de 1999 a 2013. 

Obviamente achei um número muito grande. Ainda que esse número fosse decrescente, 

isso já me foi alertado pela Faculdade, é um número muito grande. Não é possível que 

exista tanto indigente nesta cidade, ou que as famílias não os procurem. 

Primeiro problema. O SVO não é conhecido como local de procura de pessoas 

mortas e desaparecidas. Esse serviço não se fazia claro, fosse pelo IML, fosse pelo 

SVO, fosse pelo Estado, fosse pela delegacia especializada de desaparecidos, que está 

claro pelos números desta semana que não procurava ninguém. Os desaparecidos 

permaneceriam desaparecidos, eventualmente mortos, em algum serviço. 

E esse problema se casou com outro problema no serviço, que é uma questão 

antiga, o SVO existe, dentro desse serviço de patologia, desde 1931, salvo engano, que 

era a questão do corpo estar lá com nome, além do nome, outras qualificações, porque 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 5

isso vem acompanhado, muitas vezes, de um documento da casa onde a pessoa faleceu, 

ou do hospital por onde ela passou. Nós temos os boletins de ocorrência, inúmeros, e 

muitos deles tinham nome, filiação, data de nascimento. Ainda que exista homonímia, 

uma procura é essencial, por essa família, para dizer: “O corpo do seu parente está 

aqui”. 

Descobri, fui aprendendo que, por uma questão de saúde pública, esse corpo 

ficaria só 72 horas no local. E depois de 72 horas, se ninguém aparecesse ali para 

procurar seu parente, essa pessoa era enterrada, nós dizemos corretamente, inumada, 

como indigente. Mas isso, e foi a minha grande luta desses últimos dois meses, isso é 

uma presunção, não é um fato. Essa pessoa não é indigente, e muito menos não 

reclamada, que é uma questão sinônima, segundo o serviço, mas também é algo que foi 

disseminado pelo Brasil. Não foi inventado aqui no serviço de São Paulo. 

E me perguntei o que é não reclamada? Uma pessoa que, após 72 horas, a 

família não procurou e, portanto, é presumida indigente. Como a família vai procurar 

aqui, por que vai procurar aqui, se ao ir ao IML ninguém avisa que aqui também é um 

serviço para isso? Se no próprio IML, nós temos 72 unidades, e os álbuns não são 

unificados? 

Todo cidadão sabe disso, toda pessoa sabe disso em São Paulo, que se você 

procurar um parente no IML você precisa peregrinar 72 unidades e não uma só? 

Quantos pais chegam na promotoria dizendo: “Mas eu já fui ao IML”. Eu falo: “Qual?” 

“Fui no do Ceagesp”. “Então, você foi em um, faltam 70”. Os álbuns não estão 

unificados e não são digitais. 

Numa dessas hipóteses, por sorte, nós pedimos que a família fosse a uma outra 

unidade, e ela reconheceu o corpo, que havia caído num córrego e não estava, portanto, 

na região possível da morte, que seria a região onde morava esse moço, de 21 anos. E aí 

a família o encontrou numa outra unidade do IML. Os álbuns precisam ser unificados. 

Tudo isso é uma lógica de não localização. Quero crer, lógico, uma perfeita 

balbúrdia, bagunça no serviço, mas que leva a males incomensuráveis e talvez, também, 

ao mau uso, aquele que quer sumir com o corpo, aquele que pretende não dar o registro 

claro, faz isso, usa esse serviço. 

Então, voltando ao Serviço de Verificação de Óbito, com o IML vínhamos no 

mínimo cobrando números, que nem temos, mais a unificação de álbuns e também a 

unificação com o álbum do SVO. Nós questionamos essa presunção da indigência, que 

leva a um número astronômico de indigentes, de 1999 a 2013, que são três mil e tantas 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 6

pessoas, ainda que se diga que nessa lista existam natimortos, porque existem mesmo, 

mas aí as famílias os acompanham, nós perguntamos: “Por que o serviço não busca a 

família?” A primeira resposta foi: “Esse serviço, nós não temos perna para isso, nós não 

temos como fazer essa busca”. 

Ora, o serviço tem ônus e bônus. O próprio site do serviço diz, por que é útil e 

também custoso, mas útil à Faculdade de Medicina, desde 1930, ser chamada a fazer a 

autópsia de corpos de mortes não violentas? Porque se por ali passarem indigentes, não 

presumidos, indigentes reais, esses corpos podem ser usados para estudo. O que é muito 

legítimo, porque a medicina precisa avançar no país. Mas, desde que verdadeiros 

indigentes, ou doações familiares. 

A família está sempre presente, as comissões de bioética estão aqui. A família 

sempre é a tônica das nossas consultas, seja porque a morte é cerebral e nós vamos fazer 

uma transplantação – a comunidade médica foi a primeira a ser contra ao consentimento 

presumido, quando a lei de transplante de órgãos surgiu em 1997 – seja quando tem um 

morto e nós vamos utilizar os órgãos. Família tem de estar presente. 

Corpo não é propriedade pública. Corpo post mortem tem, primeiro, um respeito 

imenso, que é tratado desde o código penal de 1940, que é a dignidade do morto, 

portanto, não se confunde a patrimônio. Além disso, é bem da família, e carrega essa 

dignidade que é constitucional. Se é da família, ninguém toca nele, se ela não é 

consultada, e só tocará, em última hipótese, se ela não existir. 

Há pouco tempo, num encontro na faculdade onde eu leciono, que é a PUC, aqui 

em São Paulo, eu encontrei uma médica intensivista da USP de oncologia, ela falou: 

“Em mais de 20 anos de trabalho meu eu encontrei três verdadeiros indigentes no leito 

do HC, três, depois das buscas das assistentes sociais do hospital”. 

E o Serviço de Verificação de Óbito não tem, apesar de ter, salvo engano, 20 e 

tantos funcionários administrativos e mais de 20 médicos fazendo o trabalho de 

autópsia, só isso que cabe a eles, não tem uma pessoa para procurar familiares daquele 

morto que tem nome e que está à sua frente por morte natural. Uma pessoa. 

Isso não é correto, até porque, e também não dá para alegar desconhecimento 

nem capacidade técnica, instrumental, pessoal, porque existe uma regulamentação 

federal sobre o Serviço de Verificação de Óbito que cobra desses serviços, 

principalmente no tamanho do da capital, que exista um profissional para cuidar das 

famílias dos mortos, para buscar a família dos mortos, principalmente quando a 

consequência, pós a ausência da família, é o uso do corpo. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 7

Eu fico me perguntando em que país nós estamos, o que nós pensamos sobre 

nós, vivos, e os mortos, que respeito nós temos por tudo isso? Há quem nos diga, isso 

tem sido trazido ao Ministério Público depois da divulgação dessa descoberta, que essas 

pessoas são chamadas lá dentro de carcaças. Carcaças. 

A gente precisa mudar isso. Se isso é uma forma de ver, odiosa e criminosa, que 

caminha desde a ditadura, e ninguém resolveu mudar, por respeito a esses mortos e a 

suas famílias, está na hora de mudar. A hora é agora, e nós não vamos retroceder, seja 

porque nós já temos inquérito civil armado para isso, quer dizer, pronto para isso. 

Um dos acordos sobrevém hoje, o serviço sabe, hoje à tarde, junto ao Serviço de 

Verificação de Óbito e a Secretaria de Segurança Pública. Porque, detalhe, muitos 

desses corpos tinham a família, não eram não reclamados, eram mais do que 

reclamados. As famílias tinham feito boletim de ocorrência de desaparecimento da 

pessoa. 

Imaginem você ter um BO, como eu tenho, do Sr. João Rocha, Sr. Cláudio 

Rocha, filho do Sr. João Rocha, há 14 anos em busca do seu pai, e nove dias depois da 

notícia que ele deu do desaparecimento ele já estava morto no Serviço de Verificação de 

Óbito. Morto. E ele acreditando que alguém, um dia... 

Quer dizer, o mesmo Estado que fez o boletim de ocorrência de 

desaparecimento, agora é a Polícia Civil, o mesmo Estado que fez o boletim de 

ocorrência de desaparecimento, tinha em suas mãos um boletim de ocorrência do 

Serviço de Verificação de Óbito dizendo que essa pessoa passou aqui, e não cruzou esse 

dado em 14 anos. E agora nos diz que nós estamos muito exagerados nessa questão, que 

a delegacia procura sim. A delegacia não procura nem por um sistema digital, quem dirá 

humano. 

A delegacia se chama Delegacia Especializada em Desaparecidos, tem 18 mil 

desaparecidos em dois anos, essa é só a procura de dois anos, porque se a gente 

retroceder ao passado, nós vamos encontrar uma atrocidade acontecendo no Brasil. E 

nós vamos retroceder. 

Mas tinha 51 boletins de ocorrência porque, na verdade, a gente não sabe se 

desaparecimento é crime, então a gente não segue procurando. Se a gente não segue 

procurando, como vou saber se é crime se eu não investigo? 

Não era mais honesto, eu tenho dito isso muito porque eu me sinto parte dessa 

história como potencial vítima também, é isso que a gente tem de passar a divulgar. Se 

você acha que esse é um problema do outro, se para você esse é um problema do outro, 
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coloque-se na situação de qualquer parente seu que estar andando na rua, tem um 

infarto, vai parar no serviço, ninguém te consulta, e depois também você faz um boletim 

de ocorrência e ninguém pesquisa? Fica fácil de sentir essa situação. Agora, imaginem 

você chegar numa delegacia toda semana, especializada de desaparecidos, e descobrir 

depois, por nós, Ministério Público, que nunca ninguém investigou o desaparecimento 

do seu filho de seis, de 30, de 20 anos? Porque, na verdade, eles não sabem se foi crime. 

Então, como a polícia só trabalha com crime, a delegacia não instaurou inquérito. 

Mas, como vai saber se é crime se não faz o inquérito? Essa é a minha dúvida. E 

mais, na maioria dos casos, que foi isso que nós colocamos a público, porque isso é um 

problema do público, não é possível esconder mais isso, esse não é um diálogo de 

gabinete de promotoria, esse é um diálogo de população, como faz a comissão, imagine 

você ter 51 inquéritos policiais quando você tem a maioria, como estão na minha mão, 

de notícias de pais cujos filhos desapareceram, arrancados da porta da sua casa. Isso não 

é crime? Ou não parece ser crime? 

É melhor o Estado, então, mudar esse nome e criar um serviço de registro de 

óbito. É mais honesto. Aqui no Brasil a gente não investiga desaparecido, a gente 

registra desaparecimento. 

Enfim, creio que nós estávamos com a razão. Fosse pela lei de 2014, do 

deputado Hamilton Pereira, fosse pelo nosso trabalho. Nós estivemos na comissão em 

dezembro do ano passado, na comissão de desaparecidos. Fosse por tudo isso, semana 

passada saiu uma portaria da Secretaria de Segurança Pública, junto do delegado geral, 

mudando essa lógica de investigação de desaparecidos. Agora todo mundo tem de 

investigar. 

Nós já ouvimos reclamações, principalmente das delegacias regionais, que isso 

vai dar muito trabalho. Realmente é trabalho. Quem não gosta daquele trabalho precisa 

procurar outro trabalho. Nem todo trabalho, aliás, o trabalho público no Brasil precisa 

melhorar muito, em todos os campos. 

Isso mudou, mudou também o tempo de aguardo dos corpos pela procura dos 

seus familiares, que agora estão sendo cientificados que o SVO existe. São 10 dias, 

salvo engano, e o doutor pode nos contar, 10 dias de aguardo do corpo ali, para não ser 

enterrado como indigente, porque isso gera outras consequências, que é depois exumar, 

trasladar com dignidade, modificar registro. Enterrar imediatamente não é solução. 

Quem esteve lá, como nós já estivemos, sabe qual é o problema disso depois. 
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E, finalmente, as delegacias também têm agora a obrigação, concatenado o 

diálogo com o Serviço de Verificação de Óbito, de procurar em 10 dias as famílias, e 

não deixá-las procurando, vagando pela cidade, como se loucos fossem. Porque, na 

verdade, essas pessoas reclamam sempre da mesma situação. Não fosse pela debilidade 

emocional gravíssima, e a econômica, que sobrevêm na busca pelo seu familiar, porque 

você não consegue fazer mais nada, você busca o seu familiar, essa é a lógica da vida, 

essas pessoas, em cada serviço que elas entravam, várias já falaram para mim: “Muito 

obrigado por dizer que eu não estava louca”. 

Elas se sentem loucas no mundo, contando uma história fantasiosa, porque tudo 

isso era lenda, vocês têm a síndrome da perseguição. É isso que a gente sente. É uma 

perseguição que agora a gente também sente no serviço público, remexendo esses 

dados. 

Mas, as coisas estão mudando. Essa portaria já foi um primeiro passo. Hoje vai 

haver um acordo, à tarde, no Ministério Público, porque nós queremos um pouquinho 

mais, principalmente a transparência dos dados, não só do SVO, como do IML, e 

também a participação do IML nesse acordo, porque a portaria não incluiu o IML, a 

portaria só incluiu o SVO, o que tem demonstrado, por parte do SVO, um diálogo, mas 

por parte do IML não. O IML tem de estar nessa portaria e ele não está. 

Então, já imagino que o diálogo, que eu prefiro chamar de, ao invés de discussão 

dialética, tese e antítese e uma possível conclusão, se não tiver conclusão vai ser ação, 

espero que ela venha, também por parte do IML. 

Os problemas são vários. Aqui nós estamos começando a resolver. Nós 

queremos também o Dr. Sávio, que nós temos cobrado, quer dizer, o que foi feito com 

todos esses corpos considerados indigentes, uma vez que, considerados indigentes, é 

direito da Faculdade utilizar para estudo seus corpos, partes deles, e esse controle tem 

de ser muito, muito sério, porque nós não estamos falando de cadeiras, nós não estamos 

falando de coisas que pertencem ao Estado e que não merecem respeito. 

Essa tem sido a nossa luta. Cabe esclarecimentos depois e estou à disposição. 

Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, embora nós 

tenhamos vários convidados, deixa eu recapitular algumas coisas que passaram aqui 

pela Assembleia Legislativa. 
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O deputado Roberto Gouveia, não me lembro bem o ano, mas já era o fim da 

ditadura, o começo da democracia, ele apurou daquele médico legista Jamil Maluf a 

venda das glândulas da hipófise das pessoas autopsiadas lá no Instituto Médico Legal. 

Foi um caso muito rumoroso à época, foi constatado. 

Então, já que a gente está falando da democracia, e a senhora, os jornalistas da 

“Folha” vieram, Taís, que fizeram a matéria? E veio esse caso, recentemente, das valas 

comuns. 

Nós estivemos na Vila Formosa, o Ivan é uma pessoa, o Ivan Seixas é uma 

pessoa que levou a Polícia Federal naquela vala comum que fizeram logo na entrada do 

cemitério de Vila Formosa, lá atrás, onde tinha centenas de sacos de ossos 

comprimidos, e ainda o Serviço Funerário Municipal, à época, fez uma laje para 

aumentar a compressão em cima daqueles sacos de ossos. 

A Polícia Federal foi lá, no tempo que nós estávamos investigando o caso do 

Virgílio Gomes da Silva, enfim. 

Nós queríamos então, que a senhora falou, é tanta coisa que a senhora deve estar 

apurando que precisava fazer um dia de depoimento aqui, mas essa questão dos órgãos é 

uma coisa complicada. 

Eu sou uma pessoa que acompanho essa relação, e era muito ligado ao Roberto 

Gouveia, ajudei a apurar muito essa questão da venda da glândula da hipófise dos 

cadáveres, que a hipófise é um componente básico para fazer cosméticos, enfim, toda 

uma indústria química depende da glândula da hipófise. 

O governador era o Montoro, e tinha aquele negócio daquelas funerárias 

particulares que ficavam comprando os cadáveres para levar para fora de São Paulo, o 

Montoro fez todo um trabalho de intervir no IML. 

O problema é que, recentemente eu fui lá começar a investigar, a venda de 

cadáveres para as funerárias e pelas funerárias liberou geral. Todo aquele trabalho de 

1983, 1984, 1985, liberou geral de novo. 

Então, a coisa está muito perigosa. Nós temos assim, do tempo da ditadura, a 

Amelinha foi lá na Academia de Polícia, o Ivan também esteve lá, os familiares 

estiveram lá, viram os arquivos, todos jogados, todos mal acondicionados. Nós 

queremos esses arquivos. 

A senhora veio agora e falou que tem vala comum de novo, estão enterrando, o 

Hamilton fez todo esse trabalho, Hamilton Pereira, nosso companheiro, desaparecidos. 
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Então, veja o que a senhora pode falar mais, porque lógico que nós não vamos 

perder o foco, os desaparecidos do presente, tem até um senhor que é familiar, que ele 

procura pela esposa dele há muitos anos, ele está aqui e até queria dar uma palavrinha, 

sete anos. 

Então, nós não vamos perder nosso foco, mas nós vamos fazer esse caminho de 

volta. Os discípulos de Harry Shibata e Isaac Abramovitc, esses, nós vamos contar essa 

história e vamos ter de achar onde está tudo isso. 

Então, veja o que a senhora poderia falar um pouquinho mais. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Justamente pela dificuldade que nós temos 

com relação a esses arquivos e dados do IML, nós preferimos abrir um inquérito civil, 

que é um meio técnico do Ministério Público dialogar, sob a égide de uma ordem e não 

de um pedido, na Promotoria de Direitos Humanos, para que tudo isso seja aberto. 

Eu concordo plenamente com o deputado, não há mais como nós deixarmos esse 

passado trancado, e o Ministério Público tem esse dever. Não é um favor, não é um 

poder, é um dever de abrir esses dados e conhecer bem. 

Tenho pedido já, com a licença do deputado, à Amelinha, que me passe detalhes 

desses casos para que a gente possa, efetivamente, trabalhar na abertura, na clareza dos 

documentos que existem sobre isso. 

Não é fácil porque, vejam os senhores, nós não temos uma coisa simples que é o 

número de pessoas que foram enterradas sem nome pelo IML por morte violenta, que é 

onde a gente sabe que acontece a maioria das torturas e outros crimes odiosos, como 

tráfico de pessoas para trabalho escravo e esse tipo de coisa, em 2013, e imagine nos 

anos passados, onde a gente sabe que o esconderijo era uma necessidade. 

E eu não sei, sinceramente nós não chegamos à lógica do por que isso 

permanece. Eu tenho os meus pensamentos, mas eu prefiro não expor, para depois não 

ser, eventualmente, apontada como caluniadora, mas eu quero detectar oficialmente. 

Então, toda essa preocupação da comissão, além de ser passada a mim por 

documento, vai ser cobrada, já que nós trabalhamos com desaparecidos, vai se cobrada 

como uma abertura necessária para o caminhar do Brasil. 

Então, esse é um compromisso nosso, desse programa de desaparecidos. Não é 

dos desaparecidos daqui para frente, que me foi proposto, vamos fazer um trabalho 

daqui para frente. Daqui para frente não, nós vamos fazer um trabalho inteiro. Então, 

isso fica como compromisso. 
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Penso eu que seria melhor, nesses casos específicos, fazer uma procura e um 

trabalho próprio, não misturar essa questão agora, moderna e futura, com as questões do 

passado, porque ali tem uma lógica que a gente já conhece. E aí nós vamos levantar 

caso a caso e cobrar do Estado esses dados. 

Chega de o cidadão ter de berrar na rua, ou ter de fazer um chamado via mídia, 

que nos auxilia muito, mas que não é o único meio. Nós temos de protocolar um 

documento e cobrar esses dados, e nós vamos fazer isso. 

O que preciso da comissão é os dados exatos de cada caso que fundamentam 

essa nossa busca. Porque, apesar de eu, obviamente, saber, não só como pessoa, desse 

estado, eu preciso saber enquanto documento, promotora de justiça. Isso é muito 

importante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já pedi para imprimir, 

mas vamos mandar por meio digital para a senhora também, mas nós vamos, durante a 

audiência, entregar o documento, que é objeto da nossa investigação. 

A doutora Lucia Salles, atualmente superintendente do Serviço Funerário 

Municipal, é uma advogada que trabalhou muitos anos aqui na Assembleia Legislativa, 

na assessoria do deputado Simão Pedro. Ela assumiu e é uma pessoa da nossa 

confiança, uma pessoa muito correta. 

Antes de a senhora assumir, doutora, nesta administração do prefeito Fernando 

Haddad aconteceu uma coisa muito grave que diz respeito ao Serviço Funerário e ao 

Cemitério do Araçá. 

Lá no Cemitério do Araçá estão depositadas as ossadas provenientes da vala de 

Perus e outras ossadas. No Dia de Finados houve uma cerimônia ecumênica, estava 

havendo uma exposição sobre o que era a vala de Perus e o que eram aqueles ossos que 

estavam lá depositados. E na madrugada o columbário, como era denominado aquela 

coisa, foi invadido, foi pichado, a exposição foi destruída, e começou uma investigação, 

que ninguém sabe qual é o tamanho dessa investigação porque ninguém que estava lá 

no dia foi chamado para depor. Então, deve ser uma investigação tão secreta, tão 

secreta, que ninguém foi chamado para depor. 

Os ossos foram, depois teve duas ou três ocorrências e, finalmente, estava tendo 

uma exposição nos muros do cemitério e aí o grupo, pelo menos aquele grupo se 

identificou. 

Então, doutora, só para concluir, aqui está o ofício, entregue. 
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A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Recebendo esse livro, eu tenho o meu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é o ofício que nós 

entregamos, porque nós protocolamos no gabinete, dos casos. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Nome a nome. Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A síntese do processo, 

feito pelos familiares, para conhecimento do Estado Brasileiro dos mortos e 

desaparecidos, seus currículos, seus processos. 

Então, esses arquivos de São Paulo que a gente precisa ver, para não haver 

dúvida. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, a outra coisa que 

queria falar para a senhora foi quando o Ivan Seixas fazia, porque lá no cemitério de 

Vila Formosa as quadras foram todas mexidas, principalmente onde estavam os corpos 

do Virgílio e do companheiro de Mogi das Cruzes, Sérgio Correia. Várias quadras 

foram mexidas, alteradas. Nós fizemos um trabalho de fotos aéreas e vimos. 

E na entrada, naquela parte de trás, na rua das floriculturas, não lá na frente, 

atrás, em frente à administração do cemitério, tem uma vala comum lá, com centenas e 

centenas de sacos socados lá, e ainda fizeram uma laje em cima. 

Nós acompanhamos um antigo senhor do cemitério, que é do tempo do pessoal 

barra pesada lá, quando tinha comércio de tudo lá dentro da funerária, no fim da 

ditadura, aquele pessoal que era protegido por aquele vereador que era uma espécie de 

dono do Serviço Funerário, e ele contou que as valas comuns continuavam, e deu até o 

nome dos cemitérios. 

Então, a Câmara Municipal fez aquela investigação no tempo da Teresa Lajolo 

lá, da vala de Perus, e aí surgiu de novo o problema da vala comum. 

O Sérgio Trani, quando surgiu esse negócio lá de novo, que tem a vala comum, 

nós avisamos o Sérgio Trani, e avisamos dos problemas das valas comuns das outras 

administrações. 
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Então, eu tenho uma confiança enorme na senhora, e queria que a senhora 

falasse um pouco sobre isso. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Muito obrigada, deputado Adriano Diogo. Sou 

funcionária efetiva da Assembleia Legislativa, estou afastada junto à Prefeitura de São 

Paulo, e recebi essa incumbência a partir de meados de janeiro, e aceitei, apesar de saber 

do enorme desafio que é, mas a gente tem de aceitar os desafios da vida, e aceitei a 

incumbência de pegar a superintendência do Serviço Funerário. 

Eu sou advogada, sou agrônoma, e como sou gestora pública há 27 anos, já 

trabalhei no Executivo durante o governo da Luiza Erundina, trabalhei quatro anos na 

merenda escolar, onde fizemos um trabalho muito bonito, que também era uma coisa 

bem desmantelada e a gente pôs de pé. 

Era feito em formulados, e foi um trabalho bacana, um trabalho também de 

acesso da população de baixa renda à alimentação, que era uma coisa que não se falava 

na época, com os trabalhos de sacolão do trabalhador e sacolão da prefeitura, e foi um 

trabalho muito bacana num tempo de carestia. 

Então, eu encontrei um Serviço Funerário muito desmantelado mesmo, e durante 

nove anos acho que esse processo se agudizou, nos últimos anos. Então, para mim foi 

muito impressionante ter vivido a prefeitura no governo da Luiza Erundina, em que os 

salários eram dignos e a gente podia trazer gente muito boa para trabalhar conosco, era 

um trabalho muito de união, e encontrar uma prefeitura muito desmantelada. Não me 

considero uma pessoa desinformada e, no entanto, ninguém sabe. 

Durante oito anos o aumento dos funcionários foi de 0,01% ao ano, então, de 

fato, o Serviço Funerário, esse desmantelo interessa a alguém exatamente, porque 

acreditamos esse ser um serviço público essencial. O corpo virar mercadoria é o “ó do 

forrobodó” do capitalismo. 

Então, nós acreditamos no estado de amparo social, no estado de bem estar 

social, e na hora que a pessoa morre isso, a família, isso é agudizado, e aí precisa estar o 

Estado, e não os papa-defuntos. 

Então, aceitando esse desafio encontramos uma série de problemas. Em primeiro 

lugar preciso explicar um pouquinho sobre essa relação com o IML e SVO, que 

ninguém sabe. A morte é um assunto que ninguém conversa, é uma coisa cultural, que 

precisamos mudar esse paradigma. A morte não é fúnebre, é memória e é vida. 
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Então, se não falamos sobre a morte, estamos fazendo o que com as pessoas que 

foram? Os cemitérios têm de ser espaços de convívio, doce lembrança, ecumênicos, de 

reflexão sobre o que é a vida, o que estamos fazendo neste mundo e de doce lembrança 

dos que aqui estiveram conosco, e não esse espaço banido do convívio diário urbano, 

cercado de muros altos, com arame farpado e, obviamente, o que nós como sociedade 

não ocupamos, outros ocupam. 

E aí o que vem? Os roubos que estamos enfrentando, as violações. Se fosse um 

espaço, como já é em tantos lugares do mundo, cemitérios são verdadeiros museus a céu 

aberto. Quem não foi para Paris, Buenos Aires... Então, ali está nossa história, tem a 

arte tumular, e eles são de doce lembrança, e não é fúnebre nem tétrico. 

Então, isso é uma coisa que precisamos enfrentar. No começo é como piada 

pronta, está no Serviço Funerário, não quero seus serviços, não quero nunca... No 

começo até achava graça, depois fui ver que é um preconceito tão forte como os que eu 

encontro na questão de gênero e na questão de raça. 

Nós temos de enfrentar isso. Morremos todos os dias, estamos vivos e vamos 

morrer. Por que não vamos enfrentar isso como sociedade? E encarar mudança de 

paradigma. Então, esse é um trabalho que, estou lá há quatro meses, mas estamos 

tentando mudar isso. No dia das mães já tivemos um trabalho lindíssimo, tivemos o 

“Réquiem”, de Mozart, no Cemitério da Consolação à capela. É do Ramos de Azevedo, 

o mesmo do Teatro Municipal, do Mercadão Municipal. E o Teatro Municipal foi lá, um 

coral com 18 vozes, piano de um quarto de cauda, e fizemos um trabalho lindíssimo. 

Quem viu, viveu. Todos gostaram. 

É isso, são espaços de uso, um tecido urbano interessantíssimo. Todas as 

questões da morte precisam ser enfrentadas com dignidade. 

Qual o problema? O Serviço Funerário foi criado, e até pela Constituição, o 

interesse local, a questão da morte é interesse local, então, do Município. Onde ele 

entra? E é aí que começa, eu também não sabia, como aprendi muito desde que lá entrei, 

ele só entra depois do atestado de óbito. Antes do atestado de óbito, que quem dá é um 

médico, seja ele legista, seja ele no hospital, seja ele amigo da família, é isso que 

permite à sociedade saber, bom, resolveu o problema com a polícia, porque o atestado 

de óbito é uma garantia que um médico, aí vamos falar na situação atual ideal, no 

mundo do dever/ser, para quem é da área do direito, o médico tem CRM, tem a 

fiscalização, tem o que deve fazer, ele ao falar morreu disso, morreu daquilo etc., seria o 

que o Serviço Funerário entraria. 
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Já não é mais uma questão de polícia, é uma mera questão local, onde vamos 

enterrar, com dignidade sempre, onde vamos prestar as últimas homenagens, com 

dignidade sempre. Essa é a ideia. 

Então, antes do atestado de óbito é uma questão de polícia. Morreu na rua? 

Morreu na rua, é uma questão de polícia, por que morreu, do que morreu, quem largou 

lá ou o que aconteceu? Morreu na rua, vai para o IML, Instituto Médico Legal, uma 

questão de segurança pública. O Instituto Médico Legal, Perícia Técnica, Polícia Civil, 

Polícia Técnica, tem de dizer do que morreu. Se for suspeita de crime, tem de apurar do 

que foi que morreu. Então, é sempre uma questão de polícia. 

Morreu em casa, você não tem um médico da família, atenção porque todo 

mundo vai viver isso, morreu uma pessoa em casa, o que ela tem de fazer? Ela pode 

chamar o Serviço Funerário? Não. Não, o Município não entra aí, porque não sabe do 

que morreu. Pode ser crime, podem ter dado estricnina? É uma proteção da sociedade. 

Caiu de tombo? Do que morreu? Ela é obrigada a ir na polícia fazer um boletim de 

ocorrência. 

Aí o delegado abre, e ele vai lá, ou o investigador da polícia, e decide se é o 

IML, uma morte suspeita, ou se é uma morte natural, e aí o delegado deixa levar para a 

USP, Serviço de Verificação de Óbito, que tem de dizer do que morreu. Mesmo sendo 

causa natural. Foi pulmão? Do que morreu essa pessoa? Foi um ataque cardíaco? O que 

acontece? Ela vai para o SVO. Quem decide é a polícia. 

Por isso é o terceiro lugar que eu vou, e eu estranho por que a Secretaria de 

Segurança Pública não está aqui. Porque isso é uma questão de polícia, uma questão de 

segurança pública. O IML é um órgão dentro da Segurança Pública, e é ele que decide 

se vai para lá ou se vai para a Faculdade de Medicina da USP. 

Ele preside os inquéritos, ele tem o boletim de ocorrência, ele pode comparar os 

dados. Então, como que tem um boletim de ocorrência, e isso eu só soube quando a Dra. 

Eliana veio me visitar. No final de janeiro ela veio me visitar e falou: “Lucia, como é 

que funciona quando vem, depois do boletim de ocorrência?” Falei: “O IML vem e 

contrata um funeral gratuito. E o SVO também”. São funcionários públicos, de fé 

pública, que vêm e me dizem: “Já tem atestado de óbito, então acabou a questão de 

polícia, agora eu preciso enterrar”. 

E eu, como é uma obrigação legal, constitucional, enterro. Não enterro em vala 

comum. O Serviço Funerário do Município não usa valas comuns. Isso, preciso que se 

diga, porque qual a ideia que vala comum dá? Vala comum é aquele negócio aberto, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 17

único e que vão jogando corpos lá. Não é assim que a gente vê na guerra? Não existe 

isso no Serviço Funerário. 

Estou dizendo como é hoje. É óbvio que a gente sabe dos desmandos, e era tudo 

uma coisa só, um Estado opressor, que somos combatentes. Eu vejo aqui caras amigas. 

Eu sou uma militante da causa dos desaparecidos. 

Então, o Serviço Funerário do Município faz uma cova para cada corpo. Na 

cova, o cara não é jogado, ele é, com a mesma urna do Serviço Funerário e dos serviços 

gratuitos. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Deixa eu ser testemunha disso. Eu fui 

semana passada em Perus, a doutora sabe, e eu acompanhei tudo. Eu vi a vala, eu tirei 

foto da urna funerária, vi que não é como dizem no papel, é um compensado, é 

separado, inclusive por cima, e são, efetivamente, individualizados. 

O que acontece, depois de muito tempo, se o terreno findar, ou que falta muito 

espaço, é ir serpenteando o terreno, enterrando outros corpos no mesmo local, mas que 

não têm possibilidade de misturar, porque estão dentro desse material, dessa urna, e 

porque também, depois, se não houvesse espaço, que ainda há muito, são colocados 

num saco plástico as ossadas, eu também tirei foto, que é extremamente grosso, eu fiz 

questão de olhar isso, não avisei à Dra. Lucia que ia lá, ela sabe disso, para ver o quão 

decomposto, qual a capacidade de decomposição ou não desse saco. 

Então, não há uma mistura. Essa é a minha preocupação. Eu só encontrei um 

problema lá, de cinco anos para trás, que acho que a doutora já tem tentado solucionar. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Exatamente, porque o que a gente está fazendo é 

passando uma régua, vamos apurar o passado, sem dúvida, mas daqui para frente vai 

ser, tem de ser um brinco, tem de ser bem feito, tem de ser digno. 

Então, o que acontece é que há uma confusão, porque é óbvio, há religiões que 

não permitem a exumação, então essas religiões têm problemas. Por exemplo, os 

cemitérios israelitas, e isso é um problema, porque sempre, nunca pode exumar, então 

sempre tem de ter nova área, nova área. 

Não é o caso dos nossos cemitérios, tanto que no túmulo, por exemplo, eu tenho 

túmulo, minha família tem túmulo no Cemitério da Consolação, tem mais de 20 pessoas 

lá, e como faz? Dá lugar. Morre algum parente, a gente fala: “Quem a gente vai tirar? 

Vamos tirar a tia fulana”. Exuma e enterra outra pessoa no lugar. 
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O que é exumar? É tirar os ossos que já se decompuseram. Depois de três anos já 

se decompôs a carne. Não há nenhum perigo sanitário. A morte tem uma mística muito 

grande em volta. É duro para o homem, orgulhoso, saber que “ao pó voltareis”. É duro, 

porque é assim. O homem, para quem acredita, como eu, graças a Deus, a alma não está 

ali, mas a escolha, o respeito, tudo, são opções familiares. Não tem nada a ver com 

desrespeito. Agora, exuma e dá lugar para outro. 

Nas covas, quando o cemitério está, acontece isso. Então, depois de três anos, ou 

a família não veio exumar, ou esses casos de que foram entregues nessa ocasião pelo 

IML e SVO, é exumado, posto num saco, nesse saco resistente, bem identificado. 

O que a doutora está contando é isso. Antes se fazia uma identificação em papel, 

em papel com plástico em volta, mas vamos dizer, faz parte da natureza, tem barata, e 

barata come papel, havia problema com a perda de identificação, coisa que a gente está 

combatendo firmemente. 

Mas, no caso, no cemitério, por incrível que pareça, é onde tem os dados, esses 

dados que o IML, por alguma razão que nem vou entrar no mérito, que ele não tem, a 

Segurança Pública não tem, a gente tem. Tem um caderno só de SVO, um caderno só de 

IML lá no cemitério. Está lá o nome, com as condições que foram dadas. 

Agora, o que me chocou, como brasileira, quando a doutora veio e falou: “Você 

sabe que essas pessoas que estão sendo entregues...” Aqui está fotografada e fichada, eu 

passei a publicar, eu pedi para o Ministério Público: “Será que eu podia publicar esses 

dados? Ajuda o Plid se eu publicar?” Eu estou recebendo para enterrar, eu falo: “Eu 

recebi Roberto Jesus dos Santos, 37.” Os dados que o IML me fornece, e passamos a 

publicar. 

Então, estão publicados no nosso site e no “Diário Oficial do Município”. Quem 

sabe ajuda alguma família. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Dá o endereço. Isso é muito importante. 

Todo mundo que está sendo enterrado, está sendo publicado pelo Serviço Funerário 

Municipal, todo mundo que tem nome. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Você veja, se é fotografado e fichado, fichado 

significa que tocou o pianinho, pegaram. Agora, o que você pensa quando você vai lá 

tocar piano na hora de tirar o RG? Que se um dia, por algum motivo, você morrer à 

míngua e não souber seu familiar, e tocarem o piano do morto, que vão bater os dados. 
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Pois, pasmem! O sistema de identificação só fala se é fulano ou não. Ele não cruza, não 

consegue fazer, como a gente imagina nos filmes, só pegar a impressão digital eu sei 

quem está ali, fez um crime, tirou a impressão digital, vamos bater as impressões 

digitais com o banco de dados. A polícia não tem isso. 

De novo, é uma questão de segurança pública. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Nós cobramos, a Dra. Lucia vai me matar, 

complementando o que a Dra. Lucia disse, nós cobramos, no mínimo, um banco de 

desaparecidos, datiloscópico, que era o mínimo. É muito simples fazer. 

Se eles têm um banco datiloscópico criminal, engraçado isso, se nós formos 

criminosos nós somos identificados, se nós não formos criminosos, não adianta mandar 

a minha digital e perguntar de quem é. Eles não sabem. 

O que eles fazem é, essa digital é da Eliana?, eles dizem sim ou não. Tem de dar 

uma dica de quem você está mandando a digital. Agora, se for criminoso, tem sempre. 

No banco de crimes eles têm digitais. 

O que nós falamos, se o número de desaparecidos é menor do que de criminosos, 

façam, no mínimo, o banco digital de desaparecidos. Então, todo mundo que está como 

desaparecido na Secretaria de Segurança Pública tem, o IIRGD tem de levantar, o 

Instituto de Identificação, fazer um banco digital, e cada vez que alguém falecer, com 

qualificação, passou pelo SVO, ou não, pelo IML, tem de colher a digital, que já está 

sendo feito no SVO, eu sei, mas no IML ainda não sei, e vão ter de cruzar. 

Esse banco passou a existir a partir dessa semana passada. Banco digital de 

desaparecidos tem de ter. É o mínimo. E foi uma coisa que a gente detectou e passou a 

cobrar. 

Desculpe, doutora. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Doutora Eliana, o que quero contar é assim, a 

indignação é de todos nós. Que bom que o Ministério Público interveio firmemente 

nisso, e o que temos é assim, também é uma questão de surpresa para todos nós. Então, 

precisamos agir firmemente para que isso não ocorra. 

O pior que isso, que é a datiloscópica, é quando tem o nome da pessoa, tem um 

BO de desaparecido, tem um novo BO, morreu o mesmo nome do fulano, e não cruzam 

isso. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 20

Eu tive o desprazer de ter um desaparecido na família. Na ocasião, isso 

realmente já faz muitos anos, 15 anos, e ele permanece desaparecido, e foi, o pior foi 

chegar na delegacia e me mandarem de volta para casa, eu estava com a esposa do 

desaparecido, porque falaram: “Até tantas horas não é considerado desaparecido”. 

“Não, ele tem rotina, ele jamais faria isso sem me avisar, jamais sumiria 10 horas, 12 

horas, não veio almoçar”. “Mas para nós ainda não é desaparecido”. 

E saber que você acha que o pessoal vai atrás e vai investigar? É uma questão de 

polícia, é investigação. 

Eu tenho estranhado que a polícia, a Secretaria de Segurança não tem sido 

chamada às falas. Eu encontro o SVO, que é o Serviço de Verificação de Óbito, ligado a 

uma Faculdade de Medicina, que só recebe os corpos que a polícia envia, com BO, com 

presidente de inquérito, nem que seja local, com um BO aberto. E por que eu não tenho 

encontrado esse tipo de resposta? Agora, tirando o lado do Serviço Funerário, dizer 

como brasileira, como pessoa. 

Agora, entrando nas questões, o ossário, o columbário que está no Araçá, que é 

onde estão as ossadas de Perus, o que foi me passado é que, por uma sorte, não 

invadiram aquele, mas ele está vigiado 24 horas por dia. Tem um carro da Guarda Civil 

Metropolitana que fica na porta, porque é a nossa história e nós vamos apurar o que 

aconteceu ali. 

A Comissão da Verdade Municipal, o Secretário Municipal de Direitos 

Humanos, Rogério Sottili, há uma Comissão da Verdade criada na Prefeitura, o projeto 

de lei foi semana passada que foi aprovado, então mais gente está se somando a essa 

luta. 

Foi feito um convênio com a Faculdade de Medicina Federal, da Rua Cubatão, 

que vai fazer um trabalho em cima das ossadas, finalmente, essas que já foram para 

Campinas. Esse acordo foi feito, o Serviço Funerário tem colaborado com tudo, e de 

agora em diante contem com a aliada que está lá também procurando esclarecer tudo 

isso. 

Eu vou ter um carinho especial com esse tipo de coisa, que é a mim 

encaminhado pela polícia, pelo IML, Polícia Técnica, que vem o funcionário, eu vou 

publicar, se puder ajudar, e vai estar tudo identificado, a cova onde está, nos livros, bem 

registrado. Não seremos nós a dar causa a algum problema. 

Os ossários gerais, e não valas comuns, que são essas exumações que a família 

não está presente. Quando a família faz o enterro, ela recebe, está escrito que daqui três 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 21

anos precisa estar presente para a exumação. Porque é isso, nós não temos produção 

contínua de terreno, então aquele terreno que foi feito, mesmo com um familiar, de 

serviço social, que veio a família, acompanhou, fez velório, fez enterro, se não vier 

buscar em três anos, eles são identificados e vai para um ossário geral. 

E no ossário geral é que eu encontrei uma situação muito ruim. Estou, junto com 

a Controladoria, fazendo um auto de constatação, Controladoria Geral do Município, 

sobre a situação encontrada, para que não tenhamos esse tipo de situação. Eles esperam 

entupir de ossadas para aí pedir para o Tribunal de Justiça, tem um provimento do 

corregedor geral, do Tribunal de Justiça, que autoriza a cremação. 

Acho muito mais digno, na hora da pessoa contratar o funeral, ela ter a opção de, 

caso ela não esteja presente no ato da exumação, ela autorizar a cremação. Porque daí 

não vai para um lugar comum, para esperar ter cinco mil, seis mil, não caber mais 

nenhum, para daí abrir um processo judicial para dar a cremação. 

E com a cremação será formado um memorial, que já estamos estudando, 

memorial bacana, que vai ter, contribuiu para esse lugar verde, porque é um excelente 

adubo, eu como agrônoma tenho essa relação com a natureza. 

Gente, ao pó voltaremos. Então, fazer uma coisa, um memorial bonito, com 

plantas, com flores, bonito, e uma homenagem à pessoa. Não precisa guardar o osso 

nessas condições indignas. Vamos fazer uma coisa legal. 

Então, é isso, e estou à disposição, e desculpa se fui um pouco prolixa. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Doutora Lucia, só interrompendo um 

pouquinho. Eu só me preocupei, muito seriamente, conversei com o diretor, que o 

encontrei ali, e a senhora muito gentilmente me pediu que me encontrasse aquele dia lá 

em Perus, que algumas dessas ossadas, para além de cinco anos, estão sem a 

identificação, porque o papel caiu. 

Não sei por que identificar um plástico tão bom com papel fora, que, óbvio, vai 

cair, vai desmontar, vai putrefar. Isso aconteceu. 

Eu estou muito preocupada com essas ossadas, porque elas estão sem 

identificação. É lógico que tem um controle lá no livro, mas a gente não liga mais 

aquela ossada, aquele saco plástico com as ossadas com o livro. 

Então, o que pedi, e volto a pedir aqui, o diretor sabe, de todos os cemitérios, 

que isso não fosse, de jeito nenhum, cremado. Porque isso é corpo, pode ter sido, 

infelizmente a gente tem de pensar por esse lado, pode ter sido por algum motivo 
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especial, a identificação, de forma a sumir. Nós tiramos várias fotos ali, tem papeis no 

chão, tem plástico sem nome, tem várias ossadas, são 15 mil ali no ossário, mas várias 

sem identificação. Isso pende de cinco anos para trás. 

Então, ali não dá, realmente, daqui para frente, organizado tudo bem, mas para 

trás não pode cremar. Vai ter de ser guardado. Isso é custoso para o Estado, mas é 

custoso porque alguém fez errado, e o que o serviço pode, no máximo, é demandar ao 

Ministério Público para que a gente apure por que fez errado. 

Isso a gente vai fazer. Agora, cremar não, porque cremar sem identificação é 

sumir com corpos, e isso realmente me preocupou. Eu desci lá no ossário, fui lá fazer 

uma excursão, vi a organização, inclusive manual, que sei que a Dra. Lucia está 

tentando digitalizar todo esse serviço, é algo custoso, mas é necessário. Muito 

organizado. O livro, contei aqui, livro do SVO separado, livro separado do IML. 

Isso tudo eu encontrei na hora, tirei fotografia, mas esse ossário me preocupa. 

Ossário sem nome, de quem é aquela ossada pode dar margem, de novo, a 

desaparecimentos. E como meu lema é não comunguemos com desaparecimentos, esse 

vai ter de ser guardado, infelizmente. Mas eu posso apurar, é só o serviço me demandar, 

eu vou apurar o que aconteceu. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Por isso que nós vamos fazer esse auto de 

constatação, para verificar, de fato, o que não está identificado, o que está identificado. 

Porque era colocada, variava, não havia um padrão de procedimento, que agora tem. 

Então, agora as placas são de polipropileno, obviamente não se desmancham, 

uma vai dentro da ossada, outra por fora. A gente ainda vai colocar aquela placa vazada 

em números para a gente não perder, de forma alguma. 

Agora, no caso desses aqui, por incrível que pareça, tem uma lei que permite a 

refunda, que se chama, que é, paradoxalmente, vai ser mais fácil achar, porque a 

refunda é assim, quando é um caso de que a família não acompanhou, ao invés de ser 

colocado naquele saco e ser tirado da cova, esse saco, tem uma permissão legal, ele é 

enterrado mais fundo naquele próprio local. 

Isso acaba sendo, paradoxalmente, o que vai nos salvar, porque se precisar saber 

de alguém desaparecido, vai continuar naquela cova. Então, o livro vai estar com 

número. Aquela outra coisa de tirar e identificar, de familiares, realmente, se eles 

durante os últimos, os três anos, eles não vierem reclamar, também é dispositivo legal, 

se não houve o interesse de acompanhar, não há interesse. Porque muita gente acha isso, 
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para que vou querer o osso, não está mais lá, a alma está em outro lugar, o memorial 

que faço é em casa, tenho um altar na minha casa. Vai muito do foro íntimo, religioso 

inclusive. 

Então, muitos falam o contrário, mas nesse caso em específico nós vamos tomar 

todo esse cuidado. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, nós temos outras 

pessoas a serem ouvidas, mas só uma questão. A senhora tem razão, a Secretaria de 

Segurança Pública tem desprezo pela legalidade e pelo rigor. Para trazer qualquer 

pessoa da Segurança Pública aqui, independente da hierarquia, tem de fazer o maior 

movimento. 

Deixa perguntar uma coisa para a senhora. E os papa-defuntos, como está aquela 

vergonha na porta do IML de São Paulo, lá no Araçá, lá na Faculdade de Medicina? 

Como está aquela pouca vergonha de venda de cadáveres, o leilão para as funerárias? 

Como está? 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Deputado Adriano Diogo, esse é o meu grande 

inferno. Infelizmente é um monopólio do serviço funerário local. 

E o que nós encontramos é um assédio às famílias que estão aguardando a 

liberação do corpo. Já é um trauma estar ali aguardando horas, por uma falta de 

estrutura, seja pela falta de médicos legistas, e o IML e o SVO demoram para liberar um 

corpo. Não é o Serviço Funerário Municipal, ao contrário do que muita gente pensa. 

Está ainda antes do atestado de óbito. É questão de Segurança Pública, ou está 

no IML ou no SVO, para ver do que morreu. 

Então, há uma falta de estrutura, um desmantelamento também, que faz com que 

demore horas. E aí agem os papa-defuntos, funerárias do entorno de São Paulo. Por 

exemplo, Santana de Parnaíba, que tem três mortes por semana, tem seis agências 

funerárias. Então, eles vêm nesse achaque num momento sensível da família. “Isso vai 

demorar horas, vai para casa”. E vêm agenciar. Isso é muito triste. 

E nós estamos fazendo, em conjunto com a Guarda Civil Metropolitana, uma 

ação específica de não deixar que isso ocorra, e pedindo a ajuda. Também estamos com 

reunião tanto com o IML e o SVO, primeiro, para ter novamente uma sala do Serviço 

Funerário Municipal dentro do IML e do SVO, para poder orientar aquelas pessoas que 

existe um serviço humanizado, que é o nosso grande objetivo. 
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Estou com quatro meses lá, mas o objetivo nosso é esse. Fui colocada com essa 

confiança de que está desmantelado, mas a gente vai pôr de pé. E para poder varrer dali 

esses papa-defuntos, que ganham em cima de uma hora de dor. 

Infelizmente, uma lei aqui desta Casa, de 1992, de certa forma flexibilizou a 

ação dos papa-defuntos, uma lei do Campos Machado, ao prever que no transporte 

intermunicipal, apesar de ser uma coisa de interesse local, ele fez uma brecha, porque há 

o transporte intermunicipal, mas esse era simples de resolver, como a gente já vinha 

resolvendo. A pessoa é de Botucatu, não tem problema, o Serviço Funerário leva. É do 

Piauí, não tem problema, a gente leva. Não tem problema. 

Mas, querendo regulamentar também entre os municípios de São Paulo, 

Botucatu, Jaboticabal, não sei o quê, acabou flexibilizando em demasia. Estamos até 

pensando se não é o caso de entrar com uma ação de inconstitucionalidade da lei, 

porque ela está interferindo fortemente no interesse local, que nós queremos esse 

serviço feito pelo estado de bem estar social, e não que ele esteja não mão dos 

vendilhões do templo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora Janice, nem 

pedi para a senhora vir para a Mesa, para proteger a USP, nossa querida universidade. 

Precisava tirar aquele IML da porta da Faculdade de Medicina. Os papa-defuntos ficam 

todos naquele canto, fazendo leilão de cadáver. A senhora não imagina o que é aquilo. É 

um absurdo. Dentro da Faculdade de Medicina da USP, na entrada do Caoc. 

Vamos lá, SVO. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO FERRAZ DA SILVA – Bom dia. Meu nome é 

Luiz Fernando, sou professor da Faculdade de Medicina da USP, do departamento de 

patologia, e desde o fim do ano passado, de dezembro do ano passado, eu estou também 

na diretoria do Serviço de Verificação de Óbitos. 

Inicialmente, queria agradecer ao deputado Adriano Diogo pelo convite para esta 

audiência. Acho que ela é extremamente importante porque o conjunto de todas essas 

ações, então, a participação do Ministério Público, o trabalho da Dra. Eliana vem no 

sentido de ajudar mesmo, daquela função estrutural do Ministério Público de ajudar e 

de, de alguma forma, colocar os atores todos envolvidos nos processos para conversar e 

para resolver esses problemas, de qualificar o serviço público como um todo. 
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Então, acho que essa ação, realmente, possibilitou uma série de medidas, não só 

essas discussões nas Comissões da Verdade, que já teve na Comissão da Verdade 

Municipal também, mas também a conversa entre os diferentes atores, a Dra. Eliana já 

mencionou a reunião que nós teremos hoje à tarde, para tentar concatenar todos os 

processos. A partir de todo esse processo a gente já fez algumas alterações de 

procedimento no SVO. Já teve, como ela citou, essa portaria da delegacia geral sobre 

esse processo. Acho que esse é um caminho. 

Só para falar algumas informações adicionais do SVO. Como a Dra. Eliana 

comentou, a gente recebe os casos já qualificados, portanto, pessoas que já têm nome, 

que não têm suspeita de morte violenta. O serviço está vinculado à Universidade, então 

a dotação orçamentária dele vem com a dotação orçamentária da Universidade de São 

Paulo. Embora a gente tenha esse vínculo com a Universidade, a gente entende o papel 

do SVO como uma entidade que presta um serviço público para todo o município de 

São Paulo. 

Todos os indivíduos que morrem em situações de morte natural e que não há 

possibilidade de um médico assinar essa declaração de óbito, eles são encaminhados ao 

SVO e o SVO realiza cerca de 13 mil autópsias por ano, são cerca de 40 autópsias por 

dia. O serviço trabalha num regime de 24 horas, sete dias por semana. 

E alguns, eu gostaria de comentar alguns aspectos que a gente vem trabalhando 

para tentar resolver essa situação. Realmente, a gente tem um número, esses indivíduos 

que são não reclamados, isso vem, em parte por conta dessa dificuldade de conexão 

entre os diversos órgãos envolvidos com o desaparecimento, e algumas vezes pela falta 

de informação mesmo da população. 

A gente vê que esses números vêm diminuindo ao longo desses anos, como a 

Dra. Eliana já comentou, e falei isso numa outra oportunidade. Então em 1999, por 

exemplo, nós tivemos 436 casos nessas condições no ano, um pouco mais da metade de 

natimortos, e no ano de 2013 nós tivemos 98 casos, também com mais ou menos metade 

de natimortos, nessa situação. 

Obviamente, esse número ainda é grande. A ideia, numa situação ideal, o 

dever/ser, vou usar o “juridiquês” embora não seja advogado, a ideia é que esse número 

seja zero, e acho que um dos papeis que a gente tem dentro do serviço é tentar 

regulamentar e operacionalizar a situação para conseguir prestar esse serviço público da 

melhor forma possível. 
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Então, no mês de abril, finalzinho do mês de abril, logo depois das primeiras 

conversas, a gente teve uma conversa inclusive com a Secretaria de Segurança Pública, 

e baixamos uma portaria interna dizendo que apesar do processo legal, do rito legal, do 

que determina a lei, nós faríamos o sepultamento desses cadáveres só depois de 10 dias 

após a comunicação da Secretaria de Segurança Pública, que seria contatada através de 

dois órgãos principais, a delegacia de investigação de pessoas desaparecidas, e o 

IIRGD. 

Como é essa informação, que já está em vigor desde o dia 30 de abril? Uma vez 

que, em 72 horas, nós não tenhamos a família indo ao serviço procurar o corpo, são 

feitas fotografias digitais, feita a ficha datiloscópica, fotografia do rosto e de outras 

partes de identificação como tatuagens, cicatrizes e coisas do tipo, e isso é encaminhado 

ao IIRGD e à delegacia de pessoas desaparecidas, e após 10 dias, desse 

encaminhamento só, que nós procedemos ao sepultamento. 

Isso, individualmente, representaria um passo uninstitucional, mas, na verdade, 

essa portaria já foi feita com uma articulação com a Secretaria de Segurança Pública, e 

em 30 de maio, acredito, que teve essa portaria da delegacia que a Dra. Eliana 

comentou, atribuindo, a delegacia se responsabilizando por essa pesquisa dos familiares 

e de parentes e amigos relacionados. A portaria até fala que a delegacia é a responsável 

por essa busca de informações, no IML e no SVO, mas nós já garantimos e vamos 

continuar dessa forma, que a delegacia não vai precisar buscar essa informação no SVO, 

o SVO vai informar, após 72 horas, a delegacia com todos esses dados, fotos. Eles já 

sabem que a gente recebeu o corpo por causa do boletim de ocorrência, mas isso será 

feito dessa forma. 

Uma outra coisa que nós temos, estamos começando a trabalhar agora, é em 

parceria com a assessoria de comunicação da Universidade, a gente está nas primeiras 

conversas para tentar fazer alguma ação de maior reconhecimento do SVO, como 

estrutura, pela população como um todo, para que a população possa reconhecer que o 

SVO também é um local de busca dessas pessoas, não só o IML. Muitas pessoas 

acabam confundindo a estrutura do SVO e do IML. A nossa ideia é deixar isso bastante 

claro. 

Então, acredito que essa articulação tem uma ação propositiva por trás disso. A 

gente vai tentar concatenar isso tudo nas próximas reuniões que a gente tem, inclusive 

por sugestão do Ministério Público. 
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Queria comentar também em relação ao que foi levantado pelo deputado 

Adriano Diogo em relação à questão dos órgãos. O SVO tem uma política acadêmica 

relacionada isso. Então, órgãos e os próprios cadáveres, são destinados, ou através de 

doação, ou em situações em que você não tem, você tem o dito indigente, na verdade, 

mas o indivíduo não reclamado, sempre com finalidades de ensino, para instituições 

cadastradas e reconhecidas com atividade de ensino, e isso é fornecido sem nenhum 

custo específico. 

Uma série, esses dados todos inclusive já foram encaminhados, a gente tem uma 

investigação associada no Ministério Público, esse questionamento foi feito, esses dados 

todos já foram encaminhados ao longo da semana passada, e da semana anterior, uma 

parte na semana anterior, uma parte na semana passada, ao Ministério Público para 

verificação, inclusive toda essa documentação. 

Então, acho que, para não alongar muito, eram esses os comentários iniciais que 

gostaria de fazer, e reiterar a posição do Serviço de Verificação de Óbitos de possibilitar 

a melhoria do serviço. Acho que todas as sugestões, os acordos, são bem-vindos para a 

gente poder otimizar, e sempre melhorar a prestação de serviço. Desde o princípio acho 

que foi assim, e continua sendo, todos os dados que o SVO tem estão à disposição para 

o Ministério Público e para as autoridades competentes avaliarem. Esse é um 

compromisso nosso como entidade pública, de fornecer essas informações, e de ter 

essas informações, e elas estão lá disponíveis a todos. 

Queria, então, deixar essa palavra inicial e aí, se houver alguma informação 

adicional, posso fornecer ao longo. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Queria só dizer que pedi ao Dr. Luiz 

Fernando que nos enviasse a atual situação dos papa-defuntos na porta do SVO, que não 

estão dentro da Faculdade, porque eles já instituíram uma guarita para isso, impedindo a 

entrada no terreno da Faculdade, mas eles ficam na porta, que é área pública. 

Para que a gente tome medidas, inclusive de segurança pública. O Ministério 

Público quer investigar isso também, a forma de atuação. Isso não é novo lá, como 

notícia, mas a gente nunca conseguiu indícios contundentes da forma de atuação. 

Como nós temos um trabalho, hoje, mais sólido, pedi que eles nos oficiassem, 

inclusive com fotos, filmagem, o que eles tiverem desse local, para que nós possamos 

trabalhar. Lá e na frente dos IMLs. Nós vamos interferir nisso também. 
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É nosso papel também, diante do trabalho que o SVO fez, de proteger o terreno 

privado. Nós temos de proteger o público. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, não fica 

desesperada, não, porque no Hospital do Servidor Público Municipal eles têm uma 

salinha. Uma das salas dos velórios foi transformada em escritório dos papa-defuntos. 

Então, não se preocupem, eles têm secretária, telefone, são muito educados. Tem uma 

fila lá que atende as funerárias. Eles estão em condições bastante confortáveis aqui no 

Hospital do Servidor Público, no velório. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Organizados. Já estou anotando esse dado 

também, para trabalho de ofício. Toda notícia que nos vem como criminosa a gente atua 

de ofício. Qualquer hospital em que se souber qualquer tipo de ato, tem de ser 

informado a nós. Eu peço isso aqui, para quem tiver essa informação, para que a gente 

possa atuar também, se isso não é do nosso conhecimento. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá no hospital, não posso 

ficar falando coisa assim com muita ironia, lá a doutora está me informando que no 

Hospital do Servidor Público foi fechada a sala do serviço funerário para que as 

agências particulares tenham a sua sala. 

Então, doutor, a pergunta crucial é a seguinte. Os corpos que vão para o SVO, 

cujas origens são conhecidas, não há dúvida. Agora, o que nós queremos saber, doutor, 

e quem não tem origem identificada? 

Vamos dizer que tem três grupos. Tem os da resistência seguida de morte, veja 

bem, teve de mudar o Secretário da Segurança Pública para que não houvesse mais 

atestado de óbito com resistência seguida de morte, que a polícia não poderia mais fazer 

a reconstituição da cena do crime. Então esse é o primeiro grupo, que esses, às vezes, 

não têm identificação, não têm origem e tal. 

O segundo grupo é da população de rua, e o terceiro grupo, se é que a gente pode 

falar com essa classificação, seriam pessoas que vão ao médico, vão fazer alguma coisa 

e têm algum problema de amnésia, alguma coisa, velhinhos e tal, e eles desaparecem no 

caminho, até crianças, muitas crianças. Nem tive perna para acompanhar o trabalho do 

Hamilton. 
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O projeto de lei do deputado Hamilton Pereira fala de identificação, banco de 

DNA, e o que nós queremos saber, vou falar do meu jeito simples, por que no passado, 

no tempo da ditadura, havia uma sinonímia, departamento de medicina legal da USP 

empresta seus profissionais para a cadeia dos médicos legistas, que o Botazzo vai falar 

daqui a pouco, e isso porque, os legistas no tempo da ditadura tiveram uma enorme 

contribuição para a vala de Perus. 

O que é a vala de Perus? Os da resistência política, os assassinados pelo 

esquadrão da morte, que era o braço político da ditadura contra os presos da justiça 

comum ou pelos suspeitos, que era o Fleury e toda aquela cadeia do esquadrão da 

morte, e finalmente, possivelmente, as vítimas da meningite, que a ditadura não queria. 

Então, quem tem papel? Médico legista. Na resistência seguida de morte, das chacinas, 

quem tem aí? Médico legista. 

E tudo nasce dentro da USP, por essa interface da SVO, vejo que o professor é 

um professor, é um acadêmico, uma pessoa que não tem nenhum contato com isso, e 

acaba lá no IML, que lá vale tudo. 

Então, nós queremos saber exatamente isso, por que a USP continua sendo o 

celeiro, o nascedouro dessa cadeia do crime? E por que tudo está tão imbricado, tão 

interligado? Porque quem dá o atestado de óbito resistência seguida de morte, que agora 

mudou, voltou a ser homicídio, como é esse negócio? É ditadura, é democracia, e a 

chacina continua, os legistas continuam. Não são mais Isaac Abramovitc, Harry Shibata, 

passou para o Jamil Maluf, e agora? 

Essa questão que a gente gostaria de entender, porque a USP não pode deixar 

essa impressão digital da morte, a morte não esclarecida. Está ruim esse capítulo. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO FERRAZ DA SILVA – Perfeito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor pode falar um 

pouquinho? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO FERRAZ DA SILVA – Posso. Na verdade, preciso 

reconhecer a limitação da minha contribuição em relação a esse tópico, mas tem uma 

questão que acho que precisa ficar clara. 

O Serviço de Verificação de Óbitos e o Instituto Médico Legal são instituições 

diferentes. Só para exemplificar. Se eu recebo no Serviço de Verificação de Óbitos, e ás 
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vezes isso acontece, imagina um paciente que chegou no pronto-socorro de um hospital 

qualquer, como ele chegou no pronto-socorro e ele morreu logo na chegada, o médico 

do pronto-socorro não se sente à vontade para assinar uma declaração de óbito, já que 

ele não sabe efetivamente a causa de óbito, ele manda para o SVO. 

Já aconteceu situações, por exemplo, eu vou abrir esse cadáver para fazer a 

autópsia, eu abro o estômago, por exemplo, e ele está cheio de papelotes de droga, 

porque é um paciente, os chamados mulas. Eu paro a autópsia naquele momento, 

notifico o IML e esse cadáver é transferido para o IML. 

Qualquer situação em que eu tenha qualquer suspeita de morte violenta, esse 

caso é transferido para IML. Por quê? E aí entra uma diferença, quem faz a autópsia no 

Serviço de Verificação de Óbitos é um médico patologista. Médico patologista, que se 

formou na faculdade de medicina e fez residência em anatomia patológica. 

Quem faz a autópsia no IML? É o médico legista. É uma função diferente. Ele 

pode ser um patologista ou não, ele pode ser qualquer outra especialidade médica, e ele 

é nomeado legista através de um procedimento público. O legista é um perito. Eu não 

posso assinar nenhum atestado, nem nenhum dos meus médicos, assinar nenhum 

atestado de morte, de qualquer causa violenta. Intoxicação por drogas, ferimento por 

arma de fogo, ferimento por arma branca. Qualquer situação, eu e nem o meu serviço 

pode emitir. Se eu emitir qualquer atestado de morte violenta, quando chega no Serviço 

Funerário, isso vai ser, não sei como está o funcionamento do procedimento interno, 

mas provavelmente vai ser questionado. A gente não deixa passar. 

Se você tem alguma situação que sugere isso, a orientação é que a autópsia seja 

interrompida e encaminhada para lá. 

Outra questão é a relação com USP. O Serviço de Verificação de Óbitos está 

diretamente relacionado à Universidade através do departamento de patologia, que 

forma os patologistas. O Instituto Médico Legal hoje está vinculado à Secretaria de 

Segurança Pública, é de gestão da Secretaria de Segurança Pública e da Polícia 

Científica, e a Faculdade de Medicina tem sim um departamento de medicina legal, que 

é responsável por ensinar a medicina legal na Faculdade de Medicina, tem até uma 

residência de medicina legal, que agora é uma nova residência, uma residência 

relativamente recente. 

Agora, diferente do SVO, por exemplo, que quem indica a diretoria do SVO é o 

departamento de patologia, e quem referenda isso, após uma lista tríplice, é o reitor da 
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Universidade, no IML isso não acontece. O departamento de medicina legal não tem 

ingerência sobre a gestão do IML. 

O que aconteceu durante muito tempo, isso é verdade, o IML está num terreno 

que é do lado do Instituto Oscar Freire, onde é o prédio do departamento de medicina 

legal. E certamente muitos, como a massa crítica de médicos legistas, já não é grande 

atualmente, não sei como era tempos atrás, não consigo descartar a possibilidade de que 

alguns desses, de pessoas que eram professoras da faculdade, também desempenhavam 

o papel de legista, ou tinham alguma função no IML. 

Mas isso, vou ficar devendo, posso até perguntar para alguém do departamento 

de medicina legal, mas como não é o meu departamento específico eu não consigo te 

dar as informações com detalhes. 

Agora, qualquer situação em que a gente tenha um indivíduo que não morreu por 

qualquer causa natural, isso pode ser desde uma constatação clara até uma suspeita, um 

outro exemplo típico, às vezes, a primeira coisa que os nossos técnicos fazem num 

procedimento de autópsia é verificar, é fazer uma inspeção, a gente faz uma abertura do 

couro cabeludo para ver se não tem nenhuma fratura craniana. Se tiver uma fratura 

craniana, a gente encaminha esse caso para o IML. 

Mas o indivíduo estava na rua e ele desmaiou, caiu e fraturou. Não importa. 

Pode ter repercussão médico legal. Se tem repercussão médico legal, quem precisa fazer 

essa autópsia é um perito, é alguém designado pelo Poder Público para fazer isso. 

Se eu fizer essa autópsia e isso depois virar um inquérito, isso é passível de uma 

exumação desse cadáver, de uma nova autópsia por um perito. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Taís, pede, por favor, na 

audiofonia, aquele endereço eletrônico para que todo mundo que está aqui presente, 

recuperar a gravação, para efeito de recuperação de texto. 

Doutor, o senhor, todo mundo já viu sua seriedade, sua origem, mas preciso 

fazer uma pergunta desagradável. Doutor, o senhor sabe que quando uma pessoa morre 

em casa é um trauma para o corpo vir ser retirado, levar para o SVO, toda aquela coisa, 

ver se é IML, e como também sou especializado em submundo, o senhor sabe como se 

vende atestado de óbito, pelo menos nesta cidade, se fizer uma estatística, o que tem de 

gente vendendo atestado de óbito é um horror. E como nós vamos tratar disso? Não tem 

um jeito, como a Dra. Lucia falou, da família acessar alguma coisa para que esse 
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mecanismo tão cruel, alguma coisa tem de ser feita doutor, a subnotificação está aí, para 

evitar o SVO? 

Eu fui 14 anos vereador, doutor, e sábado à noite eu tinha dois traumas, ou a 

Luiza Erundina me ligar, porque tinha alguma coisa de confusão, de polícia, de invasão 

de terra, ou alguém ligar falando que morreu um familiar, precisa de atestado de óbito, 

como resolve. Eram os meus dois traumas durante 14 anos. 

Então, dá para o senhor falar um pouquinho sobre isso? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO FERRAZ DA SILVA – Posso falar. Em relação a 

isso, como funciona o serviço? Uma vez que a gente recebe, uma vez que um paciente 

morreu em casa, a orientação é que precisa fazer um boletim de ocorrência. O SVO não 

recebe um cadáver sem boletim de ocorrência. 

É feito o boletim de ocorrência, o Serviço Funerário é notificado para fazer o 

transporte. Sei que tem uma série de questões relacionadas a esse transporte, não vou 

entrar nisso no momento. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Eu explico. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO FERRAZ DA SILVA – A Dra. Lucia pode 

explicar, porque isso também é uma questão em relação à Secretaria de Segurança 

Pública e o Serviço Funerário, de quem é a atribuição para fazer esse transporte, uma 

vez que foi feito o boletim de ocorrência, mas não vou entrar nesse detalhe. 

A questão é, esse cadáver então, após esse boletim de ocorrência lavrado, ele é 

trazido para nós. Uma vez que o cadáver dá entrada no serviço, como falei, nós temos 

equipes que trabalham 24 horas por dia, sete dias por semana, o tempo médio da hora 

que um cadáver chega no nosso serviço para a liberação da declaração de óbito, é por 

volta de quatro horas. É o tempo de a gente receber todos os cadáveres, fazer a 

documentação, exame externo, o patologista fazer todo o exame de autópsia, tirar suas 

conclusões, emitir a declaração de óbito e um laudo, porque além da declaração de óbito 

a gente tem um laudo detalhado da avaliação patológica. 

Feito isso, a declaração de óbito é lavrada e após a assinatura dessa declaração 

de óbito a família é encaminhada ao Serviço Funerário, lá pertinho da gente, para fazer 

os procedimentos de remoção do cadáver. 
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Feito isso, no momento em que o transporte para levar o paciente para o velório, 

cemitério ou crematório, é realizado, chega o transporte, a família lá reconhece o corpo 

que está sendo retirado, já preparado e tal, e ele é encaminhado. 

Dependendo, em algumas situações a gente pode ter algum atraso. Para isso, por 

exemplo, se um paciente precisa ser transportado para fora do estado de São Paulo, por 

exemplo, por via aérea, existe uma legislação específica, que dependendo do tempo para 

sepultamento você precisa fazer uma formolização, um processo de conservação, e isso 

leva, por si só, mais uma ou duas horas. Então, isso pode atrasar um pouco o processo. 

Mas, em geral, o tempo médio de realização da autópsia é esse. 

Eu acredito que um dos passos que a gente possa dar é justamente tentar, com 

essa integração toda, melhorar esse processo. Agora, buscar o atestado de óbito é uma 

questão, a gente tenta agilizar o máximo que a gente pode, mas certamente esse é o 

limite de tempo que a gente consegue atuar. 

Se você perguntar se aumentar o número de patologistas você consegue fazer 

mais rápido? Não. O procedimento de autópsia é demorado, é um exame detalhado. 

Então, não vou conseguir fazer em menos de quatro horas. 

Agora, a questão de você ter venda de atestados, busca de atestados, essa 

subnotificação, acho que ela é importante, a gente sabe dessa dificuldade no Brasil. Eu 

acho que quem é médico ainda conhece bem isso. Eu já fui, mais de uma vez, abordado: 

“Meu pai morreu, você não pode fazer o atestado?” “Desculpa, eu não posso fazer o 

atestado. Não sei o que ele tinha, não acompanhei seu pai em vida. Não posso fazer o 

atestado”. 

Não adianta eu escrever lá que ele morreu de infarto, porque se eu escrever lá 

que ele morreu de infarto sem ter certeza disso, é isso que gera, são esses atestados que 

geram os dados epidemiológicos do Brasil que, consequentemente, guiam a decisão de 

políticas públicas de saúde. 

Se eu ficar subnotificando ou notificando erroneamente isso, isso é um 

problema. Acho que isso envolve mais do que serviços. Acho que o serviço tem uma 

participação importante, mas isso envolve conscientização da população, trabalho de 

educação junto aos médicos. 

A gente tem feito muito isso na graduação, no curso de patologia geral a gente 

tem orientado, a gente tem aulas específicas para os nossos médicos de quando se 

preencher um atestado, qual o limite. 
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Porque, às vezes o indivíduo atendeu duas vezes aquele paciente, e você já tem, 

ele acha que ele tem certeza do que o paciente morreu. Às vezes, não necessariamente. 

É um paciente que tem um quadro de câncer avançado, que já tem metástases. É uma 

situação em que é uma morte já, de alguma forma esperada ou vislumbrada, por ser um 

paciente terminal, é uma situação. Um paciente de 30 e poucos anos, que cai, está em 

casa assistindo televisão, e morre, não tem uma causa lógica imediata. Você não pode 

simplesmente saindo inferindo que o paciente morreu de alguma coisa. 

Então, eu acho que isso é um processo conjunto. Naquilo que a gente puder 

auxiliar na melhora desse serviço, a gente vai, mas a questão do atestado, da venda de 

atestado, da distribuição ou mesmo da busca, acho que ela é uma coisa que ultrapassa o 

limite das nossas instituições, embora cada um de nós tenhamos participação nesse 

processo e acho que cabe a nós também buscar essa informação e esse apoio para a 

população. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vendramini. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Eu já pedi, nós estamos aqui, toda vez que 

nos encontramos pensamos ainda mais em melhorar o serviço, e o doutor me informou 

que está entrando em contato com o serviço de comunicação da USP para que a gente 

possa, primeiro, deixar muito claro para a população que esse serviço existe e do que ele 

cuida, para que as pessoas não deixem mais de procurar, também por lá. 

E eles também, havendo possibilidade, isso é uma discussão, publicizar junto 

com o Serviço Funerário, quem passa por lá, por seus nomes. Nós temos proposto isso. 

E pedimos também autorização para o serviço, vamos concatenar isso, de deixar 

muito público essas questões, deixar públicas essas questões também, tornar isso um 

protocolo de informação. 

Nós temos um endereço de Facebook para desaparecidos, temos o Ministério 

Público, temos a USP, temos o Serviço Funerário, que já se juntou. Quanto mais 

informação, menos fraude. As pessoas terão receio de atuar nesse campo criminoso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Botazzo, vamos passar 

para a nossa parte mais barra pesada. 

Antes, Dra. Lucia. 
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A SRA. LUCIA SALLES – Se eu puder só esclarecer. Essa parte do Serviço de 

Verificação de Óbito, então o senhor vê como a gente roda, roda, excelência, e cai na 

Secretaria de Segurança Pública. 

Então, morreu em casa, é uma proteção da sociedade, em tese, que é preciso 

saber do que morreu. Então, ele vai à delegacia, órgão estadual ligado à Secretaria de 

Segurança Pública. O delegado, às vezes, demora horas para mandar um investigador 

até a casa do sujeito. Horas. Aí, se ele faz boletim de ocorrência às 9h, porque ele já 

demorou na delegacia, porque chega lá e tem uma fila, ninguém passa ele na frente, o 

defunto morreu às 6h, às 9h ele consegue fazer o boletim de ocorrência. Segurança 

Pública e Estado. 

Aí o delegado manda o investigador, o investigador ou o próprio delegado 

decidem se foi morte suspeita, e daí iria para o IML, ou se é uma morte natural, e iria 

para o SVO da USP. Então, estamos na mão do delegado até aí. 

O delegado comunica sua decisão ao Cepol, Centro de Operações da Polícia 

Civil, Estado, Polícia, Secretaria de Segurança. O Cepol, sei lá porque, demora muito 

tempo para avisar, tanto o IML como o SVO. 

O SVO, quando ele tem de ser levado ao SVO, é o IML que levava tanto para o 

IML como para o SVO, uma função da polícia. No entanto, durante uma greve de 1999, 

o prefeito, greve do IML, o governador Mário Covas solicitou ao prefeito Pitta que 

fizesse esse serviço, quando a morte não for suspeita, porque suspeita é perito, é IML, 

se poderia quebrar o galho e levar o falecido até a Faculdade de Medicina. 

Pois bem, terminou a greve, e o IML não retomou suas obrigações legais, e ficou 

esse embate, a prefeitura não querendo deixar a população sem ninguém para buscar, 

mas querendo devolver o serviço, que não é dela. Olha que situação kafkiana. 

O Tribunal de Contas do Município glosa as contas do Serviço Funerário, 

porque ele está gastando dinheiro do munícipe com um serviço do estado. Então, é 

proibido gastar dinheiro aí. 

Então, eu peguei o Serviço Funerário com três cacarecos velhos que faziam esse 

serviço porque o próprio órgão de controle do Município não deixa fazer esse serviço 

porque é do Estado. 

Então, nós tentamos devolver oficialmente para o Estado, porque uma questão 

de polícia, Secretaria de Segurança, não é do Município. O Município só entra depois 

do atestado de óbito. 
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Aí o Estado judicializou a questão e ganhou uma liminar. Por enquanto, até 

decidir o mérito, o juiz falou que é melhor continuar com a Prefeitura. Isso acabou 

sendo uma bênção, porque a Prefeitura, apesar do Tribunal de Contas estar, como ela 

recebeu uma liminar, ela investiu nisso dinheiro do Município e nós adquirimos seis 

rabecões novos e estamos fazendo esse serviço. 

Agora, eu sou moleque de recado do Estado, da Secretaria de Segurança Pública. 

Uma bela hora, nem sei que está morto, na casa, o Cepol da polícia, virei moleque de 

recado do Estado: “Oi, você que tem o carro aí, pega o carro e leva lá na Faculdade de 

Medicina”. 

E isso é tudo uma confusão para o munícipe. Por isso que sou uma grande 

defensora da transparência ativa. É sair do ativo, pessoal, olha o que está pegando aqui. 

Então, de novo, é Secretaria de Segurança. É bom que isso fique claro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, a senhora 

imagina como é no interior. Na capital vai para a Faculdade de Medicina. No interior, aí 

vai saber para onde vai. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Estou levantando o interior inteiro, assim 

que tiver o interior inteiro, via promotorias, nós vamos fazer um mapa e mostrar que o 

interior tem poucos SVOs, e aí quem acumula essa função é o IML. 

Então, nós vamos levantar tudo isso e procurar intervir pela transparência. Mas 

esse trabalho já dura dois meses e está bem difícil. Nós estamos levantando e vamos 

passar para a comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para a gente organizar o 

tempo, são 12h38 e vamos tentar terminar 13h. Vai falar o Botazzo agora, depois o 

Bivan e, finalmente, esse senhor que é familiar que há sete anos... 

Preciso me organizar. O Comparato e o Botazzo. 

Se tem uma pessoa decente nesta terra, lá no CRM, principalmente, se chama 

Henrique Carlos Gonçalves, médico e advogado. Deixa eu ler o e-mail que a Elzirinha 

mandou, para que todo mundo tenha ciência. A Elzira e o Botazzo foram falar lá com o 

Henrique Carlos no CRM sobre os processos do CRM contra os médicos legistas que 

atuaram na ditadura. 
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Escreve a Elzirinha, Dra. Elzira, desculpem a intimidade. Como você sugeriu, 

estive esta semana em contato com o CRM, Henrique Carlos, e o presidente atual do 

conselho, José Ladislau Rosa. Fui com Eva, médica sanitarista, que também está 

participando da pesquisa sobre o assunto. O Carlos Botazzo, presidente da Comissão da 

Verdade da Associação de Saúde Pública deve ter relatado que estamos na fase final do 

trabalho. Henrique Carlos fez um histórico da tramitação do processo contra legistas, 

que foi encaminhado na década de 1980, pelo GTNM do Rio, e as cassações e poucas 

interpelações judiciais foram feitas aos acusados, algumas sem veredito até hoje, como é 

o caso de Harry Shibata. Há uma série de recursos jurídicos que foram colocados, e o 

processo ainda tramita, e o conselho não pôde concluir nada. Sugere que pode reativar 

os processos se a Comissão da Verdade Rubens Paiva quiser assinar. Que esses 

processos têm mais de 30 anos. Penso que os tribunais hoje possam estar mais sensíveis 

a essas violações. Falou também da importância de levantar médicos que lutaram contra 

a ditadura. Estamos fazendo esse trabalho a respeito. 

Carlos Botazzo. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Bom dia a todas e a todos. Eu cumprimento o 

deputado Adriano Diogo, cumprimento a Mesa, e gostaria de apresentar alguma coisa 

do trabalho da nossa comissão e fazer aqui uma observação. 

É notável a comunicação do passado com o presente. É notável como práticas da 

ditadura permanecem, acobertadas pelo estado democrático de direito. E é notável como 

violências que foram praticadas contra opositores do regime, contra militantes, contra 

pessoas que se levantaram contra a opressão, contra a violência de estado, as mesmas 

práticas que foram dirigidas as essas pessoas, cujo objetivo não era a repressão política, 

era a eliminação física de opositores, essas mesmas práticas continuem a ser realizadas 

hoje e com acobertamento da máscara do estado democrático de direito. 

Não há mais o inimigo ideológico da guerra fria, mas há um inimigo, hoje, que é 

o pobre, o periférico. Esse se tornou o inimigo interno, porque as forças repressivas 

parecem tomar uma certa autonomia em relação aos controles da sociedade, e elas 

devem produzir seus fatos. Ela vai, de modo próprio, ela vai no seu encadeamento e ela 

não pode parar nesse trabalho todo. 

Eu gostaria de dizer que nós temos também hoje aqui presentes membros da 

nossa comissão. Nós formamos aqui em São Paulo a Comissão da Verdade da Saúde, 

que é organizada pela Associação Paulista de Saúde Pública, e queria nomear o Danilo 
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especificamente, que está aqui e é também membro da comissão nacional da reforma 

sanitária, que é montada pela Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, e pelo 

Centro Brasileiro de Estudos de Saúde. 

Então, a sede da comissão nacional da reforma sanitária é no Rio de Janeiro, o 

Danilo está aqui em São Paulo, Danilo que tem doutorado no Instituto Oscar Freire, 

então ele também é da comissão nacional, do nosso grupo aqui em São Paulo. 

A Eva, que está colocada do lado, que é também membro da comissão da saúde 

aqui de São Paulo, a Elzira Vilela, que já foi nomeada aqui pelo Adriano Diogo, e que 

vinha já desde o ano passado com a Emília, que é uma assistente social, que também faz 

parte do nosso grupo atualmente. Então Elzira e Emília já vinham trabalhando nessa 

questão do IML e dos laudos falsos, com essa tentativa de ter esclarecido com o CRM, 

então esse trabalho ganhou um novo vulto. 

E é importante dizer assim, que quando o Dr. Luiz Fernando fala nesse 

esclarecimento e nessa separação, que é legal, entre o Serviço de Verificação de Óbitos 

e o IML, é claro que legalmente existe essa separação, mas eu diria que a população 

confunde, e confunde não porque a população seja naturalmente desavisada, a 

população confunde porque, de fato, aconteceram, houve no passado, e continua, pelo 

visto, a haver no presente, vasos comunicantes entre o SVO e o IML, não só pela 

formação, mas também porque eles se comunicam, e se comunicam dos mais variados 

modos. Se comunicaram durante a ditadura e é possível que eles continuem a ser 

comunicados agora. 

Eu vejo como uma coisa extremamente relevante a presença do SVO aqui nesta 

Mesa para discutir essa questão também dos desaparecidos, prática do desaparecimento 

inaugurada com a ditadura e que nós continuamos indo nessa direção ainda nos dias de 

hoje. 

Eu lembro que, eu comentava agora a pouco com os colegas aí fora que eu 

achava que seria interessante se nós tivéssemos ideia dos protocolos com relação à 

verificação de óbito e a medicina legal, em outros países. Como será que isso acontece 

na Inglaterra? Qual o tratamento que se é dado na Alemanha, na França, enfim, na 

questão do transplante, por exemplo? Porque a gente comentava um pouco a questão do 

desvio de órgãos e a questão do tráfico de órgãos. 

Quer dizer, quando a Dra. Eliana faz referência ao tráfico de pessoas, e faz 

referência ao tráfico de órgãos, nós imaginávamos, eu imaginava, inocentemente, que 

isso era uma prática que já teria sido encerrada no Brasil. Ela foi relatada, eu tenho, eu 
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participei da formação de alguns comitês de ética em pesquisa, durante quase 30 anos 

fui pesquisador do Instituto de Saúde aqui de São Paulo, hoje sou professor da 

Faculdade de Saúde Pública, e da minha sala eu vejo o Instituto Oscar Freire, ali na 

Teodoro Sampaio, mas durante quase 30 anos fui pesquisador no Instituto de Saúde e 

nós ali, então, começamos a trabalhar, a partir da primeira resolução sobre ética em 

pesquisa, a Resolução nº 196, e agora com a Resolução nº 466, nós começamos a lidar 

com a questão da ética em pesquisa que envolvia seres humanos. 

A pesquisa em saúde, para quem não sabe, ela é marcada por ilegalidades. Até o 

advento da Resolução nº 196 nós éramos os pobres, os países periféricos. África e os 

países pobres da Ásia, e mesmo América Latina, eram povos objeto das experiências, 

das pesquisas em fármacos dos grandes laboratórios, pesquisas multinacionais que 

vinham para o Brasil, que eram realizadas aqui como braço para os grandes laboratórios 

mundiais. 

Hoje é uma situação superada, ou potencialmente superada, com a 

obrigatoriedade, desde a tradução, porque nenhuma pesquisa pode ser submetida à 

avaliação ética no Brasil se não estiver no vernáculo. Porque as pesquisas chegavam 

aqui frequente em língua estrangeira e, naquela altura, nós convidamos o professor 

Gabriel Oselka para discutir um pouco as particularidades do funcionamento do 

aconselhamento ético na Faculdade de Medicina e no HC. 

E nós o ouvimos, com muito entusiasmo, porque ele contava exatamente os 

aspectos que estão sendo levantados aqui hoje. Só que ele nos contava desses aspectos 

que estão sendo relatados aqui, hoje, em 1998, quando montamos, no Instituto de 

Saúde, o primeiro comitê de ética em pesquisa com seres humanos. 

Lá nós não fazemos pesquisa clinica, nem pesquisa de técnicas cirúrgicas, nem 

pesquisa experimental, com fármacos ou imunobiológicos, nós trabalhamos mais com 

pesquisa social, mas mesmo assim o aconselhamento ético, apesar da redução do dano, 

o aconselhamento ético é relevante, ele é necessário, nos acostumamos a isso. 

Havia resistência da comunidade científica e, sobretudo, dos que fazem pesquisa 

social ou pesquisa qualitativa, em se submeter ao aconselhamento ético, e nós julgamos 

que alguém como o professor Gabriel seria importante para ajudar a remover 

resistências. 

E ele nos contou coisas estarrecedoras que aconteciam nesse âmbito, de tráfico 

de órgãos, de violação de cadáver, de manipulação de despojos sem o consentimento de 

família e sem que houvesse algum comunicado, porque era praxe, era costume. E ele 
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dizia daquilo como algo ultrapassado, algo que, então, naquele momento, uma nova 

cultura institucional se instalava, e algo diferente, então, estava acontecendo. 

E é possível a gente agora concluir que, na verdade, as coisas mudaram, mas 

parece que não mudaram como gostaríamos que tivesse mudado. Ou, para usar o termo 

de Lampedusa, elas mudaram para que nada mudasse, elas mudaram para que tudo 

permanecesse como estava. 

Então, eu vejo, e acho que compartilho a opinião dos meus companheiros de 

Comissão da Verdade da Saúde aqui em São Paulo, e de tantos outros, eu vejo como um 

fato altamente positivo que o Ministério Público e que a Faculdade de Medicina estejam 

aqui hoje. E digo, Adriano, com todo o coração, é importante que nesta Casa venha o 

IML e venha também o Conselho Regional de Medicina. 

Acho que é fundamental que haja a abertura dos arquivos e que nós possamos ter 

acesso aos processos que até recentemente tramitaram como segredo de justiça, e agora 

estão abertos, mas é nesse sentido que foi muito auspicioso o encontro tido semana 

passada entre a Elzira e a Eva. E só corrigindo, Adriano, não fui eu que estive nessa 

reunião, nós montamos uma estratégia, julgamos que era conveniente que fosse uma 

reunião mais discreta, com menos gente participando, então a Elzira, que já vem 

coordenando esse trabalho, esteve lá com a Eva. 

E foi auspicioso, acho que foi altamente produtivo o posicionamento do 

Conselho Regional de Medicina. Porque, se até agora o Conselho havia se recusado a 

esse diálogo com a sociedade, que nós não ignoramos que as ordens são autistas, por 

determinação legal, quer dizer, as ordens são autarquias que conversam entre si, acho 

altamente relevante que nesse momento o Conselho se abra a esse diálogo com a 

sociedade, que ele se atualize. 

E acho que seria, a gente tem de ver meios se nós teríamos condições de 

trabalhar, e penso que vai ser muito importante a gente ir com cautela nessa direção, e 

encontrar formas de ter a cooperação, ou do CRM inteiro, ou de grupos lá no CRM, 

para o esclarecimento desses fatos terríveis todos. 

Nós começamos a trabalhar inicialmente fazendo as biografias, digamos assim. 

Nós temos algo em torno de 50 biografias, de documentos consultados, mas, sobretudo, 

desse dossiê que está com a senhora agora. E nós temos de fazer a confrontação desse 

material com o material existente no CRM, e fundamentalmente com os laudos do IML. 

Quer dizer, sem que haja, nós podemos trabalhar, como até agora foi trabalhado, todos 

os grupos que lidaram com isso desde 1979, quer dizer, quando o jornal "Movimento", 
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em 1979 publica uma extensa reportagem com o caso do Herzog, com o caso do Manuel 

Fiel, mostrando já, naquela altura, como o IML vinha trabalhando. Isso em plena 

ditadura ainda. O jornal teve uma coragem tremenda naquela altura, isso é importante 

que seja destacado. Ele apresenta, inclusive, fotos do laudo cadavérico do Herzog, está 

colocado na revista. 

Então, a revista teve uma grande coragem de ter feito isso, mas é surpreendente 

que de 1979 para cá as coisas tenham caminhado tão pouco. Acho que é uma 

expectativa que nós temos nossa comissão, que tem também a Comissão Nacional da 

Verdade, em Brasília, e a Comissão da Reforma Sanitária, porque há um conjunto 

importante de trabalhadores da saúde que foram vítimas de violações, perseguições, 

prisões, tortura e morte. E são fatos, esses todos, que nós temos a esperança de poder 

elucidar com esse trabalho. 

E, neste momento, acho que com a nossa presença aqui, a presença de todos os 

demais aqui nesta comissão, na Assembleia Legislativa, eu penso que nós teremos 

plenas condições, acho que nós temos um trabalho conjunto a ser feito, e acho que nós 

conseguiremos obter informações relevantes e importantes sobre os desaparecimentos 

do passado. Porque o desaparecimento do passado continua no presente. Acho que essa 

é a questão básica. Obrigado. 

 

O SR. LUIZ FERNANDO FERRAZ DA SILVA – Posso fazer um comentário 

breve, deputado? 

Muito rapidinho, só para dizer que o Botazzo, em relação à pesquisa, acho que 

isso que você colocou, Botazzo, é extremamente relevante. Acho que depois desse 

processo a pesquisa no Brasil começa a ser regulamentada, e acho que isso é uma busca 

constante, tanto que no SVO especificamente, a gente está dentro de uma faculdade, de 

uma universidade, que tem mecanismos de ensino e pesquisa atrelados, a gente tem uma 

relação direta com duas entidades que fazem todo o processo de verificação e 

acompanhamento ético disso, que é a Comissão de Bioética do Hospital das Clínicas, 

para questões de ética profissional mesmo, de atuação no serviço, e a Comissão de Ética 

para Avaliação de Projetos de Pesquisa, Cappesq, ou a CEP, Comissão de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina, que regulamenta os processos de pesquisa, 

incluindo todos os aspectos relacionados a consentimento livre e esclarecido, 

autorizações familiares etc. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dois encaminhamentos. 

Baixo, você que está acompanhando a Comissão da Verdade, vamos fazer esse ofício 

bem fundamentado ao CRM dizendo que nós temos interesse que esse assunto do 

processo de atuação dos médicos legistas da ditadura continue sendo acompanhado. 

Acho que é bom a gente reforçar, e se até a gente conseguir apoio da Comissão 

Nacional da Verdade, para dar mais peso a esse. 

Peço desculpas aos dois companheiros, até o companheiro que veio do Rio de 

Janeiro, da Comissão da Reforma Sanitária, em não abrir a palavra, mas é que tem tanto 

assunto. 

Baixo, queria te pedir uma coisa, se é que é possível. Quando acabar a reunião 

nós vamos passar um pequeno clipe de um trabalho de uma jornalista chamada Daniela 

Arbex, de Minas Gerais, que recolheu material de venda de órgãos do manicômio de 

Barbacena, que foram 1.800 cadáveres vendidos, que ela tem o livro da venda das 

peças, como era chamado pelo hospital de Barbacena. 

Agora, nós temos uma dívida para com o povo de São Paulo, que é Juqueri, que 

o Roberto Gouveia começou a trabalhar quando ele pegou os legistas, o IML, e o 

Juqueri está esquecido, e tem muita coisa do Juqueri, lógico que destruíram muita coisa, 

mas o Juqueri é tão ou mais criminoso. Enfim, o Juqueri é o Juqueri e não precisa ficar 

adjetivando. 

Então, queria ver se vocês, além desse trabalho dos médicos legistas, não 

podiam ter perna para pegar o Juqueri. Como está muito adiantado, e ajudar a gente. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Só informar a você, Adriano, e a todos os 

presentes, que a associação abriu, junto com a nossa Comissão da Verdade, nós abrimos 

um terceiro grupo, digamos assim, o segundo grupo agora é dos trabalhadores da saúde, 

e o terceiro grupo é da saúde mental. 

Exatamente amanhã nós chamamos uma reunião aberta com movimentos e 

entidades, na sede da associação, e o tema é “Violação de direitos e saúde mental”, e a 

gente pensa em trabalhar com quatro eixos temáticos, um deles é a questão dos 

manicômios. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, a Comissão da 

Verdade da Unifesp, que é constituída, pelo menos coordenada, por duas pessoas, a 

professora Ana Leme e o professor Comparato, que só o sobrenome dele, o trabalho 
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dele, porque foi importantíssima a Comissão da Verdade da Unifesp na transição das 

ossadas que passaram pela Unicamp, passaram pela USP, agora foram para a Unifesp. 

Então, queria passar a palavra para o Comparato, depois o Ivan faz uma fala, o 

senhor, e aí a gente termina mostrando esse trabalho dessa jovem jornalista Daniela 

Arbex sobre tráfico de órgãos lá em Minas Gerais. 

Tem a palavra o Comparato. 

 

O SR. BRUNO KONDER COMPARATO – Boa tarde a todos. Eu não vou me 

demorar muito, vou dizer algumas palavras. 

De fato, nós na Unifesp recebemos várias solicitações, vindas de vários lugares, 

várias pessoas, para que nós pudéssemos colaborar com essa questão, que é uma 

questão imoral, humanitária, a apuração da vala de Perus, dos ossos que estão lá, das 

pessoas que estão lá. Enquanto a gente não sabe quem morreu, como morreu, então, são 

pessoas. Essa é a minha tese. Então, a gente tem de tratar com dignidade essas pessoas. 

Enfim, houve uma série de solicitações. Como eu faço parte da Comissão da 

Verdade da Unifesp, isso foi parar na Comissão da Verdade e ninguém entendia muito 

do assunto, ninguém sabia. Aí eu fui lá, pessoalmente, à reitora explicar o que estava em 

questão. O deputado também ajudou a convencer a reitora, várias pessoas que também 

estão aqui também foram lá e a reitora apostou nessa questão. 

E o que é importante, e quero dizer aqui que não se trata apenas de um trabalho 

de investigação, de apuração, sobre quem são as pessoas que estão ou que estavam na 

vala de Perus e que agora, ficam passando de um lugar para outro. 

A reitora, muito sabiamente, ela vislumbrou algo maior, então isso vai ser 

apenas uma das funções do que está sendo gestado, que é uma espécie de departamento 

de antropologia forense, um centro de antropologia forense, que é uma ideia que foi 

inspirada no que aconteceu na Argentina. Isso foi decisivo na Argentina para que a 

justiça de transição na Argentina fosse feita de uma maneira que representa um 

diferencial e por isso serve de modelo para uma série de outros países. 

Então, o que é esse centro de antropologia forense? É um centro no qual não há 

apenas médicos patologistas, ou legistas, ou pessoas que sabem trabalhar com ossos. Eu 

sou de uma escola de humanidades, então, não sei nem como pega um osso. Minha 

contribuição não vai ser nesse sentido. A ideia é que é preciso que haja várias 

especialidades, várias reflexões para ajudar a pensar sobre os dobramentos, a 

importância dessas questões. 
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Então, um pouco do que nós vimos aqui, várias pessoas falaram, vão todas nesse 

sentido. A gente não está interessada apenas no passado. Por que a Comissão da 

Verdade aqui da Assembleia Legislativa se preocupa com essas questões? Porque essas 

questões dizem respeito ao presente, e também ao futuro. 

O que todo mundo quer aqui nesta sala, imagino, é virar a página, e não ter 

mais... Ninguém está aqui porque gosta de discutir, de ouvir falar sobre mortos, sobre 

desaparecidos, sobre essas coisas. 

A gente está aqui na esperança de não ter de mais ouvir essas coisas daqui para 

frente. O que nós queremos, todos, é virar a página. Mas, antes de virar a página, a 

gente tem de ler essa página, por mais difícil que seja ler essas coisas terríveis. Por quê? 

Porque, se não, nada vai impedir que esses mesmos horrores sejam reescritos mais para 

frente. Por isso que a busca por desaparecidos é uma questão atual, é uma questão 

presente. 

Houve várias afirmações aqui que nos levam a pensar que a questão é uma 

questão de organização administrativa. Tem uma frase que a gente sempre ouve quando 

alguém quer se referir a uma desorganização administrativa, ou a corrupção, ou alguma 

coisa que está parada, que é há esqueletos no armário. 

Então, aqui há muitos esqueletos no armário. A gente tem de abrir esse armário e 

arejar esse armário, olhar lá dentro. Falou-se até em Kafka, para falar numa situação de 

burocracia, de dificuldade de lidar com essas coisas, organização complicada. 

Então, há necessidade, mais do que nunca, de abrir os arquivos, de unificar os 

arquivos. 

Eu confesso que não sabia, fiquei estarrecido com essa história de que há 72 

IMLs em São Paulo e que eles não se comunicam. Esse é um exemplo claro de, enfim, 

falta de organização administrativa. 

Essa ideia, que é muito boa, de colocar na internet os dados daqueles que são 

encaminhados para o sepultamento gratuito, é uma ideia tão simples que a gente pensa 

por que ninguém teve a ideia antes? Hoje em dia, a primeira coisa que a pessoa faz para 

buscar alguma coisa é ir na internet. Então, é simples. Não só unificar os arquivos, mas 

tornar público, publicizar essas coisas. 

Não pude deixar de lembrar também numa reflexão da Hannah Arendt, quando 

ela, para exemplificar a situação dos direitos num determinado país, ela diz que se 

aquele que cometeu um crime tiver mais direitos do que antes de cometer o crime, isso 

exemplifica uma situação em que a pessoa foi desprovida de todos os direitos. 
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Então, eu soube aqui também que se alguém cometeu um crime e foi fichado por 

isso, ele pode ser identificado se ele desaparecer. Então, isso ilustra muito bem o grau 

dos direitos no Brasil, do desrespeito aos direitos. 

E há vários momentos também nesta Mesa em que nós pudemos ver a confusão 

entre o público e privado, que é outro problema muito sério no Brasil. Não é por outra 

razão que a polícia também aparece como responsável, como um ator importante em 

muitos episódios que foram tratados aqui, porque a quem interessa essa desorganização? 

A quem interessa que esses dados todos, esses arquivos não se comuniquem? 

Foi mencionado também o RSM, resistência seguida de morte. Então, esse caso 

é exemplar. Até o nome explica muita coisa. O sujeito é culpado, ele é acusado por um 

crime, qual crime? De resistência. Depois, ele morreu. Conclusão, ele é culpado por ter 

morrido. 

Então, até na denominação isso dá indícios do interesse que está por trás, que é 

de encobrir as coisas. Se a morte é a coisa mais democrática que tem, porque todos vão 

morrer e vão ficar do mesmo jeito depois, virar pó, então, é preciso que isso seja tratado 

da maneira mais transparente e republicana. 

Isso tem, isso é desrespeito. Portanto, a questão dos desaparecidos, não só no 

passado, que aconteceu na ditadura, mas hoje em dia, agora, e também ao futuro, porque 

esses, enfim, se o Estado nem sabe quem são os mortos, quem morreu, não sabe nem 

identificar as pessoas que morreram, por várias razões, porque isso é encoberto, porque 

há falta de organização, enfim, isso tem implicações. O que é pensado, como vão dar 

baixa nos títulos, no cadastro dos eleitores, como vão dar baixa nos cadastros do INSS, 

como vão poder pensar em contribuir com as políticas públicas, no caso dos dados 

epidemiológicos. Essas questões todas dizem respeito a todos nós, não somente àqueles 

que estão buscando um parente ou alguém próximo que desapareceu. 

E a polícia segue a todos nós. Então, todo mundo está implicado nessa questão. 

Não é uma questão particular daqueles que estão em busca de um ente querido. 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiros, Ivan, 

Amelinha, Bernardo Kucinski, Elzira Vilela, Angela Mendes de Almeida, que são as 

pessoas que eu identifico nesta sala que fazem esse trabalho de recuperação da memória 

e de apuração de todos os crimes, eu acho que esta comissão está sendo coerente, e 

espero nunca decepcioná-los. 
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Tem a palavra o Ivan, depois o companheiro que há sete anos está procurando a 

esposa dele e veio tentar nesta audiência fazer um pequeno relato, e a gente passa esse 

pequeno clipe, esse pequeno trailer produzido pela Daniela Arbex, que tem tudo a ver 

com o assunto de hoje. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu gostaria de falar muito com a Dra. Eliana. 

Desculpa, mas queria falar não como coordenador da Comissão da Verdade, mas sim 

como membro da comissão de familiares de mortos e desaparecidos, também como ex-

presidente do Condepe, que fui até o mês passado. 

Essa história do IML, indigentes e tudo mais, tem uma lógica que acho que a 

gente precisa reconstituir. Em 1990, quando nós abrimos a vala de Perus, que nós já 

sabíamos a existência da vala de Perus desde a década de 1970, nós abrimos 

formalmente quando houve condições políticas de abrir, porque antes a gente tinha uma 

sucessão de ditadores que não iriam permitir uma busca, uma localização do que nós 

queríamos. 

E com a prefeita Luiza Erundina nós nos sentimos em condições de fazer essa 

abertura. Essa história tem de ser registrada. 

Na CPI da Câmara de Vereadores sobre a vala de Perus e também na comissão 

de apuração dentro da Prefeitura que eu, Amelinha e Suzana Lisboa fazíamos parte, nós 

identificamos um procedimento que não é um detalhe. Ficou-se aqui hoje falando do 

Serviço de Verificação de Óbito, USP, tudo mais, mas isso é um detalhe técnico que 

absolutamente não tem a importância que a gente acaba desviando a atenção e dando, 

pelo seguinte. 

Indigente, a palavra que se procura no dicionário, indigente quer dizer sem 

posses, quer dizer pobre. O pobre que não tem direito algum em vida, quando morre 

temos menos direito ainda. E nós defendemos na CPI das ossadas de Perus que se 

fizesse uma análise, e principalmente uma ação para que se tirasse essa figura. 

Por quê? Porque indigente erradamente é colocado como sendo o não 

identificado, o não reclamado, isso não é verdade, o indigno. Não é verdade. 

Na realidade, o indigente é uma forma rancorosa de tirar o resto de direitos da 

pessoa e tratá-la como lixo. Até a vala de Perus, a criação da vala de Perus, eram cinco 

anos o tempo de exumação para tornar aquilo um despojo jogado em vala comum. Com 

a ditadura foi reduzido para três anos porque eles tinham necessidade de fazer a 

operação limpeza, esconder a ossadas. 
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E essa figura serviu para acobertar todos os crimes da época da ditadura, tanto os 

mortos e desaparecidos políticos quanto as vítimas o esquadrão da morte, como o 

Adriano estava falando, como também as vítimas da censura, que eram, não sei se a 

senhora sabe, em 1973 teve uma epidemia de meningite que matou três mil pessoas na 

cidade de São Paulo, e as pessoas não sabiam do que morriam porque não tinha 

informação, porque a censura não deixava. E elas foram, uma boa parte, enterradas em 

Perus, nessa vala também. 

As vítimas da fome, as vítimas da miséria das grandes cidades estão lá nessa 

vala, e nas outras valas também. 

Agora, essa figura canalha que criaram, rancorosa, contra o pobre, de que pode-

se tirar o direito, serve hoje, e aí vou falar como presidente do Condepe, serve hoje para 

acobertar os crimes da polícia. Não é talvez, é isso. 

Não por acaso, aquela execução dentro do cemitério lá em Mogi, que a polícia 

vai e mata lá dentro e enterra no ato. Não é uma questão de rotina processual, 

procedimental, de se o Serviço de Verificação de Óbito leva ou não leva para não sei 

aonde. 

Por isso não está aqui hoje a Secretaria de Segurança. Porque o problema está no 

IML. Porque quando você tira o direito do cidadão pobre e diz que ele pode ser feito 

qualquer coisa, você está acobertando. A Polícia Científica e o IML são a chave dessa 

história. 

A Polícia Científica, absolutamente, não faz o seu trabalho. Quantos por cento 

dos crimes violentos são elucidados no estado de São Paulo? Só 5%, quando muito. 

Quantos por cento dos ricos que têm crime violento? Todos são, porque tem esse 

componente de classe. 

Agora, o mais importante é a gente entender que a gente precisa, por lei, 

desconstruir essa retirada de direitos, retirada da possibilidade de esconder. Como na 

ditadura foi escondido o desaparecido no meio de tantos outros indigentes, é até irônico, 

aquelas pessoas, políticas, morriam para defender os pobres e são colocadas na condição 

igual com seus semelhantes, dizendo que todos são indigentes, todos são vítimas da 

opressão. 

Nesse momento que a gente está vivendo é muito importante a gente criar uma 

lei que proíba a destruição, porque não é o não identificado, não é o não reclamado, é 

qualquer um que possa ser vítima de um crime, que possa ser passível de uma perícia. 

Por isso tem de ter um banco de DNA, por isso tem de ter guardado. É inimaginável o 
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Serviço Funerário pensar em descartar, queimar. Não pode fazer isso, porque hoje 

ninguém está olhando para aquela ossada, mas pode olhar daqui um ano, daqui um mês. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Vou te esclarecer só uma coisa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não estou dizendo... 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Só esclarecendo. Os indigentes, paradoxalmente ao 

que se pensa, eles estão nas covas individuais. Os ossários gerais, que ela foi visitar, é 

de família, com nome, sobrenome etc. Não foi decorrente de crime. Teve sepultamento 

justo. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Mas Lucia, não pode descartar porque ali, 

no meio de ossos que não têm nome, pode ser colocado alguém que interessa, seja 

indigente, seja, pode ser colocado como se fosse de uma família. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Só que o cemitério fecha. E vamos enterrar onde? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lucia, a questão que a Dra. Eliana está levantando é 

muito importante. Não é o fato de onde enterrou originalmente, porque depois de três 

anos desaparece aquela pessoa, por mais que se coloque dentro de um saco. 

Não é por acaso que é colocado um papelzinho que cai facilmente. Não é por 

acaso que não tem uma identificação metálica, por exemplo. Não é por acaso todo esse 

procedimento. Não é uma questão técnica, é uma questão de princípio. 

Tem de pensar de cabo a rabo. Por exemplo, o IML não pode ficar, não faz o 

menor sentido... 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Eu defendo isso, só que é uma coisa assim, os que 

eram da época da ditadura já foram cremados. Isso, infelizmente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, não quero te 

interromper, mas conta o que você achou lá na Vila Formosa, que não é do tempo dela, 

mas é um escândalo e não dá para a gente ignorar, e você, mais do que a gente, conhece 
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todo mundo. Conta o que você viu, que você descobriu, não o que você descobriu na 

Vila Formosa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na Vila Formosa, quando foi inaugurado o cemitério 

de Perus, foi feita uma reforma urbanística, em que as quadras tinham um tamanho e 

foram encurtadas. A partir desse momento o que era sepultura número 1 deixa de 

existir, como a sepultura 300 e pouco. A sepultura 300 e pouco mais 1 é que passa a ser 

a sepultura 1. Ou seja, você não tem mais condições nenhuma de localizar ninguém. 

Essa que é a questão. 

Além disso, foi criado, na época da ditadura, um ossário, uma vala comum 

aonde tem, na administração, dois, do cemitério da Vila Formosa, na frente, tinha um 

cruzeiro, que embaixo tinha um ossário, que são as ossadas todas misturadas, foram 

colocadas lá. 

Na década de 1990, em 2000, foi feita uma vala sobre a vala, sobre a vala da 

ditadura foi criada outra. Foram colocadas em cima das ossadas soltas vários sacos, 

supostamente identificados, e em cima foi colocado entulho, terra, e aquilo tudo 

compactou, esmigalhou as ossadas do tempo da ditadura. 

Então, para registro, o velório de Vila Formosa, lindo, maravilhoso, foi 

construído sobre quatro quadras, a quina de quatro quadras. Ali embaixo está cheio de 

ossadas, que absolutamente não existem mais para efeito legal. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fizeram a plantação em cima. Nós, familiares, 

acompanhamos tantas exumações que nós já tínhamos condições de disputar com os 

médicos legistas para dizer idade, raça, sexo, porque só com o crânio você consegue 

saber isso. 

E nós tiramos do meio das raízes, que a Amelinha está falando, tiramos do meio 

das raízes ossadas. Porque a quadra 11, que era conhecida como a quadra dos militares 

ou dos terroristas, como eles falavam, tinha sepulturas num sentido, e eles criaram uma 

quadra, duas outras quadras pequenas em sentido diagonal, e no meio colocaram um 

bosque, e simplesmente tivemos de fazer escavações para localizar embaixo das árvores 

as ossadas. 
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Isso daí mostra, primeiro, que foi uma questão deliberada, e mais do que isso, foi 

uma questão deliberada para esconder. 

Agora, esse procedimento se mantém até os dias de hoje. Eu tenho certeza, não 

perco se eu apostar, que a senhora está sofrendo pressão pelo seu trabalho. Eu duvido 

que não esteja, porque o que está em jogo é esse massacre que fazem com a população 

pobre, com as execuções, ocultação de cadáveres, que é para não fazer nada por essa 

população, porque isso acoberta, são duas coisas, uma é a falta de direitos, e outra é o 

acobertamento dos crimes cometido pela polícia. 

Não é pequeno isso. É uma coisa muito grande. E a gente precisa ter, e aí estou 

afirmando o seguinte, nós, comissão de familiares de mortos e desaparecidos, nos 

colocamos ao seu lado para ajudar no seu trabalho, para não deixar que a senhora seja 

pressionada e que tenha de parar de trabalhar, porque esse trabalho é fundamental. 

Agora, mais ainda, é mudarmos as regras a partir de leis que não se permita a 

destruição de ossadas, não se permita a exclusão de possíveis provas, porque a pessoa 

morreu, morreu por algum motivo, e não é colocar a culpa na USP, no Serviço de 

Verificação ou não sei o quê. 

O aparato é tão criminoso que em São Paulo, capital, não, mas no interior e em 

outros estados o IML, médico legista participa da captura e morte de pessoas, e depois 

vai fazer, dizendo o quê? O que a polícia quer. O registro, o pedido de exame de corpo 

de delito, ou exame cadavérico, tem a versão que deve ser contada. Não por acaso, 

aquele massacre de 2006, das mortes de maio, tudo foi engavetado. E aí a gente tem 

essa coisa fechada, criminosamente fechada, para não acontecer. 

Então, eu não gostaria que este nosso debate se encerrasse aqui, não gostaria que 

fosse reduzido a uma questão técnica, por que um serviço faz e o outro não faz? Não 

pode ser uma questão de vontade pessoal. Têm de ser procedimentos legais, rígidos, que 

têm de ser respeitados, por vivermos em democracia, por vivermos em república. Que 

todos sejam tratados do mesmo jeito. 

E aí eu acho que a gente ficar nessa coisa de acusação, ou de tentar localizar, é 

um jeito fácil de desviar a atenção. Tentar localizar onde está o problema, ou o 

problema não está no procedimento? O problema está na concepção toda, e está, dá para 

afirmar, como presidente do Condepe, que fui, posso afirmar que está na Secretaria de 

Segurança. 
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Por isso que ela não está aqui hoje, que deveria estar aqui para responder e para 

poder mostrar o que faz e o que deixa de fazer, principalmente para coibir os crimes de 

acobertamento que tem. Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Ivan. 

A Dra. Lucia quer falar. 

 

A SRA. LUCIA SALLES – Eu simplesmente concordo, porque desde o início, 

quem chamou a Secretaria de Segurança, inclusive, porque é do aparato repressor. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Adriano, só queria juntar a isso que o Ivan 

disse, que foi uma deliberação que nós tomamos na nossa comissão, dos laudos e dos 

laudos falsos do IML com o Conselho Regional de Medicina. Não é uma questão 

médica, que você chamou de uma questão técnica. Não é uma questão médica. É uma 

questão de política e uma questão de direito. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Ivan, queria agradecer primeiro pelo nosso 

diálogo, olho no olho. Eu concordo, e percebo, não só pelo estudo que faço, a Amelinha 

sabe quantos anos eu estou fora do gabinete, não sou uma promotora que procura 

descobrir a verdade nas minhas paredes, porque elas não virão, elas vêm com boletim de 

ocorrência pronto, e não aceito isso. E também acredito na educação popular, como 

sempre fizemos. 

Mas, é nos pequenos detalhes, que formam esse mecanismo sórdido, que nós 

vamos começar a debelar a possibilidade de fraude diante dos nossos olhos de uma falsa 

democracia. 

Então, como eu comecei vendo isso? Justamente eu e um estagiário meu, que 

aqui se encontra, uma equipe de dois, olhando aquilo e pensando: “Indigente? Indigente 

tem um conceito no dicionário comum. Isso não é indigente”. 

A primeira pergunta que fiz ao SVO e fiz ao IML é: “Por que todo mundo é 

classificado como indigente?” Se indigente é uma questão econômica, e que nem 

sempre, quase nunca, tem a dizer sobre a maioria da população, que quando pobres, zela 

pelos seus? São os que mais zelam pelos seus. 
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Então, essa foi a primeira briga, e vi que na estatística, como ainda está até lá 

hoje, porque não tem como apagar, nós já imprimimos, indigente é comparado a não 

reclamado. 

Isso é uma forma de esconder. E são nos pequenos detalhes, supostamente 

técnicos e pensados, que nós vamos derrubar isso. 

Então, eu concordo com o senhor, mas eu não posso passar por trás desse meu 

estudo detalhado, para que a gente afaste todas essas formas de esconder regras dentro 

de pensamentos técnicos. 

Essa foi a minha primeira dúvida. Foi aí que comecei a ver que não tinha tanto 

indigente assim, porque eu sei que não são indigentes. Eu sei que não são indigentes. E 

quem criou esse não reclamado não foi o dicionário comum, foram os técnicos, que 

estão escondendo pessoas. 

Então, eu persisto nesse trabalho técnico, mas para chegar à lógica do todo, para 

eu poder afirmar esse todo. 

A Secretaria de Segurança Pública é sim algo dos nossos trabalhos também, 

porque a gente sabe que ali tem torturados e traficados, e esse é o nosso mote. Quando o 

Ministério Público entrou ali, não entrou simplesmente para pensar como resolveremos 

o problema de várias famílias, que nó podemos já resolver na área da infância, na área 

do idoso. Nós temos de resolver o problema criminal, que está escondido atrás de um 

boletim de ocorrência, sempre o flagrante, porque o resto não se resolve na polícia, sem 

clareza do que, de quem nós temos de, efetivamente, apontar. 

O SVO sabe disso. Foi a partir de um primeiro apontamento ali, com essa coisa 

de indigentes não reclamados, e também no IML, que a gente começou a mudar, e nós 

estamos mudando, e certamente incomodando. Isso tem acontecido sim, mas eu sei que 

tenho, que a nossa causa, a causa da população, onde eu me incluo, é boa, é forte, e nós 

somos mais fortes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora nós vamos ouvir 

esse senhor, esse familiar. 

Só queria, antes de passar a palavra para ele, porque vai ser uma fala muito forte 

e muito emotiva, como qualquer familiar, só queria falar uma coisa para você, Ivan. 

A Dra. Lucia é uma pessoa que trabalhou muitos anos com a gente aqui, ela é 

amiga do Paulo Dantas, onde ela se mete só sai encrenca. Você tem uma aliada do 

tamanho de um bonde aqui. 
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Tem a palavra o senhor. 

 

O SR. EDVALDO CARLOS DA SILVA – Excelência, o que fizeram com a 

minha esposa foi um caso de terror. Tenho todos os documentos necessários para 

mostrar para toda a população de São Paulo. O senhor já me conhece aqui há sete anos 

já. 

A minha esposa foi fazer uma cirurgia de hérnia, colocaram três telas de plástico 

dentro do intestino dela, os plásticos furaram o intestino dela, estão aqui as provas, e 

eles simplesmente não abriram o intestino dela para fazer a costura, simplesmente 

cortaram o pescoço dela. O pescoço foi cortado de ponta a ponta, de orelha a orelha. 

Então, foi colocado um perito para fazer o laudo médico. Esse perito nunca fez 

absolutamente nada, é um perito incompetente, não tem conhecimento nenhum. Ele deu 

cinco pareceres e só coloca besteira aí, não fala absolutamente nada. 

Então, dentro do IML eu já fui lá umas 50 ou 100 vezes, não sei o número de 

vezes que fui lá, e aí eu pedi para outro perito fazer um laudo médico com a causa da 

morte, tudo que aconteceu, porque eu falei para ele que isso aí vai me gerar uma 

indenização. Eu vou receber um dinheiro, um valor considerado muito bom, por conta 

das atrocidades, do terror que fizeram com a minha esposa. 

Simplesmente esse perito do IML me pediu R$100 mil. Eu quero que fique 

gravado. Ele me pediu R$100 mil, porque como eu falei, eu falei para ele que precisava 

de um laudo médico, uma prova para poder processar os culpados pela morte da minha 

esposa, então ele me chamou em particular. 

O que fez esse laudo, esse parecer, não diz absolutamente nada. Eu reclamei 

para esse, e ele falou para mim: “Você me processa”. Só isso. “Eu não vou fazer mais 

do que isso”. Agora, o outro perito me pediu R$100 mil. Só que não tenho o nome dele, 

a fotografia, o nome, nada, nem o cargo dele lá. Isso já faz alguns anos, mas isso ficou 

gravado na minha mente. 

Eu falei para o promotor de justiça que estava com o caso: “Excelência, 

aconteceu isso, isso e isso”. Ele duvidou de mim, o promotor. Falou: “Não, senhor, o 

senhor está falando besteira, eles estão brincando com o senhor. Jamais um funcionário 

do IML vai lhe pedir R$100 mil”. Falei: “Não, senhor, ele me pediu e me chamou em 

particular, porque eu falei para ele que essa morte vai gerar indenização”. 

Ele sabe que é uma indenização alta, por isso que ele pediu R$100 mil. Falei que 

não tinha R$100 mil para dar. 
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Então, eu falei para o promotor, agora eu lamento um promotor que ficou 

sabendo de tudo isso que aconteceu, e simplesmente não demorou muito tempo ele saiu 

do caso, o caso foi encerrado. 

Eu conheço o Dr. Roberto Tardelli, e falei com ele, estão aqui os documentos, as 

provas, tudo. Ele falou: “Deixa eu ver isso. Aqui você tem um farto material, aqui tem 

provas”. Mandou abrir e depois o caso está indo para júri popular, está só dependendo 

da decisão do juiz. O Dr. Tardelli é honesto, competente, é uma pessoa de muita moral, 

mas ele falou:  “Não, esse funcionário jamais poderia falar em dinheiro para você”. 

Falei: “Mas é verdade, doutor, ele falou”. Ele falou: “Cadê o nome dele, o endereço?” 

Eu falei: “Não tenho, doutor”. 

É lamentável. A gente pode acreditar num órgão público desse, pode acreditar 

nessa pessoa? Jamais. Há sete anos que estou falando aqui, o deputado já me conhece e 

sabe disso. 

Agora, eu não posso pedir indenização pelas atrocidades porque não tenho 

R$100 mil para dar. 

Enquanto isso, não sai o atestado de óbito. Ela está atestada como indigente, sem 

atestado de óbito. Não tem atestado de óbito. Ainda, na última hora, minha família não 

quis que eu levasse o caso para frente, foi encerrado, aí foi feito de qualquer jeito lá. 

Mas não tem atestado de óbito. 

Agora, é uma vergonha. Chamam isso de autoridade, de pessoas competentes, de 

promotor ou perito? Ele não é perito. Ele é um corrupto. 

Eu vou encerrar a minha oportunidade para poder dar o direito aos outros 

companheiros também. Muito obrigado e boa tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós agradecemos. Meus 

sentimentos sinceros. 

Vamos continuar. Para concluir, chegaram alguns exemplares desse documento 

que os familiares reivindicaram muito para que ele fosse reeditado. Esse é um nome 

horrível, mas é o nome da época, que é um relatório de 1975 que foi produzido na 

prisão, no auge da repressão, que fala sobre as torturas e dá o nome aos agentes de 

Estado, e tem para todo mundo. Nós vamos fazer um lançamento. 

Isso foi um trabalho de escultura de ourivesaria do Ivan, da Amelinha e dos 

companheiros de sempre. 
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Eu me referi aqui aos familiares e não citei o nome da Taís Barreto, quando falei 

dos familiares. 

Estamos encerrando. Só para mostrar o trailer do trabalho que essa menina, 

jornalista fantástica, de Minas Gerais, Daniela Arbex, fez. A gente passa o trailer, que 

dura um minuto, e aí tem um power point que ela mostra, que ela descobriu, que é a 

grande descoberta do trabalho dela, o livro de venda de cadáveres, de peças atômicas 

como eles chamavam à época lá no manicômio de Barbacena, em Minas Gerais. 

Eu digo e repito, assim como nós vamos fazer o trabalho do IML este mês, nós 

estamos devendo para o povo brasileiro e de São Paulo a abertura do Juqueri. 

O Roberto Gouveia não está mais a fim de mexer nessa história, está lá na 

diretoria da Faculdade de Medicina. E eu pedi para a Dra. Vendramini, porque ela é 

muito jeitosa, se ela convence o Roberto Gouveia a voltar a falar dessas duas coisas, a 

venda de glândula da hipófise lá no IML e o trabalho do Juqueri, que a Amelinha tanto 

ajudou à época. 

 

*       *        * 

 

É feita a apresentação do vídeo. 

 

*       *        * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico que o manicômio 

de Barbacena é um manicômio centenário, como todos os manicômios antigos do 

Brasil, como o Juqueri, o manicômio da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, mas a 

Daniela descobriu uma peculiaridade. 

No tempo da ditadura, embora isso fosse uma instituição que tinha até cemitério 

lá dentro, no tempo da ditadura, ela descobriu, graças a um estudante de medicina, a 

venda de cadáveres. 

Essa é a cara do manicômio, viram que tem uma data de 1960, que é antes do 

golpe, e a Amelinha, que era minha vizinha lá, sabe tudo que, esses mineirinhos sabem 

tudo de Barbacena, e vai aparecer as histórias de Goiás agora, que a Universidade 

Federal de Goiás está preparando, mas olha esse documento. Mostra quem foi 

descobrindo, esse moço, Luiz Alfredo, foi o primeiro fotógrafo, ele era da revista “O 

Cruzeiro”, e já tinha assassinatos lá, eletrochoque. 
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O Luiz Alfredo fala, isso em 1961: “Tive a sorte de estar lá. Horror. A gente lida 

com muitas tragédias”. Assassinato em massa. 

Mas, vamos lá no período da ditadura. Essas pessoas ficaram internadas, a 

Marlene Lauriano contribuiu muito. Em 1961 foi quando começaram as primeiras 

denúncias. 

Vamos ver no período da ditadura. No período da ditadura é que eles se 

especializaram na venda de cadáveres. Vocês veem que nesse livro, naquela página 

amarelada do livro, aparecem três universidades, Vassouras, Valença e UFMG. Então, o 

que eles faziam? Eles matavam os internos e vendiam os corpos para as faculdades de 

medicina. E ela achou o livro, vou usar uma expressão ridícula, chula, o livro-caixa. 

E vocês veem que ainda em 1970 ainda tinha venda de cadáveres, e o que ela 

descobriu? Aqui é o cemitério, que também tinha o cemitério das crianças, esse é um 

bebê que nasceu lá, a Débora Aparecida, aí as pessoas que ajudaram a denunciar. Esse 

foi o primeiro que denunciou a venda de cadáveres. Era estudante, tem 65 anos, fazia 

aula de anatomia nos cadáveres de Barbacena vendidos à Universidade Federal de 

Minas Gerais. 

Esse também era estudante de medicina, Welson Alckmin, 60 anos, esse é o 

professor Francisco Paes Barreto, esse, eles trouxeram até o Franco Basaglia para 

conhecer, à época, outro psiquiatra, Ronaldo Simões, até o Foucalt esteve lá. O Ronaldo 

Simões que trouxe o Foucalt, em 1975. Havia um total desinteresse pela sorte, basta 

dizer que os eletrochoques eram dados indiscriminadamente. Às vezes a energia elétrica 

da cidade não era suficiente para aguentar tanta carga. Muitos morriam, outros sofriam 

graves fraturas. Ronaldo Simões. 

O Helvécio Ratton, que é um cineasta, fez muitos documentários lá, quando ele 

era um jovem cineasta desconhecido, e aí vem uma série de matérias que a Daniela 

publicou. “Holocausto Brasileiro – 50 anos sem punição”, “Extermínio de milhares em 

hospital psiquiátrico”, “Comércio da morte”, “33 crianças viveram os horrores da 

colônia”, tem uma manchete de um trabalho que está no livro, que é importante, “Lesa 

humanidade”. 

Após 10 anos, a lei antimanicomial, que o irmão da Tatau, que era deputado 

federal, fez a luta. 

Tem uma manchete que é importante para a gente recuperar. Essa é a sequência 

da luta. Juiz de Fora, 2013, São Domingos, descaso social. 
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Então, esse é o trabalho, é um trabalho simples, sério e a venda de cadáveres 

durou muito tempo e chegou quase aos dias atuais. 

Aqui são fotos de outros manicômios lá de Minas Gerais. “80% das mortes em 

hospitais psiquiátricos não são notificadas”. “Conselho federal inspeciona hospitais 

psiquiátricos”. E hoje, Sorocaba, olha lá todas as matérias que ela foi fazendo ao longo: 

“Hoje Sorocaba é a capital nacional dos manicômios, sem nenhum tipo de fiscalização”. 

Isso não é da Daniela. 

Esse é o trabalho da Daniela Arbex. E ela constatou 1.800 cadáveres vendidos 

durante a ditadura. 

Essa história não acabou, continua, é história viva. É como aquele caso do Paulo 

Malhães, que ele foi depor na Comissão Nacional da Verdade e depois dias depois ele 

foi esganado, os caras nem usaram tiro, esganaram ele, e agora acharam o vizinho que 

matou. 

Muito obrigado, a sessão está encerrada. 

 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

10/09/2014 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, vamos lá. 

A gente devia recuperar aquele caso do coreaninho que foi morto lá na... 

 

O SR. – Não, não, está tudo aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele negócio que eu 

queria pegar, o negócio do coreano, que era um companheiro. 

Pessoal, vamos... Como aqui não é sala de aula, para ficar todo mundo no fundo, 

escondido, mania. Vamos... Vem todo mundo pra frente, pra dar uma sensação de 

quórum, porque hoje, como tudo é baseado em fotografia, tira essa fotografia da sala, 

que só tem cadeira vazia, os caras vão falar, “Ih... Isso aí não deu nada.”, vamos. 

Me ajuda, você fica aqui na... O Renan também vem pra Mesa? 

Você fica aqui ao meu lado. 

Vamos lá? 

 

O SR. – Antes de começar a gente vai passar o (ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faça o que você quiser. 

Senta aqui ao meu lado. 

Então, vamos passar o vídeo antes de compor a Mesa, senão o cara tem que ficar 

com a câmera... 

Então eu vou abrir a sessão, vamos lá. 

Sob a coordenação técnica de Ricardo Kobayashi na produção, e, na direção, 

Renan Quinalha, damos início à sessão. 
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Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 140ª Audiência 

Pública, 10 de setembro de 2014, Auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 140ª Audiência Pública da Comissão da Verdade de São Paulo 

Rubens Paiva, no dia 10 de setembro, no Auditório Paulo Kobayashi, sobre o tema “O 

Legado da Ditadura na USP”. 

A Comissão da Verdade faz todas as audiências gravadas e abertas ao público. 

A composição da Mesa, depois de nós assistirmos o filme, nós vamos fazer a 

composição, mas já vou anunciar, é o professor Modesto Carvalhosa, autor do livro “O 

Controle Ideológico”, a professora Janice Theodoro, da Comissão da Verdade da USP, 

o professor Walter Colli, que finalmente vai nos contar como é que foi feito, começou o 

grupo de teatro da medicina, e o Renan Quinalha vai falar sobre o Regime Disciplinar. 

Vamos fazer, também, uma memória do professor, querido professor, Aziz 

Ab’Saber. 

Então Koba (Kobayashi), vamos lá. 

 

* * * 

 

O FILME 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria passar a palavra, 

imediatamente, pro professor Aziz Ab’Saber, que mesmo impossibilitado de estar aqui 

nessa Mesa, vai fazer o uso da palavra por todos aqueles professores, intelectuais, que 

foram perseguidos, cassados, que resistiram e continuam na luta. 

Com a palavra, professor Aziz Ab’Saber. (Palmas.) 

 

O SR. AZIZ AB’SABER - Eu fico muito emocionado de estar nessa Casa, no 

momento em que se instala, definitivamente, a Comissão da Verdade. 

A Comissão da Verdade não tem, apenas, o aspecto de mostrar a sua 

indignação total pelos ditadores, mas ela tem a finalidade histórica de lembrar aos 

futuros estudantes, de cursos fundamentais e de universidades, o que aconteceu no 

Brasil entre 1964 e 1979,1980, 1981. 

Eu devo dizer que, na época, eu era um simplório pesquisador de Ciências 

Naturais, e achava que o meu dever era, dentro da Universidade, continuar 
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pesquisando sobre os mais variados assuntos do meu país, de norte a sul, da Amazônia 

ao Rio Grande do Sul, do nordeste ao Pantanal. 

E não fui um homem que desafiasse os ditadores, mas os ditadores me 

desafiaram. 

Um dia, eu chegando à faculdade, todos os meus colegas diziam, “A polícia está 

esperando pelo Pasquale Petrone”, um dos maiores geógrafos que aconteceu na 

história da Universidade de São Paulo, e que morreu há poucas semanas, “E o Aziz 

Ab’Saber”. 

E eu fiquei totalmente espantado. “Eu? O que é que eu fiz, a não ser pesquisar? 

A não ser fazer pequenos trabalhos de planejamento a favor dos mais diversos setores 

da vida brasileira.” E tive que ficar quieto. 

Mas eles não ficaram quietos.  

Todo dia, alguém no meio das aulas da tarde, chegava pra mim e dizia, “Vamos 

tomar um cafezinho professor Aziz?”, eu ia tomar o cafezinho, como qualquer outro 

aluno que me pedisse pra estar juntos. 

E, de repente, passaram-se dois anos e o mesmo sujeito queria tomar um 

cafezinho comigo no intervalo das aulas. 

E de repente, a minha colega, Maria Cecília França disse, “O senhor sabe 

quem é que vai tomar um cafezinho com o senhor, todo dia, lá no bar da Geografia?”, 

eu digo, “Eu não sei. Eu sei que ele não é uma criança, ele tem uma certa idade.”, ela 

foi e disse, “Pois ele é agente do DOPS, que está fiscalizando a sua pessoa, desde há 

dois anos.” 

Nunca sofri tanto quanto isso. 

E o que aconteceu é que, na mesma hora em que eu desci a rampa da 

Geografia, e ele ia subindo a rampa da geografia, eu botei o dedo nele e disse, “Quero 

falar com o senhor!” E ele sumiu. 

Mais tarde, e aconteciam coisas assim, alguém, que era parente de um dos 

generais, me procurou, dizendo que estava anotado que eu era um liberal e não um 

comunista, no sentido da época, que seriam, sempre, pessoas execráveis. 

E nunca mais encontrei esse cidadão e tenho certeza de que ele foi quem 

colocou que eu era um liberal, mesmo por que, numa das vezes que nós íamos tomar o 

nosso cafezinho no meio das aulas, ele me disse, um dia, “Professor Aziz, o senhor sabe 

a última dos militares?”, eu virei pra ele e disse, “Olha, isso não é assunto para se 
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falar aqui dentro da Universidade, cuidado.” E ele sentiu essa minha frase pequenina, 

dizendo a eles que não era assim. 

Pois bem, anos se passaram, e nós temos a necessidade de reaviventar as coisas 

que aconteceram com os nossos colegas, conosco e com outras pessoas. E uma das 

coisas fundamentais que aconteceu, é que as pessoas que não eram os ditadores, eram 

piores que os ditadores, nos perseguiam, torturavam, batiam. O maior desejo deles era 

apanhar os mocinhos na Rua da Consolação, perto do Cemitério da Consolação, e 

levar pro DOI-CODI, o DOPS e o DOI-CODI. 

E eu devo dizer a vocês que eu, firme lá dentro na minha posição de 

pesquisador e geógrafo, somente era procurado para que eu protegesse as pessoas. 

Um dia, em chegando no meu departamento, tinha um carro do DOI-CODI 

esperando na porta, todos eles com grandes armas, e o assunto foi sério. Eles foram até 

o laboratório, eu fiz diversos laboratórios quando eu fui presidente do Instituto de 

Geografia, e um deles, era o de Climatologia, dirigido por um dos maiores 

climatologistas que aconteceu na história brasileira, Carlos Augusto de Figueiredo 

Monteiro. E o resultado, é que eu soube que um dos membros daquele pelotão armado 

foi até a sala do Carlos Augusto dizer, bateu na porta, e ele dando aula, dizendo que 

ele precisava acompanhá-lo.  

E ele disse, “Estou dando aulas, preciso continuar minha aula.”, e continuou. 

Depois ele desceu, eu estava no barzinho da Geografia, no eterno cafezinho 

intermediário, e ele me disse: “Professor Aziz”, o guarda estava perto dele, “Não vai 

acontecer nada comigo, há um equívoco.” 

E realmente houve um equívoco, um equívoco doloroso, do ponto de vista dos 

alunos. Os alunos não podiam combater a ditadura, combatiam os professores, os 

pesquisadores...  

A revolução foi muito pior do que se imagina; pessoas dignas ficaram indignas, 

por outras razões que não o problema político. (Palmas.) 

Então, eu quero dizer a vocês que, quando eu soube que o Carlos Augusto saiu 

do barzinho e foi para o pelotão, e um colega disse, “Todos armados e levaram o 

Carlos Augusto para o DOPS.”. 

E eu fiquei desesperado, porque o Carlos Augusto não tinha nada de político, 

inclusive tinha um cartazinho, que muito o desonera, que estava escrito assim: “Ame-o 

ou deixe-o”, portanto ele era um homem que não tinha nenhuma posição política e, 

pelo contrário, ele estava, mais ou menos, filiado a certos ideais errados. 
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Pois bem, 3h...  

Ah, eu fui até a Reitoria, falei com as pessoas, dentro da Reitoria tinha gente 

das Forças Armadas, que controlava até o próprio reitor, e eu falei com um deles, 

“Olha, vocês precisam defender o professor Carlos Augusto, ele não tem, 

absolutamente, nada com assuntos de ordem política comunista, pelo contrário, está 

escrito lá no departamento dele, num canto, que muito o desonera: ‘Ame-o ou deixe-

o’”. 

Pois bem, o Carlos Augusto, mal chegando ao DOPS, esse cidadão que estava 

junto à Reitoria, telefonou dizendo que ele não tinha nada a ver com assunto nenhum, 

que havia algum erro muito grande. 

Pois bem, sentaram o Carlos Augusto, todos os detetives de lado, e trouxeram 

uma aluna, que eu não vou falar o nome, evidentemente. Quando ela veio, e sentou-se e 

olhou o Carlos Augusto, e disse, “Professor Carlos Augusto, eu fui presa por guardas 

do DOPS, e eles queriam que eu indicasse nomes de pessoas que seriam da extrema 

Esquerda. E eu não tinha ninguém para citar, porque eu nunca fui muito política, mas o 

que é que eu fiz? Eu peguei e citei o nome do senhor, porque o senhor não tem nada a 

ver com assunto nenhum.”, e ela falou isso, do fim da mesa, para o diretor do DOPS.  

Eu me despedi deles, cumprimentei o Carlos Augusto e, 10 minutos depois o 

Carlos Augusto estava na USP, e não aconteceu nada. 

E isso eu fiz, várias vezes, mas os maiores problemas que eu tive foi quando eu 

fui diretor da faculdade, da Ibilce, Instituto de Biociência, de Biologia e Ciências 

Exatas da Unesp, em São José do Rio Preto. Lá, alguns professores combatiam os 

outros e se aproveitaram do momento da ditadura para indicá-los, e sete deles foram 

exonerados, e ficaram 13 anos de um modo extremamente dramático. Eu encontrei um 

deles um dia... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor Aziz, professor... 

 

O SR. AZIZ AB’SABER – Então, atenção! Os problemas da ditadura militar e 

dos que, em aproveitando da ditadura, foram muito mais sérios do que muita gente 

pensa. E a Comissão da Verdade tem que discutir e registrar todas essas coisas, muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gente devia ter gravado 

a vida toda dele, né? 

Vamos lá? Koba (Kobayashi), professor Modesto Carvalhosa, professora Janice, 

professor Walter Colli e o Renan. Vamos começar? 

Professora. Vindo, Renan. Cadê o professor Walter, vem vindo? Pra cá Walter. 

Koba (Kobayashi), você fica com a gente aqui, não? 

Professor, senta aqui. Professor, isso, senta do lado dele, senta aqui. 

Bia, você quer ficar comigo aqui na Mesa, posso te convidar? Fica comigo. Se 

precisar, você pode sair. Fica comigo, aqui. 

Então, vamos lá. Só... Pega um microfone sem fio, pra ele ter mais, pra ele ter 

mais liberdade de postura, aí ele escolhe o microfone e fala. 

Obrigado. 

Veja quem quer café e quem quer água. 

Ótimo, acho que aqui, o senhor fica mais à vontade. 

 

O SR. – Ótimo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  Pronto. 

Vai projetar alguma coisa, não? O que tinha que projetar, projetou. 

Então vai lá, com a palavra o professor Modesto Carvalhosa. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Eu parabenizo a Assembleia Legislativa 

por esse programa de referência à questão da Comissão da Verdade, que se instalou já 

há algum tempo, pegando depoimentos valiosos de todos os setores da sociedade 

paulista, para deporem a respeito das atividades do regime militar. 

Quero só lembrar uma coisa, que a Comissão da Verdade, ela, em todos os 

setores que ela está, desde o setor federal, como o estadual, na Assembleia Legislativa, 

como municipal, nas próprias universidades, como na própria USP e outras 

universidades, essas Comissões da Verdade têm uma função primordial, que, aliás, o 

professor Aziz Ab’Saber lembrou, que é a de não deixar esquecer a tragédia que foi a 

ditadura no Brasil. 

A senhora arranja uma aguinha? 
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Porque, na realidade, muito tempo eu observei que o povo judaico, ele mantém 

em todos os países, praticamente, Centros de Memória do Shoah, ou seja, Centros de 

Memória que realmente têm uma atividade enorme, não é só um museu que vai ali, o 

sujeito olha o que está acontecendo, são atividades realmente de não deixar que a 

humanidade esqueça o massacre, aos judeus, durante a guerra. 

Então, na realidade, esse é o significado, todo mundo diz, “Ah, puxa vida, isso já 

passou há tanto tempo, etc. e tal, agora instalaram um novo museu do Shoah em Buenos 

Aires, não sei aonde, pá pá pá”, e é exatamente isso, não deixar, a função é não deixar 

que se esqueça o que foi o crime político e humanitário, existente naquela época, e, 

também no nosso caso, não deixa de ser o que ocorreu durante um período curtíssimo 

de 21 anos. 

Então, é importante saber que a Comissão da Verdade deve focar sempre esse 

aspecto, não deixar morrer a memória dos anos de ditadura no Brasil. 

Se vai realmente conseguir mudar a lei de anistia, se vai conseguir condenar, se 

vai conseguir pegar, isto não tem uma importância tão grande como realmente inserir, 

nas novas gerações, a ideia de que, o que ocorreu, não pode ser esquecido, num país que 

o esquecimento é a marca maior. 

Eu acho que, portanto, essa Comissão e as outras Comissões que existem da 

Verdade em todos os lugares do Brasil, devem prosseguir, depois de concluídos seus 

trabalhos, no sentido de sedimentá-los, para que isto continue a ser visto, a ser debatido, 

a se reunir as pessoas para depor, etc., e para discutir todas as razões do porque ocorreu 

aquela ditadura. Isso é uma questão toda que eu gostaria de falar, para lembrar que, na 

Universidade de São Paulo, ocorreu durante o período, que eu acho que é o tema aqui. 

Tem que falar quantos minutos, Adriano? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar o quanto você 

quiser. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Então vai umas duas horas. (Risos.) 

Então, a questão é a seguinte, ocorreu na Universidade de São Paulo um 

movimento, já nos momentos não tão violentos da ditadura, porque o general Geisel já 

havia abolido o AI-5, e de certa maneira a tortura, mas ele gostava muito, o Geisel, era 

uma coisa interessante, como ele tinha, foi obrigado a revogar o AI-5 e também, de 
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certa maneira, controlar um pouco, depois da tragédia do Vladimir Herzog, também a 

questão das torturas, mortes e desaparecimentos, ele resolveu cassar todo mundo. 

Ele cassava. Cassava. Todo dia ele cassava, deputado, senador, era uma coisa 

interessante, além de ter feito aquele programa muito interessante, ele fazia as “Jornadas 

de Abril”, não sei se vocês se lembram disso, de colocar senadores biônicos, mudar a 

composição proporcional da Câmara dos Deputados, para que, realmente, as regiões de 

menos urbanidade, vamos dizer, de menos urbanismo e menos politização, tivessem 

mais representação na Câmara de Deputados, tinham senadores biônicos, etc. e tal. 

Mas então, quando nós realmente formamos a Adusp, que nada mais era do que 

a continuidade da Associação dos Auxiliares de Ensino, realmente nós tínhamos um 

propósito de arrematar, arrematar o que já tinha sido feito de resistência na 

Universidade de São Paulo e, arrematando essa resistência, organizá-la melhor. 

Essa ideia foi de um grupo extraordinário, que foi lá me pegar na Faculdade de 

Direito, que era um antro reacionário terrível, onde imperavam, ainda, as figuras dos 

grandes fascistas do regime, que eram os professores Alfredo Buzaid, e Gama e Silva, 

que foram, realmente, os grandes promotores das tragédias da ditadura. 

Então, eles foram lá, me pegar para fazer parte da diretoria, e sabendo que, 

realmente, nós teríamos uma missão, não só de enfrentar a Reitoria, no sentido de 

acabar com as cassações brancas que o reitor Paiva fazia, mas também de extrapolar o 

movimento nosso, da Adusp, pra fora da própria Universidade, como, realmente, 

exitosamente, foi feito com a greve dos funcionários públicos, que foi, por nós da 

Adusp, realmente organizada. 

Foi a primeira greve dos funcionários públicos na ditadura e que coincidiu, 

historicamente, como dizia o Picasso, às vezes perguntavam pro Picasso, “Como é que 

você quebrou toda a imagem? Você diluiu a imagem, você mudou todo o conceito 

estético...”, e aí ele falou, “As ideias estão no ar, as ideias estão no ar.” Era a reposta 

dele. Então, as ideias estavam no ar, e, mais do que as ideias, as ações estavam no ar. 

Então, naquele momento, houve a grande greve, também, dos operários em São 

Bernardo. Nas mesmas semanas, nos mesmos dias, no mesmo mês. Então foi uma coisa 

muito interessante, como houve uma coincidência dessa greve dos funcionários públicos 

foi mobilizada, mas de uma maneira fantástica no estado de São Paulo inteiro, para 

realmente enfrentar, de uma maneira, vamos dizer assim, direta, a ditadura.  
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E, juntamente com essa, não havia nenhuma comunicação entre um movimento 

e outro, mas que os dois movimentos realmente abalaram um pouco mais aquilo que já 

estava, de certa maneira, decadente, que era o regime militar. 

Então, a Adusp teve essa função de mobilizar. 

Quando nós fizemos parte da diretoria, foi a primeira diretoria da Adusp, 

realmente, nós tínhamos que enfrentar o terceiro estágio da Repressão dentro da 

Universidade, que era o estágio da cassação branca, isso é muito interessante. 

Ao invés de cassar, como tinha ocorrido no primeiro estágio, entre 1964 e 1968-

1969, através de uma comissão sinistra, que havia dentro da Universidade para 

perseguir inimigos, para pegar as cátedras daqueles que tinham valor, e os que não 

tinham pegavam, enfim, todo tipo de perseguição, que foi o primeiro período e, 

também, o segundo período, que foi explicitamente a cassação e aposentadoria de 

dezenas e dezenas das maiores figuras da Universidade de São Paulo. 

Na terceira fase, que era realmente a nossa fase de Adusp, era a fase da sinistra 

cassação branca. Não deixavam que nenhum docente entrasse na Universidade, ainda 

que tivesse ganho o concurso, seja para doutor, para livre docente, pra assistente, 

qualquer coisa, realmente para a cátedra, não, naquele tempo já era titularidade, para 

que ele pudesse realmente assumir, porque havia uma comissão que se sujeitava, 

perfeitamente, ao reitor da época, que realmente aceitava que as forças do Governo 

fizessem a cassação branca, ou seja, nenhum docente poderia ser nomeado se não 

passasse pela triagem do DOPS. 

A triagem do DOPS, que eu não sei bem se era só do DOPS, ou do próprio senso 

dos militares, que realmente impediam a contratação. Então, chegavam para o reitor 

Paiva e diziam para ele o seguinte, “Reitor Orlando Marques de Paiva”, muito gentil, 

muito simpático, e muito colaborador da ditadura. 

Então, o meu querido Walter Colli está aqui, e eu fico muito comovido com a 

presença dele, sempre jovem, foi um dos grandes batalhadores pela Universidade, nessa 

época, de modo que eu fico, aqui, até meio comovido de tê-lo aqui comigo. 

E sabe, muito bem, de que o que realmente ali ocorria era uma forma sinistra, 

que substituía as demais, e que ninguém mais era nomeado, a não ser depois da triagem, 

e como a triagem era uma coisa absurda, havia, por exemplo, uma triagem de um 

professor ilustre, que não pôde ser nomeado, porque a mulher dele tinha ido pra... Não 

sei pra que lugar, um país qualquer... Ah, pra Polônia, que naquela época a Polônia era 
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um país ligado à União Soviética, pra um Congresso Científico na Polônia. Como a 

mulher tinha ido ao congresso, ele não podia. 

Então, o reitor Orlando Marques de Paiva, realmente fazia o seguinte, o DOPS 

dizia pra ele o seguinte, “Não pode!”, daí ele arquivava. 

O sujeito tinha feito concurso, tinha se habilitado, etc., e daí havia o 

arquivamento literal, sem nenhuma justificativa, dos processos. Esse sistema foi 

absolutamente enfrentado pela Adusp, na época. Inclusive, pessoalmente nós íamos lá, 

não é, Walter, para conversar com essa figura tão simpática, tão gentil, parecia o pai da 

gente, só faltava nos colocar no colo dele, de tão gentil que ele era. Mas, na realidade, 

era uma figura a serviço da ditadura. 

E depois, nós também fizemos, que eu já falei, esse grande movimento político-

sindical na época, que era a greve dos funcionários públicos, e fizemos muitas 

manifestações. Eu quero, aqui, fazer uma homenagem à Assembleia Legislativa, que na 

época foi absolutamente corajosa de trazer os professores, os professores que tinham 

que depor contra esse sistema, e os próprios reitores, etc. e tal e diretores que adotavam 

o sistema. 

Assim, aqui, o reitor Orlando Marques de Paiva veio à Comissão Especial da 

Assembleia, que durou vários meses, para depor porque ele cassava, ou seja, arquivava 

os processos. Ele explica que arquiva os processos, porque eles podem ser 

estelionatários, os professores podem ser estelionatários, então, se eles podem ser 

estelionatários, então eu posso, também, arquivar. Então, essa era a resposta que ele 

dava – o reitor da Universidade de São Paulo. 

Então, aqui também fizeram depoimentos, eu lembro que o presidente da 

Comissão era o deputado Alberto Goldman, que era um homem de uma coragem 

extraordinária, eu mesmo vim depor aqui, e vários professores vieram, na ocasião, para 

mostrar esse sinistro movimento de paralisação de novos valores, que tinham 

competência, na Universidade. 

O que ocorreu, então, foi a contribuição da Adusp, que passou pra história, 

inclusive, da resistência à ditadura. E também, o que ocorreu foi um testemunho que a 

Adusp teve dentro da Universidade, do absurdo, da devastação que esse sistema, 

primeiro das cassações, sobretudo na Faculdade de Medicina, no primeiro  período, que 

aquilo era uma perseguição enorme, e todos os professores tinham valor lá, então eles,  

“Esse é comunista, fora!”. 
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Então, ou na Faculdade de Direito, que era a coisa mais interessante do mundo. 

Eles cassaram, no primeiro período, em 1964, o Caio Prado Júnior. 

Como vocês sabem, todo mundo sabe, o Caio Prado Júnior é um dos que fazia o 

trinômio dos maiores intelectuais do Brasil no século XX, que era o Gilberto Freyre, 

ele, e o Sérgio Buarque de Holanda, eram o trinômio das maiores intelectualidades 

brasileiras na época, reconhecido mundialmente. 

Então, cassaram o Caio Prado da Faculdade de Direito, que era um antro, um 

antro da ditadura, porque ele era comunista, só que ele não era nada! Ele era livre 

docente, como livre docente ele era livre, não fazia parte dos quadros da Universidade, 

da Faculdade de Direito, não era professor da faculdade, mas cassaram. 

Então, cassaram a avó dele também, que já tinha morrido (Risos.), o avô, que era 

o conselheiro Antônio Prado, porque tinha sido avô dele. 

Então o que acontece? Esse tipo de perseguição... 

Caio Prado, por exemplo. Caio Prado, ainda na ditadura, ele fez a ousadia, que 

ele era muito bravo, então ele fez a ousadia de entrar num concurso de professor titular 

de Introdução à Ciência do Direito. E a banca, imagina, aí é nos anos 1970, e a banca, a 

banca, muito imparcial e impessoal, reprovou-o no concurso, Caio Prado Júnior. Isso é 

uma das maiores vergonhas que se pode ter na ditadura, reprovaram o Caio Prado 

Júnior. 

É como se o Einstein tivesse sido reprovado em um exame de Física (Risos), 

num concurso de Física na Universidade de Viena. Como, aliás, o Freud foi reprovado, 

também. 

Mas então, era a esse tipo de coisa que nós resistíamos, eu acho que a Adusp fez 

um grande papel, e eu diria mais, de que essas perseguições, absurdas, que ocorreram 

durante todo o período da ditadura, simplesmente danificaram a Universidade de São 

Paulo de uma maneira permanente, a começar pela reforma universitária. 

Quando, realmente, houve uma tentativa de reforma universitária, que era 

absolutamente necessário, nós trabalhávamos ainda, nessa época, eu era assistente ali 

da... Eu era doutor, mas ser doutor, naquela época, não era nada.  

Então, eu era assistente de um catedrático, e eu me lembro, muito bem, o que era 

um catedrático, fui, quatro anos, assistente de um catedrático, e o catedrático era o dono 

daquele feudo dele, tá certo? Era um regime, ainda, de catedráticos.  
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Então, houve uma tentativa de reforma desse sistema, e de criação de 

departamentos, regiões de pesquisa, uma coisa muito fantástica que tinha sido 

concebido. A ditadura não permitiu, absolutamente, vetou. 

E, segundo, acabou havendo a reforma universitária que é ridícula, o Walter 

Colli sabe muito bem disso, que foi uma reforma meia-boca, como se diz, no sentido de 

que os catedráticos, primeiro, tiveram que concordar com a reforma universitária. E 

depois ela se deu. 

E, portanto, até hoje pagamos, na Universidade de São Paulo, essa falta de 

estrutura de modernidade, não só da estrutura que haveria numa reforma real e genuína 

da Universidade, mas também numa reforma que pudesse avançar nela mesma, ou seja, 

se modificar com o tempo, se modernizar, etc. 

Então, esse é um dos fatores, realmente importantes, de que hoje a Universidade 

está um pouco fechada em si mesma, uma coisa que realmente se perdeu a noção do 

prestígio dela, não há um orgulho dos alunos de pertencer à Universidade de São Paulo, 

eu noto isso, muito bem, nas gerações, dos meus netos, e daqui a pouco dos bisnetos 

também, de tão velho que eu estou. Então, a questão é a seguinte, essa falta de reforma 

foi muito importante. 

E a outra coisa devastadora da ditadura, com relação à Universidade, é que não 

só se perdeu Mário Schenberg, eu poderia aqui lidar com dezenas de nomes, mas vou 

falar só do Mário Schenberg, porque ele era o exemplo maior de todos eles, no sentido 

de que, não só eles se afastaram, mas que não criaram escola. A universidade é criação 

de escola. 

Se você é um grande professor, você cria discípulos, e discípulos, esses, que se 

miram na sua integridade científica, na sua integridade pessoal, e na sua metodologia, 

na sua capacidade, no seu impulso, no seu entusiasmo, e isso tudo foi perdido. Quer 

dizer, no período, realmente, os grandes professores foram afastados e não criaram, 

portanto, os ciclos necessários a um desenvolvimento mais científico da Universidade. 

E, também, a questão da autoestima da Universidade, que deixou de existir. 

Naquele primeiro momento, não sei se foi renovada ou se existe hoje, mas era uma 

Universidade tão cheia de reacionários, tão cheia de gente fascista, tão cheia de gente 

absolutamente favorável ao regime, que sabotavam lá dentro, deduravam os colegas, 

deduravam os estudantes, quantos estudantes não foram presos por deduração, inclusive 

de professores, de departamentos, de funcionários. 
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Então, a Universidade não era um ponto de resistência à ditadura. Havia dentro 

da Universidade, a qual se deve ressaltar, desde logo, o Paulo Duarte, que era um 

grande reacionário, mas o Paulo Duarte era um homem de uma integridade brutal e foi o 

primeiro a enfrentar toda a devastação da Universidade de São Paulo. Então, o que tem?  

O que tem é que realmente nós temos, hoje em dia, ainda, esta falta de estima 

que a Universidade mostrou dentro da ditadura, no sentido de não resistir a ela como 

uma unidade, como realmente uma conformidade, como realmente um consenso geral. 

Então nós não podemos falar, isso é importante, na Comissão da Verdade, que a 

Universidade resistiu. Na Universidade houve núcleos de grande resistência, mas a 

Universidade não resistiu. A Universidade, realmente, era dominada e foi dominada, até 

o fim, por uma direção conivente, quando não, contribuinte, para a ditadura no Brasil. 

Muito obrigado. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Beleza professor! 

Maravilha! 

Vamos lá? 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESEIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, espera um 

pouquinho. Sobre a fala dele, um minutinho, por favor. 

Vamos lá, Walter Colli. 

 

O SR. WALTER COLLI – Tá, eu vou falar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você vai falar da 

Medicina, não é? 

 

O SR. WALTER COLLI – Vou sim. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



14 
 

Eu, primeiro, quero agradecer ao convite do deputado Adriano Diogo, da 

Comissão da Verdade, para fazer esse depoimento, e eu tinha escolhido, parece até que 

eu combinei com o Modesto, quer dizer, ele terminou e eu vou continuar aqui. 

É porque eu acho importante que fique registrado como é que essas coisas 

começam. Evidentemente, ele já disse e eu vou reforçar, dentro, dentro da Universidade 

e, portanto, dentro da organização, já havia uma disputa entre correntes ideológicas em 

que, na verdade, o Golpe, simplesmente, levou a balança para um lado, que é o que nós 

conhecemos. 

E eu tenho aqui comigo, não sei se vocês conhecem, deputado me dá a licença 

de eu ler, a “Carta Anônima”, porque a “Carta Anônima” dá o gancho das pessoas que 

foram envolvidas no processo, que foram acusadas. 

Eu vou ler, rapidamente, para vocês entenderem o clima que havia na Faculdade 

de Medicina da Universidade de São Paulo, que depois, a professora Janice tem até as 

estatísticas, foi a segunda que mais sofreu, depois da Faculdade de Filosofia, com as 

cassações e perseguições. 

Eu tenho, aqui, uma carta que diz assim: 

“Ao professor Luís Antônio da Gama e Silva, Mag.° reitor. 

Prezado Gama, junto cópia do expediente que recebi do Conselho de Segurança. 

Servirá para sua sábia orientação, não precisando eu de qualquer esclarecimento, 

estando o caso em suas mãos, o que é indiscutível garantia. 

Grande abraço, 

Flávio Suplicy de Lacerda.” [Que era o ministro da Educação.] 

“Saudações universitárias. [diz a carta.] 

1°) Tendo em vista o que sucede a colegas nossos, acadêmicos da JUC, que há 

semanas se acham retidos pelas forças legalistas, [estavam presos! (Risos.)], Alguns, 

sem bem saberem por que, vimos à presença das autoridades a fim de expor o que se 

segue. 

2°) Por que será que os agentes vermelhos, das Faculdades de Higiene, Medicina 

e Filosofia da USP, continuam na mais franca campanha de ampliação dos quadros do 

PC, recebendo gordos proventos do Governo do Estado, e se utilizando das instalações 

da Universidade, unicamente, para pregarem sua doutrina, de corrupção e má fé? 

3°) Será que ninguém, até agora, percebeu o alcance da ação deletéria desses 

núcleos de maus brasileiros, se brasileiros são, agindo no seio, mesmo, da classe 

estudantil, prevalecendo-se de sua posição de liderança como professores, para pregar 
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aos acadêmicos a subversão, a anarquia, a inversão de valores e a dissolução do espírito 

cívico, já de si tão combalido nos dias que correm? 

4°) Catedráticos e demais dirigentes, reconhecidamente de Direita, ocultam 

subordinados de Esquerda. Será que é, para com o sacrifício do futuro da pátria, 

lograrem um crédito de gratidão por parte destes, antes, sempre arrogantes, ameaçar a 

uns e outros com o paredão? Será este o momento em que se cogitem de tais vaidades 

pessoais, senhor? 

5°) É o que sugere a situação das nossas faculdades, e vamos já enumerando 

alguns exemplos, fundamentando-os no que pudermos observar e corrigir nas últimas 

semanas, nas Faculdades de Higiene e Medicina da USP. Eles nos fazem temer, 

seriamente, pela concretização dos ideais que nortearam a revolução de 31 de março de 

1964. 

Expulso do departamento do íntegro professor Junqueira, digo, Luiz Carlos 

Uchôa Junqueira, que, ao que se diz, possui farto material comprobatório de suas 

atividades subversivas. 

Foi o russo israelita, e famoso encabeçador de movimentos estudantis da 

Faculdade de Medicina, Michel Pinkus Rabinovitch, prontamente recebido pelo 

professor Isaias Raw, também israelita.”  

[Como vocês veem, existia, também, antissemitismo na parada.] 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

O SR. WALTER COLLI – “Dirigente do departamento de Química.  

Enquanto não se oficializava sua posição na Universidade de Brasília, vide 

contratos, etc., com Warwick Kerr, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo, nosso departamento. Nesse departamento, aliás, faz-se muito de política e 

pouco, ou nada, de química. 

Professor Rabinovitch, que nunca ocultou sua ideologia, nunca até os primeiros 

dias de abril de 1964, e que, como os outros vermelhos locais, só beneficia e agrega 

elementos congêneres declarava, há poucas semanas, que os professores Paulo Duarte e 

José Reis já estavam sendo ‘trabalhados’ para atacarem, pelos respectivos jornais, a 

extensão do Ato Institucional às universidades. 

Será que só nos assustamos, quando vimos as penas honestas daqueles dois 

cientistas-jornalistas, de fato a serviço dessa bem organizada gangue? 
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Vide ‘O Estado de São Paulo’, de 15 de maio de 1964, ‘USP – professor formula 

protesto’; ‘Folha de São Paulo’, 21 de maio de 1964, ‘O Ato na Universidade’. 

E, pouco depois, o grupo ‘pensante’ da quadrilha, integrado pelo já citado 

Rabinovitch, e mais as células do departamento de Parasitologia de nossa escola, Luís 

Rey, Luiz Hildebrando Pereira da Silva e esposa, Leônidas Deane, Maria Deane, Erney 

Plessmann de Camargo, etc., inicia a redação de um abaixo-assinado ao senhor 

presidente da República, reivindicando tranquilidade para os ‘cientistas’, mais verbas 

para suas ‘pesquisas’ e assim por diante. 

Documento que, afirmavam, seria assinado pela ‘nata’ da Direita. 

Eis que na semana cursa, entra em circulação o manifesto que, em resumo, exige 

do senhor presidente da República que deixe em paz os intelectuais universitários, que 

se lhes dê mais verba, com o risco de, em não sendo eles atendidos, emigrarem para os 

Estados Unidos da América do Norte onde, dizem, ocorre grande procura de cientistas e 

onde, obviamente, pela ‘ciência’ que cultivam, nunca seriam aceitos. 

Conhecendo de perto, como conhecemos as Escolas de Medicina e de Higiene 

da Universidade de São Paulo, que frequentamos há pelo menos seis anos, acrescidos de 

mais dois no outro ‘foquinho’, no Hospital das Clínicas, e sabendo o que, na verdade, 

fazem quase todos os ‘cientistas’ por aqui, não conseguimos deixar de nos estarrecer 

com tamanha pretensão, má fé e maus princípios dessa gente toda.”  

[E por aí vai o manifesto.] 

[E agora vejam:] “Com assinaturas como as de Lucas Nogueira Garcez, 

professor Ulhôa Cintra, dizemos, Jayme Cavalcanti, Crodowaldo Pavan, José Reis e 

outros, indicando que já passou pela Politécnica, pela Medicina, pela Escola de 

Filosofia, pela ‘Folha de São Paulo’, será que seus signatários leram o manifesto todo, 

ou somente as últimas frases?”  

[Quer dizer, esta carta estava assim, surpresa, que como esses homens, aqui, 

tinham assinado uma carta pedindo para acabar com aquilo, não é?] 

“Vossas Excelências compreenderão certamente, depois desse sucesso, a 

hesitação que retardou o nosso pequeno grupo acadêmico, que se deseja insurgir contra 

este estado de coisas, ainda que com o risco de fechamento provisório da escola e perda 

do ano letivo. 

Se foram, também, genuínas, e não ‘blagues’, as asserções correntes de que o 

núcleo bolchevista da USP tem sua metástase, ou melhor, metástases, pela Reitoria e 

pelo próprio DOPS, [Risos.] será que as têm, até, pelo nosso próprio Exército?” [Risos.] 
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7°) O que dizer dos demais camaradas do departamento de Química? De um 

Isaias Raw, que se infiltrou na Unesco, com o Ibecc que, supostamente, auxilia a classe 

estudantil secundária, para usufruir, dentro de mais pura moral comunista, das belas 

verbas norte-americanas, viagens gratuitas ao exterior, cercando-se, de outro lado, de 

toda uma camarilha de vermelhos. 

E, por que não se solicitar, à Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, algumas 

informações sobre o Dr. Júlio Puddles, e o professor Pedro Saldanha? 

E a nova geração de químicos, como Walter Colli, José Carlos Maia? Os 

acadêmicos da política, Marcelo e Marisinha? [Isto, eram estudantes.] Todos em órbita 

no centro gravitacional de Michel Rabinovitch. 

E o doutorando russo, tão cassado pelo DOPS ao que se dizia, Bernardo Boris 

Vargaftig? 

8°) E o não menos popular Dr. Alberto Carvalho da Silva que, igualzinho aos 

outros, não ‘é’, nunca ‘foi’, agora, é claro, será apenas mais um dos intelectuais que 

proliferam por aqui? Capazes de pontificar, com grande facilidade, sobre qualquer 

assunto, ainda que o não conheça, senão à distância?  

Diga-se de passagem, isto é típico do grupo vermelho universitário sem exceção, 

mas o referido exibe curiosa similaridade de comportamento com os marxistas. É 

gregário, mas só de agregados vermelhos. 

a) Recebeu Thomas Maack, famoso pichador, excretado, pelo já mencionado 

Junqueira; e 

b) Kurt Kloetzel, excretado, pela segunda vez, do Departamento de Moléstias 

Infecciosas do Hospital das Clínicas, devido à pouca iluminação científica 

que lhe conferem os comprimentos de ondas de sua doutrina, que é o 

infravermelho, e o qual se acha em vias de embarcar para os Estados Unidos, 

assim como o Dr. Rabinovitch aguarda visto de saída para o Canadá. 

c) São aquisições mais antigas, do Dr. Carvalho da Silva, os doutores Maurício 

Rocha e Silva Filho, em quem o esquerdismo já é patrimônio genético, e o 

recém-formado Dr. Núbio. Entrementes, o outro líder vermelho do deputado 

Abrão Fajer, faz as suas promenadezinhas pela América do Norte. 

9°) A administração da Faculdade de Medicina e seu brilhante secretário, nunca 

se aperceberam do ‘trottoir’ de vermelhos do Hospital das Clínicas, Faculdade de 

Higiene, Instituto de Medicina Tropical, Instituto Butantã, pelos corredores do 

Departamento de Parasitologia?  
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Nem das reuniões que ali se promovem, promovem, repetimos, e da arrecadação 

de contribuições para as vítimas do Ato Institucional e para o reerguimento do PCB, que 

vem solicitando abertamente até a nós, acadêmicos, naturalmente o dono da cátedra, 

neutralizado, de um lado, por um ‘affaire’ amoroso, do conhecimento de quantos 

enxergam que mantém com uma de suas funcionárias? [Risos.] 

E, de outro, pelo fato de serem, sua esposa e seus filhos, Dacinho e... [não sabe o 

nome], bacharelando em Direito, comunistas confessos, não notou nada disto e continua 

apoiando, a todo vapor? 

a)  Um Leônidas Deane, que em discurso proferido em 18 de março de 1964, 

em jantar realizado na churrascaria do Paulino, à Rua Pamplona, São Paulo, 

Brasil, [Risos] perante várias dezenas de professores, assistentes e técnicos 

das Faculdades de Medicina e Higiene, Instituto Butantã e Medicina 

Tropical, declarou, textualmente, às próprias barbas do professor Franco do 

Amaral, que preferira, à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, o 

departamento deste, pela sua cor. 

b) Um Luiz Hildebrando Pereira da Silva, intelecto vivo, mas voltado 

inteiramente para o bolchevismo, já expulso do Exército brasileiro pela sua 

ideologia subversiva, e que goza da influência ilimitada no meio estudantil, 

vide registros, no DOPS, de palestras por ele proferidas, juntamente com o 

Dr. Leônidas Deane, Maria Deane, Luiz Rey, Erney Camargo, Pedro 

Saldanha, aos estudantes da Faculdade de Medicina, em 1 e 2 de abril de 

1964. 

c) Uma [ininteligível] Pereira da Silva, esposa do item anterior, [Risos.] e que, 

desde abril, vem hostilizando diversos funcionários, da Direita, daquele 

departamento.  

d) De um Luiz Rey, que andou fugindo após a vitória das Forças Legalistas e 

que, com sua esposa baiana, costumavam proporcionar reuniões. Dizemos 

reuniões ‘amistosas’, com os estudantes, em sua residência, na Rua Luís 

Góis, São Paulo, apenas para lhes proporcionar uma pálida visão do que é a 

corrupção dos meios científicos brasileiros, ou quiçá, paulistas, apenas.  

O Dr. Rey, em questão, não obteria aprovação num exame de curso 

secundário médio. Sua tese de doutoramento, apresentada há pouco mais de 

um ano, teve-a elaborada pelo Dr. José Ferreira Fernandes, Departamento de 

Citologia. 
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e) Um Erney Camargo, formado há pouco, e dono de um currículo pouco 

recomendável, que ora publica em seu nome um trabalho de pesquisa, 

literalmente, subtraído do professor Fernandes e que assistiu às vias de fato 

entre ambos. Há dois meses, distribuía o ‘Novas Perspectivas’ e fazia suas 

arengas, agora, já sem o jornal, prossegue nas arengas comunizantes. 

f) Uma Dra. Maria Deane, que já obrigou ao seu técnico, Eriberto Picard, a 

proclamar-se ‘nazista’, unicamente para fugir da doutrinação comunista, 

pregada juntamente com as camaradas Judith Kloetzel e Mina Haussmann, e 

tudo em plena pós-revolução. Como também a doutrinação que intentou 

pregar, na manhã de 1° de abril de 1964, às funcionárias do Instituto de 

Medicina Tropical, Ivone de Souza Ribeiro, Ana Paschoal Cassaguerra, 

Maria do Carmo Berthe Rosa e outras que, como o brasileiro em geral, 

ouviam, na ocasião, emissões da ‘Rádio da Liberdade’. 

g) Uma Judith Kloetzel, que não é universitária, nem de nível técnico, e que 

não faz senão destruir os aparelhamentos de quantos laboratórios frequenta, e 

que, por obra de algum espírito santo vermelho, há muitos anos vem 

recebendo bolsas de padrão universitário. São de estarrecer o número e vulto 

e o alcance das ‘cavações’ dos bolcheviques da nossa Universidade. 

h) Um Nelson Rodrigues dos Santos, médico, também formado recentemente, e 

destacado para o Instituto de Medicina Tropical. Currículo universitário 

péssimo, exímio decorador e pregador de apostilas marxistas. 

Converse-se com Nelsão, como ele é conhecido, sobre vulcões, partidas de 

futebol, estrutura atômica, ou o que quer que seja, e lá vem doutrinação. 

i) Uma Eny Guimarães, elemento não ativo, mas de toda forma suspeita, por 

ser esposa do jornalista Rado Guimarães, reconhecidamente vermelho. [É o 

problema da esposa e do esposo.] Essa técnica era, há dois meses, 

demissionária do Departamento de Parasitologia, porque ia, com a família, 

residir na China Comunista. 

Um Dr. Victor Nussenzweig, a Dra. Ruth Nussenzweig, ora nos Estados 

Unidos. Quando no Brasil, recebiam seus proventos do Governo estadual, 

mas trabalhavam na Escola Paulista de Medicina, que é federal. 

E, para completar o time, a esposa do Nelsão, anexada há dias, apenas. 

Antes, vinha ela fazendo campanha subversiva, mas [está terminando] a 
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esposa pintar cartazes e expedir telefonemas, gratuitamente, agora receberá 

do Governo para isso. 

E tudo isso, senhor, é mantido com as taxas, suadas, pelo povo paulista. 

Ainda há mais. 

Lamentavelmente, o que dizer das ditas bandeiras científicas? 

Criadas pelos Departamentos de Microbiologia e Parasitologia, mas com verbas 

doadas, ao primeiro, pela indústria farmacêutica foram, desde o início, açambarcadas, 

com exclusividade, pelos assistentes do segundo. E a cátedra de Microbiologia nunca 

desconfiou, não é? 

Nunca percebeu que, as tais bandeiras, tinham o mínimo indispensável de 

científico, e o máximo possível de doutrinação marxista? Parece que as coisas desse 

naipe, é só estudante que percebe?  

Caberia aqui uma narrativa exata e imparcial dos colegas que no início, em 

1962, 1963, 1964 participaram de tais empreendimentos. 

Será que, por exemplo, os componentes da última bandeira, encabeçada pelos 

Drs. Deane, que sempre se encaminham para o norte, a fim de visitarem, à custa da 

indústria farmacêutica e do nosso Centro Acadêmico, a família e os camaradas de 

Belém do Pará? 

Repetiriam, às autoridades, as conversinhas que tiveram lugar em toda a 

excursão e que tanto se prolongaram por aqui, depois? 

E diriam aqueles colegas, que integraram a bandeira liderada pelo Dr. Erney 

Camargo, a Salvador e à Cachoeira de Paulo Afonso, o que foi que de fato aprenderam? 

E o nosso companheiro, que em Salvador, incompatibilizou-se com esse 

assistente, por recusar seu convite de irem todos a um prostíbulo? [Risos.] 

Poderão, Vossas Excelências, supor, a essas alturas, que perdemos o rumo da 

análise que vínhamos fazendo? Não, não perdemos. Continuamos, realmente, a narrar o 

que se passa, por aqui, a título de instrução médica.  

Será que já ocorreu, a algum curioso, verificar o grau de aproveitamento dos 

cursos de estatística por parte dos estudantes? 

Será que a catedrática, professora Elza Berquó [Risos], não é muito mais 

eficiente na promoção de champanhotas [Risos.], no recinto mesmo daquela faculdade, 

ou com o pessoal da Embaixada de Cuba? 
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Por que não se ouvir o corpo docente da Escola de Medicina de Santa Casa de 

Misericórdia de São Paulo, sobre o sucesso dos cursos de estatística, que confiaram 

àquela professora? 

E o que podemos depreender da Faculdade de Higiene, que com a citada 

senhora, mais o Dr. Joelson Amado, irmão do escritor, e outros, também por lá já se 

bolchevizou, bem, o ambiente. 

Com sinceras escusas pela liberdade que tomamos, e pela maneira como viemos 

à presença das autoridades, permitimo-nos apresentar, a Vossas Excelências, os nossos 

melhores votos de sucesso.” 

Bom, essa carta é anônima.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essa é a carta que ele 

mandou pro ministro? 

 

O SR. WALTER COLLI – Essa é a famosa “Carta Anônima”, que muitos 

dizem que foi escrita por um professor, e outros dizem que foi escrita por várias 

pessoas. 

Tem muitos erros de português e que, na verdade, me parece que aí tem 

enxertos, de pedaços, de outras pessoas. Quer dizer, isto é pra mostrar o ambiente na 

Faculdade de Medicina, e aí eu tomo o gancho do Modesto.  

De fato havia, em paralelo, uma agitação que vinha do fim da década de 1950 e 

no início da década de 1960, que era a tentativa de fazer com que os alunos entrassem 

na USP e não nas faculdades. Quer dizer, na verdade, a ideia seria fazer com que os 

alunos prestassem o vestibular para a Universidade e lá fizessem as disciplinas que 

quisessem, ao seu bel prazer. 

Por exemplo, um sujeito poderia querer ser médico depois, então ele sabia que 

na Faculdade de Medicina ele precisava fazer tais ou quais disciplinas, como por 

exemplo, bioquímica, fisiologia, farmacologia; mas ele também podia, se quisesse, 

tomar sociologia, filosofia, economia. Enfim, você teria na Faculdade de Medicina uma 

diversidade de alunos, e a ideia que germinava, naquela época, e que todos os acusados 

apoiavam, inclusive a Associação dos Auxiliares de Ensino, que foi precursora da 

Adusp apoiava, com a presidência do Alberto Carvalho da Silva, era exatamente isso. 
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E eles tinham um espelho no federal, que eram o Anísio Teixeira, o Newton 

Sucupira, que estavam no Conselho Federal de Educação e que lutavam pelos mesmos 

ideais. 

Então, o que aconteceu foi que se chegou a fazer, na Cidade Universitária, os 

prédios que iriam abrigar essas disciplinas, por exemplo, a Filosofia, o Departamento de 

Física da Filosofia, virou Instituto de Física, o Departamento de Química, virou Instituto 

de Química e agregou outros elementos, como eu, que veio da Medicina. Mas a reforma 

foi abortada, exatamente pela Reação, que está dentro da Universidade, e que usou o 

Golpe de 1964 que, no começo provavelmente, eles nem sabiam que existia 

Universidade de São Paulo. 

A minha tese é que foi, realmente, dentro da Universidade que as acusações se 

procederam. Basta ver aqui, depois, todos esses nomes, eu não preciso citar de novo, 

porque são os mesmos, foram julgados na 2ª Auditoria Militar, e eu sei porque eu fui 

testemunha, em que eu pude defender a todos, exceto ao Luiz Hildebrando, porque eu 

fui pego no contra-pé, porque o juiz me perguntou assim, “E o professor Luiz 

Hildebrando, é comunista?”, eu disse, “Olha, que eu saiba não. Ele foi meu professor, 

ele só falava de Trypanosoma cruzi, e enfim...”, ele disse, “O senhor é um mentiroso, 

porque ele confessou que era!” (Risos), aí eu disse, “Magnífico, sei lá, Meritíssimo, se 

ele falou, deve ser”. (Risos.) 

Eu não podia fazer nada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor, sem quebrar 

sua emoção, todo mundo está pedindo cópia dessa carta. 

Deixa eu te fazer uma pergunta, espera aí.  

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Eu também quero fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí professor 

Carvalhosa.  

Eu quero entender. Vamos lá; eu só quero entender. Esta aqui, na entrada tem: 

“Brasília, 25 de junho de 1964. 

Ministério da Educação e Cultura.” 

Aí tem: 

“Ao Sr. Professor Luís Antônio da Gama e Silva,  Mag.° reitor.” 
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Aí, tem um adendo aqui: “Prezado Gama, junto cópia...”, assina Flávio. E a 

carta... De quem era a carta? 

 

O SR. WALTER COLLI – Então, essa carta foi feita assim, olha. A carta foi 

enviada pra essa tal de federal, que é o que essa aqui? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o ministro. 

 

O SR. WALTER COLLI – Não, não é para o ministro. 

Foi mandada pra uma tal de... Cópia... Conselho de Segurança. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah... 

 

O SR. WALTER COLLI – A carta foi mandada para um Conselho de 

Segurança, que enviou para o ministro da Educação, que era o Suplicy, o Suplicy 

devolveu pro Gama e o Gama montou a Comissão de Inquérito, que era Moacyr do 

Amaral Santos, Faculdade de Direito, Theodureto Souto, da Engenharia de São Carlos, 

e Geraldo de Campos Freire, da Faculdade de Medicina. 

E foram eles que pegaram essa carta e fizeram a denúncia, formal, de todas essas 

pessoas que estão nessa carta. 

 

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

 

O SR. WALTER COLLI – E que na verdade eram progressistas; eles estavam 

tentando fazer uma revolução no ensino, só isso que eles estavam fazendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIGO – PT – Espera aí, o professor quer 

fazer... Eu não queria interromper, mas o professor quer fazer uma pergunta. 

E aí eu... Não, não, fique à vontade. É bom esse debate. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Eu não quero fazer uma pergunta, mas 

eu quero dizer o seguinte, que realmente essa carta foi o elenco, criou o elenco da 

perseguição da Faculdade de Medicina. 
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O SR. WALTER COLLI – Isso! 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Que foi, na primeira etapa das 

perseguições na Universidade de São Paulo a mais atingida, que foi a de Medicina, que 

realmente... 

 

O SR. WALTER COLLI – Desculpe, é o seguinte, ela tem uma estatística que 

mostra que a Filosofia foi mais atingida que a Medicina, mas a Medicina foi a segunda 

mais atingida. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Sim, mas esse campeonato é 

interessante. 

 

O SR. WALTER COLLI – Não, a questão não é essa, nós não queremos 

ganhar. (Risos.) 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – É, mas (Risos.) ela foi atingida em 

primeiro lugar, pelo menos, com a quantidade. 

 

O SR. WALTER COLLI – Sim, foi em primeiro lugar, parece, a Filosofia foi 

mais aos poucos. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – É, eu soube. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – O problema é proporcional. 

Proporcional eu acredito, ainda a gente não fez as contas proporcionais da Medicina. 

Proporcional. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Walter Colli. 

 

O SR. WALTER COLLI – Eu acho... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor. 
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O SR. MODESTO CARVALHOSA – E aí tinha também, na Faculdade de 

Medicina, que eu me lembro muito bem, era o seguinte, a Casa de Arnaldo tinha se 

tornado uma Casa de Abrão, de Abraão. Então isso é (Risos.) que os fascistas da época 

diziam isso, dentro de um racismo brutal, que dizia nessa carta, um racismo brutal, ele 

dá uma acentuação a todo mundo que é de origem judaica. 

Então eles falavam esses reacionários, fascistas, de que aquilo tinha se tornado a 

Faculdade de Medicina, da Casa de Arnaldo Vieira de Carvalho na Casa de Abraão. 

 

O SR. WALTER COLLI – Deixa eu apenas dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Walter Colli, fale. 

 

O SR. WALTER COLLI – A Janice falou uma coisa interessante, a gente vai 

esquecendo as coisas, eu não estava preparado para a sua observação. 

Mas, de fato, logo depois do Golpe, eles pegaram o Isaias, e pegaram da 

seguinte forma.  

Ele tinha ido visitar algum amigo, ele tinha um Citroën, daqueles “cara de sapo”, 

lembra? Aqueles carros antigos. Ele foi à casa do amigo com a esposa e a filha, e 

quando ele chegou em casa, e ele morava onde ele ainda mora, atrás da Marginal, não 

tinha Marginal, ali perto de onde está o “Pão de Açúcar” da Praça Panamericana, um 

pouco para dentro, e talvez a casa dele fosse a única...  

O Darcy Ribeiro gostava tanto dele, que mandou instalar um telefone pra poder 

falar com ele todo dia, lá na casa dele. Ele vivia sozinho lá. Chegou naquele escuro e foi 

preso com ponta de metralhadora, vários... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? 

 

O SR. WALTER COLLI – Isaias Raw. 

Foi preso. Jogado no quartel do 2º Exército, eu ia lá todo dia visitá-lo, e ele ficou 

15 dias, eu até cheguei a ver, porque os militares deixaram ver, era uma cela que tinha 

uma porta com tela, assim, enfiavam ele lá dentro, tiravam ele lá de dentro pra depor, 

mas não torturavam, naquela época. 

 

O SR. – Onde é que era? 
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O SR. WALTER COLLI – No 2º Exercito, na Rua Tutóia.  

 

(Comentário inaudível.) 

 

O SR. WALTER COLLI – Isso mesmo, isso mesmo. 

Depois teve uma SBPC, e ali eles pegaram Luiz Hildebrando e Michel 

Rabinovitch. Só que o Michel conseguiu fugir, e aí pegou e foi embora. E o 

Hildebrando falou, foi aí que ele falou, “Eu sou sim!” e aí ele foi pro Raul Soares, e 

ficou 45 dias no navio, preso. 

E aí começou. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Exatamente. Pois não? Alguém está 

levantando a mão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, é a professora. 

 (Palmas.) 

 

O SR. WALTER COLLI – Eu já dei a carta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Koba (Kobayashi), faz 

cópias, várias cópias, que todo mundo quer a cópia. 

 

O SR. WALTER COLLI – Eu tenho PDF lá em casa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, tá bom. 

Vamos lá, professora Janice. 

 

A SR. JANICE THEODORO DA SILVA – Bom, em primeiro lugar eu quero 

agradecer, aqui, o convite para formação dessa Mesa. Especialmente a oportunidade da 

Comissão da Verdade da USP poder caracterizar o seu trabalho, que ela vem 

desenvolvendo até agora. 
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Eu acho que essa carta que foi lida, tanto a fala do professor Modesto quanto a 

carta, que foi lida, de alguma forma carrega uma série de informações que nós vamos 

tentar sistematizar no relatório final da Comissão da Verdade. 

Então veja só, a quantidade de informações que existem sobre a USP, a 

quantidade é enorme, a grande dificuldade que nós temos é de tabular todos esses dados. 

Então veja só, eu vou tentar mostrar pra vocês quais são os procedimentos de trabalho 

dessa Comissão, e como é que vai ser caracterizado esse relatório que nós vamos 

elaborar e que, ainda, nós temos bastante tempo de trabalho, provavelmente um ano e 

meio. 

Bom, então em primeiro lugar é ter uma hipótese de trabalho, que é fazer um 

reconhecimento, detalhado e comprovado, de como a USP foi violentada durante um 

determinado período, e quais foram aqueles professores que foram perseguidos, mortos, 

e todos os tipos de perseguição. 

Ao mesmo tempo, nós queremos dar bastante destaque para a resistência que se 

organizou dentro da USP. 

Então existiram dois processos. Um processo de perseguição e outro processo, 

que foi de muitos professores e funcionários da USP, que auxiliaram de diversas formas 

a manutenção de um espírito crítico dentro dessa Universidade, ainda que sob o regime 

militar. 

Bom, outro dado importante é a composição dessa Comissão da Verdade, ela é 

formada pelo professor Dalmo Dallari, pelo professor Walter Colli, pelo professor 

Silvio Salinas, Maria Hermínia Brandão Tavares de Almeida, Janice Theodoro e Erney 

Plessman. Todos eles, isso é importante dizer, eles tiveram de alguma forma, atuaram 

de maneira significativa no período da ditadura militar e, portanto, conheceram de perto 

todas as histórias.  

E, aqui, a carta que o professor Colli levanta, ou o próprio depoimento do nosso 

colega, nos mostram o grau de envolvimento que essas pessoas tiveram com a 

Universidade de São Paulo e, portanto, conheceram os meandros internos da vida 

universitária e que permitiu denúncias que tiveram determinadas características que 

merecem ser lembradas. 

Então, vamos ver. O que nós consideramos prioritário nas nossas análises? 

Num primeiro momento, nós consideramos prioritário levantar quais são os 

mecanismos, dentro da instituição, que possibilitaram as perseguições.  
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Então, nesse sentido, é de extrema importância levantar os dados, por exemplo, 

da Aesi, que seria a Assessoria Especial de Segurança e Informação, que funcionava 

dentro da Universidade de São Paulo. Como é que era a relação entre esse órgão e a 

DSI, que era a Divisão de Segurança e Informação do MEC. 

Como é que se trocavam as informações entre Aesi, DSI, o DOPS e o SNI. E 

com isso tentar montar um mapa explicativo das perseguições dentro da Universidade 

de São Paulo. 

Bom, algumas questões são importantes de serem levantadas, quando nós 

analisamos essa documentação. Então, veja só, existem inúmeros depoimentos, 

inúmeras histórias sobre a USP, extremamente interessantes, estão recheadas de 

informação. 

São tantas as informações, milhares de informações, que o grande desafio, eu 

acredito, do nosso relatório é compreender a natureza dessas denúncias que eram feitas, 

como é que elas eram processadas pelos órgãos de segurança, e como é que elas eram 

analisadas pelo SNI, e com isso tentar compreender a política que se estava montando 

nessa época, de combate ao pensamento de Esquerda, vamos dizer assim de uma 

maneira geral, e o que eles consideraram prioritário. 

Bom, aí entra algumas informações que parecem interessantes. A Fapesp por 

exemplo, e a SBPC, são instituições que são profundamente analisadas pelo Serviço de 

Segurança, pela Aesi e pelo DSI, o Serviço de Informações. Então se nós 

confrontarmos, por exemplo, as investigações que são feitas com militante do porte do 

Florestan Fernandes, e as investigações que são feitas com relação à SBPC, nós vamos 

notar que a SBPC é mais vigiada do que o professor Florestan Fernandes. 

Então, existem algumas indicações, nós estamos no começo da análise, mas que 

são interessantes de serem observadas, porque veja só, nós temos inúmeras informações 

que são processadas de diferentes maneiras, por diferentes instituições e que são 

extremamente importantes. 

O que nós queremos fazer? Nós queremos fazer um levantamento sistemático, 

que nos dê alguns indicadores do que era importante para o Serviço Nacional de 

Informações, e que tipo de perseguições eram realizadas. 

Porque veja só, nós temos o número de mortos e desaparecidos, nós sabemos 

quem são essas pessoas, nós temos os processos de todas as organizações políticas, tudo 

isto está levantado e consta de informações na internet. 
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Qual é o desafio que se coloca, agora, para nós? É compreender o significado 

desse conjunto documental. Esse conjunto documental nos indica algumas políticas que 

estavam sendo levadas à frente, então veja só, é importante compreender essas políticas. 

Então, se nós pegarmos um professor, como por exemplo, o professor Oscar Sala, que 

não é, nem foi morto, não foi perseguido e nem foi cassado, ele é profundamente 

vigiado. Quer dizer, todos os passos do professor Sala são vigiados. 

Então, nós temos que entender porque determinadas pessoas foram mortas, 

desaparecidas, porque outras pessoas foram vigiadas ao longo da sua vida, que tipo de 

instituições eram mais vigiadas que outras... 

Por exemplo, são feitos relatórios sobre a Fapesp, porque a Fapesp era 

responsável por um envio de pesquisadores para fora do Brasil. Todos esses 

pesquisadores, que iam pra fora do Brasil, eram vigiados. 

Então, o que você tem? Você tem uma política científica que está sendo 

acompanhada pelo SNI, isso é muito importante. 

Vocês têm um diretor da Fapesp, que é o Oscar Sala, que está sendo vigiado 

tanto dentro da Universidade como na coordenação da Política Científica. Então, por 

exemplo, o que está me chamando atenção é esse grupo de professores, que na verdade 

não foram cassados, então, evidentemente, que muita atenção não foi voltada para a 

análise desses documentos, porque não são mortos nem desaparecidos, e que muitas 

vezes estavam sendo, estavam ditando uma preocupação do SNI com relação à Ciência 

e Tecnologia. 

Então o que você começa a observar, na medida em que você vai acompanhando 

as fichas do SNI, você vai vendo a maior frequência das investigações, evidentemente 

que essas fichas do SNI mostram... Existe um manifesto com relação à morte do 

Herzog, todas as assinaturas são levantadas, certo? Então esses dados vão ser 

sistematizados pelo SNI, quem está presente em tal reunião, em tal reunião, em tal 

reunião. Mas, ao mesmo tempo, é interessante nós observarmos que eles consideravam 

muito importante vigiar a SBPC, porque a SBPC fornecia, para eles, o “Núcleo dos 

Rebeldes”, como eles chamam, ligados à Ciência e Tecnologia. 

Então, na verdade, nós estamos ainda no início desses levantamentos, então 

talvez seja ainda prematuro fazer algumas informações. Mas, nessa etapa de trabalho, já 

é possível observar algumas linhas que merecem ser aprofundadas. E, nesse sentido, nós 

vamos ter que analisar os milhares de documentos, porque esses dossiês que são 
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gerados com relação, por exemplo, à Fapesp e ao SNI, eles são extremamente longos, 

então vão ser, nós vamos ter que ler esse material todo e analisar. 

Então qual é o... O que é que nós estamos fazendo nessa fase inicial do trabalho? 

Nós estamos tentando compreender, sistematizar esses dados, montar gráficos 

com esses dados, para nós percebermos as tendências que a investigação está tomando 

e, a partir daí, chegar a algumas conclusões, do tipo de participação política de 

determinadas pessoas dentro da Universidade, o significado das informações que estão 

sendo oferecidas, que estão sendo reunidas nesse centro de informação, que estão ali do 

lado da reitoria. 

Então essa visualização, que até agora não foi feita, é importante nós 

observarmos.  

Bom, então alguns levantamentos, iniciais, só pra gente ter um mapa da situação, 

vai dizer o que é que a gente vai ver. 

A primeira grande perseguição que atinge a USP é 1964, vocês tiveram aqui um 

depoimento que nos permite visualizar com clareza. São muitos perseguidos, essas 

perseguições, em geral, elas partem de dentro da Universidade, então 1964 tem uma 

característica que é, digamos, denúncias que partem do interior da Universidade e que 

vão gerar exclusões dos quadros.  

O que é importante observar, em 1964, além do número, da quantidade? Eu 

acredito que em 1964, aí já é uma hipótese que merece ser estudada, é quando se 

afastam da Universidade as grandes lideranças. 

Então, eu acho que esse documento que o Colli mostra, ele nos permite 

visualizar isso, quer dizer, se você for tentar mapear aqueles cientistas que são excluídos 

da Universidade nessa data, realmente nós vamos ver uma perda de liderança dos 

grandes núcleos de pesquisa que poderiam ter se desenvolvido.  

Quer dizer, não podemos fazer futurologia, mas a hora que você vê um 

Departamento de Parasitologia totalmente perseguido e desmontado, o que tem sentido, 

na medicina brasileira, se dedicar a esses estudos, e o tipo de liderança, que também tem 

um determinado perfil, que essa carta caracteriza muito bem. 

Eram pessoas que tinham um perfil, inclusive ético, uma preocupação com os 

estudantes e que queriam dar àquela faculdade uma determinada vocação, que vai 

desaparecer, literalmente eles são retirados da cena. 

Volta um pouquinho aquele. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



31 
 

O outro ponto que é interessante a gente observar, esses dados nós não 

conseguimos ainda realizar a planilha total, então ela tem problemas, só estou fazendo... 

Isso é um rascunho, um mero rascunho. 

Na verdade, a perseguição a alunos e professores, quando a gente puser o 

percentual proporcional, vai ser muito equivalente. Então, é interessante que a 

perseguição de alunos e professores, ela segue, mais ou menos, o mesmo rumo. 

O outro pique, o ponto alto, é 1968, 1969, evidentemente que nós temos as 

cassações e nós temos os grandes movimentos estudantis. Nós vamos ver professores e 

alunos igualmente perseguidos.  

Começa uma repressão violenta e aí esse período, de 1970, 1971, 1972, nós 

vamos trabalhar os dados, que é quando caem as organizações de Esquerda, a grande 

perseguição às organizações de Esquerda, e aí nós temos o pico dos mortos e 

desaparecidos dentro da USP. E, depois, um período que vai tender, com Geisel, para a 

abertura. 

Bom, esse é um gráfico ainda inicial, que sofrerá profundas alterações à medida 

que nós conseguimos integrar todas as informações na planilha.  

Agora vamos ao outro, por gentileza. 

Esse também, esse gráfico ele é, por um lado esclarecedor, mas ele tem que ser 

analisado proporcionalmente, e nós ainda não encontramos os dados que nos permitem. 

Nós só temos dados sistematizados, na USP, a partir de 1989. Então, nós vamos ter que 

ir atrás desses dados pra fazer o levantamento proporcional, mas é a Faculdade de 

Filosofia, e a Medicina, que concentraram a perseguição de maior porte. 

Aí é interessante analisar, e nós pretendemos analisar, a diáspora que vai 

acontecer no interior dessas universidades, o que vai representar a saída desses 

professores. 

Eu queria lembrar, pra vocês, que a Faculdade de Filosofia, antes, era Faculdade 

de Filosofia, Letras e Ciências, depois é que a Física e a Química saem. 

 

O SR. – Biologia também. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Biologia também, todas elas 

estavam no interior da Faculdade de Filosofia. 

Então, evidentemente, que esse gráfico vai mostrar toda a perseguição que 

ocorre em cada uma das áreas. 
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Depois, é possível até fazer uma análise das faculdades, dos departamentos, 

inclusive, e as organizações políticas. Então nós pretendemos também, no nosso 

levantamento político, avaliar que tipo de organização estava vinculada a que faculdade, 

e ver as proporções. 

A Faculdade de Arquitetura tem um perfil bastante característico, onde estava 

concentrado, por exemplo, os militantes da ALN, do POC, da Polop, enfim, das diversas 

organizações políticas. E isso, posteriormente, vai ser organizado. 

E agora, o que é importante vocês visualizarem é a própria planilha. 

Bom, aí nós temos mortos e desaparecidos, então, evidentemente é de 1969, o 

pico é de 1972, e esse de 1976 é uma pessoa que é morta na Argentina. 

Bom, então, esse é o período... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, detalha um 

pouquinho isso. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Detalhar esse gráfico. 

Na verdade o que a gente vai observar, é que esse período é um período em que, 

num primeiro momento daquele gráfico, vocês viram uma perseguição que partiu de 

dentro da Universidade, que os militares incorporam e perseguem os professores. 

Da década de 1969 a 1974, o que nós vamos assistir nesse período? Nesse 

período, as informações eram em torno das organizações políticas que existiam no 

Brasil, que foram perseguidas e que estavam sendo desmontadas. 

Então, você sai da Universidade. A informação é produzida à medida que esses 

militantes são presos, esses militantes presos oferecem informações de estudantes e 

professores e vocês, então, têm o indicativo do que está acontecendo na Universidade.  

Então, aí é uma experiência que ocorre fora da Universidade, por exemplo, 

Araguaia ou em outras, são os movimentos terroristas, chamados movimentos 

terroristas pelo Exército. 

Os movimentos militares, os movimentos de Esquerda que estão vivendo um 

processo de militarização todos eles, que são combatidos; e, evidentemente, essa 

perseguição ressoa dentro da Universidade. 

Então é interessante a gente observar que são dois processos distintos, um que 

parte de dentro da Universidade e um que parte da sociedade civil que se organiza, 

politicamente, e que ressoa dentro da Universidade. 
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Então, aí nós podemos analisar, caso a caso, o que está acontecendo. 

Como é que nós vamos trabalhar os dados dentro da Universidade? Então, por 

exemplo, a importância do caso Ana Rosa Kucinski. 

A Ana Rosa Kucisnski, ela desaparece. Por que ela é importante, analisar esse 

caso, pra nós? Porque o seu desaparecimento gera a criação de uma Comissão 

Processante para analisar esse caso.  

Então, os casos que nós analisamos são aqueles casos de perseguições que 

ocorrem dentro da Universidade, nós não podemos analisar, seria impossível fazer uma 

análise do que está fora, da vida dos estudantes fora da Universidade de São Paulo. 

Nós estamos concentrando nossas atenções, todas, em todos os eventos dos quais 

funcionários da Universidade participam; pra isso nós vamos levantar, estamos 

levantando, todos os processos individualmente. Vamos mostrar a planilha? Você tem 

como mostrar a nossa planilha, aqui? 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Só está no computador. 

Então, nós estamos organizando uma planilha muito detalhada, da origem da 

informação, se é funcionário da USP ou não, nós estamos pegando o prontuário de cada 

funcionário. Por exemplo, eu tinha certeza que o Herzog era funcionário da USP, o 

Herzog não é funcionário da USP, só pra vocês terem ideia. Pode parecer um dado sem 

importância, mas o levantamento que nós estamos fazendo e a análise dos prontuários, 

ela é muito delicada, ou das comissões sindicantes que permitiram, por exemplo, que 

estudantes fossem expulsos da Universidade. 

Então, quem foi expulso da Universidade, pelo 477? E aí nós precisamos 

conferir toda essa documentação, porque nós temos documentos oficiais que dizem que 

um determinado número de alunos foi excluído da Universidade pelo 477, você vai ver 

os documentos do aluno e ele não foi excluído pelo 477, ele continuou dentro da 

Universidade. Então, cada caso tem que ser analisado individualmente.  

Isso dá um trabalho imenso, pra que a gente possa apresentar todas essas 

informações, inclusive com a natureza da fonte que produz a informação. A natureza da 

fonte é de uma importância extraordinária.  

Em primeiro lugar, a gente tem que comprovar que a fonte é verdadeira, porque 

existem informações que não são verídicas; e as informações cuja origem é testemunho, 
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que é uma informação que tem características diferentes, porque podem existir dois 

testemunhos contraditórios entre si. 

Então é um trabalho, realmente, muito delicado que nós temos que desenvolver, 

e demorado, quer dizer, ele não vai sair da noite para o dia. 

Então nós temos, em primeiro lugar, que reunir todas as informações, processar 

essas informações através de procedimentos quantitativos e qualitativos, então, se eu 

encontro uma indicação, por exemplo, que a SBPC é muito importante, eu preciso saber 

o que está interessando tanto na SBPC, e aí existem outros dados que precisam ser 

conjugados e que favorecem a análise. 

Por exemplo, 1969 é o ano de tantas perseguições políticas, e é o ano que se 

instaura um sistema, o sistema que nós utilizamos até hoje, da Pós-Graduação dentro da 

USP. Quer dizer, a Pós-Graduação, que vai ter uma importância enorme na 

Universidade de São Paulo até hoje os dias de hoje, ela está sendo montada em 1969, 

isso é bastante interessante.  

Se você olhar os financiamentos da Fapesp às pesquisas, o crescimento desse 

financiamento, embora isso vá eclodir nos anos 1980, com a modificação da lei em que 

5% da renda do estado vai para a Fapesp, mas a Fapesp... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Isso. Meio. Obrigada. Zero 

ponto cinco. Desculpe. 

A Fapesp já está... Quer dizer, se vocês pensarem que o fortalecimento da 

Fapesp começa na década de 1960, mas é no final da década de 1960 que vocês veem a 

Fapesp montando uma política de financiamento em torno de Ciência e Tecnologia, e 

que a Pós-Graduação começa a ser montada. E você tem condições de financiar o 

surgimento de grandes laboratórios de pesquisa.  

Então, existe Ciência e Tecnologia, que começa a se estruturar dentro da 

Universidade de São Paulo. E vocês têm uma Sociedade de Progresso à Ciência que 

também, embora tenha surgido em 1948, é nessa época que ela começa a se fortalecer.  

E vocês têm os presidentes, seja da Fapesp, dos Conselhos Científicos da 

Fapesp, e de outros órgãos similares, que estão sendo vigiados diariamente, quer dizer, 

o grau de vigilância, que o documento do SNI fornece, é muito grande. Existe, por 
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exemplo, a visita de um pesquisador estrangeiro, a mala desse pesquisador estrangeiro é 

vigiada. 

Então, você começa a ver, se existe uma conferência de um pesquisador 

estrangeiro, essa conferência está sendo vigiada. Então, o que isso significa? 

O grande dilema, nosso, é compreender essa quantidade enorme de informações, 

tanto do ponto de vista da ditadura, quanto do ponto de vista da resposta, da USP, a esse 

projeto que está sendo montado, em termos de Ciência e Tecnologia, que está sendo, 

que representa uma maneira da ditadura conceber Ciência e Tecnologia e da 

Universidade de São Paulo compreender Ciência e Tecnologia. 

Então, é necessário fazer uma leitura analítica desses documentos e essa leitura 

precisa ser muito cuidadosa, pra que a gente não esbarre em uma hipótese mal 

formulada, a gente precisa tomar muito cuidado. Às vezes, a gente se entusiasma com 

alguns dados, mas a gente tem que avaliar, então, pra onde as verbas estavam indo, 

porque esse é o momento em que cresce a pesquisa científica na Universidade de São 

Paulo, não dá pra negar esse dado, também é verdade isso. 

Existem muitas contradições, muitas ambiguidades nesse discurso, em torno da 

Ciência e Tecnologia que está sendo montada. E também, é interessante a gente lembrar 

que a diáspora desses professores representou, também, um favorecimento às relações 

internacionais, do Centro de Pesquisas Internacionais e a própria Universidade de São 

Paulo. 

Então, a situação é bastante complexa, não dá pra fazer uma análise muito 

dualista, do bem e do mal, a gente tem que entender qual é o projeto, voltado à Ciência 

e Tecnologia, que está sendo montado nos anos 1960, e a partir daí podemos criar 

algumas conclusões. Mas essa análise precisar ser muito bem feita, porque existe uma 

expansão desses estudos. 

Bom, tem coisas muito interessantes que estão ligadas, por exemplo, que dá 

para, as fichas do SNI fornecem informações, que são as reflexões de todos aqueles que 

estiveram ligados à 2ª Guerra Mundial, nós tivemos 25 mil pessoas que foram à 2ª 

Guerra.  

Por exemplo, no caso do professor Sala. O professor Sala produziu um 

instrumento, que eu não me arrisco a falar qual é, mas ele produziu um instrumento, um 

Centro de Pesquisa em Tecnologia, que foi utilizado pelos aliados na 2ª Guerra, e o que 

é muito interessante, existem alguns dados que estão me chamando atenção ainda, estão 

me chamando à atenção. 
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Que esses indivíduos, que de alguma forma, produziram conhecimento em 

Ciência e Tecnologia depois da 2ª Guerra, existe uma demanda das Forças Armadas em 

termos de Ciência e Tecnologia, e existe, digamos, uma complacência dessas Forças 

Armadas com aqueles que, de alguma forma, auxiliaram esses expedicionários, essas 

tropas brasileiras que vão para a guerra. 

Existem alguns personagens como Eurípedes Simões de Paula e Oscar Sala e 

eles, nas fichas do SNI, eles têm consciência do que esses personagens faziam em 

termos de Ciência e Tecnologia. 

Então ao mesmo tempo, olha como é ambíguo, ao mesmo tempo em que eles 

condenam o Sala porque protege o Schenberg, ao mesmo tempo eles não cassam Oscar 

Sala. Então, existe um certo, eu diria, uma certa complacência com um grupo de 

pesquisadores que, para eles, teria interesses nacionais, vamos dizer assim, que 

poderiam defender os interesses nacionais, e o surgimento de uma Ciência e Tecnologia 

com uma vocação brasileira, com uma vocação estratégica, pra pensar o Brasil. 

Então, o que eu quero mostrar pra vocês, e eu estou aqui fazendo, colocando 

assim, algumas pinceladas de alguns dados que me pareceram interessantes, e que 

precisam ser recolhidos, ao lado de um levantamento sistemático, então isso precisa ser 

feito de maneira bastante cuidadosa. 

E eu queria, também, lembrar outra coisa aqui, que são os dados mais difíceis de 

trabalhar, que são os contratos que não foram aprovados dentro da USP. 

Então, o que eu acho é o seguinte. Existia uma geração de intelectuais que 

permaneceram na Universidade, que tiveram grande importância pra ela, eu estou aqui 

citando o caso, contando alguns expedientes do professor Oscar Sala. Existiram alguns 

intelectuais que tiveram que deixar a Universidade, que foram uma perda lamentável, 

especialmente por sua capacidade de liderança. E existiram pessoas, vamos dizer assim, 

que não entraram na Universidade, e que isso, esse espaço, é um espaço muito 

complicado de analisar e muito importante de analisar, existe um silêncio, aí, que 

precisa ser analisado. 

Porque quando me comentam, agora eu vou fazer uma suposição, peço licença 

para fazer uma suposição enquanto pesquisadora. 

Quando se vê os problemas que a Faculdade de Medicina enfrenta hoje, por 

exemplo, o que me parece, algumas violências que os estudantes praticam entre si, que 

o que falta na Faculdade de Medicina é uma liderança, são professores que, de alguma 
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forma, sirvam de exemplo na formação dessa meninada, e que permitem atitudes 

escabrosas dentro da Universidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tacar aluno dentro da 

piscina. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Ou violentar estudante, enfim, 

guardar em segredo essas violências em festas estudantis, etc. 

Então, o que me chama a atenção? Pegando o depoimento do Colli, é que você 

teve uma geração que foi posta pra fora, você teve geração de estudantes que não 

puderam entrar, dentro da Universidade, os tais escritos nos processos “Não Pode” em 

letra, que eram todas as pessoas que eram perseguidas e que não podiam. 

Então, uma geração de alunos, de pesquisadores que poderiam ter mudado o tipo 

de perfil autoritário dentro da Universidade, foram calados. Então, quem é o perfil que 

sobrevive? É interessante observar. 

E eu gosto muito dessa Comissão da Verdade da USP, pessoalmente de cada um, 

porque todos eles são pessoas que, de alguma forma, estavam compondo grupos de 

pesquisa e de liderança, e de exemplo moral dentro da Universidade. 

E essa geração vai ser substituída por outros indivíduos que vão ter outro tipo de 

perfil, evidente, é quem sobrevive a essa grande limpeza, e sobre esses existem muito 

poucos documentos e é difícil obter a documentação.  

E aí, no meu caso pessoal, eu tive meu contrato barrado na Faculdade de 

Arquitetura, e eu, na época, tive diversos contatos dentro da Universidade pra tentar 

entender o que estava acontecendo. Então, na verdade, eu vivi essa exclusão, eu tive 

muita dificuldade, por exemplo, de encontrar emprego, em razão de não conseguir um 

atestado de antecedente. 

Então, existe toda uma geração que ficou para fora, que dizer, se vocês... Nós 

estamos analisando, gente, são centenas de pedidos de estudantes que largaram o curso 

no meio, por medo, por perseguição, e que depois eles entram, como é que a gente vai 

localizar essas pessoas, eles entram pedindo reintegração no curso.  

Então, o que nós estamos fazendo? 

Nós vamos tabelar todos esses pedidos dos estudantes, e eles justificam porque 

eles saíram do Brasil, porque estavam sendo perseguidos, é uma documentação muito 

delicada, porque isso não quer dizer que um estudante que não foi perseguido não entre 
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com a documentação. Então, eu vou ter que por na minha tabelinha que é sujeito a erro, 

mas eu tenho que por na minha tabelinha, pra visualizar o conjunto documental como 

um todo. 

Então, a minha intenção aqui, foi mostrar pra vocês que o nosso trabalho é de 

sistematização. Que o processo de sistematização desses documentos é demorado. E que 

nós vamos tentar fazer isso bem feito, com todo o cuidado possível, reunindo o maior 

número de informações.  

E que o nosso grande desafio é analisar o conteúdo dessas informações, de 

maneira que essa análise nos leve a compreender melhor a Universidade de São Paulo, 

no sentido de, eu acho que todos nós que fazemos parte dessa Comissão gostamos muito 

da Universidade de São Paulo, tanto que estamos ligados a ela, trabalhando nela, até 

hoje. Então, o que essas informações podem auxiliar na constituição de uma 

Universidade melhor? Esse é o nosso desafio. 

Em que medida essas constatações podem nos levar a pensar políticas 

científicas, políticas de produção de conhecimento, é esse o nosso objetivo, então o 

objetivo é construir a partir dessas informações. 

Então, eu acho que a gente tem que levantar mortos e desaparecidos, tem que 

conhecer, detalhadamente, tudo o que aconteceu, mas nós também não podemos nos 

perder num processo, vamos dizer de vitimização dessa história. Todos que entraram na 

luta armada ou que lutaram contra a ditadura, eles tinham um objetivo, e se nós, hoje, 

vivemos numa sociedade com outras características, foi graças a essa luta, então eles 

não podem ser esquecidos. 

Mas nós temos que lembrar que eles levavam à frente uma luta em torno de 

algumas questões, e dessa luta a Universidade teve um papel, então qual é o papel da 

Universidade dentro desse quadro, que nós estamos tentando qualificar.  

Então, a gente não pode se perder nem na questão pontual e nem pode querer 

generalizar sem ter a informação necessária. E esse é o esforço que essa Comissão está 

levando à frente, com todo o cuidado possível. 

E com isso eu termino a minha intervenção, muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que beleza! 

Renan Quinalha. 
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Ó, eu tenho documentos, só um minutinho Renan, já tirou cópia pra todo mundo, 

e ainda tenho esse documento aqui, que é o “Bagulhão”, que é o documento da tortura 

do Brasil em 1975, que tem um dos... 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Só... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala, você tem direito. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Eu só queria mostrar um 

documento. Você sabe o que é isso? 

Esse daqui é um documento que eu só “scaneei”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone 

professora. Janice, com a palavra. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Desculpa. 

Olha. Cadê o documento? Esse documento. 

É só pra vocês observarem uma coisa, esse documento que nós encontramos, é 

de uma pessoa que era do DSI, ligado ao Arminak, cujo irmão trabalhava na USP, e é 

um informe mandado para os Estados Unidos. 

  

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que é que é? Não 

entendi. 

 

O SR. – O que está escrito? Explica. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Olha, existia uma DSI, nessa 

DSI... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã. 
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A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Estou certa, Ivan? O Ivan 

conhece bem essa questão. 

Nessa DSI trabalhava um senhor chamado Arminak. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Isso. 

Na, DSI não, na ASI da USP trabalhava o irmão dele, que era o Krikor. 

Bom, esses dois são responsáveis por grande parte dos relatórios que saem da 

USP, estão sendo mandados para o MEC, e do MEC para o SNI. 

Então, o importante é que esse senhor, mais o seu irmão, fazem relatórios que 

dizem respeito a informações da USP. Agora, observem isso, isso é um documento do 

senhor Arminak mandando informações para os Estados Unidos. 

Então, só pra vocês terem ideia da complexidade dessas informações. 

Obrigada, era só isso que eu queria dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora, agora o Renan 

vai falar, que está muito atrasado. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Mas é... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas é aquela loucura... A 

professora Janice foi uma das pessoas, com o professor Colli, bom, enfim, a Comissão 

da Verdade recuperou a memória e a biografia da Ana Rosa Kucinski, depois eu queria 

que a senhora falasse.  

Depois tem o Abdala pra falar, também.  

Mas vamos ouvir aquelas loucuras que a Marinha escrevia a respeito da Ana 

Rosa, como agente de Israel, aquela loucura toda, que eles tipificaram ela como agente 

duplo dos Estados Unidos e de Israel, que tinha no prontuário dela, mas depois a gente 

fala sobre isso. 

Vamos ouvir o Renan Quinalha. 
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O SR. RENAN QUINALHA – Bom, bom dia a todas e a todos. 

Eu vou falar de pé, aqui mesmo, Adriano, que fica mais fácil pra eu mostrar 

aqui, é uma fala bem breve. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Oi? 

Tá ligado, ou não? 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –Tá, está ligado. 

  

O SR. RENAN QUINALHA – Ah, tá. 

Eu vou falar do regime disciplinar da USP, só pra efeito de registro mesmo, 

porque a programação é longa, tem vários depoimentos de pessoas que viveram 

diretamente. 

Mas a gente não podia deixar de falar do Regime Disciplinar da USP, que é uma 

norma de 1972, assinada pelo Miguel Reale, então reitor, junto com Laudo Natel, que 

era o governador na época, e esse Regime Disciplinar, e aí abre um parêntesis, acho que 

depois da exposição da professora Janice fica claro, 1972 era o ano do pico, um dos 

picos das perseguições, prisões, cassações e aposentadorias, e foi o pico, também, de 

mortos e desaparecidos dentro da USP. E o Regime Disciplinar data exatamente desse 

período. 

E pra entender porque esse regime ainda está em vigor, a USP, depois da 

Constituição de 1988, em 7 de outubro de 1988, dois dias depois da promulgação da 

Constituição Cidadã, democrática, a USP faz um estatuto para, teoricamente, se adequar 

a essas novas disposições, e o direito constitucional autoritário passa, mas o direito 

administrativo autoritário permanece, porque nas exposições transitórias do estatuto da 

USP, várias matérias ficam para regulamentação posterior, e uma delas é, justamente, o 

Regime Disciplinar. 

Depois, em 1990, já vem um regulamento geral que, nas suas disposições 

transitórias, no Artigo 4º, novamente dispõe que o Regime Disciplinar é uma questão 

que não pode ser abordada ali, e aí ele diz o seguinte, “Enquanto não for aprovado o 
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novo Regime Disciplinar pela CLR, que é a Comissão de Legislação e Recursos, 

permanecem em vigor as normas disciplinares estabelecidas no regimento geral da USP, 

editado pelo Decreto 52.906, de 27 de março de 1972”, ou seja, de disposição transitória 

em disposição transitória, a verdade é que a USP não alterou, até hoje, o Regime 

Disciplinar, que vem de 1972. 

Na CLR, quando eu fui representante da Pós-Graduação, que eu sou aluno de 

pós-graduação na USP, e fui representante discente nessa Comissão de Legislação e 

Recursos do Conselho Universitário, eu cheguei a trazer isso à pauta e tentar discutir, só 

que foi dito que isso não era uma prioridade, isso há dois anos. Então, isso está em ata, 

também, lá na Comissão de Recursos, a tentativa de tentar levantar essa discussão lá. 

Esse Regime Disciplinar, que está em vigor, ele diz o seguinte, “A definição de 

Regime Disciplinar que está ali, é aquela de um instrumento que visa segurar, manter e 

preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e preceitos morais, de forma a 

garantir a harmônica convivência entre docentes e discentes e a disciplina, 

indispensáveis às atividades universitárias”. E aí, ele esclarece, também, que o Regime 

Disciplinar sujeita tanto o pessoal docente quanto discente, e pode haver uma 

possibilidade de regulamentação em cada unidade, mas tem que se subordinar às 

normas do regimento mais geral. 

Então, de maneira mais abstrata, parece algo razoável, visa regular a boa 

convivência entre docentes e discentes harmônica, até aí nenhum problema. Agora, se a 

gente começa a ver as disposições, é curioso, porque no 247 se define o que é o regime. 

No 248, já vêm as penalidades, antes mesmo de descrever as condutas faltosas. 

O professor Modesto Carvalhosa está aqui, poderia me corrigir, mas, do ponto de vista 

da técnica legislativa, não faz sentido prever a penalidade antes de definir a própria 

conduta faltosa, a não ser que você queira mais punir do que, efetivamente, fazer 

qualquer outra coisa. 

Então, diz lá, “Que as infrações do Regime Disciplinar, cometidas pelos 

discentes, serão punidas pelas sanções seguintes: 

1º – Advertência verbal; 

2º – Repreensão por escrito; 

3º – Suspensão;  

4º – [esse termo, bastante sutil] Eliminação.” 

Que naquele momento, tinha alguns outros sentidos, também.  
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O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. RENAN QUINALHA – É, não específica. 

E aí depois, no 250, dois artigos adiante, é que vem, efetivamente, a definição de 

infrações discentes, aqui. E aí diz lá, “Constitui infração disciplinar do aluno, passível 

de sanção segundo a gravidade da falta cometida” e aí, segundo a gravidade da falta 

cometida é algo bastante abstrato, que novamente fica à discricionariedade, de quem 

aplicar isso, definir o que é a gravidade que caiba uma ou outra penalidade, esse é outro 

problema, que eu já falo mais adiante. 

E aí, eu destaco só alguns. Tem uns, ali, que é fazer inscrições impróprias, ou 

nas imediações, afixar cartazes fora de locais a eles destinados, enfim, coisas que 

acontecem comumente na USP hoje, mas esse Inciso IV diz lá, “Praticar ato atentatório 

à moral ou aos bons costumes”, e a pergunta é: a moral e os bons costumes de quem? 

Isso é algo que é de muito difícil definição. 

“Jogos proibidos dentro da USP”, o que são jogos proibidos? (Risos.) É jogar 

um jogo de carta, é... O que é que é isso? 

“Perturbar trabalhos escolares, bem como o funcionamento da administração da 

USP”, uma greve é enquadrada nisso aqui, ou não é? 

Esse VIII, “Promover manifestação ou propaganda de caráter político-partidário, 

racial ou religioso, bem como incitar, promover ou apoiar ausências coletivas aos 

trabalhos escolares”, fica mais claro a greve, aqui. 

Mas uma manifestação “Pró-cotas”, por exemplo, dentro da Universidade, um 

debate corrente hoje, poderia ser feita? De acordo com esse dispositivo, não. De caráter 

político, qualquer manifestação. 

Então, é curioso ver que esse Regime Disciplinar da USP, ele define como 

infrações disciplinares direitos constitucionais, que estão no Artigo 5º: “É livre a 

manifestação do pensamento, a manifestação política”, ou no Artigo 9º da Constituição, 

em que a greve é um direito garantido, enfim, é um Regime Disciplinar que é 

completamente anacrônico. 

E aí, vocês podem dizer, “Ah, Renan, mas você está exagerando. Isso aí existe 

lá, mas é um tipo de norma que não é aplicada”, eu digo, “Não, ela é aplicada”. 

É o João Grandino Rodas, o reitor anterior da Universidade, aplicou esse 

dispositivo contra mais de uma centena de estudantes e funcionários. Há processos 

administrativos que tramitaram com este fundamento legal, 72 estudantes receberam 
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suspensões de cinco a 15 dias, que é uma das penalidades previstas, outros foram 

eliminados, e esta é a expressão, do processo administrativo da conclusão e a penalidade 

que foi aplicada.  

Algumas delas foram revertidas na Justiça, incidentalmente alguns juízes 

declararam a inconstitucionalidade desse Regime Disciplinar. Mas a verdade é que ele 

ainda está lá e ele, ainda, pode ser aplicado normalmente; basta que venha um reitor, 

como o Rodas veio, que conheça esses dispositivos e que queira se valer dele para 

implantar, e aí entra essa última questão que eu coloco, um determinado projeto de 

universidade. 

Que é uma questão que eu acho que vai surgir durante a tarde de hoje e amanhã, 

também, mas a disciplina, ela tem um sentido de ser uma gestão dos corpos, dos 

comportamentos, das subjetividades, dento da Universidade. E a gente está 

disciplinando pra quê? Que tipo de pesquisa, que tipo de universidade que a gente está 

instituindo, que tipo de profissionais que a gente está estimulando, que tipo de alunos 

que a gente está, também, cativando dentro da Universidade. 

Então, a discussão de um novo Regime Disciplinar me parece central, hoje, para 

as mudanças, como a professora disse aqui, pra uma melhor universidade mesmo, mais 

democrática, com maior participação e tudo o mais. 

E acho que é importante que a Comissão da Verdade da USP, aproveitando a 

presença do professor Walter e da professora Janice, também aponte essas 

incongruências e esses anacronismos. Porque acho que é uma força importante, pra 

gente, conseguir, já, um manual de convivência que foi feito pela Faculdade de 

Filosofia, por uma comissão lá, que foi constituída pra esse fim, que é muito mais 

avançada do ponto de vista político, do ponto de vista humano, pra reger a ética e a 

convivência dentro da Universidade.  

E acho que a Comissão da Verdade da USP poderia dar uma contribuição muito 

grande, também levantando essa questão quando fizer o seu relatório, enfim, chamando 

esse debate, também, pra gente aproveitar esse momento de crise, da USP, talvez pra 

superar esse entulho autoritário. 

Então é isso, já está tarde, e eu passo a palavra para o Gabriel. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor Abdala. 
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O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Eu vou tentar ser breve, mas é 

colocar o dedo, apenas, nessa questão toda da triagem ideológica dentro da USP. 

Quer dizer, foi uma coisa muito séria e eu vivi diretamente. Eu fiz um concurso 

de efetivação, a minha nomeação demorou um ano e meio. 

 

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

completo, por favor. Desculpe interromper. 

 

O SR. BENJAMIN ABDALLA JÚNIOR – Benjamin Abdala Júnior. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Benjamin Abdala. 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – E justamente, como não saía a 

nomeação eu segui o processo, na parte burocrática, e 15 dias depois da minha 

aprovação, esse processo já estava nas mãos do reitor e ele não assinava. Aí eu tentei 

saber a razão e aí eu descobri todo aquele setor da triagem ideológica, que funcionava 

no Gabinete do reitor. 

Fui recebido lá pelo Leovigildo Pereira, que falou pra mim que era do SNI, o Dr. 

Leo. Eu conheci como Leovigildo, depois que virou Dr. Leo (Risos), mas... 

Bom, daí ele falou “Não meu jovem, vou ajudá-lo...”, e ficou todo, batendo a 

mão nas minhas costas e tal, tal. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Isso foi em... O meu concurso foi 

em 1976, finais de 1976 e a minha nomeação foi no final de 1977. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pra que? Pra qual unidade 

da USP? 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Hã? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pra que unidade? 
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O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Faculdade de Filosofia, 

Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. 

Bom, nisso eu fui aconselhado, pelo professor Antônio Cândido, que ficou do 

meu lado o tempo todo, me aconselhando a fazer uma coisa ou outra, e fui ter várias 

vezes, lá, com o Dr. Leo. 

Me auxiliou bastante também, isso é importante, é uma figura que foi muito 

importante nesse momento, pra registro, que foi a professora Maria Aparecida Santilli, 

Maria Aparecida de Campos Brando Santilli, essa professora tinha sido minha 

orientadora no meu doutorado e eu... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que? O último 

sobrenome. 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Santilli. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Santilli. 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – É. Esposa do deputado federal. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Santilli mesmo. O Santilli Sobrinho 

que foi prefeito de Assis, etc. 

Bom, essa professora, então, foi lá várias vezes e numa das vezes foi levada lá 

para dentro do gabinete, pelo Dr. Leo, e ele então mostrou a minha pasta, e disse o 

seguinte, que havia a Comunidade de Informações. 

Então, a USP recebia informações de todos os serviços secretos, existentes no 

Brasil, e chamavam isso de “Comunidade de Informações”. 

E havia um oficial superior e que recomendava, ou não, a nomeação para o 

reitor, e no meu caso não estava recomendando. 

Agora, curioso é que havia informações minhas, até pessoais, do meu estágio em 

Portugal, no tempo do Regime Salazarista, havia informações de Portugal, também lá, e 

com fotografias, isso junto ao Gabinete do reitor. 
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Bom, justamente nos finais de 1977 foi formada a comissão, aqui na 

Assembleia. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – O reitor era o Paiva, não me 

lembro... Era o Paiva, ainda. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Orlando Marques de Paiva. 

Então foi formada essa comissão, e essa professora Santilli, por suas ligações 

políticas, veio até a Assembleia e ela mesma rascunhou, para a comissão, um ofício à 

USP, pra dizer, para que o reitor dissesse, então, quais os concursos realizados nos 

últimos dois anos, quais os aprovados, dos aprovados quais os nomeados, e se não foi 

nomeado, o porquê que não foi. 

Aí, eu recebi em casa um telefonema do Dr. Leo, “Sinal verde, venha pra cá, tem 

que resolver umas questões, mas está tudo bem, venha pra cá”, eu fui imediatamente. 

Então no dia seguinte, chegando lá, ele me disse o seguinte, “Olha, tudo bem. Vai sair a 

sua nomeação, mas algum professor precisa assumir a responsabilidade, por você, 

dentro da USP, e tem que ser o diretor”, que era o professor Eurípedes. A fiança. 

Aí eu fui até o professor Eurípedes, que eu conhecia, eu fui aluno dele, eu 

conhecia o professor Eurípedes há muito tempo, e ele falou “Eu não tenho nada a ver 

com isso”, (Risos), “Eu não tenho nada a ver com isso”, mas, de qualquer forma, dois 

ou três dias depois a minha nomeação saiu. 

Acho que ele queria mais justificar a existência do serviço e tal, mas então é uma 

coisa muito séria, quer dizer, havia o arquivo ali, junto ao Gabinete do reitor, e era isso 

justamente que eu... 

É claro que isso foi destruído. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Hã? 
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O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA FILHO – Não sei, eu só me lembro dele 

daquela época. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Leovigildo Pereira. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – É, foi um pouquinho antes da 

greve. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, um 

dos dois, ou o Colli ou a doutora. 

 

O SR. BENJAMIN ABDALA JÚNIOR – Mas o interessante é que ele mesmo 

disse pra mim, e dizia pra todo mundo, que ele era do SNI. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, tem as 

inscrições. 

Vamos lá, professora, a Rita, o Reinaldo e o senhor. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Quer que eu saia daqui? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, está bom. 

Professor, a hora que o senhor precisar sair... 

 

A SRA. RITA SIPAHI – Bom dia, meu nome é Rita Sipahi, eu sou da 

Comissão da Anistia, sou conselheira da Comissão da Anistia do Ministério da Justiça. 

Primeiro eu queria parabenizar a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, pelo trabalho, muito importante, que vem fazendo. 
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Hoje, então, a contribuição de toda a Mesa foi fundamental pra gente entender o 

processo de repressão na USP. 

Eu queria me deter, aqui, numa questão que a professora Janice colocou e que eu 

acho fundamental, e que não vem sendo, ainda, suficientemente colocado, analisado 

pelas Comissões, as diversas comissões que se implantaram no Brasil, é a questão 

estrutural. 

As estruturas administrativas elas, sempre, na história da administração, da 

gestão administrativa no Brasil, ela parece que ficou parada a partir de 1964. Antes, 

grandes iniciativas de reformas eram feitas, e reformas que realmente mostravam a 

importância das estruturas administrativas, da estrutura administrativa, e não só das 

pessoas, na condução das políticas. 

Quando a Janice coloca a questão da Fapesp, e coloca a questão da Sociedade 

Brasileira de Proteção... 

 

O SR. – Progresso. 

  

A SRA. RITA SIPAHI – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, ela 

põe o dedo em uma questão, que eu acho que tem que ser muito analisada e muito 

aprofundada. 

Não é por acaso que eram os militares que estavam supervisionando todo o 

processo dentro da USP e não se detinham, só, nas pessoas. Eles, isso por constatação, 

têm uma estrutura profundamente verticalizada, e não é por acaso que essa estrutura é 

verticalizada, porque ela produz uma concentração de poder e a impossibilidade total de 

manifestações, enfim, de reações às políticas quem vêm sendo implantadas. 

Outra coisa importante, nesse contexto, que ela levantou, que ela começa a 

levantar e que ela começa a perceber que tem alguma coisa, ali, que é estranha, porque 

enquanto um professor, que é o professor Sala, é profundamente vigiado, o cargo que 

ele ocupa e a situação que ele, enfim,  administra, também. 

Então eu entendo que, se a gente conseguir aprofundar essas questões estruturais 

e, aliás, tem um trabalho belíssimo do Regis Andrade no Núcleo, não é por acaso, 

também, de Violência da Universidade de São Paulo, onde ele, com o Ipea, faz uma 

pesquisa sobre a estrutura do poder executivo no Brasil, mostrando como até o DASP, 

Departamento Administrativo, existia uma preocupação com a questão estrutural das 

admissões, por exemplo, entre outras tantas, do ingresso das pessoas no serviço público 
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e de como havia todo um processo de avaliação, dessas pessoas, no curso da sua 

atividade, então quer dizer, isso fica tudo pra trás, fica tudo. 

E o serviço público brasileiro, que ele analisa muito bem, vai se definindo, cada 

vez mais, pra um patrimonialismo permanente, quer dizer, é a questão dos interesses 

que são representados no Estado, e como é que se conformam esses interesses às 

estruturas. 

E eu falo isso, hoje, porque quando a gente, dentro do movimento, de repensar a 

política, de pensar a política do esquecimento, e pensar, também, como encaminhar e 

como tentar resolver esse entulho autoritário, a gente chega à Justiça de Transição, que é 

uma experiência, já, que vem se desenvolvendo na América Latina, mas que no país a 

gente ouve, não sabe muito bem ainda, e não precisa o que isso significa. 

Ela está, rapidamente, amparada num tripé, que é a memória, a verdade e a 

justiça, mas ela tem outro objetivo fundamental, que é pensar as estruturas, em cada país 

onde houve uma implantação de uma ditadura, ou uma repressão violenta, continuada, e 

a nossa, enfim, o nosso passado, e o nosso presente ainda continua sendo muito gerido 

por esse entulho todo. 

A Justiça pensa que, a Justiça de Transição, ela só entende que a gente vai 

conseguir não reproduzir essa violência, através de uma transformação das estruturas, e 

eles, as pessoas, enfim, que vêm pensando, se detém nas estruturas que reproduzem, 

principalmente, a violência policial. 

Mas eu acho que é este momento, estando passando a limpo tudo isso, e agora 

com mais tempo ainda, porque não tem aquela pressa toda de fazer, mas tem uma 

continuidade de trabalho, eu acho que a USP, na USP a gente, você, através da sua 

equipe, começa a revelar isso. Quer dizer, não eram, só, as perseguições às pessoas, mas 

era acompanhar não só no país, mas fora do país, como se dava, já, a questão das 

políticas da Universidade, quer dizer, as diversas políticas dos diversos departamentos. 

Eu acho isso fundamental. Acho isso importante a ser desenvolvido dentro desse 

trabalho, que vocês estão fazendo agora. Eu acho que, principalmente, a USP vai ter 

condição de demonstrar isso, ou não, mas enfim, de aprofundar isso. 

E eu ainda levanto uma coisa, que eu acho que no livro do Cláudio Guerra, 

mostra como os militares e os agentes da Repressão pensavam a questão da estrutura. 

Todo o sistema de informação está montado dentro de uma, vamos dizer, de uma 

racionalidade para justificar e para aprofundar e, rapidamente, conseguir dizimar todos 

os partidos e as organizações de Esquerda, nesse país. 
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Se pegar o livro do Cláudio Guerra, tem uma dissertação de um deles, uma 

dissertação de mestrado de um deles sobre o aparato repressivo, a comunicação e o 

aparato repressivo montado para, enfim, controlar os pensamentos, a resistência nesse 

país. Aliás, não só a resistência, mas antes dela já. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal. 

 

A SRA. RITA SIPAHI - Era só isso. Acho que já falei até demais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tá bom. Tem o... 

Espera um pouquinho Koba (Kobayashi), tem o professor, o Reinaldo e o 

professor lá inscrito, mas o professor... 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho só, 

deixa eu conduzir. 

O professor Modesto Carvalhosa precisa se retirar, então ele quer fazer uma fala 

e nós continuamos. 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Não, eu quero só agradecer ao deputado 

Adriano Diogo, por essa oportunidade de estar presente aqui, na Assembleia Legislativa 

e, como foi falado aqui várias vezes, tem um papel muito fundamental essa resistência à 

ditadura nos anos 1970, sobretudo pela Comissão especial que manteve, cujos 

depoimentos estão todos aí nos livros, que são hoje históricos, sobre essa resistência. 

E quero dizer que tenho que me retirar, agradecer muito a presença de todos, 

meus velhos colegas de tempos de Adusp e de batalha que estão aqui também, e dizer 

que estou às ordens da Comissão. E que vou me retirar, porque eu tenho que fazer uma 

coisa que uma pessoa da minha idade precisa sempre fazer; podem adivinhar, ou não? 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

O SR. MODESTO CARVALHOSA – Ir ao médico, que está marcado à 1h. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



52 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos continuar então? 

Com as inscrições.  

Obrigado viu professor, muito bom. 

Vamos lá, com a palavra. Só se identifica, o seu nome. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – É, Silvio Salinas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Silvio. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Sou membro da 

Comissão da Verdade da USP. 

Não, eu ia me referir apenas ao meu colega Abdala, não é? 

Dizendo que existem estudos acadêmicos sobre essas questões do Brasil, hoje, 

quer dizer, existem pessoas que, de fato, foram pesquisar e levantaram todas essas 

comissões, chamadas Assessorias de Informação e Segurança, que estavam instaladas 

no MEC e em todas as universidades federais brasileiras, aqui em São Paulo também, 

durante um determinado período. 

Então há trabalhos acadêmicos, publicações em revistas especializadas em 

história, há um livro de um historiador, chamado Rodrigo Patto Sá Motta, publicado há 

pouco tempo, sobre a atuação dessas assessorias nas universidades. É um livro grosso, 

etc. e tal, riquíssimo, com muitos detalhes sobre isso, e isso nos coloca um problema 

muito sério, porque a gente tem que ir além disso, examinar esses detalhes todos, etc. 

Eu pretendo falar um pouco sobre isso hoje à tarde, tá? 

Eu tenho muitos dados, alguns confiáveis, outros, infelizmente, nem tanto, e eu 

acho que um dos problemas, nossos, é tentar agir cientificamente em relação a isso. 

Mas eu vou lhe passar essas referências. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que bom, muito bom. 

Reinaldo Morano. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Oi. Meu nome é Reinaldo Morano, 

eu sou de Taquaritinga, é uma brincadeira, e eu fui aluno da Medicina da USP em dois 

momentos, entrei em 1966, conversando com o Walter, que foi fundador do Grupo de 
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Teatro Medicina, nos tempos gloriosos do GTM, o Walter me disse que terminou a 

faculdade em 1962. 

 

O SR. WALTER COLLI – Isso, eu sou de uma geração um pouquinho mais 

velha do que a sua. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Mas está bem conservado. 

 

O SR. WALTER COLLI – Muito obrigado! Eu já sabia. (Risos.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – E eu entrei na faculdade em 1966, 

fui até novembro de 1969, aí eu fui pra clandestinidade, em 1970 fui preso, saí da cadeia 

em 1977, e aí entrei com um pedido de reintegração. 

Eu tinha feito até o 4º ano, não tinha terminado o 4º ano, e entrei com o pedido 

de reintegração. 

Eu comecei contando isso, porque a Universidade e a Faculdade, com o parecer 

do Dr. Leo, ele opinou no meu processo, negou a minha solicitação, alegando que eu 

tinha tido a oportunidade, de trancar a matrícula, por dois anos, dois anos era o prazo da 

lei. Uma coisa absolutamente... Né? 

Bem, mas eu queria, mais uma vez, aí, dar um abraço no Adriano e no pessoal 

da Comissão Estadual, que é uma beleza, é uma maravilha! Eu acho que é das 

comissões, aí, que mais tem, de fato, contribuído nesse momento da vida deste país 

aqui. 

E eu, de verdade, queria falar duas coisinhas, dois aspectos. 

Primeiro, a respeito da pós-graduação. É que ficou um pouco, pra mim, a ideia 

de que esse assunto, de repente, surgiu em 1969, e eu sei que a Rita já fez uma ressalva.  

Esse assunto, de verdade, ele vinha, e ele vinha, com muita força, de antes do 

Golpe, e algumas das universidades do Brasil, e eu vou citar especialmente a 

Universidade de Brasília, a Universidade de Brasília era uma coisa, falando hoje, assim, 

a proposta, o que ela representava de inovação, e a destruição que foi feita em cima da 

Universidade de Brasília é uma coisa terrível. 

Então eu queria só dizer que, de verdade, eu tenho registro, embora não 

acompanhasse, de que o assunto pós-graduação ele vinha, ele vinha antes do Golpe com 

muita força, então, talvez, algumas das questões que vinham sendo trabalhadas e 
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gestadas, elas, até por uma situação, que a gente pode conversar melhor, a respeito da 

ditadura, ela meio que, até por uma certa... 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Hum?  

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Foi. Foi, e aí, com todas as 

contradições, enfim, mas só pra registrar isso, porque, se não, fica a ideia de que, de 

repente, em 1969, e tal... 

Eu estou com o livro do Patto aqui, e uma coisa que me incomoda, que é, ele no 

livro desenvolve, e ele se apóia muito no mito, é um mito, da modernização da 

universidade brasileira graças à ditadura. 

Eu, eu... Pelo amor de Deus. 

Não tem nem aspectos que sobreviveram das propostas anteriores, e de toda a 

criatividade que o Brasil vivia nos anos de 1962, 1963, e o que representou o Golpe, de 

interrupção disso. 

Eu era calouro em 1966, e o DCE promoveu, o DCE da USP, promoveu uma 

atividade de boas-vindas. Naquele tempo, não se matava. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ano? Que ano 

Reinaldo? Que ano? 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Em 1966.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 1966. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Então, o DCE, uma das atividades da 

recepção aos calouros, da qual eu me beneficiei muito, como alguém que estava 

chegando à Universidade, foi uma conferência do professor Mário Schenberg, não na 

Maria Antônia, na... Que descia... Na Vila Nova, e eu me lembro, bem, eu fiquei 
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fascinado com o professor Mário Schenberg, assim, ele com aquele jeitão dele, ele 

fechava o olho, às vezes, pra falar. Você tinha a impressão que ele viajava, e coisa... 

Bom, ele mal havia começado a palestra, o teatro lotado, e entra o pessoal do 

CCC, comandado por um sujeito um pouco, um pouco com cara de doente, que depois 

eu reencontrei – um cara de nome Raul Careca. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Meu Deus. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – O Raul Careca, à frente do CCC, 

acabou com a palestra do professor Mário Schenberg, em 1966. 

O professor foi retirado, enfim, e aí, com gás lacrimogêneo e aquele 

atropelamento, que me lembravam algumas cenas que eu havia visto, daquelas 

situações, lá, naquele comecinho do nazismo, na Áustria... 

 

O SR. WALTER COLLI – É, é o ovo da serpente. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Lembrava muito aquilo. 

 

O SR. WALTER COLLI – Isso, isso mesmo. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Em 1966. Mas eu queria falar mais 

uma coisa aqui, a respeito do... De uma tentativa de pensar um pouco. O professor 

Oscar Sala, de que unidade ele era? 

 

O SR. WALTER COLLI – Física. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Ele era da Física. 

Eu estava pensando, se ele fosse da Medicina, muito provavelmente ele não teria 

sobrevivido.  

 

O SR. WALTER COLLI – Perfeito. 
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O SR. REINALDO MORANO FILHO – Então, tem que se levar em conta, 

nessa avaliação, também a dinâmica interna de cada unidade, contradições, a luta pelo 

poder e tal. 

 

O SR. WALTER COLLI – Excelente. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Eu acho que aqueles números, em 

relação à Medicina, uma escola que tinha 600 alunos, no total, comparado com a 

Filosofia, eu acho que a Medicina foi, de fato, uma grande vítima. 

E a respeito daquela pergunta, de por que hoje os alunos e a Medicina vivem 

essa situação tão absurda, a professora já falou e eu vou assinar embaixo, eu acho que 

essa coisa das lideranças, professores respeitados. 

E, recentemente, quer dizer, recentemente, houve um incêndio criminoso no 

porão da Faculdade, atingindo a área do Centro Acadêmico, e se comenta, lá, meio que 

abertamente, quem foi o mandante do incêndio, o incêndio foi definido, declarado como 

criminoso por uma perícia realizada, uma perícia técnica, não é chute a conclusão, 

acharam lá onde o incêndio começou. 

Aí o Centro Acadêmico foi fechado, destruiu muito do acervo do Centro, e aí o 

diretor da Faculdade então, ele começou a tentar se apossar do espaço do Centro 

Acadêmico, e ele só não teve sucesso nisso, porque houve uma diretoria do Centro 

Acadêmico que resolveu pegar uma picareta e derrubar uma parede, e tomar posse, de 

novo, do Centro Acadêmico. 

Este diretor, infelizmente, é um desses sujeitos, de uma liderança ao contrário. 

Ele não tem liderança científica nenhuma, ele tem uma coisa, aí, científica, que alguns o 

acusam de ter registrado no seu nome e não ter sido ele, bom, mas enfim, eu não vou 

entrar nessa polêmica.  

O fato é que ele foi afrontado, arrostado, numa reunião da Congregação, pelo 

representante dos alunos que levantou e disse, “Olha, o senhor é o professor titular, eu 

nunca, estou no sexto ano [disse o aluno], eu nunca assisti a uma aula que o senhor 

tivesse dado”. É um professor titular que nunca, até hoje, deu uma aula na Faculdade de 

Medicina, e cuja liderança científica é abaixo do c* de cobra. 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 
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O SR. REINALDO MORANO FILHO – E, infelizmente, essa é a Medicina, 

hoje. 

Na semana passada, o diretor e o futuro diretor, ex-secretário, porque é só isso 

que ser faz, hoje, na Medicina, política desse tipo, eu não sou contra a política, 

obviamente, chamando uma candidata a presidente, e aí ele entrega um envelope 

fechado pra ela, com propostas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Presidente da República? 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – É! E funcionários públicos, os dois. 

Chamam a candidata lá, e aí participam, eles apareceram no programa político 

dela, dizendo que é o novo, e que ela tem uma proposta de financiamento, que eu não 

sei de onde, enfim, maravilhosa... 

Essa é a Medicina, hoje. Bom, enfim... 

Em termos do que veem, eles têm a ideia de que o poder emana de cima, não 

vem de baixo, ou de Deus, ou de alguma outra coisa, e a partir daí a gente consegue 

entender muito do funcionamento da Universidade, e da Medicina. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Bem, desculpe, eu acabei me... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem mais alguém? Ah, 

tem o Scavone, depois o professor Colli. Ah não, tem o rapaz. 

Só um minutinho, deixa só eu me organizar. 

Pessoal, primeiro passa esse documento pro Pomar. Pomar, esse documento foi 

lido pelo professor Colli, lá no início, um documento importantíssimo pra vocês 

documentarem. 

Pessoal, aqui na Assembleia tem gravação em vídeo, em áudio, internet, P2, tem 

em tudo quanto é forma de monitoramento, mas a única que funciona, mesmo, é o 

áudio. 

 

O SR. – A P2. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, a P2 também, mas a P2 

não vem pra gente (Risos.)  

Então, depois você me dá aquela folhinha pra eu poder ler no fim, pra todo 

mundo que quiser recuperar o áudio, principalmente o pessoal que está documentando. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, por favor. 

Então, Artur Scavone com a palavra. 

 

O SR. CAIO REARTE – Posso falar? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, desculpa, fala o 

seu nome completo, primeiro. 

 

O SR. CAIO REARTE – Meu nome é Caio Rearte, eu sou aluno das Ciências 

Sociais. 

Eu achei interessante o que a professora Rita levantou, é... 

Ah, primeiro uma pergunta para Janice, vocês estão aceitando voluntários para 

ajudar na elaboração desse relatório, pra ler, sistematizar os documentos? 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Nós ainda não estabelecemos. 

Porque, com relação à greve, nós paramos um pouco os trabalhos, que vão ser 

continuados agora. 

 

O SR. CAIO REARTE – Tá. 

E outra coisa que eu achei interessante que ela levantou, e que era o que eu 

estava pensando. 

Se, no meio desses trabalhos, vocês têm a ideia de construir uma genealogia 

dessas estruturas de poder, então você pega o Aesi, o SNI, o SNI depois vai virar Abin, 

praticamente uma continuidade total, vai ter no meio ali, do Itamar, eu acho que tem 

uma mudança de nome e tal, mas tentar construir essa genealogia, dizer “Olha, esse tipo 

de Órgão, aqui, ele não foi completamente eliminado”, enfim, tentar achar os 

documentos que provem onde é que eles foram parar. 
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Se foram parar na polícia, se foram parar na Abin, aonde foram parar, se a USP 

ainda tem esse Sistema de Informação, recebe informações do mundo inteiro, enfim, 

todo esse tipo de coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, agora está tudo 

devidamente legalizado, e democratizado, mudaram os nomes, mas as estruturas 

continuam as mesmas. 

Bom, vamos lá, Artur Scavone. 

 

O SR. ARTUR SCAVONE – Eu queria perguntar, particularmente, para a 

professora Janice. 

Primeiro parabéns! Eu não vou precisar dizer, acho que o trabalho que está 

sendo feito é fundamental, tanto na Comissão da Verdade da USP em particular, na 

Comissão da Verdade do Estado. 

Mas eu queria colocar uma questão, particularmente, que me preocupa bastante, 

que é a seguinte. O Rodas, o antigo reitor criou bastantes problemas na USP, não é 

nossa competência, aqui, discutir isso, mas é um registro, houve muitas consequências 

das ações que ele fez, mas uma delas, em particular, nos interessa, que diz respeito ao 

movimento que nós fizemos para constituir uma Comissão da Verdade na USP. 

Foi um movimento muito grande, envolveu muita gente na USP, todos nós 

temos conhecimento disso, e o Rodas, depois, ao final, num processo em que havia todo 

um diálogo com ele para constituí-la, ele fez uma constituição por conta dele, sem levar 

em conta o processo que batalhou por essa constituição. 

Por que eu estou lembrando isso? Porque eu considero que seria muito 

importante, se a Comissão da Verdade da USP procurasse resgatar, recuperar os 

vínculos com todos aqueles que, de alguma maneira, se interessaram profundamente por 

essa perspectiva, então, ao invés de nós ficarmos numa situação dicotômica aí, nós 

procurássemos, de alguma maneira, trabalhar isso. 

Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que, por exemplo, esse trabalho 

que, particularmente, a professora Janice está fazendo com mais o apoio de alguém, eu 

considero e reputo como fundamental. Um trabalho de levantamento histórico, trazer as 

questões à tona. 
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Mas eu reputo que nós precisaríamos, eu não sei o quanto isto está posto, porque 

a gente não tem notícias da Comissão da Verdade na USP, como é que ela está 

operando, que nós precisaríamos colocar alguns elementos como objetivos.  

Com certeza esse levantamento, essa sistematização histórica, científica, de 

como esse processo todo ocorreu é fundamental, nos conduz a questões 

importantíssimas, que dizem respeito às estruturas do Estado, das instituições, dos 

interesses e das formulações políticas, essa questão toda que envolvia o professor Sala, 

etc. 

Mas, eu acho também, que nós precisávamos colocar como objeto da Comissão 

da Verdade, de um lado pinçar o problema das estruturas, como o Renan colocou aqui, 

para evidenciar o drama que a USP vive em função dessa permanência autoritária, e 

colocar isso como um problema a ser pensado pela comunidade uspiana, uspiana e 

paulista, né? Não só uspiana. 

E de outro, eu penso também, que nós devíamos colocar como objeto dessa 

Comissão da Verdade, trazer à comunidade e à instituição USP uma questão, ela 

precisa, pra falar de uma forma muito simplificada, pedir desculpas à comunidade, pedir 

desculpas àqueles todos que foram... Aos mortos não há como, mas às famílias, aos 

familiares.  

Mas, por exemplo, além destes, além dos que foram presos, etc., particularmente 

aqueles que foram afetados, diretamente, pelas decisões administrativas, acadêmicas, da 

USP, como por exemplo, todos esses que foram, tiveram, como você mesma teve os 

seus pedidos negados, por questões politico-ideológicas. 

Então era preciso que, em algum momento da Comissão da Verdade da USP, 

houvesse um evento nessa linha. 

Nós trazermos todos esses que foram prejudicados, nós não vamos conseguir 

reverter isso, não vamos conseguir refazer contratos, não vamos conseguir nomear 

professores, mas que isso fosse trazido à tona, pedindo desculpas a essas pessoas, fosse 

registrado, pra que isso, na memória, ficasse mais forte e mais evidente. 

Além de trazer à comunidade um problema, nós temos um estatuto, vigente na 

USP, que não podia mais estar vigente. 

Eu acho que isso tinha que ser uma perspectiva. Eu acho que tem que dizer 

assim, uma perspectiva política da Comissão da Verdade, não tem como não ser, mas é 

uma perspectiva política, eu diria, isenta no sentido político-partidário ou coisa que o 
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valha, mas de interesse da nossa comunidade e da própria, do próprio Estado, em 

particular. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. 

Koba (Kobayashi) 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Só um instante, que a Érica quer falar 

também. Vou só passar pra ela. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Érica. Presidente da 

Associação dos Defensores do Estado de São Paulo. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Eu vou, antes, só fazer um comentário. 

Uma anedota, primeiro, que o Ivan estava se lembrando disso.  

O que o Aziz fala, que a Marilena, quando teve o pedido de instalação da 

Comissão da Verdade da USP, ela comenta que ela foi chamada numa sala... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A professora Marilena 

Chauí. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – A Marilena Chauí. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que intimidade que você 

tem! 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – E ela (Risos), que ela não saiba disso... 

(Risos.) 

E ela comenta que ela esteve em uma sala, e ali dentro, antes dela sair, o rapaz 

fala pra ela, “Você nunca esteve aqui, você nunca me viu, essa sala não existe e nós não 

tivemos essa conversa”. E outro professor passou por isso também, o Sérgio Cardoso, 

que entrou na USP através da Marilena também, mas ele passou pela mesma situação, 

mesma sala, mesma história, “O senhor nunca esteve aqui, essa sala não existe, o senhor 

nunca falou comigo”. 
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O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Se falar isso... Não, não chegou a esse 

ponto. 

 

O SR. WALTER COLLI – Quem disse isso? 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – A Marilena Chauí. 

 

O SR. WALTER COLLI – Não, mas quem disse pra ela? 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Ah... Isso eu não sei se ela falou o nome, é 

um assessor, ao lado do Gabinete do reitor. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Deve ser o Dr. Leo. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – E aconteceu a mesma com o Sérgio 

Cardoso, que é professor lá da Filosofia, também. 

A respeito da Medicina, já que se comentou bastante aqui, e eu acompanhei de 

perto o que está acontecendo lá dentro, inclusive tem dois dossiês ali, narrando as 

situações, em relação aos estudantes, eu tenho a impressão que a Faculdade de Medicina 

é o exemplo mais bem acabado, que tem dentro da USP, do impacto da ditadura ali 

dentro, presente até hoje. Mais bem acabado. Aquilo que é uma patologia institucional, 

lá dentro virou normalidade, virou uma normalidade. 

Os alunos fazem até uma anedota, o Morano falou a respeito do cara que nunca 

deu aula e tudo o mais, os alunos, quando entram no internato, eles costumam fazer um 

bolão, pra ver quantas vezes eles vão ver na frente deles um professor, porque, de fato, 

eles estão numa estrutura de poder. Lá, a cátedra ainda existe.  

Porque o professor, quando ele é titular, não é só o professor titular, por 

exemplo, da Ortopedia, ele controla todo aquele aparato material da Ortopedia. É muito 

poder na mão deles, tanto que eles não aceitam, a USP abre mais vagas para titulares e 

eles simplesmente se recusam a isso.  

Então, eu acho que, se estudar a Faculdade de Medicina seria interessante, 

porque realmente você vai notar isso muito próximo, o impacto da ditadura ali dentro. 
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Não é por acaso que é a unidade mais isolada da Universidade, não é porque o campus 

está em outro lugar, absolutamente, ela se isola em relação à USP, e os alunos são 

afetados por isso, porque, ao cabo e ao fim, existia um modelo de medicina que estava 

caminhando, nessa época, que foi completamente interrompido. 

Hoje você forma basicamente, ali dentro, médicos para a elite. De elite para 

elite. 

Então você não tem nem a sociedade lá dentro, nem o produto, que aquela 

Faculdade fornece, é pra sociedade, propriamente, como um todo. É muito elitizada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha pessoal, vou passar 

a palavra pra Érica, só queria deixar... 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Ah, e o Walter, se ele puder falar do Pascu, 

porque isso acontece até hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. 

 

O SR. WALTER COLLI – Quer que eu fale, eu falo. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Quero, quero, depois você fala. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espero um pouquinho, 

Érica. 

Pessoal, tem um serviço aqui, que funciona muito bem, na Assembleia, que é a 

recuperação do áudio da Cerimônia, imediatamente após que ela termina. Eu vou dar o 

e-mail e o ramal para a Comissão da Verdade da USP, e quem estiver documentando. 

O ramal é: audiofonia – 3886-6000, ramal 6151, ou 3886-6151, e tem um e-mail 

que é som@al.sp.gov.br, que assim que termina a audiência, eles disponibilizam o áudio 

imediatamente. 

Com a palavra a Érica, presidente da Associação dos Defensores do Estado de 

São Paulo. 

 

A SRA. ÉRICA MEIRELES DE OLIVEIRA – Olá, bom dia a todos e todas. 

Agradeço ao deputado Adriano Diogo, pela fala. 
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Bem... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Érica, vem pra cá, pra 

frente, se não, não aparece a sua imagem. 

Por favor, eu sei que você é tímida, mas vem aqui perto da professora, aqui ao 

lado da Mesa, pra ter a sua imagem. 

 

A SRA. ÉRICA MEIRELES DE OLIVEIRA – Claro. Tudo bem. 

Ah, está bom, obrigada. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. ÉRICA MEIRELES DE OLIVEIRA – Licença. Tudo bem? Prazer. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você fica mais visível. 

 

A SRA. ÉRICA MEIRELES DE OLIVEIRA – Bom, a verdade é que aqui eu 

falo, agora, enquanto estudante de Direito da USP, tem aqui, também, minhas colegas 

presentes. 

Acho que o Direito, como já foi colocado aqui, realmente guarda uma 

participação, digamos, especial, infelizmente, em todo o período em questão. 

Enfim, agora tentamos ter uma Comissão da Verdade no Largo São Francisco, 

começaram alguns trabalhos, a gente também teve instituído um grupo de pesquisa de 

memória institucional, eu fazia parte, e até abrimos algumas atas da Congregação de 

todo o período aí, de 1964 até o período das diretas. 

Iniciamos esses trabalhos, mas, infelizmente, eles foram interrompidos, então, 

realmente o que eu queria colocar aqui hoje, aproveitando a presença dos membros da 

Comissão da Verdade da USP, é uma indagação quanto à articulação dessas comissões 

de cursos, porque cada curso, pra além dessa comissão mais ampla, a Comissão da USP, 

mas acredito que alguns cursos, como o Direito, por exemplo, guardam algumas 

memórias que, sim, deveriam ser trazidas. 

E acho muito, também, do que o Artur colocou, de que devemos, de fato, 

desculpas à sociedade, e trazer não só as desculpas, mas, de fato, recuperar o que foi, 

como foi essa atuação, e que a gente possa repensar no hoje, também. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



65 
 

Enfim, as estruturas como são colocadas ainda, faço parte do movimento 

estudantil também, já há algum tempo, e a gente presencia assim, como tudo isso ainda 

incide nas nossas atuações, como a gente enfrenta isso enquanto movimento estudantil 

na USP, hoje. 

Temos ainda, professores saudosistas desse período, o próprio professor, como 

foi publicizado, Gualazzi que, digamos, fez uma ode a 1964. Cinquenta anos depois do 

início da ditadura, nós temos um professor que invoca isso. Eu e minhas colegas, aqui 

presentes, a gente fez lá um ato, enfim, acredito que alguns tenham tomado 

conhecimento, porque realmente não dá pra gente não firmar posição, tanto tempo 

depois, pela democracia, por uma superação do que foi esse passado, tanto do Direito 

quanto de outros espaços dentro da USP. 

Então, quero deixar aqui a disposição, que a gente consiga articular novamente a 

Comissão da Verdade na São Francisco, é um trabalho que alguns grupos, algumas 

pessoas da Faculdade já se dispõem a fazer, enfim, falo em nome de uma dessas 

pessoas, e que a gente consiga, de algum modo, articular isso para os cursos, que a 

gente consiga trazer isso pras bases mesmo, de retomar esse trabalho. 

Acho muito simbólico também, que 50 anos após o início da ditadura, enfim, 

que a gente não se esqueça, de fato. 

E que, para além de não esquecer, para além da memória, que no hoje a gente 

consiga pensar as estruturas, o Renan colocou como a gente tem, ainda, todos esses 

resquícios na estrutura administrativa, no nosso Regimento Disciplinar, e que ainda 

surte efeito.  

Então, é bem grave que tantas décadas, e ainda, me parece que a gente observa, a 

gente sabe de algum modo, mas ainda faltam ações, hoje, que consigam, de fato, superar 

e caminhar pra uma democracia. Como, infelizmente, não posso dizer que vivemos 

100% em uma, por várias ações, a população pobre e negra morre, ainda, na atuação da 

Polícia, e todas as outras questões que são, sim, resquícios desse momento no país. 

Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom, excelente! 

Mais alguém vai falar? Vamos dar o fechamento, então, da Mesa? 

Pessoal, principalmente vocês, estudantes, esse documento aqui foi fornecido 

para a Comissão da Verdade por esse nosso querido Reinaldo Morano, de Taquaritinga, 

que eu me nego a falar o apelido que ele tinha na faculdade (Risos), acho que, na sessão 
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da tarde, ele vai até explicar. Então tem à disposição, para vocês. Esse é o documento de 

1975, sobre a tortura, os métodos de tortura e os torturadores no Brasil, que é o 

chamado “Bagulhão”. 

Bom, vamos concluir, então? 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Adriano.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – É pra responder às questões 

postas? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, responde o que tem e 

já vamos fechando. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Já vamos fechar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque já é 1h e daqui a 

pouco a gente tem que retomar. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Bom, bem rapidinho, aqui. 

Eu queria dizer pra vocês, foram inúmeras as questões, eu não quis ligar a pós-

graduação à ditadura, se fiz isso, foi um engano meu, eu só quis dizer que ela foi criada 

em 1969, e aí a Ciência e a Pesquisa definem um determinado rumo, o Centro de 

Pesquisa. 

Bom, eu só quis mostrar aqui, pra vocês, a planilha que está sendo feita, com 

todas as categorias que nós estamos criando, a data de prisão, desaparecimento, 

documento de comprovação daquele depoimento. 

Veja só, eu tenho a impressão que... É uma planilha imensa, em que vai, a partir 

daí, nós vamos levantar os dados. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora,  o Crusp está 

incluído nesse trabalho? 
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A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Está. 

Bom, enfim, esse é o procedimento. 

Pra que se possa, por exemplo, pedir desculpas, precisa saber pra quem pedir 

desculpas, então é inevitável ter que fazer o levantamento. 

Tem muita gente pra pedir desculpas, no caso da Ana Rosa, eu mesma pedi, e o 

representante da Reitoria também pediu. 

Então, o nosso encaminhamento dessas questões, acho que nós vamos fazer um 

relatório e no final do relatório nós pretendemos fazer sugestões: o reitor que não tem o 

quadro lá, que foi retirado, nós vamos colocar, do professor Hélio. 

 

O SR. WALTER COLLI – Hélio, que foi o vice-reitor. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Isso. 

 

O SR. WALTER COLLI – Hélio Lourenço de Oliveira. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Isso. Por exemplo, o quadro dele 

que não está. 

 

O SR. WALTER COLLI – É uma foto, não é uma pintura, é uma foto. 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – É uma foto. 

Enfim, existe uma série de procedimentos, que a gente pretende indicar no 

relatório. 

Agora, com relação às investigações que estão sendo feitas, muitos dos dados 

que nós estamos colocando na nossa planilha, são retirados de investigações que foram 

feitas pela Adusp, por outros pesquisadores, como o próprio Rodrigo Patto que levantou 

uma centena de documentos, a gente pode discordar ou discutir a hipótese, mas os 

dados estão lá. E assim, como no livro dele, outros livros. 

Então veja só, o nosso procedimento é reunir todas as informações, e com isso 

todas as pessoas que trabalharam nesses levantamentos, pra que a gente possa fazer o 

relatório, o mais completo possível. 
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Agora, nós temos clareza que esse relatório é uma etapa de um processo, de uma 

longa pesquisa, que será encaminhada por outras instituições, quer dizer, nós temos um 

caminho a percorrer e um tempo para realizar esse trabalho. 

Isso não quer dizer que outras instâncias e outras instituições não vão continuar 

realizando esse trabalho, eu acho que a Comissão... A verdade, nós hoje discutimos 

questões que se colocaram na 2ª Guerra, sempre vão existir novas abordagens, e novas 

informações, que vão ser agregadas a essa. 

Então, nós estamos fazendo um pedacinho dessa história em função das 

condições e do tempo que nós temos para realizar, mas de maneira nenhuma essa 

Comissão invalida outros trabalhos, eu acho que todo trabalho deve ser reunido, de 

alguma forma, e favorecer outras análises e interpretações. Mesmo a nossa 

interpretação, ela não é a única, nem tem mais importância do que qualquer outra 

interpretação. 

Somos alguns narradores, e vão existir outros tantos narradores que vão contar 

essa mesma história, por outros ângulos. 

E eu acho que a diversidade que é importante, ela é o lugar do pensamento 

crítico. 

Então, a gente oferece as informações, sistematiza as informações, que poderão 

ser acrescidas, e poderão gerar outros tipos de trabalho e investigação. 

Agora, com relação à questão que a Rita colocou, eu acho que é uma discussão 

muito ampla, com relação aos órgãos que existem dentro da Universidade, e como é que 

pode ser feita a crítica a esse, à produção dessas informações que esses órgãos estão 

gerindo, informações acadêmicas, científicas. 

Os Institutos de Estudos Avançados, eles surgiram em diversas universidades, 

em diversas partes do mundo, que é exatamente para campos de pesquisa que não foram 

abertos ainda, ou que estão sendo prejudicados por campos que são valorizados, até em 

excesso, numa universidade, que possam surgir outros e discutir com aqueles, mas essa 

é uma discussão longa que, enfim, eu não teria condições de fazer aqui, em dois 

minutos. 

Acho que é isso que eu posso esclarecer e se fiquei devendo, depois eu posso 

explicar a cada um de vocês o que não tratei, ainda, nessa exposição. 

Obrigada a todos e obrigada especialmente a você, Adriano Diogo, que está 

levando, com muita fé, esse trabalho de resgatar essa verdade de todos esses anos. 

Muito obrigada, muito obrigada a todos, à plateia, e à Mesa. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado viu professora. 

Primeiro, deixa só eu me situar da resposta. 

Quando o Reinaldo respondeu, ele se referiu a esse livro do Rodrigo Patto, das 

universidades e o regime militar, que o Salinas falou. Esse é o livro a que o Reinaldo 

Morano e o Salinas se referiram. 

Eu já vou passar a palavra pro Colli aqui, porque ele me enganou. Ele falou que 

ele vinha contar a história do GTM. 

 

O SR. WALTER COLLI – Não, eu não falei. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou, falou, falou e não 

falou nada do GTM. Brincadeira, Colli. 

Deixa só eu falar uma coisa pra professora. Não, eu falo no fechamento. 

Colli, com a palavra. 

 

O SR. WALTER COLLI – Não, é só um reforço do que o Reinaldo falou e, 

evidentemente, não querendo corrigir a Janice, porque ela já explicou porque que ela se 

referiu rapidamente, a 1969, no caso da pós-graduação. 

É que eu tentei dizer isso e o Modesto também tentou. É que, de fato, a década 

de 1960, se você examinar isso bem à distância, foi uma década de efervescência, no 

fim da década de 1950 e começo de 1960, a “Bossa Nova”, os festivais de música, o 

“Cinema Novo”, etc. e, também, tinha as ideias de reforma universitária. 

Por exemplo, o parecer que foi dado para implantação da pós-graduação, do 

Newton Sucupira, que é muito avançado, foi escrito e aprovado pelo Conselho Federal 

de Educação em 1965, então, na década de 1960 correram, paralelas, a tentativa de 

revolução e a Repressão. Foi isso o que aconteceu. 

Eu quero reafirmar isso, porque muita gente não acha isso, mas é assim. E, 

muitas vezes, os militares não prestavam atenção em algumas coisas, prestavam atenção 

em outras, e as coisas corriam, até que depois, em 1969, abafou-se tudo e acabou. Está 

resumido, companheiro. 

 

A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – Tem que lembrar... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala só o seu nome, por 

favor. 

 

A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – Carmem. Sou lá da 

Faculdade de Educação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então pega o microfone, é 

bom. A Carmem, quem está falando é a Carmem.  

 

A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – É só pra lembrar...  

(Ininteligível.) 

 

O SR. WALTER COLLI – Eu repito o que ela fala. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. 

 

O SR. – Dá um microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá um microfone sem fio 

pra ela. Isso, pronto. 

Fica lá do lado da professora, fica lá, pra não ficar de costas. 

 

A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – Pra ajudar a Janice. 

Eu sou da Faculdade de Educação, fui aluna da FFLCH, para lembrar que a 

cápsula foi criada pelo professor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O nome, o nome.  

 

A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – Professor saudoso, 

Anísio Teixeira, antes de 1964... 

 

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

favor, desculpa. 
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A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – Carmem Sylvia Vidigal 

Moraes, da Faculdade de Educação da USP. 

E que, é importante lembrar também, que a Faculdade de Educação era um 

departamento da Faculdade de Filosofia e que, quando ela foi para o prédio próprio, 

como faculdade, lá existia o CBPE, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, 

que o professor Anísio Teixeira, como diretor do Inep, também havia criado, e que era 

um centro de pesquisa que tinha um projeto educacional.  

Aliás, a pesquisa em Ciências Sociais nasceu no CBPE, na USP com a 

colaboração do professor Florestan Fernandes e outros, Otávio Ianni e outros, que 

iniciaram a pesquisa, lá, sobre o negro no Brasil. Foi dentro do CBPE, que tinha um 

projeto, inclusive, de formação de professores, e de fazer, da formação do professor, um 

pesquisador em primeiro lugar, ter a pesquisa como base, e um projeto que unificava a 

universidade à escola pública. 

Depois, com a ditadura, com a destruição do Inep, e de todo esse projeto, é que 

aí a gente vai ter uma visão de criação da pós-graduação em cada unidade, já 

fragmentada com esse projeto, na universidade, que é o projeto da ditadura. 

Então, eu acho que os CBPE’s, o Inep, o Anísio Teixeira, que também é uma 

memória que está sendo ocultada; o Anísio Teixeira é uma figura que tem que ser 

pesquisada. Todo o Inep, todo o material, toda a memória do Inep, tem que ser eu acho, 

que trazido à tona, pra gente entender, melhor, os rumos da pesquisa em Ciências 

Sociais, o rumo da Antropologia, o rumo da Pós-Graduação, o rumo da Universidade, 

no país. 

Então, eu acho que há certa obscuridade nessa área, nós temos que ressuscitar o 

projeto de educação dos anos 1960, o projeto de educação para transformação social, e 

que tem no Anísio Teixeira o seu grande centro. Acho que foi o senhor que falou no 

Anísio Teixeira, eu to trazendo. 

 

O SR. WALTER COLLI – Fui eu que falei. Anísio Teixeira e Newton 

Sucupira. 

 

A SRA. CAMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – O professor Colli. 

 

O SR. WALTER COLLI – E ele faleceu, caindo no poço do elevador. 
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A SR. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – Foi morto, assassinado. 

Então só dizer... Ah, e tem mais uma implicação, o nosso diretor, o titular, que eu me 

esqueço do nome dele, mas foi o interventor na Universidade de Brasília, o... Como é 

que chama João? 

 

O SR. – Laerte. 

 

A SRA. CARMEM SYLVIA VIDIGAL MORAES – O Laerte Ramos de 

Carvalho. 

Então, essas coisas têm uma implicação, é uma rede que a gente tem que, 

também, entender porque a Faculdade de Educação também vai se afastar tanto da rede 

pública, e se transformar nisso que se transformou, até passado recente. 

Nós estamos lá dentro fazendo resistência, voltando os olhos pra educação do 

povo. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que bom que vocês 

falaram do Anísio Teixeira e da morte dele.  

Espera aí, falta o Pomar. Só o Pomar, aí...  

Não! Fala no microfone, não tem só queria que, pelo amor de Deus. (Risos.) 

Ainda mais você, que representa essa família, tão importante para o povo brasileiro. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fala! 

 

O SR. PEDRO POMAR – Bom dia a todos. Eu só queria... Há quase dez anos, 

nós lançamos essa edição da “Revista Adusp”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala perto do microfone, 

Pomar. 

 

O SR. PEDRO POMAR – Revista da Associação dos Docentes da USP, 

“Revista Adusp”, uma edição, quase toda, praticamente temática, voltada para a 

ditadura militar. 
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Então, para os que estão mexendo com esse tema agora, eu recomendo a leitura, 

porque aqui nós já falávamos da Aesi, inclusive dos irmãos Cherkezian, que atuavam 

nessa Agência, nesse órgão de Repressão. Falávamos também do Dr. Leo, dessas 

conversas em que ele se apresentava com revólver, alguns professores, como Menna 

Barreto, relatam que ele tinha um revólver em algumas conversas, com revólver na 

calça. 

Bom, então aqui é uma série de informações que eu reputo que são interessantes, 

ainda hoje, porque ainda estamos descobrindo e investigando uma série de coisas. 

Quem quiser a revista, ela está integralmente disponível no site da Adusp. É 

possível imprimir, baixar, etc. 

Só isso. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso terminar? 

 

O SR. PEDRO POMAR – Número 33, de outubro de 2004. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, pessoal, pra 

concluir é o seguinte... É tanta coisa. 

Vamos lá, vou fazer uma síntese. 

Professora, todo mundo que está aqui da Comissão da Verdade da USP, vocês 

estão fazendo um trabalho maravilhoso. 

Começou com aquele problema todo na época do Rodas, mas só a recuperação 

da memória da Ana Rosa foi tão importante, que pagou a existência da Comissão. 

Queria essa semana, finalmente, hoje, estão começando a tirar as ossadas lá de 

Perus, do Cemitério do Araçá, e vai pra Unifesp, vai pra Unifesp e pra...  

Empresta o microfone sem fio, senão eu tenho que ficar olhando para o 

microfone e não olho pras pessoas. Obrigado, Ivan. 

Então, me deixa olhar no olho da senhora, professora. Ó, hoje começou a 

remoção das ossadas de Perus, que estavam lá guardadas no Cemitério do Araçá, e vai 

para um laboratório da Unifesp, pra começar a identificação daquela loucura toda que 

foi a Vala de Perus. 

Eu queria fazer um pedido pra senhora, já fiz aquele dia que o professor Dalmo, 

e vou fazer: professora abra o departamento de Medicina Legal da USP. Abra! Abra 

aquele macabro e a sua relação com o IML. 
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Por quê? Nós agora, convivendo com os antropólogos estrangeiros e tal e tudo 

isso, além da Vala, que agora nós vamos identificar, foi descoberta outra vala, com mais 

três mil ossadas. Agora, do presente. Com quem? Com os indigentes, com os mortos 

nas madrugadas, enfim, não vou ficar... Outra vala foi descoberta. 

Então professora, e o cartório, o cartório onde acontece isso é naquele prédio da 

esquina da Rua Enéas de Aguiar com a Rua Teodoro Sampaio, e tem o seu rebatimento 

lá dentro da faculdade. 

Então, lógico que tem que saber qual o papel do pessoal do fígado lá, aquela 

turminha, aqueles santinhos lá do Instituto do Fígado, aqueles anjos, lá do grupo do 

Silvano Raia, e todas as suas contribuições malditas que eles deram pra ditadura. Mas, 

se a gente não escrever a história dos legistas e daquele departamento, Harry Shibata, 

Isaac Abramovitch e todos esses assassinos, eu acho que a gente vai ficar devendo.  

É lógico que o ano está acabando, talvez o prazo legal das Comissões vá 

terminar. Então eu queria... Como tudo, a gente deve se basear na opinião de um 

advogado, e nós temos um brilhante, aqui na Mesa, que é o Renan Quinalha, embora 

jovem, vou fazer uma frase de efeito, no fim, que é o seguinte, “Presidenta Dilma, 

demita o ministro do Exército, o Enzo Peri, porque ele a afrontou e afrontou o povo 

brasileiro falando que nenhum militar, da ativa ou da reserva, pudesse dar informação 

sobre os crimes da ditadura. Demita presidenta, recupere a sua biografia, capaz até da 

senhora melhorar um pouquinho nas pesquisas.” 

Tá bom! 

Obrigado, a sessão está encerrada. (Palmas.) 

 

* * * 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maria Hermínia. 

Professora Maria Silvia veio Koba (Kobayashi)? 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, você não vai 

acreditar, de manhã esteve o Colli aqui, que fundou o Teatro da Medicina. 
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A SRA. – Pois é, eu... 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. – Ah, eu vi a foto de vocês. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. – Rodrigo, precisamos conversar. 

Eu vi os e-mails que você trocou com o Paulo, e rolou uma confusão com o 

outro, não é? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA.  – Não, obrigada. Tranquilo já.  

 

O SR. – Como é que está? Está marcado pra quando, hein? 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. – De 10 a 14. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, a professora está 

dando entrevista. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Começando. Vamos 

nessa? 

É a mesma da manhã, não é? A 140ª? 

Tem coisa pra exibir antes? Tem vídeo, alguma coisa? Vai direto aos 

depoimentos? Vamos lá? 
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Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 140ª Audiência 

Pública, 10 de setembro de 2014, auditório Paulo Kobayashi. 

Antes de instalar, eu só queria falar uma coisa, que é importante. 

Sexta-feira à tarde, lá no Rio de Janeiro, vai haver a inauguração do busto do 

Rubens Paiva, na praça... É um compositor brasileiro, depois você vê Renan? 

 

O SR. RENAN QUINALHA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vê já, é uma coisa 

importantíssima. O Sindicato dos Engenheiros... 

 

O SR. – Barão de Mesquita, na praça Lamartine Babo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Então vamos lá. Que 

horas é? 

 

O SR. – Às 13h. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sexta, às 13h, na Barão 

de Mesquita, na Praça Lamartine Babo, inauguração de um monumento, de um busto 

em homenagem ao Rubens Paiva. 

Bom, sem mais demandas, delongas. 

Está instalada a 140ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 10 de setembro, no auditório Paulo Kobayashi, sobre o 

tema “O Legado da Ditadura na USP”. 

Então, já para compor a Mesa, a professora Maria Hermínia Brandão Tavares de 

Almeida, que eu convido pra vir pra cá, o professor Salinas, Silvio, professor Salinas, 

senta aqui ao meu lado, Silvio Roberto Azevedo Salinas. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

A querida professora Maria Silvia Betti, e o nosso querido, querido Reinaldo 

Morano, de Taquaritinga. 
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Cadê o Reinaldo Morano de Taquaritinga? Foi até Taquaritinga! Bom, esse povo 

de Taquaritinga é muito... 

Olha essa belíssima arte aqui, dessa Audiência, tem alguns cartazes ainda, não é? 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem bastante ainda, não 

é? 

Foi autoria daquele jovem sorocabano, lá. Conterrâneo Guilherme, conterrâneo 

de Alexandre Vannucchi, ele fez esse belíssimo... Então, quem quiser levar um cartaz 

desse aqui, de lembrança dessa maravilhosa Audiência, a Audiência é maravilhosa, a 

Audiência é boa, mas o cartaz é maravilhoso. 

Ficou muito sofisticado, bonito. Obrigado, viu Guilherme! 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, foi à altura da 

importância dessa... 

O professor Dalmo Dallari, o que estava convidado, não pôde vir, porque ele foi 

lá, na posse do Lewandowski. 

Então, quem começa primeiro? A professora. 

 

A SRA. – Eu. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maria Hermínia Brandão. 

Chegou o Reinaldo Morano, de Taquaritinga? Pronto. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Será que o Reinaldo 

Morano foi aluno do Giannotti? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tira o Brandão? Maria 

Hermínia Tavares de Almeida. 

Vamos lá. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



78 
 

Reinaldo Morano, Dr. Reinaldo Morano, esse pode chamar de doutor, porque ele 

é médico. 

Professora, professora Maria Hermínia, vamos lá. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Boa tarde a todos 

e a todas. Eu queria agradecer à Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, 

Comissão Rubens Paiva, e ao deputado Adriano Diogo por esse convite, que nos dá a 

oportunidade de contar, um pouco, o que a Comissão da Verdade da USP está fazendo. 

Nós nos dividimos um pouco nessa tarefa, a professora Janice apresentou, de 

manhã, os dados mais gerais e a ideia é de que alguns de nós falássemos sobre 

experiências específicas. Eu, no meu caso, vou falar sobre a Faculdade de Filosofia sob 

a ditadura militar. A Faculdade de Filosofia, até 1969. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Estou ótima, 

obrigada. 

Até 1969, 1970, era muito maior, em termos de unidades que a compunham, do 

que hoje. Todas as ciências básicas estavam dentro da Faculdade de Filosofia e, naquela 

época, ela era claramente a maior unidade da USP, muito menor do que hoje, nós 

cabíamos, pra vocês terem uma ideia, no prédio da Rua Maria Antônia, e a sala maior 

que tinha era aquela sala da editora da USP, então era muito menor do que... Não tem 

comparação com a escala de hoje, mas, de toda maneira, era a maior unidade da USP. 

O que eu vou fazer é apresentar a questão a partir de alguns dados, compilados 

pela Comissão da Verdade da USP, esses dados ainda são provisórios, eles precisam ser 

checados, eles foram obtidos de fontes muito diversas e, inclusive, há muitas 

informações que nós temos que esperar a reabertura do arquivo da Universidade, para 

que elas possam ser conferidas, checadas, etc., tá certo? Mas de toda maneira, eu acho 

que os dados que nós temos já dão um panorama, bastante próximo, do que realmente 

ocorreu. 

Então eu vou, em primeiro lugar, apresentar esses dados e em segundo lugar 

fazer algumas considerações, baseadas na minha experiência pessoal como aluna, entre 

1966 e 1969, e como candidata a professora de Ciência Política, do Departamento de 

Ciências Sociais, naquela época só tinha um departamento, em 1973. 
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O Laércio vai me ajudar ali. Então, vamos primeiro aos dados.  

Eu imagino que a Janice já tenha mostrado isso pra vocês, mas eu gostaria de 

partir daqui, não é isso? 

A Faculdade de Filosofia foi o principal alvo da Repressão durante a ditadura 

militar.  

Ali é um gráfico com o número de perseguidos, incluindo tudo, presos, mortos, 

desaparecidos, pessoas que tiveram seus contratos bloqueados, enfim, que sofreram 

algum tipo de perseguição quando estavam na Universidade de São Paulo. 

Como vocês podem ver a Faculdade de Filosofia, de longe, foi o alvo 

privilegiado pela ditadura militar, seguida da Faculdade de Medicina e depois de outras 

unidades da nossa Universidade. 

Esses dados englobam todas as áreas, as áreas de humanas e ciências básicas até 

1970 e, depois, apenas no que ficou, no que se passou a chamar como Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

O próximo slide mostra a distribuição do total de perseguidos no tempo, e fica 

claro que os momentos mais duros da faculdade foram 1968, 1969, 1964 um pouco, mas 

1968 e 1969, em grande medida, e 1972. 

Ou seja, a faculdade sofreu a Repressão, mas o ritmo, a intensidade da repressão 

variou muito, ao longo do tempo. 

O terceiro slide é um gráfico de perseguidos por categoria, ou seja, a linha azul é 

o total de perseguidos, a linha amarela são os professores, a linha vermelha são os 

estudantes. Infelizmente a Universidade perdeu, totalmente, a informação sobre os 

funcionários perseguidos. 

Uma das coisas que eu imaginava, quando eu fui para a Comissão da Verdade, 

foi que a gente conseguisse trazer essa história, que está oculta e que existe, e que essa, 

provavelmente, seria a principal contribuição da nossa Comissão, na medida em que as 

Comissões Nacional, Estadual, etc., tenham um levantamento muito sistemático, muito 

acurado da perseguição que atingiu a estudantes, professores, etc., enfim, infelizmente 

esse dado nós não temos e não temos como recuperar. 

Eu acho que no relatório final vai ser necessário fazer esse registro. 

Aqui, também fica claro, que os momentos auges da Repressão foram 1968, 

1969, depois, um pouco, 1972, e que a curva dos alunos, obviamente, tem um pico entre 

1968, tá? 

Aqui, no próximo slide, é o tipo de perseguição, por ano. 
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Aqui nós voltamos a somar professores e alunos, mas separamos presos, 

provavelmente torturados, de mortos e daqueles que sofreram, vamos dizer assim, uma 

repressão mais típica da Universidade, que foi ou demissão ou a não renovação do 

contrato ou, simplesmente, a denegação da contratação, em algum momento. 

Quando essa ação do Governo Militar, que obviamente teve parceiros dentro da 

Universidade, não é? Ela não foi uma coisa que veio apenas de fora pra dentro, mas ela 

teve seus aliados dentro da Universidade, na Faculdade de Filosofia ceifou, tirou da 

atuação um número muito significativo de professores, e alguns dos quais já era 

liderança intelectual do momento. 

Penso em Mário Schenberg, no começo, em 1964, quando a Física estava na 

Faculdade de Filosofia, em Florestan Fernandes, Paula Beiguelman, em Fernando 

Henrique Cardoso, em Otávio Ianni, um número muito significativo de professores que, 

ou estavam começando uma carreira muito promissora, ou já era liderança, no plano 

nacional e alguns, inclusive, no plano internacional. 

Então foi, basicamente, com as cassações, em virtude do AI-5, foi um Golpe 

muito significativo na nossa Universidade, e na Faculdade em especial. 

Na Faculdade de Filosofia, houve alguns departamentos que foram quase que 

aniquilados nesse período. A área de Ciência Política, da qual eu venho, e que não era 

um departamento naquele momento, ficou reduzido a duas pessoas. Entre os que foram 

cassados, os que estavam presos, em 1970 tinham dois professores. 

Professor Francisco Weffort, Francisco Correa Weffort, e o professor Oliveiros 

Ferreira, que era professor em tempo parcial, porque ele dividia as suas atividades com 

a atuação no jornal “O Estado de São Paulo”. 

Em virtude de, que alguns tinham sido cassados, outros que estavam presos, 

outros que simplesmente tinham fugido para evitar a prisão. Então foi um Golpe muito, 

muito importante na capacidade de formação, na capacidade de organização de um 

curso, etc. Foi forte, tá? 

Eu acho que, por outro lado, a gente não conta a história inteira se nós contarmos 

apenas a história do ponto de vista dos golpes que sofremos. Nós não contamos a 

história inteira se nós contamos apenas o ponto de vista dos golpes que a ditadura 

desfechou contra a Universidade, em especial, no meu caso, contra a Faculdade de 

Filosofia. 
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Eu acho que é necessário contar o outro lado da história, que é o lado da 

resistência. E ele é tão parte desse esforço de reconstituição da verdade, quanto o 

levantamento e a discrição mais acurada possível das ações da Repressão. 

E eu acho que a Faculdade de Filosofia, se ela foi alvo da Repressão, ela foi 

também um centro da resistência, na Universidade, à ditadura militar. E isso, eu acho, é 

algo que tem que ser registrado desde o início, senão nós contamos uma história que é 

parcial e que não faz jus às dezenas de pessoas, centenas de pessoas, que tendo 

permanecido lá, num momento muito difícil, na verdade garantiram que a produção não 

sofresse tanto, que os alunos não deixassem de ser formados e, sobretudo, garantiu que 

as oposições ao regime militar tivessem uma agenda, para a qual as pessoas que ficaram 

muito contribuíram. 

Então eu diria que, eu acho que pensando a experiência da Faculdade de 

Filosofia, houve três tipos de resistência, que eu acho que eu gostaria de registrar. 

A primeira foi a resistência militante das organizações de Esquerda, que de resto 

estavam, praticamente, todas representadas na Faculdade. Os que eram a favor da 

resistência armada, os que não eram, os que eram mais ou menos, os que eram ateus, os 

que eram religiosos católicos, ou seja, a ampla gama de organizações de Esquerda, 

existentes no momento, no país, estavam, praticamente todas, representadas na 

Faculdade, o que tornava a Faculdade, naquele momento, um lugar de grande atividade 

política, ainda que uma atividade política que tinha que ser clandestina, que não podia 

ser, mostrar completamente o seu rosto. 

Então eu acho que a Faculdade, não por acaso, os dados de mortos, 

desaparecidos, de perseguidos, é tão grande, a Faculdade doou, no seu corpo docente, 

no seu corpo discente e, provavelmente entre os seus funcionários, um contingente 

importante daqueles que fizeram oposição militante clandestina ao regime militar. 

Eu acho que a segunda resistência importante e que é mais conhecida por quem 

vê o lado que, naquele momento, do que pelas gerações mais novas, é uma espécie, do 

que eu chamaria de resistência solidária. É o fato de que, mesmo as pessoas que não 

estavam envolvidas diretamente na militância política, desenvolveram a militância da 

solidariedade que, naquele momento, não era uma coisa trivial. 

Não é? Porque naquele momento, esconder uma pessoa, ajudar uma pessoa a 

sair do país, ajudar uma pessoa a entrar numa Embaixada, dar um dinheiro pra pessoa se 

virar numa noite quando não tinha pra onde ir, tinha riscos e tinha custos, algumas 
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dessas pessoas que estão aí na lista dos presos, não fizeram senão isto, não é? Foram 

solidárias. 

E no caso da Faculdade, da Faculdade que eu conheci, eu acho que é algo que 

merece registro, que é essa solidariedade, essa resistência solidária implicou numa 

participação muito expressiva de pessoas que não eram de Esquerda, de pessoas que não 

eram militantes, de pessoas que, simplesmente, eram liberais, democratas, pessoas 

decentes, pessoas que não queriam viver sob a ditadura militar, ainda que achassem que 

as pessoas de Esquerda eram um pouco malucas, estavam fazendo a luta errada, não 

concordassem. 

Eu fui escondida... Eu morei na casa de um professor que não era de Esquerda, 

eu fui tirada de assembleia no dia do AI-5, porque eu tinha um processo, por um 

professor que não era de Esquerda. 

O Departamento de Ciência Política, que naquela época tinha várias orientações, 

propôs a minha contratação, em 1973, mesmo sabendo que ela tinha muito pouca 

chance de sair. E eu dou um exemplo pessoal, eu acho que é chato dar exemplo pessoal, 

mas eu acho que também, às vezes, precisa. 

Foram muitos, foram inúmeras as pessoas que foram capazes de exercer a 

solidariedade, sem necessariamente concordar com os pontos de vista, com o tipo de 

ação, com o tipo de militância que os perseguidos haviam abraçado. 

Nós temos depoimentos, na Comissão da Verdade, do papel que o professor 

Eurípedes Simões de Paula, que foi diretor da Faculdade de Filosofia, que nunca foi 

uma pessoa de Esquerda, era um liberal, um democrata, teve pra proteger professores, 

pra segurar o contrato, mesmo quando eles já tinham sumido, já tinham ido para o 

exterior. 

Eu acho que as Comissões da Verdade, nós inclusive, fizemos um esforço para 

retificar uma posição inaceitável, que foi a posição do Instituto de Química com relação 

ao caso Ana Rosa, mas eu diria que o caso Ana Rosa é uma exceção e não uma regra na 

Universidade, seguramente jamais aconteceu na Faculdade de Filosofia, o que 

aconteceu foi o oposto, foi o fato de que pessoas que não tinham militância, que não 

tinham comprometimento com a Esquerda, foram capazes de se arriscar, porque era 

arriscado, e foram capazes de exercer a solidariedade, porque tinham valores 

democráticos, liberais, e porque prezavam a Universidade. 

Acho que se nós fomos olhar o comportamento de todos os colegas, hoje 

colegas, naquela época professores, que tiveram uma atitude solidária, seja com seus 
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próprios colegas, seja com os alunos, eu acho que um traço comum era a preocupação 

com a Universidade, com a preservação da Universidade, com a preservação dos valores 

que a Universidade embute. Então esse era o segundo registro que eu queria fazer. 

E eu acho que, finalmente, a Faculdade de Filosofia foi importante ao exercer 

uma resistência que dizia respeito à crítica fundada, da ditadura e das suas políticas. 

E, ao fazê-lo e ao desenvolver conhecimento sobre políticas de habitação, de 

saneamento, de saúde, de educação ou sobre a maneira como o sistema autoritário 

funcionava, ou o que havia acontecido no período pré-1964, contribuiu, ao meu juízo, 

para construir um conjunto de ideias que alimentaram a agenda das oposições ao regime 

militar. 

Então, apesar da violência com que a Faculdade de Filosofia foi atingida durante 

o regime militar, ela não perdeu a sua capacidade de pensar criticamente, ela não perdeu 

a sua capacidade de conversar com a sociedade, ela não perdeu a sua capacidade de 

formular propostas, alternativas de política, etc., que deram robustez à agenda das 

oposições democráticas ao regime militar. 

Então, isso só pra terminar, na verdade, não só historicamente nós ganhamos, 

mas nós nunca perdemos, durante todo o regime militar, pois fomos capazes de resistir. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, boa tarde. Eu sou Ivan Seixas, coordenador da 

Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

e assumo nesse momento os trabalhos, porque o deputado Adriano Diogo precisou sair 

para um compromisso que apareceu, então, eu que vou conduzir a partir de agora. 

Tudo o que a gente tem falado aqui, a gente tem visto certa constante, não é? 

Tanto na explanação que a professora Janice fez quanto todos os outros depoimentos.  

A gente tem uma presença da visão estratégica da ditadura com a Academia, e aí 

eu acho que é importante a gente ter clareza de que, tudo o que foi feito, era rigidamente 

controlado, monitorado e, principalmente, vigiado, para que não fugisse ao controle 

deles. 

E eu acho que agora, na parte da questão de Química, Física, que são coisas 

basicamente estratégicas, como o solo, eu acho que é muito importante ter o 

depoimento, e o Silvio Salinas, que é de Física, tem uma contribuição importante a dar 

nesse momento aqui, com tudo o que tem pra falar. 
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O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Ok, obrigado. 

Bom, eu acho que muita coisa foi falada e eu também não quero me alongar em 

experiências estritamente pessoais, não é? Mas, vou ver se eu digo alguma coisa pra 

vocês. 

Uma das dificuldades que nós temos, no funcionamento da Comissão da 

Verdade, é estudar essa documentação e adotar uma atitude de cautela frente a essa 

documentação, uma atitude, de fato, científica. Esquadrinhar a documentação, verificar 

o que é fato, o que não é, etc., colocar dentro de um adequado contexto. 

Bom, nós temos trabalhado com algumas referências básicas, alguns documentos 

básicos e com um número grande de entrevistas, nós conseguimos fazer certo número 

de entrevistas, muito, muito interessantes, gostaríamos de ter feito mais, nos últimos 

dias, nos últimos três meses, nossa sede está um tanto quanto bloqueada, é difícil 

trabalhar, certo? 

E digamos que temos tentado ouvir as pessoas, então é muito rico, isso. 

Ora, quais são as nossas referências básicas? Nossas referências básicas são: o 

“Livro Negro da USP”. 

O “Livro Negro da USP” foi publicado pela Adusp em 1978, na gestão do 

professor Carvalhosa, que esteve aqui hoje de manhã, e ele foi um trabalho feito por um 

grupo de professores, um grupo coordenado pela professora Eunice Ribeiro Durham, 

participavam também, Maria Carolina Soares Guimaraes, Jessita Nogueira Moutinho, 

Alberto Luiz da Rocha Barros, físico, falecido, e Persival Brosig. 

O “Livro Negro da USP” é de 1978, o que houve foi uma republicação, em 

2004, com alguns, uma matéria a mais ou alguma coisa a mais, mas, essencialmente, ele 

permanece. Então, esse foi um documento importante, que nós tivemos que olhar, 

examinar, etc. 

Existe também um texto, na Universidade de São Paulo, sobre sítio, pra uma 

avaliação, publicado, por incrível que pareça, pela Reitoria da USP, em 1985; 1985 já 

era uma época bem melhor, então é um livro coordenado por uma professora da 

Faculdade de Economia, Eunice Lacava Kawasnicka, na época do reitor Antonio Hélio 

Guerra Vieira, que é excelente! Registra o que aconteceu na USP de fato. 

Bom, agora estão surgindo algumas publicações, eu acho que a mais interessante 

delas é essa, “As Universidades e o Regime Militar”, feita pelo Rodrigo Patto Sá Motta, 

que podemos ter pequenas discordâncias de enfoque, etc., mas é um trabalho histórico, 
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de fato exaustivo, muito bem feito, etc., uma pessoa que tenta, cientificamente, se 

debruçar sobre o que aconteceu. 

Bom, além disso, tem alguns textos muito interessantes, escritos por diversas 

pessoas, acho que um dos mais interessantes, sobre a fase da USP logo depois de 1964, 

é o “Processo dos Rinocerontes” escrito por Paulo Duarte. Ele deve ter tido dificuldade 

de ter conseguido uma editora, porque o livro é sem editor, ele publicou, 

provavelmente, com recursos próprios.  

E eu também consulto muito, do Luiz Hildebrando Pereira da Silva, “Crônicas 

Subversivas de um Cientista”, ele reúne os livros anteriores numa publicação, agora, de 

2012, e como eu pertenço, exatamente, à tradição do Luiz Hildebrando, pra mim é 

ótimo ler aquele material.  

Luiz Hildebrando é um comunista, correto? Continua sendo até hoje, etc. e tal. 

Só que ele é um cientista, é um indivíduo que olha a ciência e o país, etc., de outra 

maneira. Foi isso que eu aprendi, eu aprendi isso desde jovem, etc., então essa é a minha 

tradição, eu tenho um enorme prazer em ler as crônicas do Luiz Hildebrando. 

Bom, é claro que há artigos de jornais e revistas, são excelentes contribuições da 

Adusp, o editor dessa revista da Adusp fez propaganda hoje de manhã, mas agora acho 

que ele foi embora, não está aí, correto? De fato, é óbvio que nós consultamos a Adusp, 

e a única coisa que nós lastimamos na Adusp, nós não, eu lastimo na Adusp, eu cheguei 

a ser vice-presidente da Adusp, no passado. 

Eu lastimo que essas matérias não sejam escritas por colegas nossos, que não 

haja grupos de colegas nossos que, de fato, olhem isso cientificamente, não é? À luz da 

teoria que for. Agora é Foucault, na minha época, Lenin (Risos), ou, seja lá o que for, 

mas com um olhar de um cientista, de um universitário, e isso existe muito pouco. 

A “Revista USP” tem coisas muito interessantes. O professor Colli citou, hoje de 

manhã, uma famosa “Carta Anônima”, etc., mas digamos que as denúncias, na 

Faculdade de Medicina, foram feitas por um determinado professor, o nome inteiro dele 

eu não sei, mas era o professor Junqueira, e ele responde a um artigo do professor 

Thomas Maack.  

Thomas Maack foi preso, etc., e foi embora muito jovem. Thomas Maack é um 

desses indivíduos incríveis, porque ele foi embora jovem, demitido, etc., mas ele 

conseguiu uma excelente posição em Cornell, onde ele está até hoje, e fica cutucando as 

pessoas por aqui. Tudo bem, ele escreveu um excelente artigo na revista, provocando 
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uns e outros, e o Junqueira entrou na provocação, respondeu ao artigo admitindo que fez 

aquelas denúncias, então, ele está admitindo, ali, eu não to falando nada de mais. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Oficial. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Oficialmente. 

Também existe uma carta dessas, assinada, no Instituto Butantã, por um cientista 

de certo valor, eu não diria que é um grande cientista, mas é um cientista de valor, 

professor Rosenfeld é conhecido, dedando pessoas, nomes, etc., e daí por diante. Tem 

dó, né? Quer dizer, esse indivíduo é signatário de um desses trabalhos importantes na 

área biológica brasileira e, tudo bem, fazia isso, sabe? Teve tudo isso, está lá, Ciência e 

Cultura. 

 E também é excelente o arquivo digital do “O Estadão”, correto? 

Bom, além disso, nós fizemos, através de contatos, etc., conseguimos uma 

informação muito interessante, que são as fichas do SNI, estavam no SNI, em Brasília, e 

que hoje estão no Arquivo Nacional, no Rio. Essas fichas, que estavam no Arquivo 

Nacional, nós as conseguimos de uma pessoa, que nos desse o extrato dos títulos das 

fichas; não, não é o conteúdo das fichas, são dossiês, etc., dão um trabalho enorme, mas 

pelo menos do que se trata, de todas que tenham o nome USP. 

Senhores, eu tenho um arquivo em PDF com 1.200 páginas para estudar. Não é 

brincadeira. E eu acho que, essas fichas, ainda estão sendo estudadas; eu tenho, aqui, 

um pequeno extrato, sou capaz de dizer algumas coisas. 

Eu tenho um mecanismo de busca. O nome do ilustre colega, eu coloco lá e 

descubro que ele aparece em umas dez fichas, já fiz isso, claro, pra ver quem são as 

pessoas. O pessoal da minha área consulta o Currículo Lattes, eu consulto o Currículo 

Lattes e as fichas do SNI, os dois, e daí eu tenho a informação completa. 

Bom, então eu simplesmente queria dizer isso, esse tem sido o nosso trabalho. 

Nessas idas e vindas, eu encontrei uma frase do Florestan Fernandes numa 

revista da SBPC, com a qual eu concordo integralmente.  

Ele diz: “É preciso que aqueles que foram [ou seja, punidos], tenham maturidade 

para não cair no acerto de contas. Não existe acerto de contas na história. As situações 

mudam. Os equilíbrios de poder se deterioram e se refazem, e as exigências das 

situações novas impõem novos caminhos e novos fins. O passado se foi, o presente tem 

a face recomposta e os enigmas históricos que merecem ser enfrentados e resolvidos. 
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As grandes bandeiras culturais – qualidade do ensino, natureza da pesquisa 

criadora, a verdadeira ciência – não tombaram com os feridos, e tremulam, como antes, 

no topo de uma muralha inacessível, que nenhuma modalidade de crise logra destruir.” 

Acho que a perspectiva é exatamente essa. Nós temos determinadas bandeiras 

muito claras, etc., e é dessa forma que vamos agir. 

Outra coisa que eu acho que nós temos que levar em conta é, bom, eu estou me 

referindo aí, um pouco, à minha própria experiência pessoal. 

Eu era estudante, 4º ano de Engenharia, em 1964, e fui obrigado a interromper o 

meu curso, principalmente porque eu era aluno de uma das escolas, absolutamente, 

pioneiras nesse país. Esse país teve grandes experiências educacionais. A criação da 

Universidade de São Paulo é uma delas, sem dúvida nenhuma. Precisamos refletir muito 

sobre isso. E a Física, que vem depois, é herdeira absoluta da criação da USP, em 1934. 

Eu, talvez, fale um pouquinho sobre isso.  

Mas eu era aluno do ITA, Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que também 

teve uma contribuição grande da USP, que se não existisse a USP, o ITA teria mais 

dificuldades.  

E o ITA teve uma contribuição muito importante na graduação da Engenharia no 

país, principalmente nos itens Engenharia Elétrica, Telecomunicações, em geral, 

Aeronáutica, etc. A Aeronáutica deu uma contribuição inestimável.  

E nós tínhamos uma vida no ITA, até 1964, que era uma vida brilhante, com 

atividades políticas, culturais, etc., melhor nível possível. E um Centro Acadêmico 

financiado pela Aeronáutica, o orçamento do Centro Acadêmico era parte do... Era 

incrível! 

Daí, em 1963, nós fizemos a campanha, nós, o meu grupo fez a campanha pro 

deputado estadual, o professor Schenberg, nós levamos o professor Schenberg lá, 

transportado numa van da Aeronáutica, ida e volta, claro. 

Bom, isso mudou em 1964. Quando eu vi aquela exposição sobre o Regimento 

Disciplinar da USP, eu achei muito curioso, porque tem um item, lá no Regimento 

Disciplinar, que diz que o reitor pode eliminar o aluno. Nem no ITA, naquela época, era 

assim. Quer dizer, o reitor não podia eliminar o aluno, quem podia eliminar o aluno era 

a Congregação, a Congregação podia votar. Eliminar, se usava a palavra desligar, 

desligando o aluno. 
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Então, eu achava que eu ia ser desligado pela Congregação, por ter sido preso, 

etc., em 1964. Preso, no regime militar, significa quatro meses de prisão. É um 

pouquinho, só que não tinha tortura, claro, era um ambiente mais fino. 

Bom, muito bem, sabe o que eles fizeram com o Regimento Disciplinar? Eles 

mudaram o Regimento Disciplinar, eles mudaram pra não passar na Congregação, claro, 

deram poder ao comandante, do Centro Técnico da Aeronáutica, pra desligar. 

Aí eles aplicaram, sobre cerca de uns 15 alunos, o Regimento, retroativo. Claro, 

foi uma excelente solução, então, essas soluções do Regimento têm várias, não é o 

problema, de como é que você vê. 

Muito bem, eu acho que eu estou falando um pouco demais do ITA, mas o ITA 

teve duas fases, foi muito dura a fase de 1964, mas como eu disse não houve tortura, 

houve desligamentos, etc. Não havia chance de fazer um requerimento e pedir a 

rematrícula. Por isso eu tive que ir pra USP. Mas a repressão, no ITA, continuou 

durante muitos anos.  

Houve outra leva de repressão em 1974, 1975, e dessa vez as pessoas foram 

entregues ao DOI-CODI, dessa vez foram entregues ao DOI-CODI, os alunos, e 

torturados. Torturados. E o pessoal que fez isso continua por aí! Continua por aí! 

Continua por aí! 

Há cerca de cinco anos, houve um reitor do ITA que resolveu fazer uma grande 

reconciliação, no que ele estava absolutamente correto, muito favorável a isso, meus 

colegas na época também foram, etc., e houve, realmente, uma reconciliação. 

Então, hoje eu sou engenheiro, “Honoris Causa”, do ITA, eles não podiam me 

dar o título, pelo menos me deram alguma coisa.  

E esse reitor, depois, foi demitido. Você nunca deve ter ouvido falar da demissão 

de um reitor. Por incrível que pareça, o reitor do ITA pode ser demitido “Ad nutum”, 

como se diz “Ad nutum”, do latim. Acho que é isso. Pode ser demitido, não tem 

mandato, certo? E isso é assim até hoje. Até hoje. Em pleno regime democrático, dito na 

Comissão da Verdade, criada pela Câmara Municipal de São José dos Campos, vai lá 

um brigadeiro, da Reserva, e diz que é isso mesmo, na frente de todo mundo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem manda, aqui, sou eu. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Quem manda, aqui, 

sou eu, incrível, não é? 
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Então coisas desse tipo, na USP, são mais amenas, são mais amenas sob esse 

aspecto. 

Aliás, eu sou uma grande contradição de como é que a USP funciona, porque eu 

fui colocado pra fora em 1964, fiquei vários meses fora de circulação, etc. 

E é claro que eu não sou bobo, tratei de fazer novo vestibular, garanti a minha 

entrada na Escola Politécnica, na época. E acabei entrando na Escola Politécnica, 

concluí o curso na Escola Politécnica, e eu garanto a vocês que eu fui extremamente 

bem recebido na Escola Politécnica.  

Eu e os meus colegas, que viemos do ITA, quer dizer, numa escola como a 

Escola Politécnica, não havia o ambiente que havia na Faculdade de Medicina, é 

incrível isso. Eu acho essas conversas da Faculdade de Medicina, e fico um pouco 

espantado, tá? 

Eu fui extremamente bem recebido na Escola Politécnica, eu não posso reclamar 

um “a” deles. 

Muito mais bem recebido ainda, é claro, no departamento de Física, na velha 

Faculdade de Filosofia, mas aí, era outra conversa, era outra conversa. 

Bom, muito bem, então eu acho que a gente tem que levar em conta o fato de 

que a USP é muito diferenciada, a USP era muito diferenciada, e que as universidades 

no Brasil, em 1964, eu vou dizer pra vocês, em 1964 havia no Brasil, no máximo, 100 

mil estudantes universitários, não mais do que isso. Hoje há sete milhões, ou oito, ou 

mais, sei lá. Cem mil estudantes. Hoje, é absolutamente incrível!  

Talvez um dos grandes erros do desenvolvimentismo do Brasil, a partir da 

década de 1930, foi não ter investido muito mais dinheiro em educação. Muito mais 

dinheiro em educação. E isso iria se refletir no PIB econômico de maneira direta, não é? 

Quer dizer, há estudos sobre isso, muito interessantes. 

A educação era uma elite da elite. Quer dizer, aquela bela escola secundária em 

que a minha avó falava francês, eu também aprendi francês na escola secundária. Eu 

tinha um grande amigo, eu sou de perto de Taquaritinga, Araraquara, o francês era 

ótimo e um grande amigo meu tinha estudado em Taquaritinga, e o Giannoti foi 

professor dele de Filosofia, lá em Taquaritinga, em Taquaritinga, mas isso é outra coisa. 

Os egressos da Faculdade de Filosofia começaram a vir para o interior dar aula, 

então eu tive aula com egressos da Faculdade de Filosofia. Como mudou! Como 

mudou! Então, nós precisamos refletir um pouco essas questões todas, o país mudou 

muito, o país mudou muito. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



90 
 

Bom, vamos voltar então, à Física.  

A Física, o Departamento de Física, como eu disse aqui, ele tem origens 

absolutamente gloriosas. Aliás, o início da Universidade de São Paulo é um projeto 

gestado pela elite paulista na época, Armando Sales de Oliveira e companhia limitada, 

os Mesquitas, etc., etc., absolutamente bem-sucedido e glorioso. 

Um professor da Escola Politécnica, um matemático, chamado Theodoro 

Ramos, foi à Europa contratar esses professores estrangeiros, a técnica foi trazer os 

professores estrangeiros, e não, mandar os alunos pra lá. 

Em Física, ele acertou de uma maneira brilhante, absolutamente brilhante, eu 

acho que mais do que em outras áreas. Apesar dos Lévi-Strauss da vida, Bastide e 

companhia, ele acertou.  

Ele trouxe uma pessoa que era uma indicada, talvez por um dos maiores físicos 

europeus da época, Enrico Fermi. Aliás, ele tentou contratar o próprio Fermi, ele tentou 

abordar o Fermi também, ele era muito bem informado, Fermi já tinha um compromisso 

de sair da Itália, até por razões políticas, tinha pensado em ir pros Estados Unidos e 

indicou um assistente dele, etc. e tal, que era um fulano absolutamente informado sobre 

a Física do século XX, da primeira metade do século XX. 

A primeira metade do século XX foi gloriosa a época gloriosa da Física, o 

estabelecimento da Mecânica Quântica, da Relatividade, a utilização dessas novas 

ideias. Foi isso que esse fulano trouxe pra cá, e ele teve alguns assistentes, os assistentes 

dele eram os alunos, pra quem ele dava aula na Escola Politécnica, começou a vida 

dando aula.  

A Física se instalou na região da Escola Politécnica, na Três Rios, etc., e dando 

aula ele conseguiu captar alguns assistentes. E os dois primeiros assistentes dele foram 

Marcello Damy de Souza Santos, que é a pessoa que fez o contato com a Marinha 

depois, que foi muito importante para a Marinha, que desenvolveu o Sonar, por certo 

era um fulano que tinha cacife em Eletrônica, não é? 

E o outro assistente dele foi o Mário Schenberg. 

Mário Schenberg foi um militante comunista durante a vida toda, mas, além 

disso, ele era um físico excepcional. Ele era um físico excepcional que podia estar 

trabalhando em qualquer lugar do mundo, podia trabalhar em qualquer lugar do mundo. 

Ele tem trabalhos que são trabalhos lembrados até hoje, ele era um fulano que era ímpar 

na comunidade de Física, e fez a opção de ficar no Brasil, fez a opção de ficar no Brasil. 

Então, realmente, ele era um norte importante nos termos de Física Teórica, pra nós. 
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Físico experimental, o senhor Marcello Damy de Souza Santos, com o Sr. Paulus 

Aulus Pompéia, uma pessoa muito importante na fundação do ITA. 

E foi mencionado, aqui, o Oscar Sala, que é de uma geração, um pouquinho, 

mais nova, e também foi assistente do Wataghin, que foi o professor italiano que veio 

pra cá. Que teve um papel importante depois, porque participou do grupo que conseguiu 

que a Fapesp não fosse corrompida, há todo um grupo que conseguiu isso, foi um deles. 

Então, vejam bem a nossa origem, a nossa origem, e tenho sido absolutamente 

fiel a essa origem. 

Nós fomos atingidos apenas em dois casos, houve duas pessoas aposentadas, que 

foram o Schenberg, que sem dúvida foi aposentado devido à sua militância política, 

absolutamente aberta, reconhecida, ele tinha sido deputado em 1946, 1947, foi cassado, 

etc. E tinha sido eleito de novo em 1962, ele foi eleito, mas não foi diplomado. 

E ele me contou. Ele me contava isso, dizendo, “Veja só, veja como essa política 

é, esta mulher me convidou para ser deputado, pra ser candidato, me ofereceu a legenda, 

fez força pra que eu fosse candidato, e depois ela foi a primeira a entrar com recurso no 

Tribunal contra a minha diplomação”, essa mulher era a dona Ivete Vargas, tá? Líder do 

PTB. Ele contava isso pra mim depois, rindo, e eu dizia, “Política é assim, tal, a gente 

tem que olhar isso de outra forma.” 

Então, veja bem, a gente perdeu uma pessoa que era um norte, sob o ponto de 

vista de Física, sob o ponto de vista de Física Teórica, ele era um grande líder da Física 

Teórica, e também político. Que nos ensinava coisas desse tipo, que a dona Ivete Vargas 

era assim, então era um problemão. Tudo bem, tudo bem. 

Foi cassado também, no Instituto de Física, aí são as agruras da ditadura militar. 

Quer dizer, havia uma pessoa, que tinha sido assistente do Schenberg, tinha feito uma 

carreira absolutamente brilhante nos Estados Unidos e tinha decidido assumir uma 

cátedra no Instituto de Física, foi um mais jovem, estava trazendo todo um grupo. 

Fulano que, politicamente, ele era, no máximo, um liberal, apolítico, alguma coisa desse 

tipo. Absolutamente brilhante e que era a nossa esperança contra, esse homem vai dar 

um norte. Mas então ele é cassado. Por que ele foi cassado? 

Ele foi cassado porque ele estava no Rio. E o professor Eremildo Vianna, 

famoso Eremildo Vianna das crônicas do... O Gaspari fala nele até hoje, do famoso  

Eremildo, idiota. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É. 
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O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Famoso, certo? O 

Eremildo Vianna conseguiu enfiar, nas cassações de 1969, todos os seus inimigos. Aí 

cassou o professor Jayme Tiomno, Jayme Tiomno e a sua mulher, mulher que era físico. 

Cassou o professor Leite Lopes, que era um físico conhecido que tinha sido aluno do 

Schenberg, que estava no Rio, e a sua mulher. Isso é absolutamente incrível, cassava a 

família. Então nós fomos atingidos, foram os dois únicos casos. 

Não houve outros casos. Não houve outros casos porque não houve delações, 

quer dizer, não havia uma luta interna, dentro do Instituto de Física, do nível que teve na 

Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina é uma luta interna, uma luta interna 

entre grupo A e grupo B, antessemitismo pelo meio, o diabo. 

Bom, daí as pessoas se aproveitam. E delatam. As cassações são isso. Se, é num 

local em que não há essa luta interna, não há problema, é por aí. Outros indivíduos que 

tinham certa militância, que era do “Partidão”, etc., etc., escaparam. Teve amigo meu 

que foi rápido pra França, e não teve problema. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Escapou. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Outra coisa é o 

seguinte, tem que se entender que a Universidade, através de professores que nem eram 

muito politizados, foi citado, aqui, o caso do Eurípedes Simões de Paula.  

Olha. Nenhuma das pessoas que eu conheço que tiveram que sair rápido, porque, 

problemas com a polícia, etc., e voltaram. Voltaram e não tiveram nenhum problema em 

receber o seu salário. O salário de ninguém foi cortado, eu não conheço uma pessoa que 

tenha tido o salário cortado, esteve presa e teve o salário cortado, quer dizer, não 

conheço, não houve casos desse tipo. Exceto a Ana Rosa Kucinski. 

O caso da Ana Rosa está na garganta, não sei o que é isso. Certo? Num Instituto, 

como o Instituto de Química, que não tinha nada. Por que ocorre esse caso? 

Então a gente tem que pensar, na Universidade há casos dois dos lados, há 

problemas de um lado e problemas de outro, há muita gente que colaborou, ajudou, e 

outros que se aproveitaram da situação pra se livrar dos seus... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Concorrentes. 
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O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Concorrentes! No 

fundo concorrentes, porque não há nada neles. 

Então, eu acho que é tipicamente o caso da Faculdade de Medicina, mas não é o 

caso da Filosofia. A Filosofia é mais o problema da inserção intelectual, é isso ou não 

é? Era um Florestan Fernandes que era conhecido, conhecido, como o Schenberg, que 

era também conhecido também. Não havia mais do que isso. 

Bom, eu não sei, muito mais, o que eu posso falar. 

No Instituto de Física a perda grande, que eu acho que nós tivemos, foi com os 

alunos. Aí é outra história, completamente diferente. Eu acho que nós tínhamos um 

ambiente muito rico, que se discutia o país, etc., e muitos alunos fizeram opções 

políticas que foram trágicas.  

Amigos meus, às vezes íntimos, etc., e eu tive muita sorte, porque quando a 

situação... 

Eu fui contratado como professor da USP muito cedo, aliás, eu quero falar sobre 

essas questões das contratações na USP, muito interessantes. Mas eu não tive problema 

nenhum na Escola Politécnica, eu me formei, comecei a trabalhar, pago pelas famosas 

verbas federais, que na área de Ciência e Tecnologia havia isso. Não havia nenhuma 

discriminação política, absolutamente nenhuma, e eu cheguei a ser contratado como 

professor, instrutor, eu tenho a impressão que era, antes de ter feito mestrado, inclusive, 

isso hoje é impensável.  

E era muito interessante, porque não havia, absolutamente, nenhuma, nenhuma 

barreira política, tudo isso era possível. Aliás, eu fui contratado na cátedra de Física da 

Escola Politécnica, para dar aulas para os engenheiros, que eles precisavam de gente. 

E num determinado momento eu fiquei muito preocupado com a situação 

política em geral, o que ia acontecer, o que não ia acontecer, e decidi sair do país, 

inclusive me demiti. Meu ilustre catedrático, que é um fulano mais ilustre, catedrático 

sabe de tudo, a maior parte deles eram, realmente, rinocerontes, mas tinha muito 

ilustres. Ele falou pra mim, “Não, você pede licença sem vencimentos, e eu seguro o seu 

contrato. Você vai ver que você é muito bom, quando você quiser voltar tem um 

emprego.”  

E foi o que eu fiz. Eu fiquei cinco anos com licença da USP, sem vencimentos, 

eu só voltei assim, quando em primeiro lugar eu descobri que não tinha problema na 

Auditoria Militar. Não tinha condenação nenhuma no maldito processo do Crusp, dava 

pra voltar. 
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Em segundo lugar, se eu não voltasse, eles não iam mais renovar o contrato. Aí 

decidi voltar.  

Aí que eu aprendi que existia esse setor de segurança, instalado dentro da 

Universidade. Esse setor de segurança foi instalado, na Universidade, em 1972, 

provavelmente no fim do mandato do professor Miguel Reale. 

Eu tenha a impressão de que o professor Miguel Reale foi um grande reitor, e 

resistiu porque era ele que poderia fazer isso. Tinha uma Comissão pra eles lá, mas 

enfim essa Comissão acabou sendo instalada.  

E o que foi instalado na Universidade de São Paulo foi um ramo, uma agência 

do SNI. O SNI tinha uma agência central no Ministério da Educação, e tinha agências 

que se reportavam a essa agência central, e todas as unidades federais fizeram pressão 

pra que a USP tivesse, também. A USP entrou alguns meses depois, eu acho que houve 

resistência na USP, mas acabou a USP entrando. 

Então, havia uma agência do SNI instalada junto à Reitoria e, qualquer contrato 

novo, ou qualquer mudança, mudança de regime, no meu caso era uma mudança de 

regime, era uma passagem de tempo parcial para tempo integral. 

O contrato chegava à Reitoria, era feito uma cópia xérox, ou sei lá como era feita 

a cópia na época. Mas uma cópia do contrato seguia os caminhos normais da Reitoria e 

a outra cópia do contrato ia pra essa comissão, para essa assessoria, chamava-se Aesi, 

Assessoria Especial de Segurança à Informação. Essa Assessoria Especial examinava, e 

acabava dando um parecer. Se o parecer fosse contrário, isso ia para o reitor e, 

normalmente, o reitor aceitava o parecer da Aesi, e o contrato estava bloqueado. 

Isso funcionou, na USP, de 1972 a 1983, por aí, até um determinado reitor, 

Antônio Hélio Guerra Vieira, que nos fez esse depoimento. O depoimento dele foi 

ótimo, ele nos explicou como ele desmontou essa comissão, e o pior é que ele queimou 

os documentos, quer dizer que nós não temos as fichas.  

Diz ele que, quando ele assumiu, tinha 20 casos parados, ele chamou todo 

mundo, descobriu que 10 deles ainda estavam interessados na USP, os outros 10 não 

estavam mais interessados, citou até o Pérsio Arida, mandou contratar todo mundo e 

acabou. Mas, durante um longo período, era assim que funcionava. 

Aí entra o Brasil. O Brasil é o pessoal do “Deixa disso”, certo? E o pessoal do 

“Deixa disso” são todos nossos amigos. Comandados pelo Eurípedes Simões de Paula, 

em primeiro lugar e vários outros. Que iam pedir, “Olha, você, por favor, etc. e tal...”, 

eu não vou dizer quem pediu, no meu caso. Era o diretor do meu Instituto, ele achava 
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que eu era uma pessoa importante, afinal de contas eu tinha um doutoramento 

americano, o que é isso? E ele falou pra mim, “Eu vou resolver o seu caso”, e de fato 

resolveu. 

Outras pessoas tinham um poder de solução, o Antônio Cândido tinha esse 

poder, várias pessoas, então tudo bem, alguns casos funcionavam, outros não. E isso foi 

um período longo. 

Nós temos toda a documentação do SNI dessa época, o problema é analisar, 

porque são nomes diferentes, situações diferentes, etc. 

Bom, a situação no Instituto de Física, eu acho que ela foi pior, justamente, na 

época em que eu estive fora do Brasil, que essa foi a época de engajamento político de 

vários estudantes. Nós tivemos vários estudantes que abandonaram o curso devido a se 

engajar num grupo político ou noutro, vários, vários, alguns, alguns foram mortos, 

presos e mortos. 

Alguns foram presos, sobreviveram e vieram terminar o curso, coisa que nós 

aceitamos sem nenhum problema. E isso houve. Houve até casos que a gente tem 

dificuldade de mapear, porque se o fulano saiu do Brasil e ele foi morto no Chile, aí é 

impossível descobrir. Perdemos várias pessoas nesse tipo, agora isso... Isso faz parte da 

história do país, certo? Parece que, realmente, é muito difícil, muito difícil mapear. 

Olha; uma das coisas que nós fizemos, e que eu posso, talvez, deixar aqui com a 

Comissão Estadual é... Eu fiz um trabalho, a pedido da Janice, a Janice é a minha chefe 

nessa história, e a Janice tem uma amiga aí na Comissão Nacional, que me cobra coisas. 

Então, existe o que se chama de “Linha do Tempo na USP”. O que eu tenho aqui 

é uma “Linha do Tempo na USP”, com alguns errinhos, mas aqui está tudo o que 

aconteceu na USP. 

Eu tenho uma interpretação um pouco diferente do... Um pouco diferente não, 

concordante com o que o professor Colli falou hoje de manhã, porque eu acho que há 

uma tensão, dentro da Universidade de São Paulo, que é uma tensão não resolvida, não 

resolvida. E eu vou dizer qual é a tensão. 

A tensão é a fundação da Faculdade de Filosofia. Porque a fundação da 

Faculdade de Filosofia implicaria que os cursos básicos seriam conjuntos para todas as 

áreas.  

A Universidade de São Paulo, eu aprendi isso nos Estados Unidos, olha, a minha 

passagem pelos Estados Unidos foi, absolutamente, excelente.  
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Nos Estados Unidos, as grandes universidades americanas, o aluno entra pra 

universidade, ele entra pra universidade, ele não entra para um particular curso da 

universidade, e ele faz opções depois. Isso pra não dizer cursos nos de Medicina e 

Direito, porque Medicina e Direito são cursos de pós-graduação, especialização ou pós-

graduação, nos Estados Unidos. O aluno faz uma graduação em estudos gerais ou em 

alguma coisa desse tipo e depois se candidata a fazer um curso de Direito ou de 

Medicina. Os alunos entram para a universidade. 

Imagina que nós nunca conseguimos resolver esse problema.  

A impressão que eu tenho é que o reitor Ulhôa Cintra, que é o reitor 

imediatamente anterior ao Gama e Silva, era um médico ilustre, absolutamente ilustre, e 

que tentou, tentou... Ele, sem dúvida, tentou dar forças às áreas de pesquisas da 

Universidade, de pesquisa básica, de tempo integral, ele fez uma tentativa, foi um 

excelente reitor. 

Ele foi sucedido pelo Gama e Silva, com o compromisso de continuar nessa 

linha, e essa pessoa foi traída pelo Gama e Silva, quer dizer, o que houve foi uma 

traição. Gama e Silva foi o grande vilão nessa história toda, concursado, continua com 

seu retrato lá, na galeria de reitores e na Faculdade de Direito também. Mas enfim, tudo 

bem, quer dizer, houve um retrocesso muito grande. E sempre vai, há movimentos 

oscilatórios, na USP. 

Eu também tenho a impressão de que um grande reitor da USP, eleito vice-

reitor, que o Gama e Silva era reitor da USP e ele tinha tanto poder junto aos militares, 

que ele mantinha sua posição de reitor enquanto ministro da Justiça, portanto quem 

assumia a reitoria da USP era o vice-reitor. 

Havia um vice-reitor em exercício, durante algum tempo foi o professor Ferri, 

que a impressão que eu tenho é que até era uma pessoa afável, mas não teve saúde 

suficiente para agüentar, correto? E, num determinado momento, foi eleito como vice-

reitor em exercício, um professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Hélio 

Lourenço de Oliveira. 

Numa dessas manobras do regime militar, ele não era o candidato do Gama e 

Silva, não era o preferido por eles, mas parece que o governador, na época, talvez o 

Paulo Egydio, preferisse uma pessoa que não fosse ligada ao Gama e Silva. 

Muito bem, o Hélio Lourenço tenta, tenta, implementar uma reforma na USP, e 

eu tenho a impressão que essa reforma, nós devíamos tentar recuperar, até, na Comissão 

da Verdade. 
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Quais são as ideias do Hélio Lourenço? Porque eram ideias, digamos muito mais 

contemporâneas em relação ao que devia ser a Universidade. Bom, essas ideias... 

O Hélio Lourenço foi cassado. O Hélio Lourenço foi cassado porque protestou 

contra as primeiras cassações. Ele mandou um telegrama ao ministro da Justiça da 

época, protestando contra as cassações do Florestan Fernandes, Vilanova Artigas, e eu 

acho que do Tiomno, foram os três primeiros. No dia seguinte, ele entrou na lista de 

cassações. Então, a resposta ao telegrama dele foi ele ter entrado na lista. Aí não foi 

possível segurar, e tudo bem. 

E a reforma na USP foi uma reforma, aliás, a reforma na USP, ela foi, em parte, 

imposta pelo Governo Federal. São essas grandes contradições do Brasil, quer dizer, eu 

pré-1964, eu lutava pelas reformas de base, uma das reformas de base era a reforma 

universitária, e a reforma universitária era o fim da cátedra vitalícia. 

Nós não temos, muito, ideia do que era universidade, do que era reforma 

universitária, mas o fim da cátedra vitalícia, o problema dos excedentes, a ditadura 

resolveu esses problemas, liquidou com a cátedra vitalícia. 

Havia propostas, consultorias americanas muito claras, apontando o atraso da 

cátedra vitalícia, e isso foi engolido pela USP, com algumas resistências, da Faculdade 

de Direito, da Faculdade de Medicina. Isso ocorreu na USP. 

Bom, então eu falei que nós estamos investigando essas fichas do SNI, eu tenho 

aqui essa “Linha do Tempo”, a “Linha do Tempo” dá os nomes, tem coisas incríveis 

que ocorreram na USP. 

O Gama e Silva, ele conseguiu instituir uma comissão, o Colli hoje falou dos 

nomes dessa comissão, são nomes conhecidos, estão aqui na minha “Linha do Tempo” e 

houve tais pessoas que aceitaram fazer isso. Essa comissão era conhecida como 

“Comissão Secreta”, não se sabia se ela existia ou não existia, ela não ouviu ninguém e 

ela chegou à conclusão de que tinham que ser dispensados, do serviço público, cerca de 

50 professores. Os nomes estão aqui. 

Aí eles pegam nomes na Universidade toda.  

Olha, esse assunto vazou pra imprensa na época, foi publicado pelo “Correio 

Paulistano”, depois “O Estado”, e eles tiveram que voltar atrás, eles só conseguiram 

dispensar, na época, só conseguiram dispensar as cinco pessoas da Faculdade de 

Medicina.  

A Faculdade de Medicina foi impossível não dispensar, porque os médicos eram 

tão poderosos, que eles conseguiram chegar ao Adhemar de Barros. 
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O Adhemar de Barros dispensou essas pessoas no último dia de vigência do Ato 

Institucional n° 1, que tinha poder para dispensar em nome do serviço público. Os 

outros não foram dispensados, mas foram dispensados depois, em 1969. Aí o papo foi 

outro. O Schenberg estava nessa lista, não foi dispensado. Houve essa lista. 

Era, tipicamente, uma lista de delação. Problemas internos, etc. e tal. 

Outra coisa que eu acho que vale a pena falar, é o seguinte, entre os apoiadores 

do Golpe, em 1964, houve várias pessoas que logo perceberam que nós poderíamos 

apoiar até certo ponto, mas não estavam de acordo com exageros. 

Um dessas primeiras pessoas foi Paulo Duarte. Paulo Duarte publica uma carta 

muito bonita, no “Estadão” de maio, 15 de maio de 1964.  

Nessa carta ele protesta, por exemplo, contra a prisão do Schenberg, mas ele é 

divertido, ele diz, “Olha, o Mário Schenberg é um comunista conhecido, então ele 

poderia ser preso, porque foram presos Celso Furtado, Dalmo, etc.”, então, quanto a isso 

tudo bem, ele não vai ser contra a prisão do Mário Schenberg.  

Mas daí, ele é contra que ele seja preso de madrugada, que destruam obras de 

arte na casa dele, livraria, tal, e mais do que isso, que impeçam que o professor Ferri, 

diretor da Faculdade de Física, de ir falar com ele no DOPS, no dia seguinte, que isso 

era um absurdo. Então, Júlio de Mesquita publica essa carta toda... 

O Brasil é isso, não é? Ele também protesta contra a prisão do Warwick Kerr, 

que era um biólogo que estava se tornando conhecido, e que foi preso no interior de São 

Paulo, não sei se em Ribeirão ou Rio Claro, acho que em Rio Claro, simplesmente por 

uma aposta, um delegado apostou com alguém que poderia prender um professor em 24 

horas, e de fato prendeu, é mais ou menos por causa disso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ganhou a aposta. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Ganhou a aposta. 

E o Paulo Duarte, também é o primeiro a protestar contra as primeiras invasões 

na Maria Antônia, ele fala isso claramente, que invadiram a Maria Antônia, e agrediram 

alunos, e espantaram professor estrangeiro que não entendia nada o que se passava, e 

daí por diante. 

Então, nesse período inicial há uma oposição liberal ao regime, que permanece 

até 1969, quer dizer, a partir de 1969 a situação é outra, completamente, completamente. 
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Bom, a dificuldade que nós temos, no momento, é trabalhar com essas 

informações. Nós temos informações, aqui, que são muito, mas muito interessantes. Eu 

não quero nem divulgar muito essas informações, porque eu acho que elas precisam ser 

checadas, e trabalhadas. A gente tem que fazer um trabalho científico nisso. 

Esse pessoal dessa Assessoria de Informação e Segurança da USP, eles 

produziram fichas notáveis. Olha, aqui tem vários nomes de pessoas. É claro que eu sei 

disso, porque tinha uma ficha minha, e quem me deu a minha ficha foi o Rodrigo Patto.  

O Rodrigo Patto me entrevistou, e eu achei muito estranho que ele me 

entrevistasse, ele me procurou e eu falava pra ele, “Eu não tenho nada com a USP, meu 

problema é o ITA.” Ele falava “Não, é na USP”. E aí eu falei, “Mas o que é que tem na 

USP, comigo?”  

Aí ele me mostrou as fichas, pô aí que eu percebi que tinha essa comissão, que 

tinha fichas, mesmo eu não tinha percebido isso. Isso há alguns anos, tá? 

Bom, essas coisas existem por aí, e eles ficham deus e todo mundo, é incrível 

que o professor Sala tenha 80 entradas, nas fichas! Mas é o problema da Fapesp, e eles 

brigam entre eles. Tem fichas, por exemplo, criticando o reitor Orlando Marques de 

Paiva, a impressão que eu tenho, é que o reitor Orlando Marques de Paiva fazia tudo o 

que eles queriam.  

No entanto, eu tenho aqui uma ficha aqui, sobre o Orlando Marques de Paiva, 

que diz o seguinte, “Professor Orlando Marques de Paiva, reitor da USP, não está 

sensibilizado com a agitação estudantil e não reconhece ser aquela Universidade, o 

principal reduto estudantil, em São Paulo. Não dinamizou suficientemente a Easi/USP e 

a mantém sob seu controle, prejudicando, dessa forma, a difusão de informações. O 

procedimento desse reitor demonstra sua maior preocupação com a sucessão da 

Reitoria, prevista para outubro de 1977, do que com um crescimento da agitação 

estudantil naquela Universidade.” 

As fichas são nesse nível, tá? Tem uma ficha que eu achei muito divertida, que é 

sobre um amigo meu.  

Fulano foi meu contemporâneo no ITA, um ano mais velho, professor do 

Instituto de Matemática e Estatística, é um dos indivíduos que criou a Computação, no 

Instituto de Matemática e Estatística, não é uma pessoa de Esquerda, é um liberal, no 

máximo.  

E há uma ficha terrível contra ele, inclusive dizendo que ele quer criar um grupo 

judaico-comunizante no IME. Quer dizer, isso o pessoal falava da Faculdade de 
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Medicina, lá também. Eu fico horrorizado. Eu nem entrei em contato com esse fulano e 

falei, “Olha o que dizem de você.” Bom, e daí pra adiante.  

Tem outras fichas aqui, que falam de pessoas... Olha aqui, nomes, etc., e daí pra 

adiante. Nós temos tudo isso, vamos ter que trabalhar com isso, ir com calma. 

Bom, enfim, é isso que eu queria dizer, eu acho que temos que ir com muita 

calma nisso, porque senão... Há algumas informações recentes, que chegaram até nós, 

eu acho que tem uma que chegou através de você, que é uma lista de pessoas atingidas 

pelo 477, aí você vai verificar e não é verdade, aquilo. É um problema, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aquela é uma lista feita pelo SNI, isso aí não fomos 

nós que fizemos. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Não, eu sei, eu sei. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que é mais louco é isso. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – E o mais louco é que 

eu tenho amigos, fora de São Paulo, que foram atingidos pelo 477.  

Tem um que é um físico ilustre, atualmente, é amigo meu. E eu fui ver se o 

nome dele estava lá, o nome dele está lá! Aí me deu credibilidade, eu achei que a lista 

era séria. Só que em relação à USP não é, não é séria em relação à USP, eu chequei 

(ininteligível). 

Bom, enfim, temos que pensar nessas coisas, nós... E a gente tem que trabalhar e 

é difícil fazer essas coisas.  

Talvez eu deva mencionar a vocês... O Bernardo está aí, tudo bem Bernardo? 

O caso da Ana Rosa era o processo que ninguém achava; o maldito processo, 

ninguém achava. Então, num determinado momento, eu comecei a achar que não existia 

o processo.  

E o problema é que eu vou conversar com um dos meus velhos amigos, nosso 

velho amigo, com quase 90 anos de idade, que fez um belo depoimento a favor da Ana 

Rosa, e ele dizia, peremptoriamente, para mim, que ele não tinha feito esse depoimento, 

as pessoas se esquecem. Ele me contava do ambiente da época, que era extremamente 

duro, repressivo, achava que tudo isso era fajutado, e que ele não fez o depoimento. 

Então é difícil, é difícil, é difícil. 
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Bom, eu acho que eu falei demais, você me desculpa. Tudo bem. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só pra esclarecer a questão da Aesi, ou ASI, esse é um 

documento que nós encontramos, não é interpretação, é documento que está assim, da 

estrutura de Repressão que a ditadura montou, a partir de 1964, que é o Sistema 

Nacional de Informações, e lá, tem que todos os Ministérios têm DSI, que são as 

Divisões de Segurança e Informação, que cada Ministério tem também, abaixo dessas 

DSI’s, as ASI’s, ou AESI’s, que dentro do Ministério da Educação são as universidades, 

obviamente, dentro do Ministério das Minas e Energia tinha a Petrobrás, etc., e que 

eram grupos do SNI, que tinham a função de vigiar, para informar a central, que era o 

SNI. 

O mais sensacional é que a imagem que se tinha é que era controlado pelos 

militares, o centro estaria no Estado Maior das Forças Armadas, mas não é. Até o 

Estado Maior das Forças Armadas se reportava ao SNI. Então, toda a estrutura de 

arapongas e espiões dos ministérios, que se desdobrava numa rede capilar, que ia pra 

dentro das faculdades e dentro das universidades, se reportavam à DSI do Ministério, 

que se reportava ao SNI, para se reportar apenas, e tão somente, ao ditador, que els 

chamavam de presidente. 

Então, pra nós é muito importante esse esclarecimento porque, como tem essa 

informação da Aesi dentro da USP, tinha a ASI dentro de todas as outras universidades 

públicas. As universidades particulares, provavelmente, tinham grupos de controle e de 

perseguição, mas eram externos, não faziam parte da estrutura da universidade, como a 

PUC, por exemplo, mas, nas universidades públicas, estavam ligadas ao reitor. 

Como a Petrobrás, por exemplo. A gente ouviu, aqui, o Shigeaki Ueki e ele 

reconheceu que era a Aesi, que tinha dentro da Petrobrás e ele disse, “Não se reportava 

a mim, eu não sei o que eles faziam, se reportavam ao ministro”, então, era diretamente 

ligado ao gabinete do ministro. 

Então, só pra gente poder... 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Só um esclarecimento no caso 

da Aesi da USP, no caso das contratações, o que eles faziam, eu sei, porque eu vi a 

minha ficha, eles pediam informação sobre a pessoa pra todos os órgãos de segurança, 

pro DOPS, pro DOI-CODI, para o próprio SNI, e daí eles reuniam todos e entregavam 

para o reitor. 
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O SR. IVAN SEIXAS – É, tem uma ficha que a gente pegou da ASI da Agência 

Nacional do Petróleo, sobre a Petrobrás, em que eles pedem informação sobre uma... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma senhora que está... 

 

O SR. – (Ininteligível) na ficha. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está pedindo informação sobre Maria Aparecida do 

Vale, que era auxiliar de escritório nível II, que estava pleiteando um emprego e eles 

pedem informação, que é a chamada ficha política, o atestado político, e tal. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É. Exatamente. 

Mas eu só queria anunciar o seguinte, que no dia 24 a gente vai fazer uma 

Audiência Pública sobre a participação dos brigadistas brasileiros na Guerra Civil 

Espanhola, e vamos fazer uma homenagem a Apolônio de Carvalho e David Capistrano 

da Costa, além de todos os outros brasileiros que foram lutar contra o que viria a ser a 

ditadura Franquista, na Guerra Civil Espanhola, e depois eles saem, e vão lutar, na 

França, contra o nazi-fascismo. 

Então esse é o cartaz, dia 24, vai ser uma sessão solene, aqui nesse mesmo 

auditório, às 19h. Então, estão todos convidados. 

Maria Silvia Betti, com a palavra, por favor. 

 

A SRA. MARIA SILVIA BETTI - Muito obrigada, agradeço o convite para 

participar desse importante evento, e gostaria de dizer, em primeiro lugar, que é uma 

grande honra, para mim, pelo fato de eu não ter tido participação, contato direto com a 

Universidade no contexto dos acontecimentos que aqui se encontram em foco, mas, 

quando eu ingressei na Universidade como estudante, em 1971, a Universidade se 

encontrava sob o peso do sufocamento de todas as suas formas mais fluorescentes de 

participação, de expressão. 
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E eu pude constatar, durante os anos de graduação, o quanto isso nos prejudicava 

no exercício de uma formação propriamente dita. No sentido disso aqui, o professor 

Salinas se referiu. 

Nesse sentido, eu gostaria de dizer que a minha fala, aqui, se explica pelo fato de 

eu ter conhecido o deputado Adriano Diogo no contexto de um empenho muito grande 

meu, sempre como professora, como orientadora e pesquisadora, no sentido de colocar 

os estudantes em contato com esses acontecimentos, que não necessariamente se 

apresentam ou se colocam dentro da formação nos anos da sua, vamos dizer, do 

percurso dos estudantes, nos anos da sua formação universitária. 

Eu gostaria, nesse sentido, de reforçar as referências que no início o professor 

Salinas apresentou, a respeito do material organizado pela Associação dos Docentes da 

USP, a Adusp. E gostaria de remeter, todos aqueles que desejam ter acesso a essas 

publicações, num primeiro lugar ao livro “O Controle Ideológico na USP (1964-1978)”, 

inicialmente publicado com o título de “O Livro Negro da USP”, e depois, como o 

professor Salinas ressaltou, em 2004 reelaborado, com o acréscimo de dois anexos, com 

o título de “O Controle Ideológico na USP (1964-1978)”. 

Esse livro se encontra disponível em arquivo PDF, que pode ser baixado no site 

da Associação dos Docentes da USP, na sua versão integral, com todos os gráficos, 

imagens, estatísticas, planilhas, etc., e bibliografias, também. Acho uma referência 

extremamente importante. 

A outra referência, é o número 33 da revista da Adusp, publicado em outubro de 

2012, em que se encontram os dados a respeito da tortura e das perseguições, no 

contexto da Universidade de São Paulo. 

Bem, isto posto, eu acho que... Eu vou fazer alguns comentários, principalmente, 

movida pela seguinte preocupação, no momento em que nós estamos as universidades 

públicas se encontram em um processo de grave crise, e de grave ameaça, contra o seu 

caráter público, propriamente dito. Então, essa Universidade de que nos falaram os 

professores, essa Universidade se encontra sob o peso de uma série de ameaças, e de um 

processo de esvaziamento que não é recente, e que tem inúmeras facetas em inúmeras e 

diferentes áreas, do trabalho, do ensino e da pesquisa. 

E quando nós nos reportamos a todo esse histórico de lutas, de enfrentamentos, 

de resistência e de constituição de um movimento pela não aceitação, pela luta de 

liberação da Universidade do peso repressivo que se abateu sobre ela em 1964, a gente 

se dá conta de que existem inúmeras formas institucionalizadas na Universidade, hoje, 
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que remetem, em muitas formas, a procedimentos que lá, então, foram implantados logo 

depois de 1964, com o Golpe Militar, e logo depois de 1968, com o Ato Institucional n° 

5. 

Logo depois de 1964, o reitor Gama e Silva implantou um mecanismo intenso de 

perseguições, de caça às bruxas, e ele reuniu, na própria Universidade, um grupo que 

buscava, na ligação com os órgãos de segurança, realizar um expurgo, pautado sobre 

critérios pessoais, e feito sob medida, como o professor Salinas bem ressaltou, para 

permitir aos setores conservadores o monopólio do pensamento na Universidade. 

O reitor Gama e Silva nomeou essa comissão, à qual o professor já se referiu, a 

comissão especial, para investigar atividades, ditas, subversivas na USP, e, contrária à 

tradição universitária, a existência dessa comissão foi mantida em segredo e não foi 

informada, sequer, ao Conselho Universitário. Isso implantou um processo, dentro da 

Universidade, de perseguição, de acirrada perseguição interna, promovida pelo próprio 

reitor. 

Como a professora ressaltou, os alvos preferenciais foram, num primeiro 

momento, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas e a Faculdade de 

Medicina. E as ameaças eram constantes, porque se instaurou um clima de delação, de 

denúncias, de prisões, de processos que não eram dados a público e que criaram uma 

imprevisibilidade das medidas punitivas, inclusive com bloqueios de trâmites de 

processos de contratação. A estrutura da Universidade é seriamente afetada diante de 

todo esse quadro e, paralelamente, se encontrava, dentro do movimento estudantil, em 

processo, a luta dos chamados excedentes, pelas vagas na Universidade, e isso coloca 

em pauta a reforma universitária. 

A gente tem que lembrar que logo depois do Golpe Militar havia sido 

implantado o acordo MEC-USAID, no início do regime militar brasileiro, e o acordo 

MEC-USAID utilizou de uma espécie de sistema hibrido de créditos, inspirado no 

sistema existente na universidade norte-americana. Com isso, articula-se um processo 

de resistência. 

Em 1968, a Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, então localizada 

na Rua Maria Antônia, 294, é ocupada pelos alunos e procura-se, ali implantar, e lutar, 

pelo ideal comunitário da paridade, da igualdade de representação, e é contra esse ideal 

e essa luta, que se insurge o processo repressivo mais pesado. 

As primeiras mortes, conhecidas, de estudantes da USP aconteceram pouco 

depois de 13 de dezembro de 1968, quando foi instaurado o Ato Institucional n° 5 e, 
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uma das coisas impressionantes, é que entre os autores, ou coautores, do Ato 

Institucional n° 5, estava o reitor da USP, Luís Antônio da Gama e Silva que 

acumulava, como ressaltou o professor Salinas, o cargo de ministro da Justiça e que 

estava afastado da Universidade naquele momento. 

As perseguições que se processaram desse momento em diante, elas se deram, 

também, por meio da presença de informantes e colaboradores do regime militar dentro 

dos órgãos da Universidade de São Paulo. 

O clima de terror se instaurou, alunos, ex-alunos e professores foram presos, 

exilados, torturados, assassinados pelas forças do Estado durante a ditadura militar. 

De muitas formas, o efeito desse processo se materializou por meio de 

aposentadorias e demissões, e de um processo de evasão de pesquisadores e de 

pensadores, cuja participação havia sido, fundamentalmente, importante dentro das suas 

respectivas áreas de origem. 

Paralelamente ao Ato Institucional n° 5, houve também o Ato Complementar n° 

75, que dificultava, particularmente, a participação de cientistas, de pesquisadores da 

USP, em institutos de pesquisa ou na obtenção de recursos para a realização de 

pesquisas, ou participação em eventos, no exterior, então isso foi um dos fatores 

associados a esse processo brutal de esvaziamento. 

Dezenas de professores em uma ou outra instituição foram detidos, intimidados, 

entre eles os professores, aos quais se referiu o professor Salinas, Ana Rosa Kucinski, 

Mário Schenberg, Vilanova Artigas, Jayme Tiomno, enfim, e após as aposentadorias, 

acarretadas pelo Ato Institucional n° 5, começaram a acontecer atos sinistros, porque 

absolutamente secretos, na sua natureza. 

Por exemplo, contratos aprovados nos departamentos e nas congregações, com 

demonstração de existência de verbas para a realização das referidas contratações, 

passaram a ser arquivados sem qualquer esclarecimento, e essa comissão especial, ou 

comissão dita especial, passou a agir com plenos poderes, em várias instâncias da 

Universidade, e se manifestando de tal forma, que ela é mencionada, indiretamente, 

inclusive no depoimento dado pelo professor Antônio Cândido, que se refere a essa 

comissão especial com as seguintes palavras, no depoimento cujos extratos se 

encontram no livro que eu mencionei, “O Controle Ideológico na USP (1964-1978)”. 

Diz o professor Antônio Cândido, naquele momento, “O que se diz, e há indícios 

disso, é que há, na Universidade, uma comissão chamada ‘Comissão Especial’. Essa 

comissão é formada por professores da Universidade, e é uma comissão normal, regular 
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da Universidade, funciona na Reitoria, e ela tem, por finalidade, examinar os processos 

de contratação, de nomeação, antes de eles chegarem às últimas instâncias.” 

Foi só no decorrer dos anos 1970 que todo esse mecanismo começou a ser 

investigado, dado a público, pesquisado, e eu acho que, entre as frentes importantes de 

luta pelo esclarecimento, nesse sentido devem ser citadas as reuniões da SBPC, 

realizadas, respectivamente, em Belo Horizonte, em 1975, em Brasília, em 1976, em 

São Paulo em 1977 e 1978, depois envolvendo diretamente a USP, na Comissão 

Especial de Inquérito, na Assembleia do Estado de São Paulo. 

Quer dizer, o que se constata é que houve uma profunda e estreita aliança entre a 

burocracia universitária e os órgãos de segurança, e por esse meio, por esse canal foi 

exercido esse controle ideológico, do qual estamos aqui tratando. 

Eu acho que uma das importantes razões para que tudo isso seja investigado, 

pesquisado, documentado, com todo o empenho e afinco que tem sido, é justamente o 

fato de nós nos encontrarmos num momento tão importante de luta pela sobrevivência 

da universidade pública como tal. Uma Universidade de pesquisa, uma Universidade de 

reflexão, e uma Universidade que foi capaz de produzir momentos de importantíssimo 

empenho contra a ditadura, e contra o cerceamento de todas as formas de pensamento 

crítico e de reflexão. 

No momento em que nós nos encontramos, realizar esse debate, essa pesquisa, e 

colocar essas questões é algo que não pode ser separado do momento em que a gente 

está.  

Essa é a minha sugestão, e é nesse sentido que eu considero importante o fato de 

estarmos todos, aqui reunidos, para discutir esse assunto. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Muito obrigado professora.  

Reinaldo Morano Filho, o filho de Taquaritinga. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Obrigado. Boa tarde. 

O Ivan disse, meu nome é Reinaldo Morano, eu sou de Taquaritinga, e... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Cidade mais importante... 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Não, o Salinas falou de Araraquara. 
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Araraquara é próxima a Taquaritinga, é a terra da Heleieth Saffioti, uma grande 

brasileira. 

 

 A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR . REINALDO MORANO FILHO – É. E o Sartre, lembra ela, esteve em 

Araraquara. (Risos.) 

Eram outros tempos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Araraquara faz parte da grande Taquaritinga. (Risos.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Bom, boa tarde, então. 

Eu estou aqui desde as 10h da manhã, participando aqui como ouvinte e 

assistindo os depoimentos, então nessa hora, nessa altura, eu acho que fica muito difícil 

ter alguma grande inovação, aqui na minha fala. 

Eu pensei um pouco, fui riscando, desistindo de coisas que ia dizer, porque ouvi 

de manhã, uma ou duas vezes, ouvi à tarde, uma ou duas vezes, acho que o que abunda, 

aqui, pode prejudicar. 

Então eu resolvi registrar, pra ficar devidamente registrado, outra carta anônima, 

além daquela que foi lida, hoje de manhã, pelo professor Walter Colli, a dele era muito 

extensa, a que eu tenho é só uma página, quem me deu a carta foi o Roberto...  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ricardo. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Desculpe. Ricardo Kobayashi. É que 

aqui, a gente fica um pouco fora do prumo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Ricardo Kobayashi. Ela foi 

encontrada nos arquivos aí, esses arquivos que existem por aí, eu, então para deixar 

registrado, eu vou fazer a leitura dela. Ela é bem mais curta, mas há um repeteco. 

As pessoas que ouviram a leitura, ou que têm a cópia em mãos, ela é menos 

gongórica, menos rebarbativa do que aquela da manhã, ela é mais direta. 
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Então é assim, eu vou ler integralmente. 

Em cima, batido à máquina, com outra máquina, está: 

“Cópia, para conhecimento do Excelentíssimo Titular do Departamento de 

Ordem Política e Social do Estado de São Paulo.” 

Há um despacho aqui ao lado, que de interesse vai nos dar a data em que essa 

carta foi encaminhada, é 12 de maio de 1964, portanto, ela é anterior à outra. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Não, a outra é de junho. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – É, pelo menos a data que consta é de 

junho, então ela é anterior. É assim, ela começa com um pensamento, uma citação 

fundamental, que diz assim: 

“É preciso por um fim na contaminação da juventude.” 

Tudo entre aspas, e aí explica que isso foi tirado do discurso de Sua Excelência, 

o Senhor Doutor Adhemar Pereira de Barros, no dia 02 de abril de 1964. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Que era o governador do estado de 

São Paulo, e um dos participantes do Golpe, e que depois acabou sendo engolfado e 

cassado. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Por corrupção. Cassado por corrupção. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Aí diz: 

“Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

1)  Departamento de Parasitologia: 

Professor Dr. Antônio Dácio Franco do Amaral e senhora. [É um costume 

mesmo.] 
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O SR. IVAN SEIXAS – Costume. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Botar o casal, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Cassar junto com a família. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Depois: 

“1) Dr. Dácio Franco do Amaral Filho. [Que era professor também, lá da 

faculdade.] 

Dr. Luís Rey e senhora (ele, desaparecido desde 1° de abril de 1964), Dr. 

Leônidas de Mello Deane, Dr. Erney de Camargo, Dr. Luiz Hildebrando Pereira 

da Silva, Dr. Victor Nussenzweig (ausente, nos Estados Unidos da América do 

Norte), Dra. Ruth Nussenzweig (ausente, Estados Unidos da América do Norte), 

Dona Eny Guimarães, esposa do jornalista Rado Guimarães (em vias de 

embarque para a China Comunista.) 

2)  Departamento de Fisiologia: 

Dr. Thomas Maack (desaparecido desde 1° de abril de 1964”) [Mentira, né?] 

Dr. Maurício Rocha e Silva Filho, Dr. Kurt Kloetzel. 

3)  Departamento de Química: 

Professor Dr. Michel Rabinovitch, Dr. Pedro Saldanha, Dr. José Carlos Maia. 

4)  Instituto de Medicina Tropical, anexo à Faculdade: 

Dra. Maria Deane, [que era, de fato, pesquisadora, enfim, e professora e esposa 

do Dr. Leônidas de Mello Deane.] 

Dra. Mina Haussmann, Dona Judith Kloetzel, Dr. Nelson Rodrigues dos Santos. 

[É um repeteco da outra carta, só que sem toda aquela parafernália, lá.]  

5)  Faculdade de Higiene e Saúde Pública: [lógico, aquela senhora da 

estatística] Dra. Elza Berquó, Dr. Joelson Amado [que é o tal do irmão do 

autor lá, consagrado], e Dr. José Coutinho.” 

Agora vem, “Todos comunistas ativos, antes, durante e depois da Revolução de 

31 de março de 1964. Marcamos, com asterisco, os que mantém contato contínuo com 

os acadêmicos em assembleias, reuniões e viagens, numa verdadeira campanha de 

doutrinação e iniciação às doutrinas de Esquerda.”  

Quase todos estão com asterisco, acho que tem dois ou três, não, uns quatro ou 

cinco, o restante, todos com asterisco.  
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Agora vem (em caixa alta), “O GRUPO, PEQUENO TALVEZ, DE 

ACADÊMICOS DEMOCRATAS E VERDADEIRAMENTE CRISTÃOS [a 

concordância é dele] DESTA FACULDADE, PEDEM AO SENHOR GOVERNADOR 

DO ESTADO E ÀS AUTORIDADES COMPETENTES, UMA INTERVENÇÃO 

URGENTE E EFICAZ, CAPAZ DE DISSOLVER O NÚCLEO PODEROSO SINO-

BOLCHÉVICO, AQUI EXISTENTE.” 

Sino-bolchévico. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É de chinês. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – “CONSIDERAMOS DE NOSSO 

DEVER, ADIANTAR QUE DURA SERÁ A LUTA DAS AUTORIDADES 

CONSTITUÍDAS, DADO QUE PERSONAGENS DAS MAIS ALTAS POSIÇÕES, 

INCLUSIVE NO SEIO DO PRÓPRIO CONSELHO UNIVERSITÁRIO 

‘ESTADOAL’, TRABALHAM HOJE, ATIVAMENTE, PARA IMPEDIR A 

DESAGREGAÇÃO DESTE FOCO PERNICIOSO REPRESENTADO PELOS 

PROFESSORES, ASSITENTES, ETC., MENCIONADOS ACIMA.” 

“Original, encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador Dr. Adhemar de 

Barros, Palácio dos Campos Elíseos.”  

A data então que se tem aqui, é 12 de maio de 1964. 

Eu tenho aqui, também, porque tinha lá nos meus guardados, um jornal da 

Adusp, de 1994, com matérias muito interessantes, mas há particularmente, uma página, 

“1964-1994, Reflexões sobre a Repressão na USP” e nessa página há dois artigos, um 

do professor Florestan Fernandes e outro do professor Bernardo Kucinski, um sempre 

batalhador e militante aí, dessas causas ligadas à Universidade de São Paulo. 

Eu vou só destacar dois trechos do professor Kucinski. A primeira vez faz 

alguns anos, que eu vi dele, e que, pra mim, fazia todo sentido, por conta da Medicina, 

de onde eu vim como estudante, que foi, no artigo dele, “A abertura de caminhos, por 

certo setores medíocres, que queriam avançar na ocupação dos espaços”, hoje aqui se 

falou nisso mais de uma vez, e do professor Florestan Fernandes, há um... 

Hoje de manhã, não, foi o Salinas que leu um texto do Florestan. Eu vou pegar 

outro pedaço, de outro texto, claro, a gente faz escolhas, não é? A minha escolha é 

assim, “E não podemos esquecer que, na Faculdade de Medicina, os professores que 
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foram incorporados à lista de punição, não foram punidos pelos militares que fizeram a 

auditoria, eles foram punidos pela própria congregação. 

Lembro que dois professores iminentes, da Universidade, tiveram os braços 

jogados para baixo quando tentaram cumprimentar-me, porque eu sabia que eles 

estavam a serviço da ditadura. 

Eu sempre entendi o que se passava com essas pessoas, mas nunca aceitei.  

Entender não significa perdoar, significa ter uma consciência objetiva, da luta 

que se deve travar.” 

E eu acho que a gente tem que deixar um espaço aí pra conversa, e vou terminar, 

aqui, a minha participação falando dois minutos do que, de manhã, eu até adiantei um 

pouco, que é a tentativa de compreensão do que acontece, do que se passa na medicina 

da USP hoje, que era o tema nosso, “O legado da ditadura na USP”. 

E eu gostei muito da exposição do Renan Quinalha, nosso dr. advogado. 

Eu acho que tem que ser uma das bandeiras, aí, na nossa luta atual, tem que 

mexer nesse regulamento, nesse regimento, não é possível conviver com uma situação 

desse tipo.  

E eu acho que, obviamente, isso tem a ver com a Medicina, que faz parte da 

Universidade de São Paulo, mas eu, os dois minutos que eu gostaria de falar, é a 

respeito do que eu entendo como uma tentativa de abordagem do que se passa na USP 

hoje, na Medicina, que eu acho uma falência, uma absoluta falta de representatividade 

de grande parte dos professores, por conta de concursos ajambrados.  

Recentemente, eu assisti a toda a tramitação do concurso de um colega de turma, 

ele foi barrado, e uma das questões usada como pretexto para barrá-lo (ele foi militante 

do PCB, em alguma década dessas anteriores), mas, o pretexto para barrá-lo na arguição 

e na discussão do seu memorial, era que ele tinha, no memorial, alguns anos sem 

produção. É muito incrível isso, quer dizer, cobrar do professor a falta de produção num 

momento em que ele foi, absolutamente, vítima de perseguição dentro do departamento.  

E ele perdeu o concurso, quem ganhou foi um professor que foi trazido, de fora, 

para ganhar esse concurso.  

Até porque, o outro candidato era um professor famoso, lá na Faculdade. E eu 

vou repetir a história, seja ela verdadeira ou não, por ter, em determinado momento, no 

HC, no Hospital das Clínicas, torcido o braço de uma presa política que estava no 

pronto-socorro e que estava machucada, acho que ferida, e ele foi lá... Baixou uma 

vontade irrefreável de ser um policial, ou um inquiridor, e um torturador, e ele, então, 
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teria torcido o braço dessa companheira, que era uma estudante de medicina da Santa 

Casa, essa companheira. 

Essa história corre, eu nunca conferi, mas ele está lá, e ele era um dos candidatos 

pra essa vaga e, no momento em que ele se candidatou, muita gente começou a espalhar 

o assunto de que ele, talvez, estivesse se candidatando pra uma vaga errada. Ele teria 

que se candidatar para outra coisa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Então... É. O jeito era trazer alguém 

de fora. 

Bom, e eu vou terminar mesmo, eu, agora, vou aproveitar a deixa, porque assim, 

eu não participei, eu não assisti, eu queria pedir pra Comissão Estadual da Verdade 

encaminhar isso aqui pra Comissão Nacional da Verdade. 

Eu não participei dessa sessão, mas eu assisti, na internet, a uma sessão em que 

se ouviu um sujeito de nome Nelson Machado Guimarães. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Esse é um velhinho acompanhado de 

uma senhora, do lado dele, assim, uma cena tocante, eu assisti isso no “Youtube”, sei lá, 

e eu queria deixar aqui um depoimento. 

Uma vez, o meu pai, se referindo a alguém, disse “É, você está um pouco 

impressionado pelo cabelo branco dele, mas nunca esqueça que os canalhas também 

envelhecem”. 

Este Nelson Machado Guimarães é juiz auditor, era juiz auditor da 2ª Auditoria. 

Esse sujeito é um crápula, com todo jeitinho dele, acompanhado da esposa, um 

velhinho, não é? É um escroque, esse cara. Eu sinto muito, que um dos membros da 

Comissão Nacional da Verdade tenha usado aqueles rapapés, eu acho perfeitamente 

dispensável, disse que não tinha nenhuma reclamação do tratamento que recebia do Dr. 

Nelson, nos tempos em que militou como advogado. 

É... É lamentável, quer dizer, eu, quando cheguei ao DOI-CODI, eu vinha da 

delegacia, do 42º, depois de 17 dias na mão do Fleury, Campão, etc., eu fui muito bem 

tratado quando eu cheguei ao DOI-CODI, comparativamente, nem por isso eu vou, 
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numa eventualidade, dizer algum rapapé desse tipo, “Muito obrigado, fui muito bem 

tratado”. 

Eu acho o mínimo, ter a noção de que o Nelson, ele foi fundamental em todo o 

processo de Repressão. Ele foi de uma crueldade, ele tinha uma coisa, um sadismo, o 

modo como ele perseguia as pessoas, e eu sou testemunha auditiva, eu estava na cela, na 

Tiradentes, desculpe, mas vocês disseram que falar de experiência pessoal... Eu vou 

falar da minha, está bom?  

Eu estava numa cela, no pavilhão, lá do Tiradentes, no dia que o Mariani... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Cabo José Mariani. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Cabo José Mariani voltou da 

Auditoria e contou que ele prestou um depoimento na 2ª Auditoria. E este crápula, esse 

escroque desse velhinho, tão doce, que tratou tão bem o colega advogado, ele 

interrompeu o interrogatório, aquilo lá era um interrogatório, na verdade era um 

procedimento em juízo, ele era o juiz auditor, ele interrompeu o procedimento, o 

Mariani foi levado lá pra baixo, apanhou lá embaixo, apanhou no prédio da Auditoria, 

esse da Brigadeiro Luís Antônio, voltou, ele reabriu. O Nelson suspendeu a sessão, 

mandou lá pra baixo, ele voltou, ele reabriu a sessão, ele fez de novo a pergunta, o 

Mariani repetiu o que ele não tinha gostado, ele interrompeu de novo, mandou o 

Mariani lá pra baixo, duas vezes, pro Mariani apanhar. 

E vem esse crápula dizer, nessa sessão, que ele, sabe como é, ele fez os 

encaminhamentos... O que ele prejudicou as famílias, as famílias, o que as famílias 

passavam na mão desse crápula, desse canalha. 

E aqui eu trouxe, também, pessoal o que eu vou fazer, eu trouxe uma cópia do 

“Auto de Qualificação e Interrogatório de Reinaldo Morano Filho”, que sou eu, feito no 

dia 13 de abril, na Auditoria, e tem lá, no fim do meu interrogatório, eu gostaria que 

ficasse e encaminhasse para o doutor, tem assim, as assinaturas no fim, aqui. 

Esse aqui, em laranja, é o crápula, é o Nelson Machado Guimarães, e esse, em 

amarelinho aqui, com uma observação minha num quadradinho vermelho, eu vou ler 

aqui quem é, assinaram juntos, era o Conselho de Sentença, ele é o torturador número 

193, do “Bagulhão”, que tiver aí podia abrir na página 30, até pra conferir, está lá, 193: 

capitão de Exército Roberto Pontuschka Filho, do DOI-CODI, no período de 1969 a 

1970. E aí aqui também diz, que no segundo semestre de 1971, foi do Conselho 
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Permanente da 2ª Auditoria. Então, o crápula, então, aquele que não sabia, ele assina 

junto, aqui. 

Desculpe, mas é assim, eu, uma das marcas muito duras que eu tenho é do 

sofrimento que os meus anos de cadeia infligiram à minha mãe, meu pai, minha irmã e, 

uma parte enorme, disso, tem a marca do Nelson. Do Nelson e do Alfredo, que era 

aquele urubu, com aquela capa preta, era dupla, e temos aqui.  

Então, eu queria pedir pra encaminhar para o doutor, colega, lá da Comissão 

Nacional, eu gostaria que ficasse registrado. 

Eu sinto muito, mas eu penso que não é possível confraternizar com... Como diz 

Florestan, posso até entender, era um calhorda, era uma espécie de psicopatia de um juiz 

togado, enfim, mas eu não aceito. 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para registro, esse caso do cabo José Mariani, ele 

foi relatado aqui na Comissão da Verdade pelo, na época, sargento Eduardo Pitoli, que 

foi confrontado, nessa audiência, com o Mariani, os dois, cada um contava uma história, 

e, como se fosse um depoimento na Oban, ele fez uma acareação entre os dois, entre o 

Pitoli e o Mariani, e as histórias não batiam, e o Pitoli muda, na acareação, a versão 

dada pelo Mariani, que estava ainda sendo...  

Estava muito quente, ainda, as torturas, e o juiz fica enfurecido, interrompe, ele 

relata isso, interrompe a sessão por 15 minutos, Mariani vai para o porão, onde o juiz 

morava com o Alfredo, os dois moravam lá embaixo, e aí é espancado. 

Sobe, reabre a sessão, ele reafirma que mudou a história, batendo com a história 

do Pitoli, e volta a interromper, e uma terceira vez, e aí ele dá por, não tem mais como 

mudar a opinião. Então fica a versão do Eduardo Pitoli. 

O Mariani volta pro Tiradentes e o Pitoli vai pra Oban, pra ser torturado, porque 

tinha feito essa mudança de depoimento. 

Então, só pra registro, o Nelson da Silva Machado Guimarães não é só 

responsável por esse tipo de coisa, mas ele é que fez a separação dos presos em 

pequenos grupos, em 1972, mandando, inclusive, um grupo de seis companheiros pra 

penitenciária de Presidente Venceslau, e outros pra penitenciárias no estado, e outros no 

presídio, fica um pouco no presídio Tiradentes, que é a tentativa de separar, para melhor 

reprimir. 
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Toda a troca de cela, toda troca de cela, de uma cela para outra, era autorizada 

pelo Nelson. Toda autorização de visita, não era feita pelo diretor do presídio, era feita 

pelo Nelson da Silva Machado Guimarães. 

Então, isso que o Reinaldo relata é absoluta verdade, é uma indignação geral dos 

ex-presos, que tinham no Nelson o grande quadro de Repressão. 

O Artur Scavone, também aqui, nesta Comissão da Verdade, relatou que ele 

estava na Oban, que ele ficou lá seis para sete meses, o Nelson vai à Oban para conferir 

depoimentos. 

Nos livros de entrada e saída do DOPS, a gente tem um levantamento da 

presença do Nelson junto com o Alfredo, várias vezes, em reuniões da chamada 

“Comunidade de Informação”. 

A reunião, você lendo, tem lá, o Ustra, o Tuma, o comandante do Distrito Naval, 

o comandante do Comando Aéreo, da PE, e não sei mais o que, e está lá, juiz auditor 

Nelson Guimarães e o seu auxiliar, que é o Alfredo da Silva Júnior. 

Então não é um quadro pequeno, é um quadro de repressão e realmente, essa 

indignação é muito geral pra nós, ninguém aceita esse tipo de gentileza, troca de 

gentileza com o Nelson. 

Bom, antes de abrir a palavra eu só queria dizer o seguinte, nós, da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, adotamos um procedimento que é o seguinte, nós 

temos que apresentar o relatório para a Comissão Nacional, porque aqui é uma 

Comissão complementar, mas nós também temos que apresentar um relatório na esfera 

estadual. Vai ser entregue para o presidente da Casa, o governador do estado e, mas a 

gente só entende que isso tem efeito se for feito com a comunidade. 

Nós vamos colocar nas recomendações aquilo que a sociedade quer, não é da 

cabeça da Comissão e sim da sociedade. 

E eu pediria que, tudo que for referente à USP, em parceria com a Comissão da 

Verdade da USP, a gente realizasse uma nova audiência, pra gente apresentar as 

conclusões que a gente tem sobre a questão da USP e ouvir da sociedade, da Academia, 

e dos estudantes e tudo o mais, as recomendações, pra que a gente possa fazer as 

recomendações para o governador do estado, pra de modo não ser uma coisa fora do 

contexto histórico que a gente vive hoje, principalmente porque nós entendemos que a 

Comissão da Verdade, tanto Estadual quanto Nacional, tem a tarefa de apurar, relatar e 

fazer as recomendações, que servem para desconstruir a ditadura que ainda existe. 
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A ditadura que ainda existe, tanto nos regimentos internos e tal, mas 

principalmente nos procedimentos que ainda vigem dentro da estrutura do Estado 

brasileiro, políticas públicas, leis, portarias e tal, a gente tem a necessidade da 

desconstrução, para que a gente possa apontar o país para uma nova realidade. 

Então eu gostaria da gente organizar uma nova audiência pra gente fechar o 

relatório relativo à USP, como a gente vai ao Setor de Repressão dos Trabalhadores no 

Campo, ou dos Trabalhadores Urbanos, dos Policiais Militares e Militares de modo 

geral, na Educação também, nós vamos ouvir da comunidade envolvida o que tem a 

recomendar, para que seja colocado no relatório. 

Não é uma decisão da Comissão fazer as recomendações e, sim, a comunidade. 

Tem que refletir, obviamente tem que se peneirar o que é viável e o que não é, o que é 

pertinente, mas também o que é constitucional, mas, com certeza, tem que refletir o 

desejo e o interesse da sociedade. 

Dito isso está aberta à palavra para quem quiser comentar ou fazer alguma 

colocação. 

Maria Morita, venha. 

 

A SRA. MARIA MORITA – Bom, eu sou Maria Morita, sou estudante do 

quinto ano de graduação de Filosofia na USP, sou filha da democracia, como filha da 

democracia, branca, de classe média, sou estudante da USP, portanto de uma elite 

acadêmica. 

Nos anos primeiros, os primeiros anos que eu passei como estudante de 

graduação em Filosofia da USP, eu fui do Centro Acadêmico de Filosofia, no segundo, 

terceiro, quarto e, mais ou menos agora, no quinto ano. 

Como estudante integrante de um Centro Acadêmico, eu fiz, não tudo, mas eu 

acho que ao menos quase tudo que é proibido pelo 52.906, promulgada em 1972. 

Eu só queria lembrar aqui que os dois, ou melhor, ao longo de 2012, que foi a 

minha segunda gestão do Centro Acadêmico de Filosofia, junto com o Centro 

Acadêmico de Filosofia e, acho que posso dizer, mais 50 Centro Acadêmicos de dentro 

da USP, nós compomos o que foi chamado de “Fórum Aberto pela Democratização da 

USP”. 

A intenção do fórum era de, enfim, promover diversas campanhas no sentido de 

democratização da USP, e a primeira campanha foi a campanha pela Comissão da 
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Verdade da USP, portanto, pelo fim do legado da ditadura na Universidade de São 

Paulo. 

E acho que cabe, de repente, uma pergunta aos membros da Comissão da 

Verdade da USP, instituída pela Portaria no começo de 2013, o que no sentido de 

democratização da USP, capilarizada dentre todos os centros acadêmicos que 

participaram desse movimento de campanha, porque afinal de contas esse movimento 

de campanha pela democratização da USP, envolvendo todas as entidades 

representativas de todas as categorias, Adusp, Sintusp, DCE, APG. 

Diversos centros acadêmicos numa campanha que capilarizou muito a questão, 

as pautas, memória, verdade, justiça dentro da Universidade, porque no fim das contas a 

gente partia do entendimento que a democratização na Universidade ela era para o 

momento atual de estrutura de poder, para o momento atual de crise na Academia, para 

o momento atual, agora, de crise financeira na Universidade, um crise financeira cuja 

administração financeira vem dessa estrutura de poder, enfim, e por fim e portanto, é 

uma conscientização de pensar a partir da construção de todos esses centros 

acadêmicos, de todas essas entidades que foram envolvidas, de que é justamente porque 

houve a capilarização dessa pauta dentro de todo esse movimento de campanha, que a 

Comissão, atual, da Verdade, foi possível. Eu acredito. 

E nesse sentido, acho que, o que em relação à estrutura de poder atual, o que em 

relação à estrutura acadêmica atual, a Comissão da Verdade da USP pode tender a 

responder a todo esse movimento? Que reivindicou pelo fim desse legado de ditadura na 

USP e pela democratização, por fim, da Universidade. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível), mais alguém? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem que vai responder? 

 

O SR. – Eu não sei quem vai responder, ou eu ou você. 

 

A MESA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – É Maria não é, 

que ela chama? 

Maria, olha, obrigada pela pergunta, né? 
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Eu acho que você tem razão, que a Comissão da Verdade da USP foi possível 

porque havia uma demanda dentro da Universidade por várias coisas, inclusive, por 

conhecer a sua própria história, a sua história recente. 

Eu acho que do ponto de vista do nosso mandato, o nosso mandato é pra 

reconstituir essa história da maneira mais acurada, mais objetiva, mais profunda 

possível.  

E eu pessoalmente acho que, se nós formos capazes de fazer um trabalho que 

efetivamente restitua a memória, isso vai ser algo público, e os movimentos dentro da 

USP, etc., farão o uso que acharem importante pra discutir a pauta atual. 

A pauta da Comissão da Verdade da USP não é discutir a questão atual da 

Universidade, isso eu acho que tem que ficar bem claro, nunca foi, não é o nosso 

mandato, não foi pra isso que nós fomos indicados. 

Agora eu acho que se nós trouxermos à luz essa história, com tudo o que ela tem 

de horror e de resistência, de capacidade de resistência, nós vamos estar dando um 

material, uma informação importante pra que a discussão continue, sobre a situação 

presente da Universidade. 

Mas esse não é o nosso mandato e nós não vamos entrar nessa discussão, tá? 

Eu, pessoalmente, nem poderia. Eu sou Ouvidora da USP, e como Ouvidora da 

USP eu não posso ter opinião pública. Sem o que eu arrebento qualquer possibilidade de 

ser uma instância de recursos das diversas, com relação a recursos aos diversos 

conflitos. Então, desde que eu assumi a Ouvidoria eu não dou qualquer opinião sobre o 

que está acontecendo na Universidade, embora eu as tenha e tenha expressado no 

passado. 

Então, a meu juízo, no meu entendimento, eu acho que eu falo no nome dos 

colegas. O nosso mandato é pra reconstituir essa história durante o período militar. 

E o que se fará com isso, e eu imagino que isso tenha utilidade, não estamos 

reconstituindo isso por reconstituir, porque gostamos da história, eu acho que o que se 

fará com isso depende da disposição dos diversos grupos que são diferentes dentro da 

USP de usar essa experiência pra propor coisas novas. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Ok, deixa que eu 

respondo. 

Bom, muito bem. 
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Eu vou dar algumas explicações de como é que eu acabei nessa Comissão da 

Verdade. 

Eu estava totalmente alheio a movimentação dos centros acadêmicos, na minha 

idade não daria mais pra isso, além disso eu estava aposentado da USP, contra a minha 

vontade, eu fui obrigado  me aposentar quando eu fiz 70 anos de idade, você sabe que 

isso é expulsória, não é? 

Embora aposentado da USP, você sabe não é? Um velho marinheiro não 

abandona a posição no mar, então eu continuei com os meus alunos, etc., inclusive 

dando aula. 

Eu recebi um telefonema do professor Dalmo Dallari, que eu certamente 

conhecia de nome, não muito, e ele me falou dessa Comissão, e eu achei muito 

estranho, disse a ele que a minha maior ligação é com o ITA, até emocionalmente é com 

o ITA, mas tudo bem. 

E ele falou, não, é isso mesmo, etc. e tal, e me contou que o reitor havia decidido 

escolher apenas professores aposentados. Olha, me pareceu razoável, quer dizer, citou o 

nome do professor Colli, que esteve aqui, tá? Meu amigo de várias peregrinações, e foi 

nessas condições, eu fiquei muito surpreso, depois que eu descobri movimentos, etc., tal 

e tal, eu estava muito por fora disso. 

Então vamos lá, quer dizer, agora, eu vou dizer outra coisa pra você, que eu acho 

que precisa ficar muito claro, tá? 

Eu sempre fui muito vocal na Universidade, pelas coisas que eu acho justo, as 

coisas que eu não acho justo, etc. e tal. Eu também sempre defendi que opiniões 

diferentes devem coexistir, principalmente na universidade, é muito importante ter 

opiniões diferentes. 

No Brasil, infelizmente, no Brasil, por várias circunstâncias e de vários lados, 

isso é pouco respeitado, então há uma tendência no país de pensamento único. 

Olha, eu vou contar uma coisa pra você, certo? A minha experiência americana e 

européia, foi importante pra perceber que em democracias que já fizeram Revolução 

Burguesa no século XVIII ou sei lá quanto, a questão do pensamento único não é tão 

levada a ferro e a fogo como é aqui, quer dizer vale discordâncias, vale a pessoa 

concordar (ininteligível) com você, concordar em algumas coisas, discordar de outras, 

etc. 

Mas essa discussão tem que haver, essa discussão é extremamente rica, correto? 
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Eu sempre atuei dessa forma na Universidade. Segundo lugar, eu citei aqui uma 

frase do Florestan Fernandes, que eu pensei nos artigos, eu até perdi a frase, dizendo 

que o compromisso maior nosso era o ensino de qualidade e com a verdadeira ciência, 

pesquisa científica, etc. e tal. 

Isso é a minha vida, é a minha vida. 

A Universidade está cheia de oportunistas? Tá! Sem sombra de dúvidas. 

Eu não sou muito capaz, às vezes eu identifico, não vou identificar ninguém 

aqui, é claro, mas se você olha a linha do tempo que eu escrevi, cartas (ininteligível) 

está cheio de oportunistas. Essa historia do concurso da medicina, isso se repete por aí. 

Hoje de manhã foi contado aí o concurso do Caio Prado, tem vários, correto? 

Olha, eu não me filio a esse esquema oportunista, viu? De maneira nenhuma, tá? 

Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu sou de Araraquara, lá do interior, perto de 

Taquaritinga, correto? E tudo o que eu fiz na vida foi absolutamente republicano, 

republicano, no sentido de coisa pública. 

Eu fiz concursos, etc., correto? Eu tenho currículo, meu currículo está no CNPq, 

no Lattes, eu sou contra a Marilena Chaui, ela é contra o currículo Lattes, eu acho que 

ela está errada. Eu acho que, quem recebe dinheiro público, como eu, pede bolsa, etc., 

tem que ter o currículo no Lattes, tem que botar um o rosto pra se mostrar, não tem 

saída, está lá. Está na ficha do SNI, está por aí, você pode achar a vontade, correto? Não 

é o meu problema. 

Agora, eu prezo muito as minhas (ininteligível), essa Comissão é uma Comissão 

como a Maria Hermínia... A Maria Hermínia definiu a Comissão muito bem, claramente 

a nossa função é essa e eu acho que nós não devemos ultrapassar essa função. 

Eu estou disposto a pensar em entulhos autoritários dentro da Universidade hoje. 

Eu acho que esse Regimento Disciplinar que nós temos, que foi colocado aqui, é um 

exemplo, eu vou pensar melhor sobre isso, tá? Nem conhecia tá? Estou disposto. 

Além disso eu acho que não, porque concepções de universidade, o que a 

universidade deve ser, há muitas, eu cheguei a dizer aqui antes, no meu depoimento, que 

eu achava que a USP não era um... Essa dicotomia que existe entre a velha Faculdade de 

Medicina e os profissionais, isso é perene na USP, viu? 

Uma das presenças mais gratificantes que eu tive nos últimos tempos, antes de 

atingir os 70 anos, foi passar dois anos em Santo André.  

Eu fui da equipe dirigente que iniciou a Universidade Federal do ABC, onde de 

fato há um curso básico, as pessoas entram pra universidade. Espero que não tenham 
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mudado, até acho que não, eu acho que é uma grande experiência, só (ininteligível) da 

época (ininteligível) não aguentava mais esse tipo de exercício. 

E ajudei a contratar as pessoas em Santo André, as primeiras pessoas. Os 

primeiros 100 professores eu participei da organização do concurso. Um concurso 

republicano, em que as pessoas eram contratadas mediante concursos com bancas 

externas e mérito. Mérito! 

É uma experiência profundamente diferente da tal da Each, certo? Essa tal de 

Each... Eu não vou falar disso, porque isso pra mim é um horror, mas enfim, tudo bem, 

está correto? Podemos discutir isso amplamente. 

Estamos conversados? Fora disso eu trocaria a minha idade com a tua, está 

correto?  Tranquilamente. (Risos.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aí é sacanagem com ela, né? Diga. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Que eu não aguento 

mais a velhice. (Risos.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aí é desvantajoso.  

 

A SRA. MARIA MORITA – Não, mas é que eu acho que talvez eu tenha me 

colocado um pouco mal. 

A reivindicação ao longo de 2012, a campanha do “Fórum pela Democratização 

da USP” e a campanha que empreendeu com todos esses centros acadêmicos e todas 

essas entidades, era pela instauração de uma Comissão da Verdade de pesquisa histórica 

que responsabilizasse a Universidade de São Paulo enquanto instituição que colaborou 

com o regime ditatorial, que reparasse enquanto instituição e como responsável por 

perseguições, mortes, desaparecimentos e demissões compulsórias, expulsões, enfim, 

tinha essa questão, reparação com os familiares dos mortos e desaparecidos, e também 

tinha a questão de, por via de, responsabilização da Universidade. 

Responsabilização da Universidade em relação aos seus órgãos que ainda 

continuam com tal estrutura de poder, que podemos pensar num fim do legado da 

ditadura na USP e numa democratização da Universidade. 

Acho que a pergunta que eu fiz foi mais no sentido de “E todas as entidades que 

participaram desse movimento capilarizado de reivindicação por uma Comissão da 
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Verdade na Universidade”, digo, como responder então, agora, depois de instituir a 

Comissão da Verdade na USP, a todas essas entidades, porque foram 50 centros 

acadêmicos compondo e construindo o “Fórum Aberto pela Democratização da USP”. 

E foram centros acadêmicos de estudantes de graduação, de estudantes que 

também esperam pela democratização da Universidade. Então acho que foi mais essa a 

pontuação. 

 

A MESA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Bom, eu gostaria de responder 

essa questão, como presidente da Comissão da Verdade.  

Acho muito bom você ter colocado é uma situação bastante delicada. 

Quando se fala em verdade, uma Comissão da Verdade, eu acho que existem 

verdades, quer dizer, como acadêmica e como professora de História, eu acho que não 

existe uma verdade só, tudo depende do lugar que a gente está e como a gente olha a 

realidade. 

Eu acho que nós fomos criados como uma Comissão da Verdade que tem que 

analisar e produzir um relatório e que somos compostas por professores de uma 

determinada geração que tiveram experiências na década de 1964, especialmente, e 

1968. 

Isso não quer dizer que o nosso relatório vai esgotar as demandas que podem ser 

feitas por centenas de comissões da verdade, quer dizer, é bom que existam verdades, é 

bom que essas verdades não sejam coincidentes, é bom que essas comissões conversem 

entre si, porque é isso que forma o Estado, uma sociedade civil, de fato, democrática, 

não é? 

Então, veja só, a existência dessa Comissão da Verdade não gera a negação de 

outras, nem essa é mais importante do que outras, quer dizer, se, por exemplo, um 

determinado grupo dentro da USP descobre uma documentação fundamental, levanta 

essa documentação e faz uma demanda ligada à problemática que a Comissão da 

Verdade está trabalhando, nós devemos encaminhar essa demanda e anexar ao nosso 

relatório. 

Então veja só, isso não quer dizer que essa Comissão da Verdade não é capaz de 

conversar com as outras, com as outras informações que estão sendo produzidas, então 
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acho que a gente tem sempre que ter na mente essa ideia, que a verdade não é una, 

assim como o pensamento não é uno. 

Nós vamos fazer um relatório e esse relatório é um relatório parcial, porque a 

verdade do que aconteceu no período da ditadura, como eu disse no início, vai ser 

refeita várias vezes, assim como a história da 2ª Guerra, da 1ª Guerra, da Guerra do 

Peloponeso e assim por diante, quer dizer, gerações e gerações vão rever essa história da 

ditadura, e o conhecimento científico vai se prestar a rever bem essa história, por 

diversos ângulos.  

Então uma coisa não nega a outra e o trabalho de cada um deve ser um trabalho 

complementar, porque nós estamos levantando os dados, a quantidade de informações 

que a Adusp nos forneceu nas suas revistas e, enfim, em contatos, é muito grande e 

estão incorporadas na nossa planilha. 

Se existe uma demanda que seja uma demanda condizente com os objetivos da 

Comissão, ela será incorporada. 

Eu acho que é importante, nós estamos pensando em oferecer no final do 

relatório inúmeras sugestões, a criação do memorial, a reunião de dossiês em que 

possam documentar o que aconteceu dentro da USP e que possam permitir outras 

análises futuras.  

Então a minha preocupação maior é reunir uma documentação que permita 

várias leituras. Então eu não considero que a nossa leitura não é nem a primeira e nem 

será a última, e isso é importante ficar claro. Então aceitamos as contribuições e é nesse 

sentido que a gente está trabalhando. 

Então muito obrigada pela sua generosidade em propor aqui, de alguma maneira, 

um trabalho conjunto. 

Obrigada. 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Bem, eu não pude assistir todas as sessões, 

mas eu ouvi aqui uma declaração que pra mim é questão fundamental. 

De que houve uma estreita e profunda aliança entre a burocracia universitária e a 

repressão. 

No caso da minha irmã, muitos anos depois do fim da ditadura, quando eu pedi 

uma revisão do processo, o jurídico da Universidade produziu um documento, que é 

aquilo que os americanos chamam de “Cover up”, de mais de 90 páginas e jargão 

jurídico incompreensível, no qual eles, diziam que, a vista do que se sabe hoje, ela não 
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deveria ter sido demitida, mas que na época foi uma decisão acertada, isso dez ou mais 

anos depois do fim da ditadura. Então eu acho que a questão não é realmente.  

O papel da Comissão da Verdade não é estabelecer uma verdade sobre um 

período fixo, que vai de 1964 a 1980 ou 1981, 1982, é definir um processo, e fornecer 

subsídios para que essa questão fundamental nesses processos seja modificada esta 

situação, que é uma situação de um conluio, de uma burocracia sem princípios e que se 

associou, diretamente, à repressão. 

Eu acho que essa questão é muito mais importante do que se as vendetas 

pessoais, o carreirismo, que também tiveram um papel importante, porque essa questão 

é institucional, aliás, a propósito disso eu acho que a USP, como instituição, nunca 

pediu perdão pelo seu papel durante a repressão. Nunca se retratou. Nós cobramos dos 

militares que se retratem, mas a própria USP nunca se retratou. 

Então eu acho que a interpretação que se deve dar ao mandato é uma 

interpretação sobre a essência do processo, e a Comissão da Verdade deve colocar o 

dedo nessa ferida, independentemente das datas e do período. 

Eu também não acho que as verdades vão ser refeitas o tempo todo, a Comissão 

da Verdade deve estabelecer a sua verdade, se depois surgirem outras no futuro, são 

outras verdades. 

Então eu não acho que ela não tem um... A delegação dela é vista no sentido, 

digamos pós-moderno, de que a verdade não existe, as verdades estão sempre se 

modificando. Há uma verdade possível de ser obtida agora e essa verdade tem que ser 

revelada, e ela tem que entrar no âmago do processo, que é uma burocracia uspiana que 

não se modificou com o fim da ditadura. 

É isso o que eu queria dizer. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria, antes de passar para o nosso companheiro 

ali. 

Eu acho que a gente precisa entender o seguinte, o país viveu um processo em 

que a gente precisa conhecer. 

Tem essa questão da verdade, tem uma questão que é elucidação. Que é 

documental, que são as declarações, documentos e tal, como essa coisa do juiz que o 

Reinaldo levantou aqui. Outra coisa é interpretação e desamarrar os procedimentos que 

ainda estão vigentes, isso daí é uma questão fundamental. 
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Recentemente o Renan, eu pedi pra ele fazer um levantamento sobre o AI-5, e 

ele descobriu uma coisa e me chamou “Ivan, vem ver!”, era simplesmente um artigo 

publicado pelo ministro da Suprema Corte Brasileira, do Supremo Tribunal Federal, em 

que ele, em 1976, defendia que o AI-5, um jurista, o AI-5 era superior a Constituição. 

Porque a Constituição era só Constituição e o AI-5 defendia os princípios da 

Revolução Redentora de 1964, está escrito lá, chama-se Carlos Ayres Britto. Ele 

consegue esquecer esse passado e era ministro da Suprema Corte Brasileira. 

Então isso aí não tem o que discutir, é uma descoberta que a gente tem que 

esclarecer e a gente não pode ter medo da verdade, porque objetivamente, nós que 

participamos da luta contra a ditadura, tanto os que participaram da luta armada e os que 

não fizeram luta armada, nós assumimos tudo na época, assumíamos tudo o que nós 

fazíamos. 

O Manoel, que é aquele cidadão que está ali, foi capturado, ali é o Reinaldo 

Morano Filho, que usava o nome de guerra de Manoel, ele assumia tudo. Como membro 

da ALN, todas as ações que ele fez, ou as minhas ações que eu fiz pelo MRT eram 

assinadas pela organização e nós assumíamos pelo o que a organização fez, mesmo que 

eu não tivesse participado, mesmo que ele não estivesse, porque nós estávamos ligados. 

Então é uma questão de verdade. Agora, as verdades, como Carlos Ayres Britto 

assinar um texto dizendo que o AI-5 era superior a Constituição, porque ele normatizava 

a luz da Revolução Redentora de 1964, tem que ser esclarecida. 

E o que está sendo discutido aqui sobre a USP, tem coisas que são 

desagradáveis, mas têm que ser encaradas e aí eu acho que o trabalho da Comissão da 

Verdade é exatamente recomendar o que desfazer desse período que essa burocracia 

colaborou. Óbvio que colaborou, todo mundo sabe, agora, o que ainda hoje existe como 

cacoete dessa época, tem que ser desfeito, que é o papel da Comissão da Verdade, sem 

nenhum medo. 

Acho que a gente não pode ter medo da verdade em hipótese alguma e, 

principalmente, ter ousadia de desfazer o que a ditadura deixou. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. WALTER DA SILVA – Oi Ivan. 

Meu nome é Walter, eu sou assessor de esportes aqui da liderança do PT e na 

verdade eu trouxe toda a minha experiência de esportes lá da Cidade Universitária, tá? 
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Em 1964 eu fui o criador da “Volta da Cidade Universitária”, que organizei até a 

12ª, em 1965, como Diretor de Esportes, eu apresentei um requerimento para o 

Conselho Universitário, pro reitor, pedindo a integração da Escola de Educação Física 

pela USP, que era um instituto isolado, que aconteceu depois de 1972, e nesse período 

de 1964 a 1968 tive o privilégio de ser colega do Salinas, pessoal do Crusp. 

Fomos todos presos em 1968 e depois é que vieram os maiores problemas, com 

inquéritos policiais, militares, etc., e a morte dos nosso companheiros, o Lauri, o Jeová, 

o Arantes, tudo isso veio depois do fechamento do Crusp. 

Mas só queria fazer o registro aqui que nesse contexto todo, quer dizer, o Crusp 

teve uma grande participação em 1964, 1968, no movimento estudantil, e de movimento 

dentro da Universidade, quer dizer, o Congresso de Ibiúna, aquela luta da Maria 

Antônia com o Mackenzie, os problemas que tivemos lá com o Paula Souza, e pra dizer 

que o Crusp foi uma das melhores coisas que a Universidade criou até hoje em termos 

da vivência nossa lá, com alunos de todos os cursos e de vários países latino-americano. 

Só estou fazendo essa colocação porque o deputado Adriano Diogo aprovou uma 

emenda aqui e nós estamos com um grupo de cruspianos, já começando a escrever a 

história do Crusp.  

Porque em tudo que acontece em termos da política da época, o Crusp não é 

citado e o Crusp tem uma grande importância e atuação no processo estudantil na época, 

de modo que esse livro deve sair, talvez, até o final do ano aí, estamos trabalhando em 

cima disso. 

Obrigado. 

 

A MESA – (Ininteligível.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois, Aly, depois você pode falar. 

 

O SR. OSVALDO ALY JÚNIOR – Não, falo por último, assim a minha vai ser 

a última palavra. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, a minha é que vai ser a última. (Risos.) 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Posso? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Pode! 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Não, eu 

simplesmente ia concordar com o que você colocou aqui, não é? 

Quer dizer, o Crusp foi uma época de convivência absolutamente magnífica. 

Eu saí um pouquinho antes do final, está correto? E isso é muito pouco 

conhecido, infelizmente.  

E eu não sei pra quem que eu estava dizendo, acho que pro Abdala, né? Que 

olha, eu não fiz a cultura da Maria Antônia, mas do Crusp eu fiz, está correto? Porque a 

cultura da Maria Antônia é muito conhecida. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Vão refalar do 

Crusp. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, fala no microfone, você está com o microfone, pode 

falar. 

 

O SR. WALTER DA SILVA – Em 1795 (ininteligível) da Cidade 

Universidade me convidou para (ininteligível). 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – De jeito nenhum.  

Bom, pois é, nós temos o IPM do Crusp, recuperado, etc., estamos lá, está 

correto? Tudo isso a gente tem. 

De fato nós não conversamos com pessoas, talvez pudéssemos conversar com 

pessoas do Crusp, etc., não é? 

Nós conversamos com algumas pessoas que prestaram depoimento no IPM que 

foi instaurado, tá? Inclusive com o professor... 

 

O SR. WALTER DA SILVA – Coronel Alvim.  

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – É, isso. Coronel 

Alvim, é verdade. 
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E há uma reportagem, publicada muito recentemente na revista da Adusp, que 

me deixou um pouco perplexo. Fala sobre dois alunos, um deles que tinha um problema 

de uma amputação de uma perna, que eu conheci, eu me lembro desse fulano, pois é, 

agora, eu não me lembro dos fatos relatados na reportagem. 

Pra mim, ele não consta inclusive do IPM do Crusp, o nome dele. 

 

O SR – (Ininteligível.) 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – É, não consta, não 

consta. Eu procurei e não achei ele. 

Então isso é algo que a gente precisa dar uma investigada, etc., o que é que isso, 

mas... Tudo bem. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só pra vocês, mais jovens.  

Quando invadiram o Crusp e fizeram uma exposição. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não você, os mais jovens. 

Fizeram uma exposição do material apreendido e tinha lá camisinha, pílula como 

sendo prova da... 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Mas isso é um 

absurdo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Da deturpação que os comunistas faziam com a 

juventude. 

E tinha também apreendido um “Manual Prático de Bombas Hidráulicas”, e eles 

botaram como se fosse material explosivo. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Olha, a convivência 

no a Crusp era pré-revolução (ininteligível), não era isso, nunca. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com a palavra. 
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A SRA. NATALIA LIMA – Olá, boa tarde a todas e todos, eu sou a Natalia 

Lima, eu estudo Relações Internacionais na USP, inclusive a professora Maria Hermínia 

era nossa diretora até o ano passado. 

É, bom, eu tenho uma pergunta e um comentário a fazer, principalmente pro... 

Principalmente não, para os membros da Comissão da Verdade da USP, e a pergunta 

que eu tenho a fazer é, se existe algum canal de comunicação direto pra passagens de 

informações entre a Comissão e a comunidade da USP ou até mesmo à população do 

Estado de São Paulo. 

Eu faço essa pergunta porque no ano passado, o Centro Acadêmico do meu 

curso, o Centro Acadêmico Guimarães Rosa, tentou entrar em contato com alguns 

membros da Comissão pra pedir informações dos trabalhos e como estava o andamento 

e muitas vezes, ou não obtivemos resposta, ou as respostas não foram satisfatórias em 

relação ao que estava sendo perguntado. 

Então não sei se é desconhecimento meu, mas queria perguntar se existe algum 

canal de comunicação direta. 

E, bom, agora o comentário que eu queria fazer. 

Eu concordo que a Comissão, atual, da Verdade da USP ela não esgota outras 

possibilidades, nem as excluí.  

Inclusive acho muito legítima essa Comissão no sentido de que a gente precisa 

dela pra apurar os fatos, pra apurar o legado da ditadura na USP, mas eu acho que eu 

não posso deixar de registrar que a surpresa que os mais de 50 centros acadêmicos ou 

pessoas independentes do “Fórum Aberto pela Democratização da USP”, sentiram 

quando, em meio a um processo muito adiantado de negociações com o reitor Rodas, 

sobre estrutura da Comissão da Verdade a ser criada o mandato, a composição, em meio 

a esse processo bem adiantado de negociações surge uma notícia, que era a da criação 

dessa Comissão da Verdade atual, com uma outra estrutura que , sim, também é válida, 

mas não era aquilo que estava sendo discutido no momento e esse processo anterior de 

discussão parou. 

Então, por mais que essa Comissão seja importante e que o fato das negociações 

terem pausado não ser culpa, de jeito nenhum, dos membros atuais da Comissão, isso é 

um fato que aconteceu. Não se voltou mais a falar sobre o que estava sendo negociado 

entre a Reitoria e o “Fórum Aberto pela Democratização da USP”, e acho que isso nos 

pegou meio de surpresa, assim... 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



130 
 

Enfim, justamente por uma comissão não excluir a outra eu acho que o processo 

de discussão, do “Fórum Aberto”, ele deve, sim, ser retomado, eu acho que seu eu 

puder, com certa petulância, dar uma dica pro relatório final dessa Comissão atual, eu 

colocaria a retomada do processo de negociação com o “Fórum Aberto”. 

E pra concluir a minha fala, eu concordo, sim, que a verdade não é una, e que os 

fatos estão, sim, em disputa, mas eu acho que os fatos estão em disputa dentro de uma 

certa margem, dentro de um certo espectro, e aí eu acho que... Bom, eu acho muito 

importante considerar isso, que nem tudo é uma disputa tão aberta.  

Mas enfim, já fui contemplada pela fala de outras pessoas, não vou ficar me 

repetindo nesse ponto. Passo a palavra. 

Obrigada. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem vai responder? 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Bom, eu posso dar 

uma única resposta pra você, que é o seguinte. 

Eu nunca fui procurado por ninguém, por nenhum Centro Acadêmico, por 

nenhum grupo de estudantes, muito menos pela Adusp. 

Eu reclamei muito com a Adusp quando eles publicaram uma nota no jornal 

dizendo que não tinham conseguido encontrar conosco. Eu não era citado 

nominalmente, outras pessoas eram. Eu reclamei muito, eles sabem disso, correto? 

Porque embora eu seja aposentado, eu sou um fulano que dou aula, apareço, etc., 

tal, tenho e-mail, quer dizer, não há nenhum problema. Eu nunca fui procurado. 

No entanto a nossa Comissão foi procurada por diversas pessoas. Houve 

diversas pessoas que procuraram a nossa Comissão e todas as pessoas que procuraram a 

Comissão, até há um mês atrás, porque nos últimos três meses impossível trabalhar, mas 

antes disso eles prestaram depoimentos. 

Houve depoimentos muito interessantes. Houve depoimentos que foram 

induzidos por nós, mas houve outros depoimentos induzidos por pessoas, pessoas que 

queriam falar. 

Quer dizer, eu me lembro de um fulano que foi aluno da Faculdade de 

Economia, hoje ele é aposentado, etc., ele queria falar. E ele queria falar justamente do 

período dele de estudante na Faculdade de Economia. 
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Bom, eu questionei muito por várias coisas, eu queria saber se o diretor da época 

era um repressor ou não, eu estava muito desconfiado, correto? Pra minha surpresa, não. 

O diretor tratou o pai dele muito bem, ele disse isso. Incrível, não é? As minhas 

surpresas não se materializaram nem nisso, correto? Por outro lado se materializaram 

em outra questão, tinha informantes dentro da USP, na Faculdade de Economia e tal, e 

ele deu (ininteligível). 

E os informantes era a mesma pessoa que tinha presidido o inquérito contra mim 

na Aeronáutica, incrível, Oficial da Aeronáutica pousava lá dentro.  

Tudo isso. A gente só descobre com conversas, correto? 

Então houve de fato pessoas, eu acho que várias pessoas, professores inclusive, 

certo? Professores. Porque você sabe, há professores que saíam, iam pra Paris, etc., e na 

volta tinham o Delegado Fleury esperando no aeroporto, correto? Isso tudo ocorreu. 

E também, através desses depoimentos, nós chegamos a conclusão de que houve 

pessoas dentro da USP que ajudaram, viu? Eu diria que o professor Eurípedes Simões 

de Paula ajudou em várias ocasiões, até o professor... Bom, sem dúvida, pra minha 

surpresa Oliveiros Ferreira ajudou, certo? Tudo bem? 

Eu não acreditava muito, porque eu era antigo leitor dele, certo? Eu achava que 

não, mas não é verdade, está correto?  

 

A MESA – (Ininteligível.) 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Agora, algumas 

coisas pra mim permanecem incríveis. 

Mas eu vou dizer uma coisa pra você, aquele documento, escrito por aquela 

pessoa da Procuradoria Jurídica da USP, que é um documento muito, muito ruim, muito 

burocrático, etc. Eu concordo com todas as suas críticas ao documento. 

Agora, eu não consigo entender aquela pessoa escrevendo aquele documento, eu 

conheço aquela pessoa de outros contatos, não é uma pessoa... Não podia ter escrito 

aquilo, mas escreveu. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – É difícil de entender 

isso, não é? 
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Não é... Olha, eu vou dizer o seguinte, até uma pessoa que colaborou com a 

Adusp nas épocas duras, está correto? E escreveu aquilo. Incrível. 

Incrível ter escrito aquilo. 

 

A SRA. – Impressionante. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Uma burocracia. 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Olha, eu concordo com você com a 

definição de democracia, que é quando há divergência e eu divirjo da colocação que 

vocês fizeram. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Então, tudo bem. 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Então eu vou dar... 

Agora me acorreu uma outra ponte entre o passado e o presente, a questão do 

Crusp. 

Crusp, está certo? Ali, na época, quantos estudantes haviam na USP, talvez 20 

mil ou 15 mil, e moravam 800 no Crusp. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Oitocentos, é. 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Está certo? Hoje tem 45 mil estudantes na 

USP e quantos moram dentro do campus? Quantos? Está certo? 

Então, veja, essa destruição do ambiente estudantil dentro do campus que foi 

feito durante a ditadura, ela foi confirmada, reconfirmada, por reitor após reitor, já na 

democracia. 

E eu estou dizendo isso porque eu moro, eu morei durante muitos anos no 

Butantã, meu filho ainda mora lá e, ao redor da minha casa, estão sendo construídos 

dezenas e dezenas de prédios para alugar moradias para estudantes da USP, porque eles 

não podem morar dentro da USP, está certo? Constroem prédios e mais prédios na USP, 

mas não constroem moradia estudantil. 

Então há uma relação direta entre o que se fez na Universidade a partir de 1964 e 

o que ela é hoje, entende? E eu acho que é isso que tem que ser entendido. 
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O processo é um processo que continuou, ele se modificou, se adaptou, em 

algumas coisas até se reforçou, como essa dos estudantes. Você não tem presença hoje 

estudantil na USP, porque foi esvaziado, entende? 

Então não é uma questão de que há 50 anos atrás aconteceu isso e foi assim, 

assim e assado, não. Há 50 anos atrás começou a acontecer isso e muita coisa durou até 

hoje, entende? É muito diferente. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – A avenida do reitor destruiu um 

prédio, lembra disso? 

Um dos prédios de moradia foi derrubado pra passar a avenida.  

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Isso daí foi o Gama 

e Silva. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Eu queria só 

fazer duas observações. Uma pra responder à Natalia. 

Primeiro, um relato, não é? 

Eu fui convidada pra participar da Comissão da Verdade pelo professor Dalmo 

Dallari, pessoa cuja a importância no processo de luta contra a democracia, eu acho que 

ninguém aqui contesta. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Não, espera aí, 

deixa eu terminar, tá? 

Eu tomei essa tarefa como uma convocação, como uma tarefa, não como algo 

que eu pudesse dizer não. Tendo a minha história e tendo... Eu acho que tinha que 

aceitar e acho que no fundo todos nós fomos movidos por esse mesmo movimento. 

Eu fui procurada, sim, pelos alunos de Relações Internacionais que queriam 

saber como é que andava a Comissão, naquele momento a Comissão estava começando, 

apesar da Comissão ter sido nomeada em algum momento no final do primeiro 

semestre, ela só começou a funcionar quando a Universidade nos deu o mínimo de 

estrutura pra poder funcionar, uma secretária, uma sala, um lugar pra guardar os 

materiais, etc.  
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Nesse momento a Comissão mandou uma carta pra toda a comunidade da USP 

pedindo colaboração. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Pedindo 

conversa, etc. 

Então na verdade houve um movimento nosso até porque nós sabíamos, 

soubemos, né? Que havia contestação legitima de como a Comissão havia sido mantida. 

Então toda a nossa preocupação foi estabelecer laços, está certo? 

Chamamos aqui a Comissão, o Adriano Diogo pra conversar, tentamos várias 

outras pessoas que estiveram envolvidas no movimento de criação da outra Comissão, 

que não puderam ir porque não tinham agenda, e daí, desde maio, a gente não consegue 

funcionar no nosso espaço. Então todas essas coisas foram postas de alguma maneira 

entre parênteses. 

Nós temos todo o interesse em conversar, em receber colaboração, em receber 

informações, em trocar informações. Nós somos uma Comissão pequena, com muito 

pouca estrutura, temos uma secretária e, muito recentemente, conseguimos um 

pesquisador, que estava aqui até agora pouco. Ah, está ali! 

O Laércio, que começou a trabalhar há dois meses, há dois meses atrás. 

Então, obviamente, o tipo de atividade que vocês fazem, que tem a estrutura da 

Assembleia, ou que a Comissão da Verdade faz. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Nós não temos essa estrutura. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Então, é isso que 

eu estou dizendo. 

 

O SR. – Precisava ter... 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Agora, calma. 

Então, eu acho que tem uma... Nós temos, totalmente, todo o interesse em 

conversar, EM ir lá, explicar o que nós estamos fazendo, receber informações. 

Aliás, nós estamos aqui hoje pra isso. 
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Com relação a sua observação, Bernardo, concorda apenas em parte, tá? 

Eu acho que tem continuidades, agora eu acho que durante todo o tempo a 

Universidade foi duas coisas, ela foi um instrumento, teve vários mecanismos internos 

de controle, de repressão, etc., e ela foi, também, um lugar de oposição e de rebeldia. 

Então o legado tem duas partes, então eu acho que a gente tem que pensar um 

pouco. Não acho que tudo o que está errado hoje na Universidade seja legado do 

passado tão pouco, são 20 e poucos, 25 anos. 

O que se mudou, o que não se mudou, dependeu de dinâmicas que não tem só 

que ver não só com o legado do autoritarismo e se nós quisermos alterar as coisas que 

estão vigentes, eu acho que não necessariamente a gente precisa desse argumento, que 

tudo vem de lá, que se manteve, etc. Eu acho que sim e que não.  

 Não tem que a Universidade que tem que pedir desculpas, quem tem que pedir 

desculpas? Não é a burocracia da Universidade, digo a burocracia que colaborou com o 

Regime, a burocracia que ajudou e protegeu as pessoas que estavam sendo perseguidas, 

e se a gente não contar essa história direito, está certo? A gente vai estar fazendo errado. 

É mais bonito dizer “Estamos oprimido...”, etc., e só isso. Mas não foi só isso o 

que aconteceu. 

Lá foi um lugar de luta, foi uma arena de disputa, o tempo inteiro, entre os que 

estavam a favor do Regime e os que estavam contra, em todos os níveis, não só... Não 

era uma coisa só dos estudantes, ou só dos professores, ou da administração da 

Universidade, tinha gente na administração contra, gente a favor, em todos os níveis 

você tem essa divisão. 

Então eu acho que tem instituição, quer dizer, que o legado institucional que eu 

estou dizendo, é legado? É porque teve na ditadura, não tinha antes? Tem várias... 

Eu acho que ao contar essa história tem que inclusive pensar nesse sentido, você 

tem razão, o que é efetivamente legado e o que são coisas que foram criadas depois. 

A Universidade é grande, plural, com um setor conservador razoável, não é? 

Então tem certas coisas que se faz, outras coisas que não se faz. 

 

O SR. – Ivan, só... É que eu estou tentando falar faz tempo, posso? Se o Ivan me 

garantir a palavra. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O microfone é seu, a palavra é sua. 
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O SR. – Então tá. Não, é que, motivado desde a primeira fala da Maria que eu 

estava querendo. 

Assim, que a USP na verdade, desde a sua formação em 1934, ela é 

esquizofrênica, ela convive muito mal com tudo, porque ela teve uma ideia liberal, mas 

ao mesmo tempo ela flertou o tempo inteiro com o conservadorismo. 

A gente sabe disso, até pra ela ser fundada o grupo que queria fundar ela só vai 

se filiar a ditadura do Vargas pra poder dar continuidade nisso, entendeu? Ela tem essa 

esquizofrenia constante. 

Eu também não acho que a ditadura inventou todo o mal, que a partir de 1964 

tudo é responsabilidade, mas uma coisa tem que deixar bem claro, que em 1964 estava 

acontecendo muita coisa nesse país, a gente tinha uma possibilidade de país diferente 

que foi interrompida, absolutamente interrompida, e foi pela ditadura militar que foi 

interrompido. 

A partir dali projetos em disputa você não tem mais, você tem um projeto só, um 

é o projeto que é dos interesses da ditadura e do que está ligado a ele, é colocado dentro 

do país, pouca coisa se consegue sair fora disso. 

E a USP passa por isso também. Quando a gente vai olhar a história da USP, eu 

entendo o que a Maria está falando também, porque a gente, mesmo na Comissão da 

Verdade, que a gente está aqui. 

Em São Paulo procurou trabalhar, porque a gente não tem recurso nenhum aqui 

também, o nosso recurso, a gente tem que pedir dinheiro pro Pnud, emprestado pra 

CNV, então a gente tem basicamente nada. 

A gente priorizou trabalhar com 60 e tantos mortos e desaparecidos no estado de 

São Paulo, que é no que a gente conseguiria ter pernas e mesmo assim está difícil abrir 

alguns campos temáticos. 

Muitas coisas a gente não tem condição de fazer, porque não há recursos pra 

isso, aliás, uma das recomendações que a gente vai fazer ao final do relatório, é que se 

faça novas Comissões da Verdade, porque tanto a Nacional, quanto essa, quanto outras, 

não deram conta. Pela limitação proposital em que elas foram montadas, e a da USP eu 

acho que não foge disso, também por uma limitação que é dada pra ela, pra que ela não 

consiga avançar muito nessas questões, pra que ela fique travada ali. 

Então é assim, esse processo da USP a partir de 1964, eu acho que muito do que 

a gente tem hoje presente aqui na USP se deve, sim, a esse período, porque foi ceifado 

um projeto que estava engessado nesse país, e a USP havia uma efervescência nos anos 
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1960, da discussão, inclusive, da reforma universitária e isso é interrompido. E nesse 

meio do caminho, essa burocracia toda que tem ali dentro, eles se aproveitam disso. 

Só que eles se aproveitam, claro, porque há um interesse também ligado a 

interesses financeiros, materiais, políticos e de poder, que se filia e aproveita pra colocar 

ali dentro, que vai presente na USP. 

Então eu também não diria que há um conservadorismo, que não é razoável 

dentro da USP, ele é muito grande. Eu acho que o microfascismo dentro da USP hoje 

ganhou a parada. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. – É, o microfascismo mesmo. A coisa está feia, pela maneira que eu vejo, 

a leitura que eu faço na cidade de São Paulo, então a gente tem que olhar por esse lado 

passado por várias razões, primeiro pra lembrar que o presente passa, se a gente não 

olhar pro passado a gente vai viver um eterno presente, e de preferência que esse 

presente morra, porque se a gente olhar pro passado a gente vai lembrar que o presente 

morre também. 

A gente pode lutar pra que ele se transforme, pra que ele se modifique, pra que 

seja uma coisa diferente disso, e isso, que a gente chama de “Legado da Ditadura na 

USP”, compreendê-lo acho que vai ajudar muito pra que gente recupere alguma coisa 

do caráter público da USP, eu não tenho ilusão de universidade mais, universidade 

(ininteligível), seja lá o que foi, não só aqui na USP, mas em qualquer lugar do mundo. 

Isso é minha leitura, já era! Mas agora, algum caráter público da Universidade 

de São Paulo, a gente tem que encarar, seja porque ela é financiada publicamente, seja 

por tudo que está sendo colocado. 

Então a Comissão da Verdade, eu entendo o que a Maria está falando, assim, se 

a gente analisar essas estruturas que temos vezes os documentos que estão por aí, temos 

recomendações do Bird, o que o Cunha chama de “Desembarque dos Consultores” aqui 

no Brasil, o próprio acordo MEC-USAID, como essa estrutura vai se capilarizando, 

como ela vai se montando e como ela fica incrustada dentro da Universidade de São 

Paulo, porque ela é a mais conservadora do país, e isso eu acho que isso ninguém pode 

negar.  
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Das universidades públicas, ela é a mais conservadora do país, disso não tem a 

menor dúvida. Ela tem a riqueza de produzir coisas, uma série de coisas interessantes, 

mas ela é a mais conservadora, e ela está perdendo essa riqueza inclusive. 

A própria FFLCH, ela tem se docilizado pra encaixar nesse modelo inteiro, ela 

está fazendo isso pra poder receber verbas da Caps, pra poder receber verba da Fapesp, 

ela que sempre foi o núcleo, que era pra ser o núcleo irradiador da Universidade, acabou 

não sendo, não é? Porque as grandes faculdades proibiram, proibiram não, né? É uma 

disputa de poder, medicina, engenharia, a gente falou não, a gente não quer esses caras 

com poder na Universidade, eles ceifaram esse poder, mas ela ficou sempre ali, como 

aquela coisa que resistia minimamente ao modelo, a uma ideia de universidade pública. 

E nem isso ela esta fazendo mais, hoje eu acho FFLCH está se docilizando 

gradativamente, ela está perdendo o charme dela, que é realmente ser do contra dentro 

desse processo. 

E a Comissão da Verdade acho que é uma oportunidade pra isso, pra gente 

relembrar dessas coisas e pra gente continuar, tentar recuperar alguma coisa do caráter 

público da Universidade. 

Em relação à Comissão da Verdade da USP, eu entendo perfeitamente o trabalho 

de vocês, só levantar esses dados que vocês estão fazendo já é um grande passo que a 

gente tem. 

Agora, quanto alguém poder colaborar com vocês, não tem como ninguém 

colaborar sem ter recursos pra isso. Os estudantes quererem isso, ou mesmo os 

professores, não tem como sem ter minimamente recurso pra isso. Ter espaço, ter 

tempo, porque não dá, mesmo aqui dentro da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo a gente sabe disso. 

A gente não consegue fazer muita coisa porque a gente não tem recurso nenhum. 

Não é simplesmente vontade. Se fosse vontade da gente, a gente entrava lá, pegava os 

arquivos militares fácil, fácil, mas é recurso, é vontade política, uma série de coisas que 

precedem pra que as coisas possam acontecer. 

Eu até proporia aqui hoje que, por exemplo, tem que ser tratado a USP, mas da 

Unicamp, da Unesp, mas não dá, não tem como, a gente não teria como fazer isso. A 

gente pegou a USP porque ela é mais emblemática, não só aqui em São Paulo como pro 

país inteiro, a universidade mais representativa. 
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É, que a gente pegue dois pólos, a Faculdade de Filosofia, fazer uma audiência 

pra tratar da Faculdade de Filosofia, e tratar da Faculdade de Medicina, já que foram as 

duas mais impactadas. 

A gente pega dois pedaços da USP e tenta trabalhar direitinho com eles, que eu 

acho que isso dá uma dimensão maior do que acontece em relação à própria 

Universidade, mas trabalhar não só do ponto de vista da repressão ali dentro, dos 

estudantes que foram perseguidos, etc., como o Reinaldo, o Walter Colli, mas também 

trabalhar essa questão dos delatores, a estrutura, como é que ela se monta ali dentro, 

como é que ela vai se formando, que vai ser diferente, a FFLCH é um caso, quer dizer a 

Faculdade de Filosofia, Ciência e Letras, e a Medicina um outro diferente, mas eu acho 

que dá pra lidar com isso daí e ter, pelo menos, um pequeno panorama do que aconteceu 

dentro da Universidade. 

Que está lá essa estrutura autoritária e que continua perseguindo a gente até hoje, 

como o Bernardo estava lembrando aqui, isso não mudou nada, quer dizer mudou, 

lógico, mas diz que a gente tem... Não é essa que é a questão, acho que não é esse que é 

o problema, acho que é assim, a democracia está sendo usada contra a gente, vocês 

podem falar, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Nós só somos ouvidos quando a 

gente arrebenta a porta. É ocupada a Reitoria, é quando é feito alguma coisa nesse 

sentido, aí te ouvem. 

Antes disso ouvem, de fato ouvem, ouvem, mas só ouvem, mais nada, porque 

não têm canais efetivos, não só de expressão, mas efetivos de discussão autentica, que 

coloque embate às ideias, tem alguma chance de proliferar, caminhar pra frente. 

Só... Você falou que está na Ouvidoria da USP, né? Eu tenho um monte de 

relatos de estudantes de medicina com problemas sérios na Faculdade de Medicina, eu 

já falei – Por que vocês não procuram a Ouvidoria? Porque a gente não confia na 

estrutura da Universidade. Eles não confiam, não confiam porque eles procuraram 

dentro da Faculdade de Medicina e eles deram mal. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Mas tem que ver 

o que vocês vão fazer. 

Se a pessoa não confia, não procura, a instituição não funciona, não é? 

  

A SRA. JULIA – Oi, boa tarde, meu nome é Julia, eu moro no Crusp, estudo 

Geografia lá, os senhores tocaram no assunto. 
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O SR. – (Inaudível.) 

 

A SRA. JULIA – Outro Crusp, mas o mesmo. 

Ele acabou de falar da perseguição... Desculpa o jeito de falar, é que eu não 

costumo falar em público. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fala só o seu nome, pra gravar. 

 

A SRA. JULIA – É Julia. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Julia. 

 

A SRA. JULIA – É que ele falou que a perseguição continua e continua mesmo. 

Ele tocou na questão do Crusp, que da qualidade de vida acadêmica estudantil 

pra USP é muito rico, e não é à toa que no plano de recuperação da USP (ininteligível) 

da permanência estudantil, desvincular essa questão da permanência deixar de ser da 

USP e passar pro governo do estado de São Paulo. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Aqui, 

independente da questão dos valores que se faça sobre isso, a desvinculação não é do 

Crusp, é do Hospital Universitário. 

 

A SRA. JULIA – Não, não, tem a desvinculação do HU, que está pra ser 

aprovada, mas se você ler na íntegra o “Plano de Recuperação da USP”, um dos 

projetos é desvincular a gestão da permanência estudantil e passar para o governo do 

estado, 50%. 

E, a partir daí, ir aumentando 10% até provavelmente ser desvinculado 

totalmente. 

Isso significa que há uma precarização da permanência estudantil e por isso... 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. JULIA – Oi? 
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O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Existe uma lei que 

estabelece que as heranças vacantes, etc., os recursos das heranças vacantes, que antes 

vinham pra USP, alguns anos atrás, agora eles são destinados à moradia estudantil até. 

Isso não está relacionado? É uma questão de recursos. 

 

A SRA. JULIA – Como assim? É, então, os recursos da USP deixaram de ser 

totalmente da USP e vai passar a ser gerido pelo Estado. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Eu não sei se é 

isso, mas ele está falando o seguinte, até a Constituição, um pouco depois, o Dr. Régis 

me lembra, quando morria alguém e não tinha herdeiro, a herança ia pra Universidade 

de São Paulo, a partir de um determinado momento isso deixou de ir pra Universidade 

de São Paulo, e esse recurso que advém das heranças, etc., teria ido pra moradia 

estudantil. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Moradia estudantil, 

isso foi aprovado pela Assembleia. 

Isso tem que ocorrer, pô. 

 

A SRA. JULIA – Mas eu não sei se o que eu estou falando é a mesma coisa. 

Não, que eu estou falando isso, que existe um ataque ao Crusp, por ele ter esse 

histórico de resistência e combate a ditadura militar, por ele ter esse foco. 

Só tem mordia estudantil porque ocorreram sucessivas ocupações, como ele 

falou, que só se ouve quando se ocupa, quando faz um barulho. 

E eu queria lembrar que, já que é o “Legado da Ditadura na USP - Repressão e 

Estrutura, Ontem e Hoje”, e uma marca desse legado é o fato de hoje estudantes, que 

recentemente ocuparam um dos prédios da administração, da burocracia, que antes era 

moradia, eles retomaram em 2010 em assembleia do Crusp e eles estão sendo julgados, 

e hoje eles estão sendo processados criminalmente. 

Então eu queria trazer isso ao conhecimento de todos, eu não sei se... 

Porque muitas coisas acontecem e ninguém fica sabendo, e como ele falou, o 

Crusp é uma cosia que não se toca muito nesse assunto. 
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E hoje está acontecendo isso, de terem alunos que estão sendo julgados 

criminalmente por terem ocupado o térreo, lá do bloco G do Crusp, pra reivindicação de 

ampliação de vagas. 

E alunos que foram expulsos também, e ainda estão expulsos da USP, ainda dois 

alunos estão expulsos, não conseguiram reverter, e mais os processados. 

Então é só pra deixar no conhecimento que essas coisas estão acontecendo e que 

isso seja discutido também, além do que aconteceu na década de 1960, 1970, mas o que 

está acontecendo hoje, que é resquício disso. 

Obrigada. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Deixa eu apenas 

dizer uma coisa pra você, que me deixou... 

Eu acho que essa questão do Crusp é bastante complexa. 

Eu acompanhei isso uma certa época, houve uma tentativa da Reitoria de 

retomar o Crusp, etc. 

Numa determinada época as condições de habitabilidade do Crusp eram 

péssimas, não sei se melhoraram ou não. 

Em segundo lugar, os alunos, os estudantes, algumas vezes fazem coisas que são 

complicadas, por exemplo, no ano passado os estudantes acabaram invadindo um prédio 

que no fundo se destinaria à moradia estudantil, mas era um prédio da administração. 

Nesse prédio dentro da administração, tinha andares onde funcionavam os 

Institutos de Estudos Avançados. Eu fui ligado ao Instituto de Ensinos Avançados e 

houve várias tentativas de fazer que esse Instituto de Ensinos Avançados, de fato, 

(ininteligível) mais o país e a USP, isso nunca funcionou, por diversas razões. 

Olha, eu tenho aqui um “pen drive”, certo? Com algumas fotos dessa 

ocupação,se puder, vai passando, por favor, que foram tiradas pelo diretor de um dos 

Institutos de Ensinos Avançados, um professor da ECA. 

 

A MESA – Martin. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – É,  Martin, que 

acredita em (ininteligível), eu sempre disse pra ele que não ia dar em nada, mas ele 

acredita, vai lá e tal. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



143 
 

E ele ficou abismado. Ele convocou uma reunião de cerca de 30 professores pra 

mostrar as fotos, nós todos ficamos abismados com isso. Eu não vou nem mostrar as 

fotos. 

(Ininteligível), está aqui no pen drive.  

É impressionante! As palavras de ordem, as colocações, etc., são uma coisa, pra 

mim, chocantes. 

Todos aqueles diretores ficaram, aqueles que estavam ali, pessoas ligadas, o 

diretor da Filosofia, que tinha sido do Núcleo de Estudos... 

 

A MESA – (Ininteligível.) 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – O (ininteligível). 

Quer dizer, é uma situação complicada, não é? Vamos convir que é uma situação 

complicada. Nós temos que ter uma (ininteligível). 

Eu estou falando que é isso, ninguém sabe como resolver o problema do Crusp e 

ninguém sabe como lidar com vocês, correto? 

As pessoas não sabem na USP, o fato é isso. 

E aí há uma radicalização, uma radicalização incrível. 

Olha, parar as atividades do IEA... 

O IEA está sofrendo muito ao longo dos anos, nunca foi apoiado direito, por 

reitor nenhum, uma coisa horrível. 

Mas, se vocês acreditam, vão lá fazer alguma coisa e não dá certo. Aliás, as 

atividades do IEA atualmente está paralisado, aliás, continua. 

Se eu mostrar as fotos que o Martin Grossmann tirou são incríveis, 

absolutamente incríveis, sujeira, todo emporcalhado, quadro do Portinari emporcalhado, 

uma coisa assim é contra a cultura... Sei lá viu? 

Então, é absolutamente chocante, eu fiquei chocado. 

Outra coisa que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, nessa conversa com o 

diretor da Faculdade de Filosofia, há um ano atrás, e agora ele fez de novo um 

documento, etc., eu acho que é um documento muito tardio, que apareceu 

(ininteligível). 

Ele contou pra nós que a greve já tinha terminado, a greve dos estudantes, em 

quase todos os lugares, que faltava uns dois, três cursos apenas, que ele não conseguia 

que os alunos da Filosofia voltassem a ter aula, ele contou isso pra nós. 
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Ficamos bobos nisso, não é? Imagine eu, (ininteligível) de Física, sem ter aula o 

tempo todo, o tempo todo, não tem nada. 

Na verdade ele não conseguia isso, ele dizia “O pessoal vai perder o ano, eu não 

consigo, converso, etc.”, quer dizer, tem alguma coisa muito errada nisso tudo. 

O nosso amigo ali, que fez um discurso sobre a Filosofia, etc., eu acho que o 

problema é mais sério. 

O problema não é o problema do elitismo, da burocracia, da repressão, etc., 

simplesmente como um professor titular, altamente repressivo, tudo bem? Ou o titular 

repressivo, tá? Correto? Acredito na ciência, etc. e tal, tá? 

Não me coloque problemas tá? O problema é muito mais sério no ensino no país. 

A Faculdade de Filosofia foi arquitetada para formar quadros para o Ensino 

Médio, pro Ensino Médio, elementar, talvez, mas médio, sem dúvida. 

O professor Janot não tinha emprego, ele ia dar aula de Filosofia em 

Taquaritinga. 

Então o José Carlos Maia, que está citado aí, foi aluno do Janot em Taquaritinga, 

grande amigo meu, faleceu alguns anos. Tudo bem? Tá? 

Eu fui aluno de professores egressos da Faculdade de Filosofia, lá em 

Araraquara e aqui em São Paulo também, eu estudei em são Paulo em escola pública, 

isso não tem mais, onde que está isso? 

Você lê estatísticas de empregos no ensino médio, em Física, está formando 

menos do que as vagas abertas no país, em Física. 

Há menos licenciados em Física, formados, do que as necessidades do país, nas 

outras áreas não, há mais licenciados formados do que as necessidades, só que metade 

daquele licenciados formados querem fugir de dar aula, eles querem qualquer tipo de 

outro emprego, menos dar aula no ensino público, e eu garanto pra você que os meus 

alunos em Licenciatura em Física, (ininteligível), deu aula, às vezes, no período 

noturno. Eles querem tudo, menos continuar dando aula no Ensino Médio. É 

impressionante. 

Então o déficit no ensino do país é tão grande, tão assustador, que se reflete 

sobre tudo isso. 

Pega os cursos que tem mais problemas na USP. Os cursos que tem mais 

problemas na USP são os cursos menos profissionais sob esse ponto de vista.  
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Essa greve dos estudantes na USP, você acha que no Instituto de Física teve 

greve? Claro que não. Teve dois ou três funcionários, mas tudo bem, ninguém fala nada. 

Os funcionários (ininteligível). 

Houve um cadeiraço no ano passado, no Instituto de Física, imagine, 

bloquearam a minha sala, um curso de pós-graduação, em Física e Estatística, num que 

eu tinha 20 alunos, todo mundo querendo ter aula. Fomos lá e tiramos as cadeiras. No 

dia seguinte eu estava ruim nas costas, eu senti no dia seguinte a barra pesada, eu não 

posso mais fazer isso, mas foi nessa base, correto? 

Então a gente precisa pensar um pouco, pensar um pouco, o que é que está 

acontecendo com essas licenciaturas em Física nesse país, né? O que é que está 

ocorrendo com o nosso Ensino Médio, tá? 

Os testes que são feitos, por mais que a gente fale mal desses testes de 

(ininteligível), etc., eles têm um certo sentido. Vocês não imaginam como os 

americanos estão preocupados como as revistas, as grandes revistas americanas, 

“Science”, né? Você sabe que eu sou um cara que ainda leio “Science”, né? Recebo, 

vejo... Você não imagina a preocupação com “Science”, com as grandes revistas norte-

americanas no ensino de ciências, tecnologia, engenharia e matemática, a gente faz um 

(ininteligível), “Science, Technology & Mathematic”, preocupadíssimos, 

preocupadíssimos. 

Com novos métodos... Preocupadíssimos em incorporar conhecimentos de 

Psicologia Educacional, a Psicologia Educacional na Universidade evoluiu muito nos 

últimos anos, psicologia experimental, ver como é que é, como é que não é, etc. 

E a gente resiste, resiste, vocês não imaginam a resistência dos nossos colegas na 

USP, colegas até mais jovens, em mudar um currículo, vocês não imaginam. A USP é 

muito conservadora e apesar de muito conservadora é a melhor universidade do país. 

Ver no “Guia Folha”, o (ininteligível) da “Folha” é o mais confiável, né? Que 

esse pelo menos é local, tá? Correto? 

Eu venho de um curso que o melhor do país, eu tenho 200 críticas nesse curso, 

odeio várias coisas (ininteligível), está lá. Se está lá imaginem o resto, imaginem o 

resto!? 

Então a gente precisa pensar bem. 

Eu tenho um ex-aluno que é Físico, há vários anos ele virou economista, viu? 

Hoje ele é um economista conhecido, ele tem um estudo acadêmico muito sério sobre 

isso, sobre o problema do investimento na educação.  
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E a tese dele é que o erro começou na década de 1930 que, se o pessoal tivesse o 

nacional desenvolvetismo naquela época, se tivessem investido em educação nós 

estaríamos melhor. Não investiram... Atualmente até se investe bem mais, tem 

melhorado, tá? 

Então eu acho que os estudantes precisam pensar nessas questões, a questão é 

muito mais embaixo, viu? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, são quase 6h, já faz... 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – (Ininteligível) faz 

parte da Comissão da Verdade. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É.  

Alguém quer fazer considerações finais, dar um oi e um tchau? 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Eu quero só fazer 

uma, que é voltar a apelar colaboração, eu sei que não tem estrutura, mas tem um que 

tem um documento, tem um que tem um depoimento, tem alguém que sabe de alguma 

coisa, nós estamos abertos pra receber. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – A gente né? 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA BRANDÃO TAVARES DE ALMEIDA – E a 

nossa ideia é, no final, é propor que a Universidade coloque isso em algum lugar, ou 

seja, faça um espaço de memória, aonde essa informação e as que vierem depois, 

possam ser depositadas e possam estar abertas ao público. 

Então, eu sei que nós estamos todos lutando pela falta de estrutura, mas se nós 

conversarmos mais, se nós... O Ivan tem sido bárbaro, ele passou uma porção de coisas 

pra gente, às vezes a gente vai checar, às vezes não é bem aquilo, às vezes é, mas tem 

sido de um enorme apoio pra nós duas comissões com pouca estrutura. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que ótimo. 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Obrigada. 
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O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Agora deixa só eu 

falar uma coisa pra você, eu fui pessoalmente ao arquivo do Estado, eu achei que eu ia 

conseguir trabalhar ali e obter informações, é muito duro fazer isso, correto? Eu aprendi 

que é um serviço muito duro. 

O Arquivo do Estado está muito bem instalado, não sei se vocês concordam com 

isso, e eu fui recebido por uma pessoa, que é o... 

 

A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Quintanilha. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, Quintanilha. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Que me 

impressionou muito, porque ele me deu uma grande aula sobre aquilo, ele é um dr. em 

história, é um fulano que, de fato, tem condições para aquilo, etc., etc., etc., só que ele 

não tem funcionários também, correto? 

E ele disse que ele atende todas as Comissões da Verdade e tal. Eu estava 

considerando eu ir lá e fazer toda a pesquisa, depois eu percebi que eu não tenho 

condições, que eu dou aula, faço muitas coisas na vida, tal, tal, tal, tudo ao mesmo 

tempo. 

Quer dizer, a gente não tem esses meios materiais, talvez eu deva mandar um 

projeto de pesquisa pra Fapesp pra fazer isso. Essa é uma ideia que a Fapesp podia 

apoiar 9ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma das coisas que a gente pretende colocar no nosso 

relatório é que, uma recomendação que a Fapesp financie muito mais... 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – É, eu acho que isso 

seria muito mais. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Especificamente a questão da ditadura. 

Essa é uma das coisas que nós vamos colocar com certeza. 
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A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – A Fapesp 

financia um monte de projetos (ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, mas... 

 

O SR. SILBIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Mas se a gente fizer 

um bom projeto... 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – (Ininteligível), 

está certo? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É uma linha, uma linha mais dirigida. 

Bom, considerações finais. 

Maria Silvia Betti, tem alguma coisa pra falar? Se não... 

 

A SRA. MARIA SILVIA BETTI – Bem, eu gostaria de reiterar minha 

convicção de que tudo que foi dito aqui, a respeito de todos os fatos relacionado à 

repressão, a perseguição, a instalação de um sistema que é restritivo, persecutório e 

adverso a liberdade de pensamento e ao pensamento crítico, tem desdobramentos que se 

multiplicam a nossa volta, no momento em que nós estamos, dentro das universidades 

públicas, e dentro da USP de forma muito concreta e imediata. 

E eu acho que essa é uma importante questão, eu não posso falar em nome da 

Comissão da Verdade, mas posso falar em meu próprio nome, como professora e como 

pesquisadora. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

A SRA. MARIA SILVIA BETTI – Então nesse sentido eu tenho absoluto 

interesse e acolhimento por todas as formas de pesquisa relacionadas a esse assunto. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Reinaldo Morano Filho, o rei de Taquaritinga. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



149 
 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Eu quero agradecer o convite e dizer 

que, como um viciado em dialética, me pega muito essa coisa do contraditório, opiniões 

divergentes, eu penso que é o caminho. 

E agradeço e parabéns aí pela iniciativa, mais uma vez, da Comissão. 

Obrigado. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Obrigado. 

Maria Hemínia?  

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Não. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nada? 

 

A SRA. MARIA HERMÍNIA TAVARES DE ALMEIDA – Não, eu já falei 

tudo, a não ser agradecer outra vez a possibilidade de estar aqui conversando, 

discutindo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Maravilha. 

Silvio, que falar mais alguma coisa ou está repleto? 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – Não.  

Eu agradeceria também. 

Eu agradeço muito o convite viu? É a primeira vez que vocês me convidam, pra 

alguma coisa desse tipo. 

(Risos.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não vai ser a última. 

 

O SR. SILVIO ROBERTO DE AZEVEDO SALINAS – E que eu não preciso 

falar sobre Física. 

Eu sou chamado pra falar sobre Física, aí eu podia falar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está vendo como é que é?  

Dra. Janice?  
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A SRA. JANICE THEODORO DA SILVA – Também quero agradecer a 

oportunidade e dizer a todos os alunos aqui presentes, que a Comissão está aberta pra 

contatos, todas as pessoas que me procuraram até agora eu tentei responder. 

Enfim, quando não pude enviar os dados, porque nós estamos produzindo os 

dados. 

Então também tenho muito receio, mesmo à organização dos dados que foram 

apresentados hoje, pode apresentar equívocos, então antes de terminar um levantamento 

básico, às vezes eu não me sinto segura pra dar uma informação que me pedem. 

Então eu preciso ter segurança, das fontes e daquela informação, pra poder 

tornar pública a informação que está sendo solicitada, mas eu tenho atendido todo 

mundo que tem me procurado e não sei de que forma poderei tornar mais fácil esse 

contato. 

Meu nome é Janice Theodoro da Silva, enfim, a Comissão da Verdade está 

aberta e eu tenho tentado responder, inclusive eu já tive vários alunos que foram a 

minha casa, pra conversar. Eu mostrei as fichas, mostrei a sistemática de trabalho, então 

eu tenho procurado não negar informação a ninguém. 

Bom, eu acho que isso é básico a ser dito. 

Bom, terminando aqui, eu queria agradecer todos a oportunidade de ter 

explicado os trabalhos da Comissão da Verdade e, especialmente, ao grupo da 

Assembleia Legislativa que vem fazendo essas audiências públicas de tanta importância 

pra história brasileira e da USP também. 

Obrigada. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Obrigado. 

Na segunda-feira retrasada a gente fez uma audiência pública sobre a chamada 

“Guerrilha do Vale do Ribeira”, e eu comentei depois com o Adriano que a gente vai 

sentir saudade de tudo o que a gente está fazendo, porque a gente está sendo tão 

importante para as pessoas e para o país esse trabalho das Comissões da Verdade, que 

eu acho que nós temos a necessidade de continuar falando. 

Porque as pessoas, nem todo mundo conseguiu falar, nem todo mundo conseguiu 

colocar os seus dramas e suas ansiedades pra fora. 
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Lembrando que, nenhum país do mundo teve apenas uma Comissão da Verdade, 

a Argentina teve a Conadep, depois teve a outra comissão, eu acho que teve três, se eu 

não me engano. 

Chile foram quatro ou cinco, a mesma coisa Uruguai, então esse é um trabalho 

que não dá pra gente viver 21 anos sob ditadura, sob opressão, tortura, assassinato, 

controle, censura, etc. e tal, e em dois anos a gente tentar contar tudo isso. 

Não vai conseguir e, principalmente, desfazer o nó que foi a ditadura que fica até 

os dias de hoje. 

Então, com certeza, a gente vai ter que ter mais um período, pelo menos, de 

Comissão da Verdade em todos os lugares que hoje tem Comissão da Verdade. 

Em nome do presidente da Comissão, Adriano Diogo, queria agradecer aos 

participantes das Mesas, de manhã e da tarde. 

Agradecer ao Ricardo Maciel Koba, que organizou junto ao Renan Quinalha esta 

Audiência, e que, obviamente, fez um trabalho excelente e que presta um serviço muito 

bom pro nosso trabalho. 

Então eu queria agradecer. 

Está encerrada a sessão. (Palmas.) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/03/2014 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Gente, Bom dia!  

Nós vamos dar início à reunião de preparação do ato do dia 31 de março que é o 

ato onde nós vamos mostrar a nossa resistência e demonstrar a nossa luta ao lembrar dos 

50 anos do golpe militar. É um ato que já vem sendo organizado e preparado por vários 

grupos, né? E já houve outras reuniões. 

Então, hoje eu queria antes de começar, queria chamar a Elza Lobo, 

representando o Conselho Consultivo aqui da Comissão da Verdade. Queria justificar a 

ausência do Adriano, deputado Adriano, que é o presidente da Comissão da Verdade, 

que está adoentado e hoje não pôde... Ele vai vir? Mesmo adoentado diz que ele ainda 

vem, então nós... é. Então eu... a ausência, quer dizer, o atraso dele porque ele está 

adoentado, mas parece que ele ainda vem hoje.  

A Elza Lobo é nossa companheira e acho que, eu fico muito feliz dela estar aqui 

junto, porque eu conhecia Elza na época da anistia, né? Na luta da anistia que eu 

fiquei... tudo bem? E, nós queremos chamar também a Carla Borges que é a 

representante da Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura, queria que ela viesse 

aqui. E a Vivian, é a nossa chefia aqui da Assessoria, então nós gostaríamos que ela 

mantivesse aqui junto com a gente nessa reunião. 

Olha, gente, nós... Eu acho que a gente, começamos talvez... Eu acho que como 

vai dar muita discussão, tudo dá muita discussão, né gente? Preparação é só discussão, 

pensando bem, tanto a programação, quanto a preparação, vai ter muita discussão, mas 

talvez a gente comece pelo manifesto e quem... Vamos fazer a leitura do manifesto. A 

ideia era ter encaminhado por e-mail para todas as pessoas que participam, mas acho 

que não houve tempo hábil para fazer este encaminhamento.  
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Então, vai ter que ser a leitura do manifesto e a os adendos, o que vocês querem 

modificar ou incluir ou concordar. Eu acho que esse é um ponto. 

O outro ponto, nós vamos fazer uma apresentação que eu acho que a Vivian vai 

fazer uma apresentação, com mais algumas pessoas que estão aqui preparando este ato, 

da programação, vamos apresentar a programação do dia. Ver o que tem, o que não tem. 

Acho que é a Dulce, agora eu me lembrei, a Dulce, né? Que vai... 

 

A SRA. -  Amelinha, desculpe, eu acho que estou... Bom, não é melhor fazer 

isso, que parece... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A programação? 

 

A SRA. -  Me parece não ter tanta discussão, eu não sei. Pode ser que alguém 

pegue no botão azul da calça Lee, então, né? Vai ter discussão, mas... 

Acho mais fácil... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Vamos inverter a pauta, a gente inverte a 

ordem, tudo bem. Então, a gente começa da programação e depois a gente vai para o 

manifesto, tá?  

São 11h25, então vamos ver se a gente faz esta reunião até 12h30 no máximo, 

não é isso? Para a gente, nós temos outras, né? Os próprios encaminhamentos, exigem 

da gente ação por aí afora, nós não podemos ficar só reunidos. 

Então, eu queria, e vamos fazer o seguinte, preparação da programação, discutir 

agora o manifesto, mas podia também ter um informe das outras atividades porque, olha 

gente, São Paulo está carregadinha de manifestações. Esses 50 anos, eu mesmo já 

participei de não sei quantos debates por aí, dos 50 anos do golpe. 
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Então, acho que os informes, quem tiver informe, vamos se inscrevendo para 

apresentar. Mas a gente começa dos informes, então? Informes, preparação e manifesto, 

vamos lá.  

Quem?  

Então, Comissão da Verdade da PUC. 

 

O SR. THOMAS GOMES COHEN – Bom dia, meu nome é Thomas, esse é o 

Lucas. A gente é aluno, somos alunos da PUC/SP e a gente integra junto com mais oito 

alunos a Comissão da Verdade da PUC, chama-se Comissão da Verdade Reitora Nadir 

Gouvêa Kfouri. 

Nosso informe é sobre o evento que a gente está organizando, com data marcada 

para o dia 18, terça-feira que vem, às 19h30, chama-se Tribunal Tiradentes III, 

Julgamento da Lei de Anistia, Justiça para os Crimes da Ditadura. 

Enfim, eu gostaria de divulgar, de passar para vocês esse convite. Desculpe. Às 

19h30, no Tuca. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Às 19h30 do dia 18, no Tuca. Mas eu acho que 

era interessante falar um pouco o que vai ser esse evento, porque esse evento é muito 

importante, eu estou entendendo, porque ele está fazendo, está chamando a sociedade e 

opinando, de certa forma, sobre a Lei da Anistia e sobre a interpretação que se dá de 

forma equivocada a anistia aos torturadores. Então é um evento extremamente 

importante, né? 

 

O SR. THOMAS – Sim. Eu vou ler a programação.  

Bom, é Tribunal Tiradentes III que teve o primeiro julgando a Lei de Segurança 

Nacional, o segundo julgando os Colégios Eleitorais, e o terceiro seria da anistia, vai 

ser, será da anistia. 
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Eu vou ler aqui a programação. Abertura vai ser o Luiz Eduardo Greenhalgh, ele 

vai falar sobre o histórico papel do tribunal que eu acabei de falar. A composição da 

Mesa vai ser o Juca Kfouri na Presidência, o Antonio Carlos Malheiros na defesa da lei, 

e o Fábio Konder Comparato na acusação da lei. 

Bom, os testemunhos de acusação vão ser o Marlon Weichert, representando o 

Ministério Público, a Amelinha representando os... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Comissão de Familiares. 

 

O SR. THOMAS – A Comissão de Familiares, o Rogério Sottili da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos, o Paulo Abrão da Comissão da Anistia, o Adriano 

Diogo da Comissão Estadual, e a Luiza Erundina que vai falar um pouco sobre o projeto 

de lei que ela escreveu. 

O júri vai contar com representantes da UNE, ABI, MST, da OAB Nacional e da 

CUT, da Comissão de Justiça e Paz também.  

E um artista que ainda não temos o nome, mas tem assim, um artista.  

O encerramento vai ser uma entrega de uma sentença pra Comissão Nacional da 

Verdade. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ótimo. Pega ali o microfone. 

 

A SRA. – É isso aí, mas eu queria... a gente pelo menos que está mais próximo 

dessa construção, né? A meta é colocar a questão da Lei da Anistia, sair dessa redoma 

de que ela anistiou os famosos crimes conexos, né? E que virou uma coisa intocável 

porque o Supremo Tribunal Federal, em 2010, falou essa lei foi feita para valer e está 

valendo. 
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Então é por isso que a impunidade persiste e permanece no Brasil, porque se 

considerou que os torturadores, os mandantes que testemunharam, os que montaram 

aparelhos repressivos estão anistiados. 

Então, eu acho que esse tribunal da PUC, a PUC teve sempre uma posição muito 

corajosa durante o regime militar, o nome da Nadir Kfouri faz referência a esta posição. 

Vocês sabem que quando a PUC foi invadida em 1977, ela barrou a entrada do general e 

disse o que para ele? “General, a universidade tem uma porta de entrada... O Coronel 

Erasmo Dias... e a porta de entrada é o vestibular. O senhor não entra na PUC”. 

Então, essa pessoa que dá o nome a esse tribunal e à Comissão da Verdade, na 

verdade à Comissão da Verdade. Então a ideia, pelo menos a minha é de que esses 

tribunais se multipliquem pelo país. Que cada estado, cada Comissão da Verdade nos 

diferentes estados, façam o julgamento da Lei da Anistia que é para criar uma exigência 

da sociedade civil pra reinterpretação da Lei da Anistia, que seja feita de uma forma 

correta. 

Então, essa atividade tem que ser massiva, vai ser no Tuca. O Tuca são quantos 

lugares? Oitocentos, quase mil lugares, tem que estar lotado, tem que estar gente 

sentada no chão, entendeu?  

E porque o Juca Kfouri? Porque o Juca Kfouri é sobrinho da Nadir Kfouri, então 

a presença é rediviva assim na homenagem, além de ser uma pessoa assim, que na 

oportunidade de vê-lo aqui, então eu acho que esse tribunal resgata a tradição da 

sociedade civil tomar nas suas mãos julgar os instrumentos que a ditadura pôs sobre a 

cabeça da sociedade brasileira, e que o Judiciário considera que são intocáveis. 

Isso vale para a Lei de Segurança Nacional, vale agora para a Lei da Anistia e 

outras, né? Que a gente sabe. Então, todo mundo na PUC às 19h30 dia 18 e divulgando 

nas suas redes, né? Para outros companheiros de outros estados essa atividade para que 

ela possa multiplicar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Acho que esse nosso ato, essa nossa 

preparação aqui do ato já inclui toda essa programação e dando destaque para o dia 18 

de março no Tuca, às 19h30. 
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A SRA. -  Está saindo do forno também, um vídeo que a gente está fazendo para 

apoiar o tribunal, para ajudar a divulgar também, com algumas das pessoas que são 

testemunhas e hoje deve começar a circular nas redes. Então, se vocês tiverem um 

mailing no final a gente já pode mandar o link pra vocês e se puderem divulgar, e 

quanto mais o vídeo de cinco minutos, se conseguir ainda baixo para a gente passar até 

o final do dia. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Está bom. Gente, tem outro informe?  

 

A SRA. DULCE MUNIZ - Pode falar, então? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Acho que você pode vir Dulce. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não, eu vou falar do nosso em particular. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aí depois você já entra, é. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – É que, eu faço parte do Teatro Studio Heleny 

Guariba, na Praça Roosevelt, e nós estamos lá desde 1996, e agora dia 24... dia 17 

também fazendo parte desses 50 anos esta noite, que é o nome da nossa atividade é “50 

Anos Esta Noite”, porque tem um romance, um filme que se chama “30 Anos Esta 

Noite”, e depois, alguns anos, muitos anos depois o Paulo Francis escreveu também um 

livro chamado “30 anos Esta Noite”. 

E eu tenho um espetáculo sobre a dor feminina em particular, que se chama “30 

Anos esta Noite” ou “O Espelho Negativo”.  
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Então, o nosso evento não, nossa descomemoração do golpe de 1964 se chama 

“50 Anos Esta Noite”. No dia 17, às 20h, nós entregamos o Prêmio Heleny Guariba 

Feminina Dramaturgia, que são mulheres que escrevem para teatro. É um prémio 

exclusivo para mulher.  

Depois, do dia 24 ao dia 30 de março, a gente vai pôr também nas redes, é uma 

enorme de uma, chama-se Segunda Mostra Teatral dos Direitos Humanos. Começa no 

dia 24, e também está inserida nessa descomemoração do golpe. 

E por último, no dia 1º de abril, nós iniciamos a partir das 16h, “50 Anos Esta 

Noite – O que é que você fazia entre 31 de março e 1º de abril de 1964?”. É evidente 

que quem não era nascido nem nada, mas poderá ir lá falar que o pai, que a mãe, que a 

tia, que a avó, que o conhecido, que o vizinho. Então, e nós vamos registrar, vamos 

gravar e vamos fazer um documentário para depois passar também em toda rede, está 

bom? Obrigada. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, depois é a Carla. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Bom dia a todos e todas. Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade.  

Eu vou passar rapidamente os informes das próximas atividades da Comissão 

que a gente está programando. No sábado agora, dia 15, eu não sei se tem algum 

panfletinho aí, mas a gente está preparando aqui na Assembleia junto com, cadê o 

pessoal que podia dar um informe melhor? 

Mas a gente vai ter um seminário sobre como as empresas se beneficiaram e 

apoiaram a ditadura militar, né? Às 14h... às 13h30 inicia. Não! É sábado, dia 15 é 

sábado, dia 15 é sábado, às 13h30, aqui no Teotônio Vilela?  Às 13h30 no Teotônio 

Vilela, começa este seminário das empresas, da forma como as empresas se 

beneficiaram coma ditatura. Uma atividade organizada pelo grupo de trabalho dos 

trabalhadores da Comissão Nacional da Verdade, junto aqui com a Comissão Estadual 

Rubens Paiva. 
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Então, estão todas e rodos convidados, a gente deve enviar no mailing ainda 

hoje, mas sábado, às 13h30 no Teotônio Vilela, ali no primeiro andar. Na semana que 

vem, a gente vai ter várias atividades, várias audiências.  

Aproveitando a presença da Suzana Lisboa que foi relatora da Comissão especial 

Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos aqui em São Paulo, nós vamos fazer audiências 

de vários casos. Nem tenho condições de dizer agora quais porque a gente ainda está 

fechando, mas nós, a lista de casos da Comissão estadual são 164 e nós fizemos até 

agora... faltam 53 casos desses 164 para a gente realizar as audiências públicas.  

A gente tem, estamos preocupados em incluir esses casos no relatório e enviar 

para a Nacional para garantir que esses mortos e desaparecidos estejam citados no 

relatório da Nacional e com as suas informações devidamente colocadas ali. Então nós 

vamos fazer estas audiências. 

As audiências começam na segunda-feira dia 17, às 9h, aqui... estou sem os 

auditórios, mas a gente passa direitinho por e-mail, acho que é no Teotônio Vilela, com 

a Suzana Lisboa às 9h.  

À tarde, no próprio dia 17, segunda-feira, a gente vai fazer a entrega simbólica 

desse dossiê, “Mortos e desaparecidos no Brasil”, que foi confeccionado pela Comissão 

de Familiares para a Comissão da Verdade, né? 

A gente vai fazer esta entrega simbólica para garantir o compromisso da 

Comissão Rubens Paiva e da Comissão Nacional da Verdade de que estes casos todos 

sejam contemplados no relatório final da Comissão, né? Que a gente não dê nenhum 

passo atrás nessa história que os familiares já há tantos anos estão levantando. 

Então, na parte da manhã a gente tem audiência com a Suzana e na parte da tarde 

a gente continua com essa entrega do dossiê e vamos tratar principalmente disso, desse 

material feito pelos familiares, no dia 17. 

Dia 18, nós não temos atividades porque vamos todo mundo lá para a PUC, para 

participar da atividade que já foi citada aqui. Dia 18 que é, não, desculpa, dia 19 que é 

quarta-feira, novamente a gente tem audiência aqui das 9h às 13h30, com a Suzana 

Lisboa seguindo com os casos dos mortos e desaparecidos no estado de São Paulo. 
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No dia 20 que é quinta-feira, nós temos também audiência de manhã com a 

Suzana das 9h até às 13h, né? E na parte da tarde, nós temos audiência o dia todo, gente. 

Não sei exatamente a programação, venham preparados das nove da manhã às 18h, né? 

E no dia 21 a gente também, novamente com a Suzana na parte da manhã, das 9h até às 

13h a gente tem audiência. 

Então, tem uma semana bastante pesada, a semana que vem, né? E contando 

com a presença de todos e todas aí para a gente poder mobilizar e fazer audiências com 

qualidade, com bastante participação e representação política. 

A gente vai enviar a programação toda por e-mail, se alguém não está na nossa 

lista de e-mail e não recebe os nossos convites, a gente pede para assinar aí na lista, bem 

legível os e-mails, para a gente poder incluir no nosso mailing. 

 

A SRA. CARLA BORGES – Bom, gente, algumas ações que nós estamos 

programando também na Secretaria de Direitos Humanos lá da prefeitura. Duas delas 

em demanda dos familiares também, reuniões que a gente vem tendo uma vez por mês. 

Uma delas é um site que se coloca à disposição para divulgar todas as ações de vocês.  

É um site especial dos 50 anos, se vocês tiverem interesse em divulgar, porque a 

gente sentiu essa necessidade de estarem as ações um pouco pulverizadas, é um espaço 

que está super à disposição para vocês para divulgarem, vai funcionar como um blog, e 

pode ser alimentado até o final de abril. Então, todas as ações que vocês quiserem 

divulgar podem enviar para a gente. O e-mail é memoriaeverdade@prefeitura.sp.gov.br 

para mandar as informações para a gente postar lá. O site vai pro ar na semana que vem 

e o endereço vai ser 50anosdogolpe.prefeitura.sp.gov.br e lá vão estar as nossas ações 

também, mas a função principal é muito mais divulgar as ações que a sociedade civil 

está organizando. 

Entre as nossas ações, a gente vai ter uma edição do Bilhete Único Especial, ela 

é para a circulação no dia 1º de abril. Ela vai estar à disposição nos 40 postos de 

distribuição da SPTRANS. Também neste site a gente vai colocar o mapa destes postos 

de distribuição. Então, uma tiragem de 50 mil unidades especial para lembrar do 

cinquentenário.  
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A arte quem fez foi Elifas Andreato, especialmente para este marco. Então tem 

este símbolo dos 50 anos que é o que vai marcar todas as nossas ações essa identidade 

visual. E aí ações mais específicas a gente começa no dia 2. Aí claro, as atividades que a 

gente está apoiando, dia 31 é a principal delas, né? Mas dia 2 a gente retoma a peça de 

teatro que nós organizamos para o festival de direitos humanos o ano passado que 

chama “Liberdade é Pouco”, feita pela Cooperativa Paulista de Teatro com várias 

companhias diferentes, nos dias 2, 4 e 5 de abril, às 19h e a gente vai reeditar desta vez 

na Praça da Sé.  

Então, a gente ainda está negociando autorizações e tudo o mais, mas o 

planejamento é que seja feito nas escadarias da Sé, ao ar livre. Então contamos muito aí, 

com a mobilização de vocês para ter público. 

Essa peça retoma alguns trechos censurados dos trechos do teatro, da música, da 

área da Cultura, e faz uma correlação com o que a gente vem vivendo hoje, os 

desaparecidos de hoje, também. Então, é uma peça bem interessante, às 19h. Ela tem 

uma hora e pouco de duração. Dias 2, 4 e 5, às 19h. 

No dia 5 de abril, um sábado à tarde, provavelmente lá TUSP, na Rua Maria 

Antônia, um diálogo intergeracional para falar de Direito, Memória e Verdade Ontem e 

Hoje, então trazer a juventude, os movimentos de juventude que já vem trabalhando o 

tema da ditadura, mas também os jovens que têm batalhado com o tema da 

desmilitarização da polícia, a violência do Estado hoje ainda. Então, colocar estes atores 

militantes de ontem e hoje para dialogar. 

Esse diálogo está em construção ainda e eu queria convidá-los para participar 

com a gente desse, a gente está montando qual o melhor formato, indicações de pessoas 

para falar. No dia 17 a gente tem uma reunião lá na Secretaria às 18h30, quem tiver 

interesse está superaberto a participar. Queria convidar especialmente a Comissão da 

PUC, os jovens que já estão trabalhando, militando neste tema também para se somar a 

nós nesta luta. 

Então, o diálogo, ele acontece dia 5 de abril às 15h provavelmente lá na Rua 

Maria Antônia. No site as informações já vão fechadas aí com as definições de lugar e 

tudo o mais. 
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A gente está construindo em parceria com a Secretaria de Cultura, com o Centro 

Cultural São Paulo três shows que vão acontecer nos dias 10, 12 e 13 de abril, às 20h lá 

no Centro Cultural São Paulo.  

Os shows chamam “Imaginário dos 50 anos do Golpe”, e são três shows 

diferentes, então, todos com... da forma que funciona o Centro Cultural São Paulo com 

bilheteria um pouco antes, né? Gratuito, um deles é o show “Eu Quero Botar meu Bloco 

na Rua”, a em homenagem ao Sérgio Sampaio, com o Juliano Gauche, Tatá Aeroplano 

e Gustavo Galo, esse show é no dia 10.  

No dia 12 o show do Tom Zé. Ele fez há 30 anos pelas Diretas um show 

justamente no Centro Cultural São Paulo e a gente quer propor uma releitura desse 

show hoje, né? Então um show com Tom Zé no dia 12.  

No dia 13 a revisão de música de protesto com Romulo Fróes, Rodrigo Campos, 

Kiko Dinucci, Jussara Marçal, Curumim, Thiago França, Fábio Sá. São vários 

compositores contemporâneos, que vão reler o acervo da discoteca do Centro Cultural 

São Paulo e convidam Odair José e Ogi. 

Então são estes três shows que a gente está programando para o marco do 

cinquentenário, parceria com a Cultura.  

E aí toda a programação do Cine Direitos Humanos que acontece todo sábado às 

15h, tem a parceria também aqui da ALESP. Acontece às 11h, começa no dia 15 a 

programação especial para o cinquentenário e vai até o dia 19, cada dia com uma 

programação diferente de filmes. 

É, também lá naquele site, no nosso site já está disponível essa programação. É 

isso, e aí em breve a gente manda para vocês isso tudo. É muita coisa, mas muita coisa 

fechando ainda, também. Pode falar, pode falar. 

 

A SRA. -  Deixa eu fazer uma pergunta para a Carla. Carla, no dia 31. Fazer 

uma pergunta... 
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A SRA. - Então pega aqui Dodora. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – No dia 31 de março, como é que é? 

 

A SRA. -  De uma sanção? 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Tinha surgido aqui uma informação de que ia 

ser assinada alguma coisa 31 de março, você poderia contar? 

 

A SRA. CARLA BORGES – A gente está na expectativa de que o Projeto de 

Lei que foi para a Câmara no dia 20 de fevereiro que propõe a criação da Comissão da 

Verdade da prefeitura, consiga tramitar rapidamente aí na Câmara, a gente até pede 

apoio de vocês para conseguir tramitar com a velocidade necessária e com a expectativa 

que ele possa ser sancionado aí no dia 31. 

A gente já conversou com o Gabinete do prefeito, ele ficou lisonjeado com o 

convite de vocês, essa abertura para fazer a sanção, se sair até lá nesse ato também no 

dia 31. Então aí, só uma coisa muito simbólica, mas sem muitas falas. Enfim, uma, é 

compor com vocês o ato que a gente já está construindo em conjunto. 

Então ficou definido que se sair até lá, se a gente conseguir votar na Câmara até 

lá a gente faria um ato de sanção somando aqui com o ato do dia 31 também, mas a 

gente não tem como garantir e nem divulgar ainda, porque depende da tramitação na 

Câmara, né? 

 

A SRA. YARA TOSCANO - Meu nome é Yara Toscano, faço parte da 

Mudança de Cena, estou integrando também essa organização do ato.  

Eu queria só dar dois informes, eu trabalho com teatro já desde 21009 e toda 

reflexão sobre a ditadura militar, e essa semana inteira a gente tem o Festival 
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Internacional de Teatro e tem dois espetáculos muito interessantes: sábado sobre a 

ditadura no Chile que eu acho que é no Itaú Cultural, gratuito, tem que chegar antes para 

retirar o ingresso. 

E no domingo uma peça chamada “Ubu e a Comissão da Verdade”, que é do 

pessoal da África do Sul. Então eu acho que é interessante também a gente fazer este 

contato. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Obrigada. Gente, então acho que a Dulce agora 

vai e coloca, a Vivian. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Acho que antes da gente falar da programação eu 

gostaria de ler as entidades que aderiram à convocatória, até para a gente poder ver aqui 

rapidamente ver se tem alguém que esteja faltando. Eu já vi, por exemplo, que a 

Comissão da Verdade da PUC não está, né? E eu acho que a gente precisa, eu acho, eles 

querem... 

Então, eu acho que a gente deve ver aqui uma data para garantir as adesões e a 

gente... a gente pediu para as pessoas se manifestarem até ontem, mas não foi todo 

mundo que viu, eu acho que a gente pode fazer uma segunda convocatória. 

É, tem mais ou menos umas 60 entidades que já assinaram, eu vou ler 

rapidamente para ver se falta alguém importante, assim né? Que a gente sabe que quer 

assinar e que a gente ainda não conseguiu contatar.  

A Afropress, Armazém da Memória, Associação dos Ex-Presos e Perseguidos da 

Convergência Socialista, Anel, Bloco do Saci, Centro de História da Unifesp, Centro 

Acadêmico de História da Unicastelo, Centro Acadêmico de \Relações Internacionais da 

USP. 

Centro Acadêmico João Mendes do Mackenzie, o 11 de Agosto da USP, Gaspar 

Garcia, Coletivo de Advogados Para a Democracia, Coletivo Merlino, Coletivo Político 

Quem, Coletivo Zagaia.  
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As Comissões da Verdade da Fesp, Unesp, da Unifesp, de Bauru, do Sindicato 

dos Metalúrgicos de São José dos Campos. A Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos, o Comitê Paulista Pela Memória, Verdade e Justiça. 

Comitê pela Desmilitarização da Polícia e da Política, Comitê Popular de Santos 

pela Memória, Verdade e Justiça, CRP-SP, Cordão da Mentira, CSP Conlutas, CUT, 

DCE das Faculdades Oswaldo Cruz, Epicentro Cultural, Escola de Governo, ECLA, 

Federação Nacional dos Metroviários, Fórum dos Ex-Presos e Perseguidos Políticos de 

São Paulo, FEP, Grupo Tortura Nunca Mais, Juventude do PT, Juventude Revolução, 

Kiwi Companhia de Teatro, Liga Brasileira de Lésbicas, Movimento de Mulheres Olga 

Benário, Movimento Luta de Classes, Movimento Rua de Juventude anticapitalista, 

Mudança de Cena.  

Núcleo de Preservação de Memória Política, Núcleo de Pesquisa e Ação em Arte 

Comunitária, Partido Comunista Revolucionário, Pedra no Sapato, projeto Memória da 

Oposição Metalúrgica, PSTU de São Paulo, Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

e Cidadania da Prefeitura de São Paulo, Teatro Estúdio Heleny Guariba, Tribunal 

Popular, União da Juventude Rebelião, União de Mulheres de São Paulo, Levante 

Popular da Juventude.  

Algumas pessoas assinaram também. Cláudia Galvão do Amaral Campos Scott, 

José Roberto Guedes de Oliveira de Indaiatuba, Paulo Henrique Martinez da Unesp e a 

Elza Lobo também assinaram como pessoas físicas, a Comissão da Verdade da PUC a 

gente insere também. 

Só um minutinho. 

Dodora. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Essa pergunta eu fiz até por escrito para vocês 

nesse elenco aí está o pessoal aqui do Conselho Consultivo, todo? Então, essa é uma 

questão, porque eu acho que exatamente, esse Conselho Consultivo que é esse aqui, 

essas reuniões todas, são representantes do Conselho Consultivo, eu gostaria de insistir, 

né? 
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São quase 60 pessoas, 60 instituições, que fossem signatários, por isso que eu 

acho que não dá para você assinar até ontem o manifesto que está sendo aprovado hoje, 

então, tem que dar um tempo para eles. 

 

A SRA. – Não, só esclarecendo, aqui é a Convocatória. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Convocatória, mas é tudo parente um do 

outro. 

 

A SRA. – Parentíssimo.  

 

A SRA. DODORA ARANTES – Porque a convocatória é uma espécie de 

“briefing” do que vai ser todo o resto, então, eu acho que a assinatura da convocatória 

deveria ser soluções, então, no meu caso, reitero o que também já disse, eu represento o 

Conselho Regional de psicologia, eu não posso assinar uma coisa por um Conselho que 

agrega cerca de 160 mil psicólogos do Estado de São Paulo, a Diretoria do Conselho é 

que tem que assinar, como todo o meu apoio, mas gostaria que vocês fizessem uma 

consulta para que as 60 instituições que compõe o Conselho Consultivo possam assinar 

essa convocatória. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mais alguém levantou a mão por aí? Gente, 

então tem que vir aqui pegar o microfone. 

 

O SR. – Da Unifesp, o Centro de Memória de História da Comissão da Verdade, 

mas o Centro Acadêmico de História que a gente mandou e-mail fazem uns três ou 

quatro dias não estão presentes. Centro Acadêmico de História? Tá bom, então era só o 

Centro de Memória. O Centro de Memória está também? Não foi? Beleza. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Quem falta e está aqui no final, é só assinar aqui 

que a gente já insere. 

 

O SR. – Só pedir para incluir a União da Juventude Brasileira. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Hoje, então, a Elza agora vai dar mais um 

informe. 

 

A SRA. ANA FLÁVIA – É só para pedir a inclusão, é minha primeira reunião. 

Sou a Ana Flávia, representante do Partido Comunista do Brasil, é a primeira reunião 

que fomos convocados, convidados a participar, então pedir a inclusão do Partido 

Comunista do Brasil e também pedir um certo tempo, não sei como vai ser fechado, 

para a gente dialogar com outras entidades que podem ajudar a fortalecer a convocatória 

também. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, gente, eu entendo que não dá para fechar 

hoje, porque tem várias entidades que devem assinar e que vão se manifestar, eu 

proponho, porque a gente tinha uma certa urgência em colocar essa convocatória 

circulando para convocar as pessoas, convidar as pessoas, e o Manifesto é a leitura, no 

dia, então, ainda que a gente vá imprimir, fazer cópias, para que todo mundo tenha o 

texto e as entidades que assinam, mas vamos dizer que uma semana antes, cinco dias 

antes, dá tempo, agora, a convocatória eu acho que tem que ter um tempo maior, mas 

provavelmente deixa ter essa, fecha na segunda-feira dia 17, está bom? Então acho que 

dá tempo para todo mundo ser consultado, não? 

Assina, então o Conselho Regional de Psicologia assina, ela mandou agora a 

informação, está? 
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A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – E rapidamente também, meu nome é 

Angélica Lovatto, da Comissão da Verdade da Unesp, que já foi lida como adesão, tal o 

pessoal da Unifesp também, eu me comprometo nessas próximas 48 horas a contatar as 

15 Comissões da Verdade que se reuniram aqui na Assembleia há três semanas, porque 

também é uma mera questão de passar para eles assinarem, ok? Assim a gente fica 

presente. 

 

A SRA. – Queria dar também um informe, que, bom, vamos lá, queria só 

relembrar que também tem toda uma atividade que começa agora nesse próximo sábado 

no Memorial da Resistência lá no Largo General Osório que são os “Sábados 

Resistente”, e o primeiro vai ser agora dia 15 de março que vai ser a abertura de uma 

exposição de Mortos e Desaparecidos Políticos da Ditadura Civil Militar Percurso Pelo 

Direito da Verdade, é um nome ainda provisório, está sendo fechado essa semana, mas 

como é o que está mais próximo, eu já queria informar vocês  

E no dia 22 de março vai ser a apresentação da ação popular que foi uma das 

agremiações, na verdade assim posições político-partidárias da nossa geração, então eu 

acho que assim, é importante que a juventude conheça e tenha esse resgate histórico. 

A gente tem uma programação já até o final do ano, mas eu não vou estar lendo 

aqui até porque é muita coisa, a gente vai só colocar essas duas que são as mais 

imediatas, mas vários momentos ainda no mês de abril, vai ter uma mesa com 

testemunhos de militares, outra com os familiares de mortos e desaparecidos, outra com 

ex-presos políticos, outra no período, inclusive, em que a gente vai ter o futebol que está 

sendo essa grande discussão no país inteiro, a gente vai ter toda uma exposição também 

sobre “Ditadura e Futebol, a copa de 1970”, que foi muito marcante, então acho que 

como é muita coisa, acho que não dá para a gente só ficar falando aqui porque eu acho 

que vocês vão se perder, então obviamente vai estar distribuído por e-mail já com as 

datas corretas, com quem são os expositores para que se tenha uma presença forte. 

A gente sabe que em nossos municípios também estão sendo feitos debates, 

estão organizando encontros nas diversas faculdades, então é um momento histórico 

marcante, que a gente tem que resgatar e fazer com que as novas juventudes conheçam 

o que foi aquele passado, o que é esse presente, para que não mais aconteça. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Então agora, eu acho que nós podemos passar 

para a Dulce, para a programação. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É, eu começo aqui, mas a Dulce me ajuda, 

porque os grupos de teatro, a Dulce está centralizando 

Bom, gente, nós, a gente tirou na última reunião de fazer uma visita lá, uma 

diligência na OBAN, olhar o espaço e ver o que a gente precisa de estrutura para 

realizar esse ato, a gente fez isso, com o pessoal do Coral Martin Luther King, com o 

Cachoeira que estava ajudando a ente a fazer o levantamento da estrutura e com o 

pessoal, a Dulce que está centralizando com os grupos de tetro e algumas outras pessoas 

para a gente olhar o lugar e pensar um pouco com relação a isso.  

O que a gente tem pensado, e queria apresentar aqui, a gente deve ter em um 

momento único a apresentação do coral, foi uma solicitação deles e a gente acha que na 

programação também fica mais adequado, que eles façam uma apresentação de uma 

vez, né?  

A gente ainda não fechou quais são as músicas que eles vão apresentar, 

fechamos algumas ideias, várias ideias, mas eles devem fazer uma apresentação logo no 

início, foi o que a gente pensou, aliás, falando um pouco da estrutura, nossa ideia, eu 

falo ideia porque assim, a gente ainda não tem dinheiro para fazer nada e nós estamos 

atrás porque precisa de dinheiro para montar uma estrutura, porque não é barato.  

A Comissão da Verdade do estado não tem recurso, não tem orçamento próprio, 

então a gente tem que, junto com outras entidades, buscar o levantamento dos custos 

dessa estrutura, mas nosso plano é ali no estacionamento, nãos sei se todo mundo 

conhece lá, é na Tutóia com a Tomás Carvalhal, já está aprovado, já está aprovado, já 

está autorizada a utilização ali daquele espaço externo, não dentro da delegacia e nem 

no prédio do fundo, mas o espaço externo ali do estacionamento já está autorizado para 

nossa utilização.  
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A gente pretende montar um palco grande que deve ter aí uns seis metros de 

boca e uns seis de fundo onde vai se se apresentar o coral e os grupos de teatro que 

quiserem, porque são grupos diferentes, tem grupos de teatro de rua, a Dulce pode 

explicar um pouco mais depois, mas tem esse palco de exposição, uma cobertura, 

porque uma cobertura é importante para evitar uma chuva fina, uma grossa talvez não 

seja suficiente, mas uma chuva fina ajuda, e o sol, também, e a gente está prevendo 200 

cadeiras, porque a gente tem um público de pessoas de mais idade que é importante que 

a gente possa garantir a participação. 

Então essa é a nossa perspectiva ali, montar, o Cachoeira até fez um desenho que 

depois podia montar, é, a gente, do fundo para a frente, o palco virado para afrente da 

Tutóia e o fundo do palco seria um painel de LED em um ônibus, né? É assim? Não sei 

muito bem como é esse ano, mas um painel de LED para a gente poder passar algumas 

imagens, poder garantir isso, o próprio Cachoeira tem falado da importância de trazer 

essas imagens, lembrar o que foi ali aquele lugar com as imagens da época, então é isso 

o que a gente está prevendo. 

Também existe a ideia de a gente fazer algumas apresentações lá dentro de 

alguns pequenos vídeos, como aqueles perfis dos mortos desaparecidos que a gente já 

gravou e alguns outros, né?  

Que inclusive o Mario que está aqui com a gente está contribuindo bastante para 

a gente conseguir fazer a gravação de alguns outros perfis de mortos e desaparecidos até 

lá, mas isso ainda não está resolvido porque a autorização do espaço lá dentro ainda não 

está resolvida, mas essa é nossa perspectiva, ter algumas TVs lá fazendo a apresentação 

do local, mas o que está resolvido é lá fora e estamos pensando nessa estrutura. 

Então, a gente começaria com o coral, uma apresentação aí um pouco mais longa 

do coral, a gente tem a leitura do manifesto que a gente vai discutir aqui, a nossa ideia é 

fazer uma leitura coletiva, então não sei, tem gente aqui que eu acho que não participou 

das outras reuniões, mas a ideia aqui não é fazer um ato político com falas políticas de 

quem vai estar presente, porque a nossa perspectiva é fazer o ato mais amplo 

politicamente que a gente conseguir fazer. 

 E aí a gente vai ter dificuldades de garantir que algumas pessoas representem 

aquela diversidade de grupos lá, a perspectiva do ato é fazer um ato muito mais cultural, 
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trazendo, através dessa linguagem cultural, os 50 anos do golpe, então a gente não prevê 

nenhuma fala, não estamos prevendo nenhuma fala, a fala política que nós vamos ter, é 

uma leitura coletiva desse manifesto que todo mundo vai receber e vamos ler juntos, lá, 

né? 

Deixe só eu me concentrar, desculpe. 

É isso, essa é a perspectiva do ato, então a gente começaria com o coral, a gente 

tem essa leitura coletiva do manifesto, e queremos também apresentar os entre 50 e 60 

nomes de pessoas assassinadas ali na OBAN daquela forma militante como a gente faz, 

apresenta o nome e todo mundo grita presente, né? Agora e sempre, talvez o agora e 

sempre fique no fim, porque 60 nomes são bastante, mas a gente não pode esquecer 

dessas pessoas, é o mais importante nesse momento, esses são, na verdade, os grandes 

sujeitos da nossa atividade lá, os mortos e desaparecidos. 

A gente está prevendo uma construção de imagens, banners e imagens de todos 

os mortos e desaparecidos, dos 437 que constam nesse livro, uma coisa que a gente está 

viabilizando também que estejam todos representados, e lembrar que entre 50 e 60 

foram assassinados ali naquele lugar. 

Depois a gente tem os grupos de teatro, né? Tem alguns que foram contatados 

pelo pessoal da Kiwi e que não confirmaram ainda que é a Cia.  do Tijolo, a Companhia 

Estágio, Antropofágica, O Estudo de Cena e o Coletivo de Galochas, eles foram 

contatados e ainda não confirmaram.  

Só quem tem confirmado é a Kiwi, uma apresentação de 7 minutos, e é mais ou 

menos isso o que a gente conversou com eles na perspectiva dos grupos, que os grupos 

façam apresentações curtas para que a gente tenha várias apresentações, 5, 7 minutos 

para garantir. 

E agora acho que a Dulce pode completar com os grupos que ela contatou. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – A Cia. de Tijolo era da minha responsabilidade, ela 

está confirmadíssima, eles vão fazer inclusive, uma apresentação bem especial, porque 

vocês sabem, está lá em cartaz no Teatro Folias, ali na rua Ana Cintra, quem puder ir 
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assistir, é extraordinário, chama “Cantata para um baú de utopias”, é maravilhoso, eles 

são muito jovens, Teatro de Folias, na rua Ana Cintra, quase esquina com a São João ou 

general Olímpio da Silveira, ali perto do minhocão, no finalzinho do Minhocão.  

É um espetáculo maravilhoso, eles misturam, obviamente com Lorca e Mariana 

Piñeda, falam de Heleny Guariba, falam de Iara Iavelberg, falam de Manoel Fiel Filho, 

falam do Zequinha, enfim, falam de muita gente, falam do Herzog é um espetáculo 

belíssimo com muita música, e lindo, eu falo para vocês, sextas, sábados e domingos, 

vocês procurem por favor nesses guias, é maravilhoso.  

E no meio desse espetáculo eles têm uma mesa em que eles convidam 

resistentes, militantes e sobreviventes da ditadura e a gente vai lá e faz depoimento, é 

maravilhoso, um espetáculo extraordinário, e eles vão fazer, eles têm uma outra coisa 

que vai apresentar lá no Memorial, que se chama “Músicas Inquietas” e que também 

vão apresentar na abertura da 2ª mostra teatral, que eles são, é realmente um coletivo 

maravilhoso a Cia. do Tijolo. 

Tem então, a Mal Amadas, da Marta Baião que vai fazer uma coisa muito 

especial para nós todos daqui que é um depoimento, né? De mulheres que passaram pela 

prisão, muito interessante, o TUOV, do Idibal, do César Vieira, a Companhia... O 

Redimunho, que é do Rudifran Pompeu, que é o diretor e também vai fazer uma coisa 

especial para a apresentação lá, então falei, Cia. do Tijolo, TUOV, o Redimunho, Mal 

Amadas.  

Nós, o Studio 184, que é o Teatro Studio Heleny Guariba, vamos fazer duas 

pequenas cenas, uma que é sobre o espetáculo “Heleny, Heleny, Doce Colibri”, que nós 

já fizemos lá no teatro muitas vezes. 

Tem uma cena que nós vamos pinçar apara fazer lá, uma cena rápida também, 

acho que não chega nem a cinco minutos, a cena, talvez a cena do interrogatório em que 

a Heleny é submetida nesse espetáculo e um outro que é uma coisa inédita que nós 

vamos dar uma lida, uma leitura dramatizada, na nossa segunda amostra que é “Jonas 

Bacuri, Bacuri Jonas”, é uma coisa pequena também, três minutos no máximo, então 

acho que a nossa apresentação também de núcleo vai ser de cinco a oito minutos com 

das pequenas cenas. 
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Será que eu falei de todos os grupos?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Quer que eu repita? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Quero. Estou velha demais. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mal Amadas, TUOV, Redimunho, o Studio, 

claro... Heleny Guariba... são esses que você confirmou. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – A Cia. Do Tijolo. 

 

A SRA. – A Cia. do Tijolo, isso. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Se faltou alguém depois eu me lembro, viu Vivian, 

mas é isso, todo mundo... 

Então, você sabe como nós somos, né, Cachoeira? Nós somos aqueles que nos 

adaptamos a qualquer... a gente vai dar uma perguntada e aí, assim que a gente tiver, ou 

com a Vivian ou com você a gente fala. Nós por exemplo não precisamos de nada, 

precisamos de duas cadeiras, aliás, acho que a do “Jonas e a do Bacuri” é no chão 

mesmo, entendeu? É muito simples, e os meninos estão falando ainda com os outros 

grupos, acho que é isso, se eu me lembrar eu falo mais. 

 

A SRA. – Bom, gente, em relação a programação, tem alguma dúvida, alguma 

pergunta, alguma sugestão? Ou nós? Então fala, tem que falar no microfone. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Odeio falar no microfone. 

 

A SRA. – Mas fazer o quê? 

 

O SR. – Sugeriria que a gente pontuasse na leitura dos 60 nomes, que tivesse 

imagem com o telão, então, colocar as imagens, dos 60, as fotos todas na tela com a 

leitura e também, como a gente vai ter trocas de palco, por mais simples que são, 

sempre tem troca de palco, para o TUOV por exemplo tem que colocar vários 

microfones lá e tal.  

A gente também exibir, ver com o Mauro que está produzindo coisas, cenas de 

época para a gente estar colocando também, imagens dos assassinados, das torturas, 

coisas de época, para a gente estar, então produzir alguma coisinha nesse sentido, 

Mario. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mais alguma sugestão, gente? A Carla tem 

uma dúvida, então coloca aí. 

 

A SRA. CARLA BORGES – Eu queria só ter uma ideia, estão pensando no 

coral, iniciar com o coral, e todas essas apresentações teatrais seriam uma na sequência 

da outa e no final a gente lê o manifesto, ou como é? Compõe com várias intervenções e 

no meio lê o manifesto? Meio que a ordem cronológica das coisas e também se teria, no 

final, não sei, se tivesse a sanção de fato, se teria espaço para essa fala, ou se a gente faz 

em dois momentos separados, ou interferir nesse ato mais cultural que tem nesse 

começo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu não sei não... é, a gente, a apresentação do 

Luther King é mais longa, a gente está pensando em começar com eles, não sei, minha 
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sugestão é que a gente faça a leitura do manifesto logo depois da apresentação do 

Luther King.  

É... não vai ser mais longa, não é muito longa, mas eles vão fazer uma 

apresentação de três músicas, deve ser uma apresentação de 10 minutos pelo menos, né? 

Dez, 12 minutos, a gente deve ter mais longo do que as apresentações teatrais, 

mas o manifesto, como é um movimento político, para a gente começar eu acho que 

seria importante a gente lê-lo logo depois da apresentação do coral, e as intervenções 

teatrais teriam que ficar mesmo na sequência, uma após a outra.  

Não sei se vocês acham que isso é um problema, se acharem, é bom fazer 

algumas outras sugestões. Essa questão da assinatura do ato pela Prefeitura eu realmente 

não tenho sugestão, eu acho que é preciso ver aí, não sei. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, só tentando organizar essa programação, 

a gente abriria então com o Coral, aí teria a leitura do manifesto e depois teria a leitura e 

o grito dos desaparecidos políticos. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Isso, exato. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aí depois teria quatro, cinco teatros, é isso? E 

aí, essas imagens concomitantemente, e aí, porque nós temos duas horas, das 10h às 

12h. E uma sugestão aqui, porque a gente tem o hábito de começar sempre atrasado, 

tudo, mas lá não vai dar pra ser atrasado, lá não vai dar, porque senão nós, lá nós vamos 

ter que chegar às 10h e começar as 10h. 

 

O SR. RUBENS LAZARINI CACHOEIRA – Eu sugeriria marcar às 9h30, 

chamar todo mundo às 9h30. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Às 9h30, fazer no convite às 9h30.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Às 9h30, fazer no convite.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Nove horas?  Está bom, às 9h está bom, 

porque já que nós temos o hábito. Fica então a partir das 9h, pronto. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A Dodora deu uma boa sugestão, concentração 

em algum nome. 

 

O SR. RUBENS LAZARINI CACHOEIRA – Eu sugeriria que a leitura dos 

nomes fosse no final, porque eu acho que é um grande momento de a gente chamar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu não concordo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O Cachoeira que não está falando no microfone 

porque ele é muito indisciplinado, está sugerindo, é porque tem que ficar gravado, que a 

leitura seja no final, eu acho que a gente pode ir fazendo as sugestões e ir fechando isso. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que os desaparecidos são muito 

importantes para ficar no final.  

Eu acho que eles tinham que ficar junto do manifesto, ler o manifesto, eu acho, 

dava mais força.  

Pelo, não, vamos dar estaque para não ocupar muito tempo, nós vamos dar 

destaque só para os que morreram ou desapareceram a partir do DOI-CODI de São 
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Paulo, que são mais ou menos 50 ou 60, porque tem os desaparecidos. Cinquenta e um, 

mas tem os desaparecidos que tem gente que discute que, por exemplo, Fernando Santa 

Cruz, até hoje, passou em São Paulo ou não passou?  

Mas vamos colocar, porque houve uma informação, então, dá uns 60, entendeu? 

Eu acho que para mim, lembrar os 50 anos do golpe, tem que lembrar dos 

desaparecidos, eu acho que eles são muito importantes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então, estou bem, essa boca 

inchada, mas estou bem, não, eu tenho uma preocupação enorme com esse negócio do 

registro das pessoas.  

Então, primeiro, de ordem prática, o Zelic fez 115 fotos que era bom até trazer, 

era bom para as pessoas verem, tem 115 fotos impressas e plastificadas, não é uma coisa 

que custa caro, eu acho que devia fazer de todos os 400, todos os que nós temos, por 

isso...  

Isso é uma coisa assim que eu acho que temos que encaminhar logo para aquela 

copiadora para fazer a foto, você que sabe sempre de cabeça Taís, 400 e? 437, aí, o que 

acontece, ou a gente faz os ilhoses, ou pelo menos cada uma das pessoas lá pega um dos 

437, por isso que era bom ter um quórum bom e qualificado de cerca de 400 pessoas 

pelo menos para que cada um assuma. 

Eu tenho um pouco de discordância, vamos dizer assim, de falar que só, a gente 

devia ressaltar só as pessoas que por lá passaram porque eu acho que por esse 

raciocínio, todo o pessoal do Araguaia fica de fora, por exemplo, né?  

E eu acho que como e lá foi o comando nacional da repressão, todos os outros 

órgãos o Brasil tinham uma certa hierarquia, uma subserviência hierárquica, eu acho 

que pessoas que morreram em outras regiões, como o pessoal lá de Pernambuco, da 

Soledade e tal, teve o dedo e a orientação da OBAN.  

Então, eu acho que a gente, para não ficar com qualquer possibilidade de 

escorregar, ter as 400 e tantas fotos à disposição, até para que as pessoas procurem, 

vocês entenderam, a pessoa poder falar, quero segurar essa foto aqui, entendeu?  
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Então, para não ficar com essa saia justa de um ter a foto e não ter a foto, o cara 

ter passado aqui pela OBAN, ter as 400 e tantas fotos à disposição. 

Por isso que eu acho legal chegar cedo, todo mundo, e já a primeira casa cada 

um. 

Porque eu acho que a grande imagem do dia vai ser cada um segurando as fotos, 

vocês iram que a Folha de São Paulo fez uma montagem, não, o estadão, de um escritor 

chileno, ele pôs, até vi o Cachoeira lá, eu vi todas aquelas cadeiras brancas e cada 

cadeira com uma foto que o Cachoeira está preparando 200 e tantas cadeiras, né? E para 

cada uma foto assim em cima da cadeira, uma foto belíssima. Então, essa é uma 

preocupação que eu tenho. 

A outra preocupação é, olha aqui, aqui estão as fotos, o original que o Zelic 

conseguiu, a Matriz, é ruim, está de muito baixa qualidade, temos melhores, então, se 

precisar, refaz todas, mas não perder essa ideia boa que foi uma ideia dele e tal, sei lá, 

ele que falou, e ter um pequeno currículo, não só a foto, um resuminho. 

 E eu acho que, o amigo nosso, nosso irmão Cachoeira, é o primeiro parceiro de 

todas as horas e tudo o que ele faz sai bem feito. O que acontece? Tem um custo isso, 

por mais que ele não esteja cobrando, se preocupando, eu acho que a gente tinha que 

arrumar um jeito de fazer a melhor instalação possível, a melhor... 

Que pelo menos um grupo de pessoas fique na sombra, que tenha uma boa 

cobertura, que a qualidade do vídeo em LED seja, então... eu sei que tudo tem 

dificuldade, mas nós fomos lá no ato das mulheres na avenida Paulista, e a gente viu  o 

peso que teve o apoio que a prefeitura deu, nossa, pode politicamente ter tido problemas 

lá, mas do ponto de vista de estrutura, de ter um som adequado, de ter tudo, as 

bandeiras, tudo...  

Então, eu acho que aqui na Assembleia, a gente não tem de onde tirar, eu não sei 

se a Comissão Nacional de Anistia ou a prefeitura não dá uma cobertura para ter uma 

instalação cenográfica. 

E a última fala são as faixas, né? Precisa fazer a arte das faixas e plotar as faixas, 

porque as faixas vão ser o plano de fundo das imagens do dia, eu acho que além das 

fotos, o que vai compor a imagem do dia com as pessoas que estão lá, é o que vai estar 
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escrito nas faixas, essas faixas eu acho que a gente deveria começar a desenhá-las e 

saber onde colocá-las. A Secretaria de Segurança de boca autorizou, já mandou o papel? 

Que ótimo eu não sabia. 

O último pensamento é o seguinte. Eu fui lá com o Mario, outro dia, na reunião. 

Estava o Mario Okuhara e tinha um outro jovem sobrinho do Takao, aí, foi a primeira 

vez que eles foram lá.  

Felizmente, a porta daquela, do predinho lá do fundo, não onde funciona a 

delegacia estava aberta e então eles entraram, a Fernanda, o Mario e o sobrinho, eles 

nunca tinham entrado lá. 

Então foi importante daquele jeito meio atrapalhado que a gente faz, quando 

abre lá, o Cachoeira também subiu, as pessoas querem saber, perguntar, querem saber 

tudo, tudo, tudo, né?  

Porque além de ser uma emoção muito forte... Então eu acho que se a gente, eu 

acho que muita gente vai lá pela primeira vez, então, talvez, tivesse que ter um 

momento ou um texto para explicar para todo mundo que vai lá o que era aquele lugar, 

porque aquilo lá é a nossa casa da morte, e o Auschwitz brasileiro, ou sei lá, até ter um 

horário antes de começar o ato em que pudesse fazer uma espécie de visita monitorada 

para explicar para as pessoas. 

Porque a geração deles, e mesmo dos meninos da São Francisco, enfim, a 

maioria das pessoas, a não ser a gente que vai lá por dever de ofício, aquilo lá ninguém 

sabe o que é aquilo lá. Está bom? Era isso, obrigado. 

 

O SR. -  E pode ter uma câmera lá mostrando 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – E a gente pode, não sei, era uma boa sugestão, 

como a gente está marcando para às 9h, a gente pode marcar no convite, concentração e 

visita aberta ao prédio, visitação para quem quiser chegar antes e poder conhecer o 

espaço...  
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A gente pode, de repente, fazer um material, alguns cartazes ou pequenos 

banners falando aqui era a sala, para que as pessoas identifiquem ali naquele local o que 

era na época e deixar o espaço livre para visitação. Pode ser uma alternativa. 

E também podemos distribuir um panfleto, mas as pessoas têm a curiosidade de 

saber: “Ah, o que era aqui nessa sala? ”. Não é? Então de repente alguma coisa nesse 

sentido, se puder, desculpe. O Danilo, vai dar uma força. 

 

O SR. MARCO ESCRIVÃO – Eu sou o Marco Escrivão, na verdade estou 

aqui representando o Cordão da Mentira, enfim, estamos hoje até com uma reunião para 

organiza de estarmos lá junto, fazer presença, mas enfim..  

Para além disso, a gente desenvolve outras atividades, estamos desenvolvendo 

junto com a Memória Viva um documentário que se chama parabéns promoção onde se 

comemora os 50 anos do Golpe e aí eu queria saber, se essa visita acontecer, se é 

possível uma gravação, inclusive nesse momento dentro, ou se não é possível, como 

isso ficaria, por exemplo. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você diz antes, né? 

A SRA. – Olha, eu queria, cadê o cartaz? Eu queria sugerir que no verso do 

cartaz, tivesse alguma coisa tipo, onde estão os mortos e desaparecidos políticos, porque 

quando você mostrou eu vi um branco, então, quando a gente levantar, qualquer 

fotógrafo vê os dois lados, qualquer pessoa na rua. 

 

A SRA. -  Amelinha, acho que agora... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu estou preocupada, tem alguém que queira 

falar? Então vem cá. 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Dojival Vieira da Afropress, eu estou 

representando a Afropress, e gostaria de perguntar se não seria possível na linha da 

sugestão que o Adriano fez, de alguém ficar encarregado de fazer a visita monitorada 

apresentando as pessoas que não conhecem, as novas gerações, cada local, o que 

aconteceu aqui, enfim... 

Eu acho que seria importante porque obviamente as pessoas não conhecem o que 

aquilo significou nem particularidades do que aconteceu ali, coisas que a geração que 

sofreu diretamente a repressão poderia fazer.  

Então, alguém preparado especificamente para isso, fazer a visita monitorada e 

ficar disponível lá para isso, acho que isso é muito mais eficaz do que a distribuição de 

panfletos ou cartazes. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não dá porque é pequeno o local, também. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eventualmente as pessoas que tiverem, e 

certamente haverá curiosidade ter alguém encarregado disso. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não, isso sim, agora, organizar para esse dia que 

vai estar muita gente, eu acho muito complicado, a gente não vai conseguir, o espaço lá 

é muito pequeno para estar levando muita gente para estar visitando. Teria que ser, 

talvez anunciado que quem tivesse interesse tudo em um outro dia organizar isso. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – O que eu queria falar é exatamente isso, o nosso 

horário lá é das 10h às 12h, a nossa concentração está marcada para as 9h, e isso, vocês 

me desculpem, eu estive presa lá nesse lugar, e foi porque eu não tinha ido em nenhuma 

visita, foi a primeira vez que eu fui depois de 1970, e olhe, eu saí de lá completamente 

doente, eu passei muito mal, é devastador estar no lugar onde você esteve e lá está do 

mesmo jeito, eu identifiquei na hora que eu entrei, então é horrível. 
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Eu penso que a gente deveria sim como comemoração, descomemoração dos 50 

anos, marcar uma outra atividade específica com toda a dedicação e o espaço que isso 

merece, não pode ficar jogada entre uma ação, está certo? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Inclusive, assim, eu concordo com a Dulce e a 

gente teria que fazer até grupos. Não dá para juntar 500 pessoas e fazer essa visita 

naquele dia.  

A ideia é importante e necessária, eu acho que o que dá para fazer para, não vai 

resolver totalmente mas dá para ajudar, é um panfleto a ser distribuído lá contando o 

que foi aquilo, né? E até o manifesto de um lado, a Carla está sugerindo aqui, e a carta 

do outro lado e até, talvez, ler também junto com o manifesto, aquilo ali... Até começar 

com aquilo ali e depois com o manifesto, você fala, estamos aqui, ou então estar dentro 

do manifesto, né? 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu sugeriria que como vamos estar com câmera 

aberta lá, só subir com uma câmera e alguém relatando antes de começar, para um 

aquecimento entre as 9h e 10h. Lá pelas 9h30, 9h45, a gente sobe com uma câmera 

mostrando para todos os que estiverem lá o que aconteceu...  

Todo mundo vai ter a oportunidade de ver, e a porta vai estar aberta, quem 

quiser subir lá depois sobe, eu acho que é simples, a gente marca, é importante a gente 

marcar no ato que ali foi o centro de tortura, está aqui a sala, está aqui concretamente, e 

não precisa de 400 pessoas subirem lá. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, gente, o que aconteceu ali na OBAN, por 

exemplo. A Dulce provavelmente foi torturada daquele lado, eu fui torturada do lado de 

cá, em 1972 era outra realidade. 

A delegacia nas dependências da delegacia da 36ª, houve tortura, houve 

assassinato, houve estupro, tudo isso houve, o que houve do lado de lá, então, eu acho 
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que se, eu penso o seguinte, pode até mostrar e tal, mas não, eu acho que tem que 

lembrar que aquele local no seu conjunto, é essa a nossa discussão o tempo todo. 

Então, de repente nós vamos desmembrar na hora dos 50 anos, quero dizer, não 

tem sentido, eu acho que a nossa discussão, todo o tombamento que nós pedimos, as 

diversas visitas que nós fizemos naquele local, são todas dolorosas como a Dulce está 

falando, porque você sai de lá machucada, a ferida abre de novo, sangra, você, a gente 

mostrou o quê?  

Aqui esse conjunto houve tortura, houve do lado de lá e do lado de cá, inclusive 

no pátio onde nós estamos manifestando, também houve tortura ali dentro do pátio, fora 

das dependências, entendeu?  

Então, eu acho que nós temos que marcar e talvez um panfleto conte 

rapidamente isso, e nós vamos ter que marcar outras atividades mesmo para recuperar 

aquele entro de memória, um local de tortura que como diz o Adriano, ali começou uma 

estratégia, não a tortura, mas começou uma estratégia de Política de Estado que se 

expandiu para todo o Território Nacional e até fora.  

Porque muitos países do cone sul foram interpelados por agentes da OBAN na 

tortura e tudo, então, é muito grande aquele espaço do ponto de vista, muito 

significativo do ponto de vista da Repressão e a gente vai ter que trabalhar isso também 

em outros momentos. 

Ali a gente vai estar, como diz a Dulce descomemorando os 50 anos do Golpe 

Militar.  

Então, eu acho que se, eu só não, para mim, é que o tempo está passando e a 

gente tinha combinado 12h30 e ainda tem o manifesto para ser lido, né? Eu não sei se a 

gente vai ter condições de ter outra reunião de preparação como essa. Nós vamos ter?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Semana que vem não dá. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Semana que vem nós estamos a semana inteira 

com audiências, talvez na outra semana a gente pode fazer uma proposta para a gente 

fechar detalhes, mas minha preocupação, eu entendo o que o Adriano colocou dos 437 

nomes, eu acho que era muito importante a gente estar levantando esses nomes, falando 

esses nomes e gritando “Presente!”, que é o nosso grito de guerra.  

Sempre foi assim, nos anos que a gente lutou pela anistia, depois nos anos que a 

gente lutou pela Lei da Tortura, quantas vezes nós levamos essas fotos na Constituinte, 

então, de a gente tentar ver como a gente resolve isso, porque nós não vamos ter, talvez 

não tenhamos condições de falar dos 437, assim, dar destaque.  

Com fotos sim, mas falando não, então eu acho que isso fica em uma discussão 

para a gente pensar como a gente encaminha isso, porque eu queria passar para o 

manifesto, senão, não dá tempo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas, vamos fechar então. A presença dos 437 

por essas imagens, né? Porque, de alguma forma, eles ficam contemplados, né? Estava 

aqui fechando com a Carla, principalmente fazer os cartazes grandes com 

principalmente a foto porque este texto é muito pequeno. 

 Já dá um pouco para as pessoas lerem os nomes com destaque e talvez a data do 

assassinato, né? Para garantir que todo mundo esteja, todos eles estejam presentes e 

considerando esta sugestão da Crimeia de que atrás a gente faça esse apelo: “Onde estão 

os desaparecidos? Punição aos torturadores”, alguma coisa mais nesse sentido.  

E aí a gente vai avaliando se nessa coisa dos nomes, se a gente vai levar lá no 

momento. Acho que a gente ainda tem um pouco de tempo para isso.  

Podemos passar para o manifesto? É possível?  

Eu queria fazer só uma sugestão então, a gente vai ler esse manifesto, ele não 

está fechado, é uma primeira proposta.  

A gente vai convidar a Tati que ajudou a elaborar para ler o manifesto aqui, e 

queria sugerir então que quem tiver sugestões do texto possa entregar pra gente por 

escrito para a gente fazer uma nova proposta.  
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Eu acho que a Comissão pode se comprometer a divulgar este manifesto depois 

por e-mail e tudo o mais, mas a gente tentar fechar uma reunião no dia.  

E eu queria propor dia 24 de março que é uma segunda feira, que é exatamente 

uma semana antes do ato pra gente fechar todos os detalhes que faltarem considerando 

que semana que vem a gente vai ter dificuldades em fazer esta reunião. 

Se for possível, na segunda-feira dia 24 pela manhã, sugiro que a gente marque a 

reunião a partir das 10h para poder, porque a tarde vai ter o Simpósio Internacional do 

Golpe na USP, é possível que outras, que as pessoas tenham que participar ou queiram 

participar. Então, se a gente puder marcar no dia 24às 10h eu acho que ficaria adequado. 

Pode ser? 

 

A SRA. -  Vamos embora gente, vamos ler.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O manifesto, a gente fez uma comissão que 

elaborou que foi a Tati, o Renan, a Dodora, né? E a Ângela que se ofereceram na última 

reunião.  

Eles fizeram essa proposta e aí o que eu estou propondo de encaminhamento é 

para que a sugestões, a gente vá anotando para garantir, porque eu tenho medo que a 

gente não consiga resolver todos os problemas aqui e aí a gente vai socializando para 

todas as pessoas que estão aqui na reunião, né?  

Pedir novamente para todo mundo escrever o e-mail bem visível para a gente 

socializar com o Conselho Consultivo, mas também com essas pessoas que estão aqui 

porque é uma reunião mais ampliada. Podemos encaminhar assim? Pode ser? Alguma 

outra sugestão? Tati, lê o manifesto então, por favor. 

 

A SRA. TATI – Acho que eu vou sentar ali, porque é meio longo. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Lê do jeito... como se você estivesse lá, marca 

o tempo que vai levar. 

 

A SRA. TATI – Tá. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Faz de conta que é você quem vai ler. 

 

A SRA. TATI – Está funcionando este aqui?  

 

“Ditadura Nunca Mais, 50 anos do Golpe Militar.  

Hoje, 31 de março de 2014, completam-se 50 anos do golpe que instituiu a 

ditadura militar brasileira. As práticas de repressão e violência de Estado que marcaram 

o período autoritário ainda permanecem ocorrendo contra a população pobre e negra das 

periferias e favelas, bem como contra as manifestações populares que têm sido 

realizadas em todo o país.  

Para completar o quadro, há propostas de reformas legislativas conservadoras. 

Lei Antiterror, proposta do Ministério da Justiça para regulamentar as manifestações e 

Portaria do Ministério da Defesa denominada Garantia da Lei e da Ordem, que 

ressuscitam a legislação ditatorial e restauram a figura do inimigo interno contida da Lei 

de Segurança Nacional. 

Hoje, o inimigo interno, e na Portaria do Ministério da Defesa é chamado de 

Força Oponente, é todo aquele que se manifesta e protesta, quem faz greve, quem 

paralisa a rua com manifestações, quem ocupa terras e construções vazias para morar, 

viver e plantar. Essa legislação funciona como uma carta branca para a truculência das 

polícias militares estaduais. 

Cada vez mais os PMs vão se sentir autorizados a usar além das balas de 

borracha, armas de fogo, a perseguirem os manifestantes pelas ruas fora da 
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manifestação, a prender supostamente como prevenção e fichar os manifestantes em 

delegacias. 

Diante desse cenário de continuidade das violações de direitos humanos, nós 

representantes de organizações da sociedade civil e de Comissões da Verdade, estamos 

aqui presentes para lamentar essa efeméride e exigir a punição dos torturadores, 

assassinos, financiadores e ocultadores de cadáveres da ditadura e da democracia. 

O valor simbólico de realizar o ato Ditadura Nunca Mais, 50 Anos do Golpe 

Militar nesse prédio tombado da rua Tutoia que abrigou o DOI-CODI e que agora deve 

ser convertido em um lugar de memória, é enorme para o Movimento de Direitos 

Humanos em nosso país. 

Entre 1969 e 1975, estima-se que passaram por este prédio oito mil opositores 

do Regime, 1843 pessoas foram torturadas e 51 assassinadas, companheiros da 

resistência à ditadura. Alguns deles reconhecidos e cujos cadáveres foram entregues às 

famílias em caixões lacrados e muitos desaparecidos, cujos restos mortais até hoje não 

foram localizados. 

Para nós é importante lembrar em uma leitura simbólica rito de memória, cada 

nome dos torturados e mortos neste local.  

É como se, com a leitura de seus nomes seguido do tradicional “Presente”, 

pudéssemos nos aproximar mais deles e reconstituir o que foi a vida destes resistentes a 

quem tanto deve o Brasil.  

Para entender a estratégia de terrorismo de Estado criado perla ditadura militar 

de 1964/1985 é fundamental lembrarmos a participação da sociedade civil no golpe de 

1964, por meio de Marchas da Família com Deus e pela Liberdade que mobilizaram 

milhões de pessoas contra o governo João Goulart, assim como o apoio financeiro de 

empresas para os centros de torturas como o DOI-CODI paulista que funcionava neste 

prédio. 

No livro “A Ditadura Escancarada”, o jornalista Elio Gaspari explica como se 

deu o apoio empresarial à repressão. A Operação Bandeirantes foi financiada por 

caixinha feita entre o empresariado paulista que foi reunido por Delfin Neto, então 

ministro da Fazenda. 
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Entre eles estavam representantes de bancos como Gastão Vidigal, dono do 

Mercantil. Empresários eram convidados para reuniões na Federação das Indústrias de 

São Paulo, FIESP.  

Ao término destas reuniões passava-se o chapéu. A Ford e a Volkswagen 

forneciam carros, a Ultragaz emprestava caminhões e a Supergeo (1:19:13) abastecia a 

carceragem da Rua Tutoia com refeições congeladas. 

Segundo Paulo Egydio Martins, que em 1974 assumiria o governo de São Paulo, 

àquela época levando-se em conta o clima, pode-se afirmar que todos os grandes grupos 

comerciais e industriais do estado contribuíram para o início da OBAN. 

Para combater o esquecimento e desmoronar a estrutura autoritária que o país 

herdou da ditadura é preciso que sejam investigados os vínculos existentes entre o 

passado e o presente, vínculos que ainda persistem na imprensa, no aparato financeiro 

industrial, e no aparato repressivo como evidenciado no extermínio de pretos, pobres e 

periféricos. 

Que 2014 seja não apenas o ano da verdade, mas também o ano da justiça. 

Ditadura nunca mais, punição aos torturadores de ontem e de hoje. ” 

 

A SRA. -  Eu queria me inscrever para falar sobre o manifesto. 

 

A SRA. -  Você tem que ter o texto em mãos. A gente até ouviu, o texto é muito 

bom, mas sem ter o texto e mãos... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você podia falar no microfone, por favor. 

 

A SRA. -  Ela está dizendo que ela precisa ter o texto em mãos para poder 

avaliar, e a gente pode providenciar. 
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A SRA. – Sem ter o texto em mãos, é lógico, o texto foi muito bem escrito, 

muito bem lido, mas a gente não consegue ver os aspectos principais do texto, e eu não 

acho que tem que ser feito de forma tão rápida.  

Eu proponho que a gente faça uma reunião específica para ver o texto. Pode ser 

assim, quem pode participar e mande por e-mail para as entidades, quem pode 

participar, vem nessa reunião para discutir o manifesto, que vai ser a cara de toda a 

movimentação que a gente está fazendo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ok, gente.  

Eu queria me inscrever primeiro, como eu falei. Eu acho que este texto é como a 

gente diz, foi uma primeira proposta, eu acho que nós temos que ter outro 

encaminhamento mesmo para ele. 

Eu acho que, primeiro que ele tem que ser um pouco mais consensual. Eu acho 

que tem pouco consenso nesse texto, então nós precisamos ter essa preocupação porque 

é o ato mais amplo que nós vamos fazer. Eu acho que ele trata de coisas importantes, 

mas que a gente tem que tratar de uma forma para garantir que todo mundo se sinta 

contemplado. 

E acho, por exemplo, que essa, que a parte que eu acho importantíssima dizer, 

das tentativas que sempre existem hoje de diminuição da democracia, das propostas de 

leis e tudo o mais, eu acho que a gente não deve começar o manifesto por aí, por 

exemplo. 

Eu acho que eu estou se som aqui, alguém está me ouvindo? Eu acho que isso 

deve ficar, a gente deve falar primeiro dos 50 anos e depois falar disso. E eu acho que 

de uma forma para garantir que todas as entidades estejam contempladas. Acho que a 

gente tem que ter um pouco mais desse melindre.  

Concordo que tem que falar de tudo isso, tá gente? Eu estou participando de 

todas as manifestações e eu acho que nós devemos nos preocupar. Mas eu acho que a 

gente tem que tratar de uma forma com um pouco mais de melindre para garantir que as 

forças políticas todas sejam representadas e que tenha que vir para o final.  
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Isso é minha opinião sobre o texto, apesar de eu achar que ele tem falas de coisas 

muito importantes e que a gente pode, precisamos falar da relação do empresariado, 

precisamos falar da relação da polícia que continua matando na periferia hoje, acho 

fundamental. Precisamos falar das tentativas de leis para, que dificultam a participação 

das manifestações e tudo o mais, mas acho que a gente precisa dar uma mexida. É a 

minha opinião. 

Acho que a gente pode tirar um encaminhamento aqui sobre como fazer com o 

texto, concordo que podemos fazer uma reunião mais ampla.  

Foi uma primeira tentativa, acho que a gente deve marcar para no dia 24, acho 

que uma semana antes é possível que a gente defina na reunião, se todo mundo 

concordar, como é que vai ficar o texto, mas a gente precisa antes. 

 

A SRA. – Não gente, muito em cima. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não gente, calma!  

Dia 24 nós precisamos fechar com todo mundo presente aqui, né? Agora, a gente 

precisa de uma comissão com amplitude aí política, para fechar o texto antes, senão a 

gente não vai conseguir resolver o que a gente precisa fazer até o dia 24. 

O manifesto não precisa ser divulgado antes do ato.  

A ideia do manifesto é ser lido no ato e a gente divulgar depois.  

O que a gente está divulgando antes e já estamos divulgando é a convocatória 

para o ato, né? 

O que a gente precisa ter entre 24 e 31 é o manifesto diagramado e impresso. 

Fechado, diagramado e impresso, e não divulgado necessariamente. Por isso que eu 

acho que a gente pode num coletivo mais amplo, na plenária no Conselho Consultivo, 

com outras forças no dia 24, com outras entidades, definir o texto final, bater o martelo, 

né? Essa é a minha opinião.  
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A SRA. AMELINHA TELES – A minha proposta gente, licença.  

A minha proposta em relação ao texto, eu acho que pode criar essa comissão e 

aberta para que quem puder participar, mas que a gente, no dia 21, que é a sexta-feira 

que vem, nós temos audiência até às 13h, né? Dos casos dos mortos e desaparecidos que 

a Suzana Lisboa vai apresentar.  

Então eu acho que depois às 14h ou 15h nós fazemos a reunião do manifesto. Eu 

acho que com as sugestões, as pessoas vão receber este texto por e-mail, então elas vão 

ficar uma semana aqui, toda essa semana. Aliás, quase15 dias fazendo estudo deste 

texto e no dia, na sexta-feira a gente fechar, no dia 21. 

A gente não pode deixar mais tempo.  

Mas eu queria aproveitar que eu estou com o microfone, só levantar uma 

questão. 

A questão, você não pode falar que o ano de 2014 é um ano de justiça se a gente 

não romper com essa decisão do STF. Acho que não tem, nós temos que romper com 

essa decisão do STF de anistiar os torturadores. 

Quer dizer, essa decisão é que tem sido a barreira toda hora usada em qualquer 

processo que nós fazemos.  

Então, acho que isso aí não pode deixar de falar do Judiciário, da forma como 

ele, não, como o Judiciário na Corte Maior que é o STF, tem reiterado e mantem uma 

decisão de 2010 de anistiar os torturadores. Eu acho que nós estamos falando de 50 anos 

do Golpe, não dá para não falar disso, né? Essa é a minha preocupação. 

Agora ele está com a palavra ali. 

 

O SR. -  Bom, é, primeiro lugar parabéns. O texto está muito bem escrito, 

demorou cinco minutos e 10 segundos, eu acho muito longo.  

Não sei se por conta da idade, eu sempre lido com coisas mais curtas.  
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Depois de um certo tempo duas páginas não dá, né? Esse é o primeiro ponto, o 

segundo ponto, não houve milhões de pessoas nas ruas, na Marcha da Família com 

Deus pela Liberdade.  

Que eu me lembre Adriano, você me corrija porque você é mais velho do que eu, 

no máximo uns 100 mil, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aqui em São Paulo foi 500 mil. 

 

O SR. -  Quinhentos mil? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Belo Horizonte 250 mil, Rio de Janeiro 300 

mil. 

 

O SR. -  Da maneira que foi exposta parece que nós temos uma marcha com 

mais de um milhão de pessoas. Isso não é verdadeiro, né? Isso não é verdadeiro. Foi 

marcha com bastante gente, 500 e tantos milhares de pessoas, mas não... Quando você 

fala em milhões, o impacto é muito diferente. Parece assim, se botaram milhões, sabe? 

Tinha força, né? 

 

O SR. – Legitimidade. 

 

O SR. -  Pois é, dá legitimidade.  

Em terceiro lugar, eu não sei da oportunidade disso, enfim, estou retomando os 

meus trabalhos agora... Tem uma coisa que há muito tempo me preocupa, qual é a 

importância da responsabilização dos torturadores? Ela não obedece a uma motivação 
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de ordem pessoal, né? Não obedece à vendeta, obedece a mim, me parece um fato 

singelo. O Estado se responsabiliza pela ação de seus agentes, tá? 

Isso tem uma repercussão enorme sobre a violência que se dá na rua, sobre a 

violência que se dá nas delegacias de polícia e enquanto isso não for penalizado, as 

pessoas não perceberem que há abuso de violência contra o Amarildo, contra um 

fotógrafo, etc. e tal. É capaz de gerar ações contra os responsáveis, né? O quadro não 

muda, né? 

O cara que bate, ele vai dizer assim “Não, eu apenas cumpri ordens”. O “dever 

cumprido” argentino, tá? Nesse caso se aplica com perfeição a teoria do domínio do 

fato. 

Vai dizer que o Alckmin não sabe da porrada que estava dando na rua? Do que 

estava acontecendo? O Fleury não sabia do Carandiru? Não! O Estado tem que ser 

responsabilizado firmemente. 

E ao pegar a parte mais dolorosa da história que é a ditadura militar e começar a 

julgar as pessoas, isso tem uma repercussão muito forte. Está em toda sociedade, é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT -  São 12h50. Então o 

seguinte, quando marca o teto da reunião para meio-dia, meio-dia e meio e 12h50, a 

gente começa uma coisa, uma discussão tão complexa como o manifesto que concordo, 

vai ser a cara do ato, e muito bem escrito por sinal como sempre tudo o que a Tati 

escreve, escreve bem, eu acho... 

O que a gente devia primeiro discutir é o método.  

Como é que nós vamos encaminhar o texto para todas as pessoas, para todas as 

pessoas pelo menos as que estão aqui terem por escrito, e mesmo as que não puserem 

ele por escrito, e a data do fechamento desse texto. 

Mas eu acho que tem que separar duas coisas.  

Uma é a coisa da entidade ou da pessoa que vai assinar a sua participação no ato 

ainda está desmembrada do conteúdo do texto, por quê?  
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O Renan e a Tati escreveram ás pressas aquele texto da convocação do ato e em 

seguida o Politi já escreveu “Porque o Núcleo da Memória ficou fora, bererê, bererê, 

bererê”. “Nós estamos fora do ato?”. Não, não é isso. 

Então o seguinte, quem vai participar do ato? Todo mundo!  

Todo mundo que quiser vai participar, vai chamar, vai convocar e vai assinar.  

“E o texto? Eu vou me sentir representado?”.  

Tá, digamos que até o dia 21, né? Eu, por exemplo, acho que o dia 22 que a 

Direita está chamando, a Marcha com Deus pela Família, eu não sei o que mais, nós 

devíamos estar juntos. 

Então, a marcha vai sair da Praça da República e vai até a Praça da Sé. Tem 

gente convocando ato para a Praça da Sé para receber esse pessoal que vem da Praça da 

República.  

Eu não sei se a gente deve estar na rua no dia 22 lá na Praça da Sé ou, como a 

gente não sabe direito quem está chamando, a gente deve ficar esperto, no dia 22 

reunidos, reunidos, para saber o que está acontecendo. Por quê? 

Eu acho que a conjuntura mudou e mudou muito rapidamente, né? O fato dos 

caras estarem chamando nacionalmente um ato para o dia 22, é muito preocupante, é 

muito preocupante.  

E, eu acho que a gente não pode fazer como algumas forças políticas em 1964 

fizeram e achar que os caras estavam na boa, que não ia acontecer nada e que a gente 

devia ficar desmobilizado. Eu acho que dia 21 ou dia 22 nós devemos estar juntos. 

Quanto à estrutura do manifesto, eu não vou discutir, mas eu concordo com este 

encaminhamento da Vivian, que os fatos do presente eles vieram numa hierarquia que 

veio na frente do que é o centro do ato. Lógico que não pode uma coisa estar dissociada 

da outra.  

Agora, colocar isso logo na abertura da PM, do Ministério da Justiça, tal, eu, por 

exemplo, além de me sentir numa situação difícil, eu não tenho problema nenhum, 
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Portaria do Ministério da Defesa, tal. Eu acho que está desbalanceado do ponto de vista 

da hierarquia, das informações. 

E não tem nada mesmo da punição aos torturadores, da definição do STF, mas 

eu acho, em respeito, porque eu acho que o problema...   

Ah! E outra coisa o Ivan escreveu ontem, eu não tinha visto, mas eu acho que 

este negócio de citar o Elio Gaspari, o Gastão Vidigal, o Paulo Egydio, tal, precisa ver 

um jeito de colocar isso aí. 

Não que a gente vá negar o financiamento das empresas, da repressão, que é 

uma das coisas inclusive que eu dou um peso enorme, né? Enfim, como encaminharia? 

Que todo mundo pelo menos que está presente aqui e mais algumas pessoas que 

são do nosso ciclo de relacionamento recebam este texto por e-mail, que a gente 

estabeleça uma data de fechamento que pode ser dia 21 e 22 sem prejuízo da consulta 

das pessoas e das entidades que querem participar do ato e chamar o ato.  

O chamamento do ato é o próprio manifesto? Isso que é a minha dúvida. Não? 

Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra, né? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A convocatória é um pouquinho menor, mas tem 

o mesmo conteúdo, assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT -   Agora, para concluir, o 

último pensamento.  

Precisava ver, não sei se o Ari vai diagramar para a gente, não der o Ari é a 

Elenice, precisa diagramar o cartaz, o texto da convocatória, o cartaz do ato, porque eu 

acho que precisa ter um pouco de material em papel. Mesmo que for digital não está 

diagramado, só está indo o texto bruto. Mas o mais importante é que este manifesto nos 

unifique. 
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Então, que a gente expeça o mais rapidamente o texto deste manifesto ou 

disponibilize na nossa página da Comissão da Verdade pra eventuais emendas, 

supressões, acréscimos, enfim.  

Isso aí está bom?  

Não sei se conseguir encaminhar, mas essa é a preocupação, obrigado. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Fala você, mas tem que pegar o microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT -   Quem é o senhor? O 

Dojival. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Bom, eu penso que para um manifesto está muito 

longo.  

Esse na verdade está uma análise, este texto é uma análise de conjuntura que está 

correto em linhas gerais, mas eu seria mais sintético como manifesto. Um manifesto é 

um manifesto e o que unifica neste ato é o repúdio e a denúncia da ditadura, dos 50 anos 

da ditatura, isso que nos unifica. 

A leitura que cada um faz que cada força política faz a respeito dos fatos, eu 

acho que ela é naturalmente diferente, pode ser diferente e não é isso que nos levará a 

não nos unificar para o ato. 

Então, eu acho que o manifesto tem que concentrar alguns pontos que esses sim 

são unificadores de todas as forças políticas que lutam contra a ditadura, que lutaram 

contra a ditadura e que continuam exigindo justiça, né? 

E que eixos são esses? Primeiro, a punição dos torturadores, esse é um eixo 

fundamental. Segundo, o aparecimento dos desaparecidos, nós temos mais de 400 

desaparecidos ainda no Brasil, e isso normalmente passa em branco.  
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Quer dizer, a exigência do aparecimento de que reapareçam, de que sejam 

identificados os corpos, os restos mortais dos desparecidos, para entrega às suas 

famílias, isso tem que constar do manifesto porque isso também nos unifica. 

Uma outra coisa que é problemática é como é que cada um de nós forças 

políticas analisamos o momento atual, porque a sensação que eu tive e acho que cada 

um obviamente faz a sua leitura, a sensação que eu tive e para quem chegar agora nessa 

reunião e não viveu esse período, a sensação é que a ditadura continua. 

Claro, nós tivemos aqui uma transição por cima, tivemos uma transição que não 

representou ajuste de contas com todo este quadro que nós denunciamos, mas é fato que 

nós estamos em um Estado democrático de Direito, ou não?   

Isso eu acho que precisa ser resgatado até em função, e é por esta razão que nós 

estamos em um Estado democrático de Direito que é necessário que se ajuste contas 

com este passado recente sob pena dessa transição conservadora, essa transição 

negociada por cima, e essa transição que preserva, né? Resquícios da ditadura militar, 

elas se eternizem, elas continuem, ela continue. 

Acho complicada essa coisa de não se fazer esta distinção, né?  

Desde 1988 e isto foi uma luta dura de vários setores da sociedade e nós 

conquistamos esse Estado democrático de Direito. Isto é uma coisa a ser registrada, né? 

Se este Estado democrático de Direito precisa ser aprofundado, precisa avançar para 

ajustar contas com este período recente, eu estou de pleno acordo, mas não dá para 

misturar tudo numa coisa só. É um equívoco, na minha avaliação. 

Uma outra questão é que, e aí é uma questão conceitual, quando se refere, 

quando o texto refere a pretos e periféricos se cria uma categoria inexistente do ponto de 

vista sociológico. Essa coisa de periférico, quem é que mora na periferia? São os pretos 

e os pobres, né? Essa categoria “periférico” é uma coisa meio estranha do ponto de vista 

sociológico, do ponto de vista da realidade concreta. Quem mora na periferia é preto e 

pobre nesse país e eles continuam sofrendo as torturas nas delegacias de polícia, porque 

os métodos não mudaram em relação aos pretos e pobres. Os métodos continuam os 

mesmos. 
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Então, resumindo, a minha sugestão é que se seria possível, já que eu vi alguém 

falar, nós não tivemos acesso ao texto e de fato isso dificulta a análise, se seria possível 

se distribuir amplamente a quem está nessa reunião, quem participa da organização 

desta reunião.  

E também se tirar aqui, até porque se nós não tirarmos aqui um grupo que faça 

uma redação já enxugando estes aspectos, nós corremos o risco de na próxima reunião 

repetirmos as mesmas situações, as mesmas questões que nós estamos levantando aqui. 

E eu acho que não há tempo para isso, não há tempo para isso, então a minha 

sugestão seria essa, de que um grupo desta reunião já faça este enxugamento de algumas 

observações que podem ser feitas no sentido de tornar este texto mais sintético, né? Dar 

a ele um caráter de manifesto e situá-lo do ponto de vista da análise política mais 

precisa fazendo a distinção daquilo que nos unifica efetivamente. 

E acho que além do repúdio, reiterando, além do repúdio à ditadura, e nesse 

momento até é fundamental fazer isso dada a movimentação que começam a acontecer 

nos setores, em setores da sociedade de Direita que retomam essa cantilena, né? Mas a 

exigência da punição dos torturadores do aparecimento dos corpos que estão 

desaparecidos, né? Eu acho que são questões que são fundamentais e que têm que estar 

neste manifesto. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Nós temos inscritos o companheiro aqui, depois 

a Dodora.  

Então, eu só queria reiterar, gente. Dia 21 de março a reunião aqui para a gente 

fechar o manifesto, às 15h, tá? Todo mundo vai receber o convite, vai ser uma reunião 

ampla, mas a gente se compromete na Comissão 21 que é sexta-feira, às 15h aqui, de 

manhã a gente tem audiência com a Suzana, à tarde a gente faz isso então. 

Eu acho que a Comissão da Verdade aqui, pode ficar responsável de encaminhar 

esse texto anteriormente para todo mundo, mas já dando essa, incluindo essas coisas 

importantes, e tal, batendo um pouco de bola antes.  
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A gente já manda e dia 21 a gente fecha com quem puder e quiser participar 

desta reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT -   Eu acho que o Mohamad, a 

fala do Mohamad da Dodora vão encerrar, eu só queria trazer uma preocupação. Eu 

acho que a gente já devia começar a pensar quem vai ler esse manifesto. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Proponho a Amelinha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT -  Eu proponho, (risos) eu 

acho, eu ia propor a Amelinha também. Mas eu acho (risos), eu queria, não! Eu tinha 

pensado na realidade em três nomes, a Clara Charf, a Amelinha e a Dodora. E aí diante 

dessa pessoa magnífica, a Elza Lobo também, entendeu? 

Então como eu sei que aqui não vai haver disputa desleal, eu queria que a gente 

já fosse afunilando, pensando para uma dessas mulheres ler o texto. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Bom, sou eu? Isso. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente vai pedir para o pessoal ser muito 

sucinto porque já são mais de 13h, tá bom?  

Vai lá Dodora.  

Ah! É, (risos). Vai lá Dodora. Ele tinha se inscrito primeiro, né? Desculpa, por 

favor, Mohamad. 

 

O SR. MOHAMAD SAMI EL KADRI – Bom dia a todos, meu nome é 

Mohamad, sou presidente da Associação Islâmica de São Paulo, e assim, é com enorme 
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prazer que a gente vem aqui para essa discussão tão importante. E quando a gente pensa 

que vivemos em um país democrático, na verdade a ditadura está pondo as garras pra 

fora no nosso país. 

Nós fizemos uma discussão prévia com a nossa comunidade e até queria colocar 

aqui pra vocês que o, a comunidade egípcia que está vivendo um golpe militar no seu 

país, querem estar presentes neste evento, querem estar presentes nesse evento, o Grupo 

de Apoio à Revolução Síria também quer estar presente nesse evento, porque lá tem 

uma ditadura que já matou mais de 200 mil pessoas, mais de 10 mil crianças. 

E temos lá na Síria mais de 250 mil presos políticos. Então assim, eu vim passar 

essa mensagem, primeiro dizer que este ato, eu acho que é um ponto muito importante 

para a sociedade brasileira, para nós darmos um basta a esse fascismo que insiste em 

voltar e pôr as garras de fora em nosso país. 

Então assim, nós viemos aqui para dizer que apoiamos esse ato, estamos junto 

com vocês nesse ato porque na verdade esse ato é nosso porque nós somos brasileiros 

nascidos aqui. E todo apoio dessa comunidade que infelizmente os países árabes são as 

piores ditaduras que a história tem escrito. 

Então, você vê. Nós estamos discutindo aqui os mortos, mil, dois mil. Nós temos 

200 mil mortos na Síria por uma ditadura bárbara, horrenda. Aliás, ela já foi comparada 

à pior ditadura da América Latina, que foi a ditadura de Pinochet, ela conseguiu superar 

isso. 

Então assim, eu vou pedir permissão pra vocês que os nossos irmãos possam se 

manifestar com suas bandeiras, esse é o pedido que eles fizeram, querem levar as 

bandeiras do Egito, querem levar as bandeiras da Síria, querem se manifestar e eu não 

sei porque em muitos casos algumas pessoas não gostam de misturar muito as coisas, 

mas a ditadura no Brasil, no Chile, na Síria, no Egito, ela tem os mesmos atos bárbaros, 

terroristas, de massacre, de perseguição e de tortura. 

Então assim, é isso o que eu queria dizer para vocês, de toda forma nós vamos 

estar no ato, vamos reforçar, vamos fazer a chamada dentro da nossa comunidade para 

este ato. É muito importante. 
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E como o Adriano disse, temos que estar atentos ao dia 22, sim. Pessoalmente eu 

acho que são poucas as pessoas que vão dar a cara para defender uma ditadura hoje. 

Eles defendem por baixo dos panos, mas para dar a cara vai ser difícil, mas temos que 

estar atentos e de repente até mobilizados no sentido do que a gente possa dar como 

resposta a esse ato fascista aqui no Brasil. 

Então assim, só queria depois que a Mesa encaminhasse no sentido de que se os 

nossos irmãos possam levar as bandeiras, possam aparecer no ato, eles querem aparecer, 

querem mostrar presença, até porque essa ditadura do Egito já fez prisão aqui no Brasil.  

Olha que barbaridade.  

Algumas pessoas saíram na rua naquele ato que o próprio deputado Adriano 

estava contra o golpe e já teve repressão. A pessoa foi convocada a se apresentar no 

Egito e está presa lá, porque participou no ato aqui contra o golpe, olha que absurdo! 

Então assim, eu queria que vocês encaminhassem para ver se a gente pode levar 

as bandeiras e tudo o mais. Muito obrigado. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Dodora. Assim, a gente não fechou nada em 

relação a isto, mas todo mundo pode levar as suas bandeiras, né gente? 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Claro, ia ser ótimo. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Tudo é Esquerda, todo mundo pode levar suas 

bandeiras. Não tem nenhuma restrição. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É um ato democrático, né? 

 

A SRA. -  Gente, bem rapidinho.  
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Uma pergunta é, tem um grupo que está cuidando dessa parte de produção de 

horário, porque parece que tem uma hora para entrar, uma hora para sair.  

Coral, cinco peças de teatro cada 10 minutos, mais manifesto já deu uma hora e 

20.  

Então, só uma preocupação de produção mesmo do dia, para que essas coisas 

não se atropelem e geralmente elas se atropelam.  

Pra gente ter este cuidado, eu não sei se tem alguém... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A comissão da programação somos eu, a Dulce 

que acho que já foi, precisou ir, mas eu que vejo o e-mail da Comissão da Verdade, 

qualquer coisa pode passar. A gente vai fazer uma programação e eu sou uma das 

responsáveis. 

 

A SRA. -  Se precisar de ajuda pode contar também comigo de estar lá também, 

ajudando.  

Uma outra coisa... Eu tenho uma outra ideia para a leitura do manifesto, não sei 

se... Assim, pensando no manifesto dos grupos que estão aqui presentes, porque não a 

gente ler esse manifesto em dupla? Pegando visualmente, porque a gente tem muito 

jovens, né? Participando, querendo estar junto, pesquisando isso.   

Se visualmente a gente conseguir trazer a leitura do manifesto de um pessoal 

mais novo, mais jovem que está nessas comissões que vem participando com a gente, e 

uma outra pessoa que pode ser a Amelinha, tal, isso a gente vai fechar. Eu tenho essa 

sugestão, de ter alguém também desses grupos mais jovens que estão colando, que estão 

junto para a leitura do manifesto. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só para relembrar uma coisa. Dialogando com 

isso, a gente está pensando, essas pessoas para estarem ali no palco puxando o 
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manifesto, mas a gente fechou que a leitura do manifesto é coletiva. Todo mundo vai ter 

o manifesto e a gente vai ler devagar. 

Então, é mais tempo do que o tempo que a Tati levou aqui, mas que todas as 

pessoas, todo o público leia o manifesto juntos, né? A gente precisa ver se é isso 

mesmo, mas não sei se contempla a tua proposta. 

 

A SRA. –Não!  Acho ótima a ideia, mas parece que tem uma sugestão da 

Amelinha ser visualmente, acho que tinha que ter sim 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas nós vamos fechar dia 24. 

 

A SRA. -  Não, é uma sugestão agora só para deixar aí como proposta. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Vou anotar. Agora não vai dar para fechar. Vai 

lá Dodora. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Bom, é só para quem não estava aqui em 

reuniões anteriores, como é que surgiu a questão do manifesto. A questão do manifesto 

surgiu para resolver o problema do não consenso.  

É exatamente o Adriano falou, se a gente monta um ato político cultural que 

todo mundo quer falar, como é que você falou? Da cotovelada, ia ser uma catástrofe. 

Então, o manifesto surgiu para ser algo com que todos consensualmente 

concordam. Provavelmente não haverá uma unidade absoluta em relação a alguns 

pontos. Então foi esse o espírito que animou, em primeiro lugar. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



53 

 

Segundo, o que determinou o foco? É neste lugar porque é neste lugar a 

caracterização deste lugar em falar sore a questão da participação da sociedade civil e 

por isso é que talvez estoure mais estres fatos. 

Eu, particularmente, acho que faltou a questão da punição e o aparecimento dos 

desaparecidos. Agora, eu quero pensar numa forma assim, a gente tem que fazer uma 

opção, se a gente quer um manifesto tipo coração, “pá!”. É uma coisa de três minutos 

aonde você acaba de ler o manifesto é alguma coisa muito forte. 

Não foi esse o espírito que prevaleceu porque a gente ao mesmo tempo em que 

quer ler uma coisa coração, quer dar algumas informações. 

Então eu acho que é por isso que foi proposto, foi “Fulano de tal, Elio Gaspari 

diz...”, ele é um dos autores dos... falou “Olha, isso aconteceu”. 

Eu acho que isso tem que ser pensado, né? Eu acho que a gente tem que ter 

cautela em relação a nome de pessoas porque às vezes é, não sei... Ter mais cuidado. 

Agora, a gente não vai poder fazer uma redação com 437 pessoas redigindo ao mesmo 

tempo. 

Eu acho que a gente tem que... A responsabilidade final é da direção da 

Comissão da Verdade da Câmara representada por seus integrantes e a gente tem que ter 

um pouco de, eu diria assim, espírito fraterno e democrático de confiar que os 

companheiros vão poder nos representar. 

Em relação à leitura do manifesto fica para depois, eu sempre achei que o 

manifesto deveria ser lido por todos ao mesmo tempo, então ele tem que ser um 

manifesto mais agressivo, sem talvez, detalhamentos e se fosse para ler alguém eu teria 

duas hipóteses. Alguém que esteve preso lá, mas na minha opinião Adriano Diogo, você 

me desculpe, eu acho que você pode discordar.  

A pessoa que deveria ler seria você. 

E eu vou qualificar a minha indicação. Você ao longo de todo este tempo, você 

está segurando esta onda como militante político que você foi, como militante político 

você foi torturado, como uma pessoa que está fazendo desta Casa um lugar em que 

todos nós possamos vir e falar as coisas que a gente quer falar. 
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Então, eu acho que, vamos pensar nestas questões? Agora, uma segunda 

hipótese eu não sei se todos leem, então não é nenhum que lê, né? Então eu acho que a 

estrutura do manifesto vai dar qualidade de ser possível ler em conjunto ou se tem que 

ser pessoas. Então é, mas acho que não deve pensar nisso hoje. 

Agora, só reiterar que essa coisa de todo mundo fazer aportes ao manifesto, nós 

nunca vamos terminar uma coisa que tem que ser de consenso. Sugiro que a Comissão, 

Viviam como você falou, além de botar o que está feito, os pontos que foram 

apresentados aqui que as pessoas sejam suficientemente consensuais para dizer que a 

gente está fazendo uma coisa de conjunto e não uma questão de excluir a diferença. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, tem duas pessoas querendo falar e nós 

precisando encerrar. Eu... a gente abre para essas duas pessoas, né? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bem rapidamente pra gente poder fechar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas olha, de qualquer forma eu acho que toda 

discussão feita aqui em relação ao manifesto foi muito consensual gente. Eu acho que 

tem a discussão que foi feita aqui nesse momento em relação ao manifesto foi muito 

consensual.  

E tem os destaques ali que as pessoas propuseram em relação à punição aos 

torturadores como disse a Dodora, em relação aonde estão os desparecidos políticos que 

ali foi a casa dos horrores onde a política do desaparecimento foi o tempo todo 

elaborada e reiterada, mas o consenso houve. 

Então eu acho que com o encaminhamento que foi dado aqui dia 21. Olha, quem 

vai, esse grupo que está aqui vai receber este manifesto com as observações que foram 

levantadas aqui nessa reunião, que a Vivian vai fazer isso. 
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E no dia 21 ás 15h, nós vamos nos encontrar e fechar, não tem muito... Eu não 

acho, não vi assim, falta de consenso aqui, pelo contrário, acho que está convergindo 

para o fechamento. A dificuldade talvez seja o tamanho do manifesto para a leitura, né? 

Ainda mais que a leitura é coletiva. Mas acho que no dia 21 nós encerramos isso. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Uma observação. Amelinha, eu acho que tem 

uma questão que é interessante, eu diria assim problemática.  Que é se o momento atual 

é continuidade da ditadura ou se ele é um momento de reconstrução da democracia. Eu 

acho que essa questão no manifesto ela está, as fronteiras estão débeis e acho que isso é 

uma questão que hoje em dia circula como divergência política. 

Então o fato de apresentar o presente não quer dizer que é continuidade da 

ditadura ou se a democracia ainda está em processo de construção com 

aperfeiçoamentos.  

Então é nessa questão que a gente tem que ter clareza porque as pessoas que 

morreram, ninguém vai estar contra, mas se, mas a questão do que acontece hoje no 

Brasil é uma democracia imperfeita, é a continuação da ditadura, é esse cuidado político 

que a gente tem que ter. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, mas isso, eu acho que até o dia 21 nós 

chegamos a resolver isso, né? Então, eu acho que deixa os dois falarem, o Mário e você. 

 

O SR. MARIO - Rapidinho. Aproveitar o que o Cachoeira falou sobre os 

vídeos. O que vamos produzir em termos de vídeo que vai ficar na tela, aproveitar que a 

tela é grande. Durante essa programação toda vai estar a peça, vai passar o quê?  

Vai ter um ato, vai ter uma câmara simultânea dessa programação, porque vai ter 

clip, essas questões todas. A gente tem que ter um tempo para produzir isso aí, né? 

Então é isso que a gente podia acertar. Apenas isso, obrigado. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Obrigada, Mário. 

 

O SR. LUCAS ROSSI - Bem rapidinho. O meu nome é Lucas, eu sou, estou 

aqui representando o GUIMA que é o Centro Acadêmico de RI da USP. Eu concordo 

com o que você disse, de Relações Internacionais da USP.  

Eu concordo com o que você disse que a gente não dá para ficar redigindo, 

várias pessoas ficarem redigindo o manifesto senão a gente não vai acabar isso nunca.  

Mas eu acho, eu queria propor só de não encerrar, por exemplo, das pessoas 

poderem fazer sugestões e a Comissão, mas por e-mail porque tem vários grupos que 

não estão aqui, ou mesmo pessoas que não, questão representando, mas que não podem 

falar o nome dos seus coletivos, então sei lá. Dar um tempo para sugestões, mas vocês 

mesmo mexerem na redação. É isso. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Nós temos 10 dias, dia 21 nós vamos fechar. 

Então nós vamos passar para todo mundo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tem 10 dias para fazer isso. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Amelinha, encerra aí. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Então eu acho que nós encerramos. 

Encerramos gente. Muito obrigado por tudo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Se alguém não deixou anotado aí, por favor, 

gente, os e-mails... 
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*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 128ª Audiência Pública, 11 de junho de 2014, 

Auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 128ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 11 de junho, no Auditório Paulo Kobayashi, para a 

oitiva sobre o incêndio de Vila Socó. Relato das vítimas, sobre as vítimas, ocorrido 

(incêndio) na cidade de Cubatão em 1984. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  

A Mesa está composta por Amélia Teles, Tonico Ferreira, por Marcelo Ariel, 

pelo Luiz Marcelo Moreira, da Comissão da Verdade da OAB de Cubatão, e por André 

Simões Louro, da Comissão da Verdade.  

Eu vou passar a palavra para Cida, integrante do “Coral Luther King”, que vai 

fazer uma introdução, uma explicação sobre a música que foi composta na época sobre 

a interpretação desta importante peça musical que foi composta na época.  

Então, com a palavra, Cida.  

 

A SRA. CIDA MIRANDA – Bom dia a todos. Nós somos integrantes do “Coro 

Luther King”. Agradecemos o convite do deputado Adriano Diogo e da Casa que nos 

recebe. Convite este que nos honra por poder prestar esta homenagem, mais uma vez, às 

vítimas do incêndio da Vila Socó.  
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Naquele período, o compositor santista, Gilberto Mendes, um dos ícones da 

composição de música brasileira, música clássica, vivo até hoje, mais de 90 anos, ainda 

atuante. 

Naquele momento, tocado pela tragédia e pelas consequências drásticas daquele 

incêndio, compõe a obra “Vila Socó, meu amor”, obra esta escrita para vozes femininas 

e cantada em tom de lamento. São as mulheres que lamentam a perda dos seus filhos, 

são as mulheres que lamentam a perda dos seus familiares, dos seus esposos, dos seus 

vizinhos, são as mulheres que lamentam o descaso de uma maneira geral às vítimas das 

grandes tragédias sociais.  

O “Coro Luther King”, que existe há 44 anos, interpreta esta obra há 30 anos, há 

exatos 30 anos, espalhando este canto que é um canto protesto, no nosso caso, aqui 

usamos a música como nosso manifesto para falar, para não deixar cair no 

esquecimento, assim que nós não repitamos ações tenebrosas como o incêndio da Vila 

Socó.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o seu nome 

completo, Cida? Cida Miranda, “Coro Luther King”, do maestro Martinho Lutero.  

 

* * * 

- É feita a apresentação musical.  

 

* * * 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (Palmas.) Obrigado. Vamos 

lá? Com a presença do deputado João Paulo Rillo, também integrante da Comissão. 

Vamos ouvir, imediatamente, o Tonico Ferreira. Tonico, com a palavra.  

 

O SR. TONICO FERREIRA – Então, bom dia a todos! Aliás, parabéns aí pelo 

coral, que foi muito bonito. Escrito por um conterrâneo meu, que também nasci em 
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Santos. Devo ter conhecido o maestro, mas não me lembro direito, mas muito bonita a 

música. 

Bom, vou contar um pouquinho o que que aconteceu no dia, não sei se vai ser 

útil à comissão, mas eu participei ativamente daquele dia, daquela tragédia que 

aconteceu de madrugada.  

Na época, nós da TV Globo, repórteres, fomos chamados, as equipes foram 

chamadas – ainda de madrugada – nas suas casas. Fomos correndo para a redação, 

entramos nos carros e descemos para a Baixada Santista, lá para Santos, com várias 

equipes. 

Duas ou três foram lá para o local do acidente e a minha equipe tinha a missão 

de ir até Santos, ver a situação dos feridos do acidente.  

A gente não tinha muito ideia do que que tinha ocorrido, qual era dimensão do 

acidente. Nunca se poderia imaginar que era aquela coisa tão dramática que a gente 

acabou vendo. Aos poucos foi vendo que era uma coisa tremendamente dramática.  

Quando eu cheguei à Santa Casa, havia apenas 30 feridos lá. Eu achei aquilo 

estranho. Falei assim: “Um acidente onde já se dizia que dezenas de pessoas havia 

morrido”, você imagina que iria ter 200, 300 feridos. Não. Tinha 30 feridos, 30 

queimados, mas muito queimados.  

Perguntei lá: “Tem outros feridos em outros locais?”. “Não, não tem. Os feridos 

estão todos aqui”. Aí talvez vocês estejam imaginando: “Ah, tá vendo, aí, aí está a dica 

de que talvez tenha morrido mais gente do que oficialmente foi falado”. Não sei, porque 

o que eu soube ali é que aquele acidente foi tão forte, tão rápido que as pessoas não 

tiveram chances de escapar. Quem estava no local do acidente, morreu ou ficou 

gravemente ferido e queimado e estava lá na Santa Casa.  

Quem não estava lá, estava fora e não sofreu nada porque ou você morria ou 

sobrevivia. Não tinha chances de haver uma sobrevivência. Você não podia dizer assim: 

“O fogo está vindo ali, vou correr pra cá, vou escapar, com alguns ferimentos e tal.” 

Não houve isso.  

Porque quando eu cheguei, eu perguntei ao médico, eu vi aqueles 30, uma cena 

muito ruim, muito forte que ainda está na minha memória que são os 30... O queimado, 
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ele não consegue, ele fica agitado, ele não consegue ficar na cama, ele fica andando na 

maca, fica andando... Alguns ficavam andando, outros.... Pondo aquelas coisas todas, os 

enfermeiros passando as coisas nos queimados e eles andando, andando como se fossem 

assim zumbis, não é? Era uma cena terrível. 

Aí eu perguntei para o médico que estava dirigindo ali os trabalhos e falei assim: 

“E aí, qual é a condição desses feridos? O que que ele me disse: “A situação deles é 

muito grave, as queimaduras são... Eles só escaparam por uma sortezinha porque não 

vai durar muito essa sorte porque de hoje para amanhã metade deles vai morrer. De 

amanhã para o dia seguinte, dos que sobraram, outra metade vai morrer. E assim, eu 

acho que até o final da semana, todos irão morrer ou quase todos irão morrer”. Porque 

não havia chance de sobrevivência. Essa foi a primeira constatação que não sei se, à 

época, se isso passou ou se isso foi passado para  a história, quer dizer, foi um acidente 

muito rápido, muito forte, muito agudo, em que não houve nenhuma chance da pessoa 

escapar na hora em que ele aconteceu.  

E aí eu voltei pra... Mandei essa matéria para TV Globo e fui para o local do 

acidente, lá onde estavam sendo centradas as buscas, tudo, e lá já era dia, já avançando 

na manhã, e lá eu vi 60 corpos queimados, bem queimados. São aquelas cenas que você 

também não esquece. E enfileirados. Até hoje me lembro disso. E aí chega o governador 

Montoro. 

Nós estávamos ainda na época da ditadura, não havia governo ainda, era militar, 

mas já estava começando... Já era a fase final da abertura. Nós já tínhamos aqui um 

governador eleito. Ele chegou lá de helicóptero, eu me lembro bem disso, e foi direto 

conversar... Quem foi recebê-lo foi o representante das indústrias, acho que era o Centro 

das Indústrias, do Ciesp, Nei Serra, que depois foi o prefeito também. E ele foi lá um 

pouco para receber o governador e eu tinha o entrevistado várias vezes antes, em outras 

reportagens que eu fiz sobre Cubatão, e ele sempre me garantiu que não ia nunca 

acontecer um acidente lá. Eu dizia: “Não. Não é possível essa concentração de 

indústrias aqui, algum dia vai acontecer um acidente”. “Não, aqui é tudo seguro”. E eu 

sabia que alguma coisa poderia acontecer porque em Santos mesmo, em 1967, houve 

um acidente grave com a explosão do gasômetro. Quem é de Santos, deve saber pelo 

menos de memória isso. Eu tinha 20 anos, à época, e foi uma explosão muito grande. 

Não houve mortos ou feridos, mas foi uma explosão que destruiu, num raio de dois 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



5 
 

  
 

quilômetros, muitas casas, vidros e etc. e automóveis. Então, acidentes acontecem. Eu 

sabia que ia acontecer.  

E aí eu entrei com o microfone para.... E ele falando com o governador. Até um 

detalhe só porque o repórter tem que ter uma visão de distância quando ele está fazendo 

e eu não consegui manter essa visão de distância porque fiquei com muita raiva dele, 

fiquei com muita raiva dele, Nei Serra, que era representante das indústrias, não era 

nada, era um burocrata lá, mas porque garantiu que nunca ia acontecer nada.  

E eu até saí pouco da minha posição de distanciamento de repórter e fiquei 

quase... O governador ali olhando e eu quase... eu queria pegar o microfone e bater nele 

porque a gente dizia tanto, tanto que a gente poderia ter feito para prevenir aquilo, tanta 

coisa que poderia ter sido feita em Cubatão e não foi feita, com a ideia de que nada iria 

acontecer, que a situação era totalmente segura, e de fato não era, embora os acidentes 

sempre aconteçam onde a gente não espera porque, à época,  a gente estava muito 

preocupado com Cubatão, o pessoal daqui sabe da dificuldade de Cubatão, o Edvaldo 

está ali, porque a gente estava muito preocupado com o que acontecia nas águas e com o 

que acontecia no ar.  

Nossa preocupação eram as doenças da população, pessoas que poderiam estar 

com doenças e, eventualmente, mortes e etc. Era isso que havia uma grande 

preocupação da região, mas eu sabia que havia um risco de acidente por causa das 

minhas experiências lá de Santos e de outras coisas... Tem que ter uma... E havia uma 

situação, porque como era uma ditadura você não tinha uma imprensa livre.  

Não essa época, essa época já tinha imprensa livre, em 1984, nós cobrimos esse 

caso, vocês podem ter certeza – com a maior liberdade – não houve nenhuma restrição 

de nenhuma natureza. 

Não é porque ainda os militares ainda estavam no poder que você... Você sabe 

que a abertura foi muito gradual no Brasil. Naquela época, nós tínhamos imprensa livre, 

nós cobrimos do jeito que a gente quis. Mas antes você tinha o regime militar e o 

regime militar não permitiu que a sociedade lá de Cubatão pudesse falar, pudesse 

reclamar, pudesse interferir, pudesse fazer parte de algum conselho, que pudesse saber 

das condições das indústrias, que pudesse – então – propor normas, situações, etc. e tal, 

que pudesse ter uma voz ativa ali na região para evitar acidentes.  
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Se tivesse lá... Se nós tivéssemos um regime de liberdade, provavelmente, 

alguém lá da Vila Socó falaria: “Escuta, está passando um duto de gasolina lá no meio 

de onde a gente mora. Será que não dá para fazer alguma coisa ali? Não dá para 

desviar? Não dá... Ou, então, desloca a população, pô! Constrói casa numa outra área, 

faz alguma coisa.” Não foi feito nada isso, ninguém tinha para onde reclamar, não tinha 

para onde se dirigir. Isso é que o fundo do problema porque aquela época no Brasil a 

questão de meio ambiente, que era o que a gente estava mais preocupada, em Cubatão, 

era meio ambiente, era uma questão nova no Brasil e os militares o que que eles diziam? 

“Esse negócio de meio ambiente é coisa de país rico. Eles lá podem ficar preocupados 

com o meio ambiente que já resolveram os problemas deles de pobreza, etc. e tal. Nós 

aqui somos um país pobre, nós temos é que... não podemos gastar dinheiro com 

controles e poluição e, ao contrário, até queremos receber indústrias poluidoras porque o 

Brasil precisa se industrializar e tirar o país da miséria”. Essa era a mentalidade que 

existia, à época.  

Essa é a causa básica do que aconteceu em Cubatão, quer dizer, o que está por 

trás, o que está na base do acidente na Vila Socó. Ou seja, a dificuldade da população de 

ter a opinião dela, de ter a voz dela ouvida para que os problemas não acontecessem, 

para que os acidentes não acontecessem.  

De resto, o que eu posso dizer é isto: é uma tragédia muito grande. Eu não acho 

que seja muito importante, eu sei que vocês estão muito preocupados com a ideia de que 

talvez tenha morrido mais gente do que o número oficial. Pode ser que tenha, mas eu 

não acho que tenha muito importância assim do ponto de vista da denúncia da tragédia. 

Porque fica parecendo que 100 é pouco para nós. 100 não é pouco para nós, 100 é um 

número muito grande. É uma tragédia muito grande.  

A minha experiência mostra que é muito difícil você esconder um corpo, 

entendeu? E nós estávamos muito tensos ali, a imprensa toda, estava muita gente ali, 

todo mundo vendo o que estava acontecendo. Então, eu não tenho muito assim... pode 

ser que alguma coisa tenha acontecido lá, mas vocês têm toda a razão de investigar, mas 

eu não poria isso como ponto principal.  

Acho que da tragédia o ponto principal é a base, é como que você tendo um 

regime ditatorial, sem liberdade você tem aí a base para que a população sofra. É isso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria fazer... Você 

tem toda a razão. Embora o Dojival tenha chegado agora. O Dojival é uma figura 

importantíssima na época em que ele era repórter, foi vereador e ele organizou tudo lá 

em Cubatão, lá na Comissão da Verdade da OAB, e já vai assumir o posto dele aqui, 

mas a sua presença é muito importante por causa da sua credibilidade, da pessoa que 

você é, que você sempre foi e essa linha de conduta de uma pessoa nascida na região e 

sua linha de conduta e de coerência.  

E a gente, da Comissão da Verdade, para recuperar essa história, também está 

recuperando o papel das empresas na ditadura. O foco, embora vá ter vários 

documentários, o João Batista de Andrade, mandou o dele, ele não pode estar aqui, mas 

antes, que eu sei que o seu tempo também é curto, mas eu queria que você dissesse... 

Tinha uma figura, à época, lá o Shigeaki Ueki, que é uma figura que perpassou os 

tempos. 

Ele foi do Geisel, do Figueiredo e até no leilão do pré-sal, do último leilão do 

pré-sal ele esteve envolvido na organização das empresas que participaram do leilão. 

Ele é um homem muito rico, mora nos Estados Unidos, mas à época a ditadura tinha 

essa mania do cala boca. Não pôde falar os números da epidemia de meningite, não 

pôde falar de Caraguatatuba, dos deslizamentos dos morros. Evidente, você não pode 

atribuir fenômenos naturais, mas era o jeito e modos operantes da ditadura em relação 

aos fatos. Aí o Montoro foi pra lá, parece que passou até mal quando ele chegou lá, e ele 

deu uma enfrentada legal na ditadura, na versão da ditadura na postura – principalmente 

do Shigeaki Ueki – que foi para a região para dar o cala boca geral.  

Então, eu queria pedir para que você, como essas coisas ocorreram há muito 

tempo, que você pudesse... porque tinha o Passarelli também. Tinha todo aquele clima 

de Cubatão. Cubatão era quase uma... era chamada de zona de segurança nacional, com 

tantas estatais, Cosipa, e toda aquela coisa. E depois Cubatão virou uma pauta para o 

mundo. Tanto é que começou o plano da recuperação ambiental de Cubatão, da 

reconstrução, tinha todas aquelas, eu também não lembro, tinha todas aquelas empresas 

produtoras de fertilizantes, aquele cheiro insuportável que era Cubatão. 
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Então, a gente queria aproveitar todo o tempo que a gente tem de sua 

convivência para você poder aquecer um pouco a sua mente e rememorar, mas esse 

papel, o papel da empresa porque nenhuma família foi reparada, não teve nada.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Não houve nada? Nenhuma indenização?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós vamos falar sobre isso, 

Dojival. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Houve alguns reparos lá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Pega o microfone, 

Dojival, e aí você já vai entrando. É. Já vai começando a ser o protagonista. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – É... bom dia, bom dia a todos! Lamentavelmente, 

hoje era o meu rodízio e eu tive que fazer ginástica para chegar. Tonico, um abraço. Foi 

bom lhe ver. Aliás, essa discussão que você menciona com o Nei Serra, então 

representante do Ciesp, posteriormente prefeito nomeado, ele aparece numa fita, num 

vídeo que nós devemos apresentar aqui, nós muito jovens ainda e você peitando .... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vem para mesa. 

Você fica aqui ao lado do Tonico e começamos a nossa...  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – E você, na verdade, peitando o prefeito ou que 

viria a ser.... 
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O SR. TONICO FERREIRA – Ainda estava no Ciesp.  

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Bom dia, bom dia a todos!  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado pelo seu 

trabalho. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Luiz, presidente da OAB a quem se deve toda essa 

liderança neste trabalho... E você peitando o prefeito, o que viria a ser prefeito, não é? E 

houve... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Mas você sabe que aquilo não era atitude de 

repórter. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Sim, sim. Você extrapolou. 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Ali foi um momento... 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Indignação. 

 

O SR. TONICO FERREIRA – ... que eu depois até fiquei assim porque eu não 

poderia ter feito aquilo, mas eu não consegui me segurar diante do quadro. Você tem 

que ver que tinha vindo da Santa Casa. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – É verdade.  
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O SR. TONICO FERREIRA – Eu vi aquelas pessoas que iam morrer. Você 

olhar uma pessoa queimada, coberta com coisa pra... produtos... gases não, com 

pomadas. Você vê a pessoa andando e o médico dizer “Vai morrer de hoje para 

amanhã” isso é uma coisa. Chega lá, eu vi 60. Vocês se lembram? Onde era ali? 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Era um lugar chamado “Casa Amarela”, onde 

ficaram todos espalhados pelo chão. Exatamente. Tem fotos, inclusive, aliás nós vamos 

exibir aqui, Adriano, depois, fotos que eu recebi há dois dias de um colega advogado, 

que por sua vez recebeu essas fotos da filha do então interventor, o Passarelli, que são 

inéditas essas fotos e aparecem cenas horríveis, mas você – na verdade – extrapolou 

expressando a indignação dos justos e, portanto, a sua fica visível que a sua indignação 

é a indignação de quem não aceita a manipulação da verdade... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Porque era uma tragédia anunciada, não 

daquele jeito, que as tragédias nunca acontecem do jeito que a gente imagina. A gente 

imagina... Eu costumo dizer que a batalha anunciada não acontece. Se diz assim: “Vai 

acontecer um problema ali”. Aí os agentes envolvidos entram em acordo e não 

acontece. As batalhas, os acidentes acontecem onde a gente menos espera.  

Jamais passou pela minha cabeça que o acidente que eu achava que ia acontecer 

lá ia ser um vazamento de gasolina da Petrobrás, naquela área que estava até um pouco 

distante, estava bem distante de onde estavam todas as indústrias...  

Agora, então, quer dizer, a indignação era isso, porque era uma tragédia 

anunciada. A gente sabia e teve depois uma outra tragédia lá. Foi o vazamento de ureia, 

não? 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – De... de amônia.  
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O SR. TONICO FERREIRA – Amônia.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Vazamento de amônia. 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Que também fui cobrir lá. Fui pra lá... Nem 

sabia que a gente podia entrar na área ou não ou se a gente ia ser afetada por aquele 

veneno.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Era um (ininteligível). Mas a questão das 

indenizações seria interessante se você conseguir lembrar, o que conseguir lembrar, 

porque o que que aconteceu: de fato algumas famílias foram indenizadas por valores 

irrisórios... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Famílias que tinham perdido parentes? 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Famílias que tinham perdido parentes.  

Porém a Petrobrás adotou como critério não indenizar crianças até 12 anos. Quer 

dizer, um critério absolutamente incompreensível do ponto de vista do Direito, do 

Direito Internacional, enfim, todas as crianças até 12 anos não foram indenizadas, sob o 

argumento de que por não se tratarem de força produtiva estavam excluídas da 

indenização.  

À época, quem conduzia isso era um diretor da Petrobrás, da refinaria Presidente 

Bernardes, chamado José Joaquim Boarin, aliás graças ao trabalho da Comissão da 

Verdade, a Vivian, inclusive descobriu que esse senhor já morreu. E o argumento deles 

era o seguinte: crianças até 12 anos estão fora de qualquer indenização porque não são 

força produtiva. Esse era o argumento que eles utilizavam para não indenizar essas 

pessoas, pessoas que tinham tido filhos até 12 anos e mortos na tragédia.  
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Você tocou num ponto que eu acho fundamental que é um pouco a linha da 

Comissão da Verdade, mas que por outro lado, Tonico, acho fundamental que esse 

debate aconteça aqui na Assembleia, porque de fato a camuflagem, quer dizer, a 

ocultação – por conta da ditadura – de todo aquele processo, você, estava lhe ouvindo 

com atenção ali, ela na verdade foi uma verdadeira “operação abafa” que tinha um 

objetivo claro, tinha um objetivo claro.  

Objetivo de reduzir o impacto da tragédia interna e externamente, tratava-se 

afinal de uma empresa estatal, comandada pelo Regime Militar, uma área de segurança 

nacional, governada por interventor nomeado diretamente pelo regime e aí, é importante 

fazer esse destaque porque em 1984 nós ainda estávamos sob, embora em 1982 

acontecera a eleição para governador e já era o governador Franco Montoro, mas o 

prefeito era ainda o indicado diretamente pelos militares.  

Só posteriormente o governador Franco Montoro viria indicar ou viria participar 

da indicação do prefeito seguinte, que era exatamente o Nei Serra, com quem você 

discutiu naquele episódio que aparece na fita, uma fita não editada.  

Então, acho que seria interessante, Tonico, você tinha um conhecimento enorme 

da região, você cobria sempre, eu lembro que a gente frequentemente se encontrava, que 

você falasse um pouco disso, né, Adriano, qual era a política das empresas e da 

empresa. Qual foi a posição que você percebeu da empresa no trato desta, que a gente 

chama de tragédia, mas que na verdade não se pode chamar de tragédia porque era 

absolutamente previsível tanto antes.  

Houve um erro de operação que possibilitou o vazamento dos... a liberação de 

700 mil litros, aliás temos testemunha, não sei se ele veio hoje, do senhor Jorge 

Moreira, que era o técnico que participou da perícia, que diz que não foram 700 mil 

litros, foram dois milhões de litros, o que explica um pouco a preparação do cenário 

parar reduzir o impacto, já aí, mas seria interessante que você tratasse um pouco disso, 

para não me alongar mais, da política da empresa em relação... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Eu não tenho assim, em detalhes, qual era a 

política de cada uma das empresas que existiam lá, que não era só a refinaria, não era só 

a Cosipa, você tinha ali as grandes empresas de fertilizantes e outros que produzem 
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outras... Tem até uma coisa engraçada... Tinha uma lá que produzia “negro de fumo”. 

Até hoje eu não sei direito o que que é “negro de fumo”, mas tem lá. E já sobrevoei ali 

muito de helicóptero também, você vê de cima que eles têm montanhas de coisas, de 

dejetos, você sabe disso, tem montanhas de dejetos lá que não sei nem o que que vão 

fazer com aquilo, mas enfim, o que eu posso dizer para você, assim do ponto de vista 

geral, é que as empresas desconheciam qualquer tipo de problema ambiental. Isso não 

estava no horizonte das empresas. Que para você ter qualquer tipo de controle isso 

aumenta custos; e como eu disse, a ideologia, digamos assim, frente à questão do meio 

ambiente, à época, por parte dos militares era: “Isso é coisa de país rico, nós não 

precisamos disso. Não vamos gastar dinheiro com proteção do meio ambiente”. E por 

que que acontecia isso, isso se levou durante tanto tempo? Porque ali o polo, o polo de 

quando era aquele de 50 e pouco, 55, com a Petrobrás. Eu me lembro que lá no meu 

prédio moravam os engenheiros de Petrobrás que foram trabalhar lá. Eles moravam em 

Santos porque acho que em Cubatão ainda estava... ainda não tinha toda... não 

conseguia receber todo um mundo que estava indo para lá, enfim. Tudo o que naquela 

época a política desconhecia qualquer tipo de meio ambiente e você... Então, eu não sei 

se havia assim, como que era, não fui perguntar para as empresas e nem fui investigar. 

Não sou um repórter investigativo de investigar o que que estava acontecendo ali em 

cada uma das empresas. O que eu posso dizer é que não havia nenhum interesse em 

fazer qualquer tipo de proteção do meio ambiente e havia, por parte do Ciesp, que era o 

representante das indústrias.  

Quando a gente ia lá fazer matéria, assim: “Mas quem vai falar em nome do 

outro lado?” como é que a gente chama. Que tinha o Dojival, a população, 

(Ininteligível) quem está poluindo. Quem é que vai falar? O Ciesp é que fala. E o Ciesp 

o que que dizia o Ciesp? O Ciesp dizia assim: “Nunca vai ter um acidente, está tudo 

ótimo aqui, tá tudo uma perfeição e tal.” Essa era... O que eu posso dizer é isto: que 

havia um desleixo com a questão produzida, que veio por causa da ditadura, porque não 

havia pressão para isso. Estavam livres para poder fazer o que quisessem, com a ideia 

de que o Brasil precisa crescer e não vamos gastar dinheiro com controle. Você sabe 

que qualquer controle exige custos.  

Então, o que eu posso dizer é isso, é mais o geral. Não tenho assim uma coisa 

específica de cada uma das empresas. Acho o que se pode dizer é isso, é você dizer que 

se você não tem sem liberdade de imprensa, sem liberdade de expressão, sem liberdade 
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de associação, sem aquelas coisas todas que formam o que a gente chama de 

democracia, sem ter o prefeito eleito, sem ter a câmara eleita, a câmara não era eleita, 

mas eram cassados, e você... nem todos podiam se candidatar.  

Se você não tem esses mecanismos democráticos de participação da população, 

de direção do país ou direção da cidade, se você não tem esses mecanismos 

funcionando, tragédias acontecem.  

Ela podia ser evitada se, àquela época, aquela cidade não estivesse sob 

intervenção e todo mundo se mobilizando de alguma forma para evitar um tipo de 

acidente deste. Como é que se deixou aquela população ali? Claro, a população, aquilo 

era uma ocupação, bom ocupou, o gato está ali feito no meio de um duto. Todo mundo 

sabe que você não pode ter uma população morando em palafitas, no meio de um 

pântano, era um pântano aquilo, com água, e você ter um duto ali, e gasolina que é 

altamente explosivo.  

Se você tivesse força, a população, alguém ia dizer assim: “Isso aqui tem que ser 

feita alguma coisa, tira-se a população, vamos construir casas em outra área ou então 

vamos desviar esse duto, alguma coisa seja feita”. Por que não foi feito? Aliás, acho que 

eles nem sabiam disso, não é? Você sabia daquele duto? Os moradores, provavelmente, 

sabiam. Mas a gente não sabia quem é que levava... Então, quer dizer, mas se tivesse ali 

população ia dizer: “Esse duto aqui não dá certo”. Enfim, o próprio pessoal, os próprios 

trabalhadores da refinaria poderiam dizer: “Tem aquele duto lá, aquele duto está 

levando gasolina, e tal, passando numa área com população”. Tudo isso é que faltou... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas viu, Tonico, eu não 

costumo interferir, mas aproveitando que vocês dois estão recordando, o pessoal da 

OAB, tem uma regra internacional de dutos, de proteção de dutos, e hoje a Petrobrás, 

onde passam dutos da Petrobrás tem que ter uma área de segurança, de isolamento 

enorme, enorme, não pode nem pôr horta comunitária, o pessoal vive pedindo para pôr 

quadra; neste território de dutos é uma regra internacional que tem que ter um 

isolamento a partir do eixo central, não sei quantos metros, mas tem uma... e tem que 

ser todinho sinalizado, é uma coisa... E isso é internacional, isso é o mundo inteiro onde 

tem duto que transporta gás, gasolina isso é uma... Então, mas... Agora mesmo o sujeito 
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do Ciesp falava pelas estatais também? Eu, lógico, que não quero, nós vamos falar do 

Chico Guerra, não quero aqui colocar resposta na sua boca, mas o Shigeaki Ueki estava 

por lá, ele... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Ele era o presidente? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele era o grande homem da 

Petrobrás? Lembra? No governo Geisel ele fez a abertura... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Sim, foi presidente da Petrobrás, ele foi Minas 

e Energia também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi Minas e Energia porque 

ele era o grande homem do Geisel. Aquele grupo nacionalista, ele fez até os contratos 

de risco da Petrobrás. E ele era um cara importante tanto é que ele sobreviveu e ele 

ficou... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, o que que tem que ser feito mesmo, isso 

sim, é a questão das indenizações e das reparações. Isso eu acho que deve, se vocês me 

permitem dar alguma sugestão, alguma opinião modesta, é esse o ponto. Não sei se 

passou o tempo suficiente, aí os advogados, juristas devem saber, a questão da 

reparação tem ser feita e tem que ser buscada. Se não houve reparação...  

Você veja só: excluir crianças menores de 12 anos só numa ditadura acontece 

isso. Hoje, eu não acredito, não vai acontecer um negócio desses. Então, esse negócio 

da indenização tem que ir fundo. Aí, é que eu acho que é o ponto mais importante. Até 

eu acho mais importante do que ficar tentando investigar uma coisa que talvez vocês 

não tenham uma conclusão, a questão do número de mortos. 
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Agora, essa é uma questão... Eu não sei se esses acidentes, depois de um certo 

tempo, não têm mais... eles caducam porque o que a gente vê hoje, modernamente, é 

que as empresas que provocam acidentes podem até quebrar, mas elas têm que fazer a 

reparação com o foi feita, acho que até na Índia, naquele acidente, houve reparação. 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Deixa eu fazer uma pequena 

intervenção. Bom dia. Meu nome é Luiz Marcelo, sou presidente da subseção de 

Cubatão, e quero cumprimentar a todos presentes, da OAB, OAB Cubatão. 

Quero cumprimentar a presença de todos do coral que já se foi e, principalmente, 

dos assessores do deputado, da Bianca, do Ariel, do André Louro, Dojival, agora tenho 

o prazer de conhecer o Tonico e o que eu tenho a falar é o papel nosso da subseção da 

Ordem dos Advogados de Cubatão neste ano. Este ano esta tragédia completou 30 anos, 

24 de fevereiro, e no dia 25 ou 26, nós tivemos a exibição do vídeo de um menino novo, 

que não presenciou essa tragédia em Cubatão, o Diego Moura, e eu penso a minha 

passagem na diretoria, que se instalou no ano passado na subseção, ela tem que tentar 

usar a subseção da Ordem dos Advogados para alguma coisa, principalmente pela 

cidadania.  

Aí eu me senti muito confortável em criar uma Comissão da Verdade, 

especificamente com relação a essa tragédia. Encontrei no André e no Dojival, essas 

duas pessoas, e também tem o Florivaldo Cajé, que não pôde comparecer, para iniciar 

os trabalhos.  

A primeira providência foi o pedido de desarquivamento da ação penal e essa foi 

a primeira providência.  

Fiz a composição da comissão e, a princípio, essa discussão que era local, se 

tornou regional, na Baixada, e aqui eu deixei por último e propositalmente o 

agradecimento ao Legislativo e faço especialmente na sua pessoa que tornou essa 

tragédia, que é uma tragédia nacional, num problema agora do Estado.  

E hoje eu fiz carga dos autos, que os autos foram desarquivados semana passada, 

eu tive acesso na segunda e são 22 volumes, e falta inclusive um volume, e foi passando 
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muito rápido e exatamente hoje, 11 de junho, completa 30 anos do oferecimento da 

denúncia e do recebimento da denúncia pelo MP.  

E foram denunciadas 24 pessoas, só que na denúncia, no recebimento da 

denúncia pelo magistrado de Cubatão houve um corte de sete e, posteriormente, alguns 

como o presidente da Petrobrás, o japonês, eu não vou... Shigueaki Ueki conseguiu um 

HC, o Passarelli que era o prefeito, à época, também conseguiu um HC junto ao 

tribunal.  

O Passarelli não me lembro, não consegui a fundamentação, mas do presidente 

da Petrobrás porque ele foi galgado ao cargo de embaixador na Europa e aí ganhou a 

imunidade e não respondeu a este processo.  

Então, Tonico e todos que estão ouvindo, o objetivo principal dessa comissão, eu 

fico muito feliz de estar aqui neste 11 de junho, é de... a meta é de que não caia no 

esquecimento essa tragédia, que a memória venha à tona e, principalmente, a 

responsabilidade. E não sei se é felizmente ou infelizmente, a responsabilidade tem que 

passar – independente aqui na comissão – se existem, se são realmente 93 mortos, se 

está correto ou não, se as empresas são responsáveis ou não é a participação da Ordem, 

especialmente a subseção de Cubatão, é nesse sentido porque o caso em si, quem tem 

mais condições e tem condições de relatar, Dojival, o André, o Ariel, alguns 

sobreviventes que acho que não chegaram aqui hoje, e agradeço mesmo e não termino 

aqui porque ao compulsar o processo,  o processo vai ser o norte dessa investigação, 

tem muito documento, tem uma ata médica, médico-legal, que eles usam, eles 

consultaram um crematório aqui, não sei se foi na capital, para verificar, considerando 

700 mil litros como sendo verdade e mil graus que se chegou a temperatura, se não me 

falha a memória, o corpo humano vira cinzas em 10 segundos.  

Então, a estimativa de 500, 700 – às vezes – e com base em cálculos que nós 

iremos, que acho que a Assembleia com oitivas do engenheiro que o Dojival conseguiu 

localizar, até de médicos que eu passei. Então, será essencial a sua coordenação e da sua 

assessoria. E agradeço novamente.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Gostaria de fazer, dar um... 
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O SR. TONICO FERREIRA – É bom que estão levando em frente. Esse é um 

trabalho. Isso não perde prazo, não? 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Prescrição punitiva não se discute 

mais, mas aí vamos fazer... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – E o cível? E um processo no cível? 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – O cível, a ação cível pública não 

prescreve.  

 

O SR. TONICO FERREIRA – Então, pode estar... 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – E também tem uma outra situação, 

que nós estávamos conversando, se supondo que apareça um parente de alguma vítima 

que não esteja na relação, não tem prescrição.  

Então, até penalmente pode ser responsabilizado. E eu esqueci de um detalhe 

primordial, o objetivo final nosso é tentar levar esse caso à Corte Interamericana de 

Direitos Humanos para que o Estado brasileiro seja julgado por esse abafa da época da 

ditadura militar. (Palmas.) 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Dojival, só fazer um destaque. Vale...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fale o seu primeiro nome, 

André. André Simões com a palavra.  
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O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Vale dizer em relação a isso que o Luiz 

menciona, tivemos também, aqui está o processo, quase que inteiro, com todos os seus 

volumes.   

Esse processo, com 22 volumes que tem, ele foi já motivo, foi objeto de um 

requerimento com presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, doutor 

José Renato Nalini, que atendeu muito bem ao pedido da Ordem, só que havia 

necessidade para deferimento do nosso atendimento de que o processo tivesse o 

desarquivamento.  

Desarquivado o pedido da Ordem que ficamos guardiões, de posse dessa 

documentação, porque é sabido que com o PJL, com o processo judicial eletrônico, os 

autos efetivamente serão incinerados, serão fragmentados, e o processo histórico desta 

magnitude, dessa importância local, em questão de Cubatão, mas que a ideia também é 

da Comissão de levantamento aqui, ele tenha o respeito e a proporção que ele teve à 

época de cenário nacional, que só não é mantido na cabeça do povo por esta “operação 

abafa” que também menciona o Dojival.  

Eu gostaria só de destacar: inicialmente, Dojival, você não tinha chegado ainda. 

Uma pena por não ter, ver e assistir ao coral que encenou a peça do Gilberto Mendes. 

Gilberto Mendes que conheço pessoalmente, em especial, por intermédio do Marcelo 

Ariel, que está ali com Vivian, que é para mim o maior poeta que a nossa Baixada 

Santista tem, o Marcelo Ariel tocado pela poesia letrada e musicada de Gilberto 

Mendes. Marcelo Ariel tem a poesia “Caranguejos aplaudem Nagasaki”.  

Eu acho que seria de grande valor que a gente tivesse a declamação dessa sua 

poesia, Ariel, se me permite, presidente, se a lamentação, se a lamúria ela é presente nas 

vozes femininas do coral, o sangue está na boca do Marcelo Ariel. Por favor, Marcelo. 

 

O SR. MARCELO ARIEL – Boa noite para todos. O maior poeta é sempre o 

povo, o povo em particular que está aqui e o povo em geral.  

Vou ler o poema para vocês: 
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 “Caranguejos aplaudem Nagasaki”. Deixa eu baixar aqui. A tecnologia e a 

poesia não estão de mãos dadas, não. Sabia que é um pergaminho isso aqui? Passa para 

mim, por favor. (Risos.)  

Caranguejos aplaudem Nagasaki.  

Para Gilberto Mendes e Dojival Vieira dos Santos. Aqui, dedicado o poema.  

“Vila Socó - Corpos em chamas se atiram na lama  

 mulheres e crianças primeiro  

 caranguejos aplaudem nossa Nagasaki  

 bebê de oito meses é defumado  

enquanto Beatriz  

 agora entende o poema derradeiro 

 Beatriz mãe solteira antes de morrer deu um inútil pontapé na porta  

 No ar 

 gritos mudos  

 a noite branca da fumaça envolve tudo  

 alguém no bar da esquina  

 pensa em Hiroshima  

 nas vozes  

 horror e curiosidade acordaram a cidade  

se misturando  

 dentro do inferno olhos clamam  

 Por telefone  

 o ministro é informado  

 – O fogo os consome...  
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A sirene das fábricas não  

 silencia  

 Dois serafins passando pelo local  

sussurram no ouvido  

do Criador  

‘Vila Socó: meu amor’  

 Uma velha permaneceu deitada  

 em volta da cabeça na auréola  

 o último pensamento passa  

 o coro das sirenes  

 no meio do breu iluminado  

 uma garça voa assustada  

com os humanos e seu inferno criado  

 no mangue o vento move as folhas  

 Um bombeiro grita:  

– KSL! O fogo está contra o vento! Câmbio...  

Foi Deus quem quis  

 diz o mendigo  

 que sobreviveu porque estava dormindo no bueiro da avenida.  

Um orgasmo é cortado ao meio  

quando o casal percebe o fogo  

 queimando o espelho.  

 Voltando no tempo  
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 lamentamos  

 o movimento do gás  

levíssimo iceberg  

 que converteu fogo em fogo, horror em horror  

 Vila Socó  

estacionou na História  

 ao lado de Pompéia, Joelma e Andrea Doria  

 Pensando nisso  

 ergo neste poema um memorial  

para nós mesmos  

 vítimas vivas  

 do tempo  

 onde se movimenta a morte se espalhando na paisagem  

 como o gás  

que também incendeia o sol  

 (bomba de extensão infinita)  

 Beatriz sentou perto da porta e ficou olhando o fogo.  

Até que invade a cena a luz suave de um outro sol frio  

 Fim de jogo.  

 (O que não queima)  

Beatriz agora é outra coisa e contempla:  

raios negros num céu negro  

 depois brancos num céu branco  
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 Suavemente penetrei num jardim  

onde uma única árvore existe.  

(O incêndio acaba e a garça pousa no mangue, onde os anjos sonham)  

Naquela noite um acordou  

 andou no meio das chamas  

 e as chamas  

o queimaram. (Palmas.) Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria fazer o seguinte 

encaminhamento: a gente podia liberar o Tonico, não sei se ele quer fazer mais alguma 

consideração, eu queria pedir – viu, Vivian – se a gente pudesse recuperar no arquivo da 

Globo, vou até pedir ao Tonico, o que a Globo tem da época das matérias que o Tonico 

fez porque o que que nós vamos fazer agora em seguida? Tem os dois documentários, 

tem desse menino que fez o documentário agora e tem o do João Batista.  

Então, a gente vai seguir a ordem natural das coisas. Ah, só tem mais uma coisa 

para falar. A Telma não está bem de saúde, ela não pôde vir, e ela mandou um texto 

muito bonito... Eu quero, por favor.  

Então, seria legal a gente recuperar essas imagens do Tonico da época e aí a 

gente começa. Foram várias, várias. Se pudesse pegar as várias... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Acho que estavam o Gaspar, o Nascimento. 

Estava o Gaspar, o Nascimento, eu, o Donésio – que hoje está na Record – Isabela... 

Foram várias equipes, eu não sei, agora eu não lembro como foi... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe que é uma coisa 

recente no Direito Internacional o papel das empresas, desde a Segunda Guerra 

Mundial.  
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Por exemplo, a “Ford” foi uma das empresas que mais colaborou com o 

nazifascismo e, por exemplo, é muito difícil no Direito Internacional pegar a empresa, 

qual colaboração que ela deu para ditadura, com a tortura. Então, o que as empresas 

escapam é responsabilizando seus executivos. Então, esse negócio das empresas que o 

Horacio Verbitsky, lá na argentina, escreveu um trabalho maravilhoso sobre... chama-se 

“Contas pendentes”, principalmente sobre o papel da “Ford”. Estou dando o exemplo da 

“Ford” porque tudo que é coisa ruim que tem no mundo a “Ford” de alguma forma 

aparece. Lá na Argentina eles tinham campos de concentração dentro das fábricas, 

faziam torturas... Eu falei da “Ford” né... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Pra perder dinheiro no Brasil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã...    

 

O SR. TONICO FERREIRA – Perder dinheiro na “Fordlândia”, na Amazônia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E também teve aquele 

negócio do “Volcanicare” lá na Amazônia, lembra, que ele foi fazer, bom, mas o 

capítulo das empresas é o capítulo mais difícil de escrever o papel das empresas na 

preparação do Golpe e durante o Golpe.  

 

O SR. TONICO FERREIRA – Mas muito importante, é esse inquérito aqui, 

esse processo, essa ação que está aqui porque são documentos e aí acho que tem uma 

chance muito grande... me parece, vocês é que são juristas, tem uma chance de você 

levar isso aí diante porque os padrões de hoje são diferentes, não é? E a 

responsabilidade pode ser... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



25 
 

  
 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu queria, me recompondo agora, fui pego de 

surpresa, queria cumprimentar todos os colegas da Mesa, o André, o Luiz, que foram 

fundamentais nesse processo, esses meninos, meninos porque eu já sou mais velho, 

somos mais velhos e então... Eles foram fundamentais, Adriano, para que nós 

chegássemos até aqui, inclusive conseguindo o desarquivamento deste processo que 

estava fadado a cinzas. Ia ser incinerado, quer dizer, uma parte dessa história seria 

incinerada. Então, isto é uma vitória importantíssima para ser saldada, isso é um 

trabalho que se deve a luta deles.  

Eu queria também registrar a presença de alguns moradores de Cubatão aqui, 

Adriano, a Maria Aparecida, minha querida colega, que veio junto, o Marcelo que já 

falou, a Bianca que também teve um papel importante nesse processo, se tiver mais 

alguém eu peço desculpas porque não consigo...  

Mas fundamentalmente, Tonico, é fundamental, quer dizer, que se registre aqui, 

Adriano, o papel – e isso também é uma homenagem que eu acho que essa audiência, 

Tonico, deve registrar o papel que vocês tiveram, o papel que a imprensa nos estertores 

do regime ditatorial teve de denunciar aquele verdadeiro laboratório em que as pessoas 

eram transformadas em cobaias humanas. E a Vila Socó foi o extremo disso.  

Então, eu quero fazer esse registro aqui por questão de justiça. A imprensa, 

pessoas como você, profissionais como você, e quando eu fiz agora a menção porque é 

tocante a forma como você desafia aquele que viria a ser a continuidade do 

representante do regime, não é? O senhor Nei Serra, à época, representante deste poder 

econômico que estava ali instalado e que não tinha qualquer preocupação com a 

população. Você registrou muito bem aqui.  

Então, minhas homenagens e acho que as homenagens de todos aqueles que 

amam a liberdade, que lutam pela liberdade e que lutam pela punição à tortura, à 

ditadura, que é aquilo que explica o que aconteceu na Vila Socó.  

A ditadura é o regime militar, nos seus estertores, que produz Vila Socó, produz 

Vila Socó pela via do silenciamento da luta justa, dos moradores que ali estavam, a 

maioria deles, migrantes nordestinos, como eu. Não morava lá, mas na época era 

vereador e fazia parte da bancada dos desvalidos. Exatamente. A Vila Parisi era a 

grande preocupação, porque a Vila Parisi estava no meio, quer dizer, estava na porta... 
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Exatamente. Eles conseguiram remover. Três mil toneladas de produtos químicos eram 

lançadas diariamente. Os episódios, os episódios de nascimentos de bebês com 

anencefalia, tudo aquilo que vocês cobriram, eu acho que a imprensa livre, os 

profissionais sérios que naquele momento, pessoas como você tiveram um papel 

fundamental, isso precisa ser registrado e a história precisa ser preservada.  

E acho, Adriano, esse trabalho que você conduz é fundamental por três razões: 

primeiro, porque nós temos direito à memória, nós temos memória; segundo, porque 

nós temos direito à verdade; e terceiro, porque nós temos direito à justiça. São estes três 

direitos que embasam e que nos pautam. Não há aqui, da parte da OAB, da parte dos 

ativistas que estão se mobilizando em Cubatão, através da OAB, nenhum interesse 

outro, não temos ligações partidárias, nem político-eleitorais, somos cidadãos 

brasileiros lutando pelo direito à memória, pelo direito à verdade e pelo direito à justiça. 

E este país não conseguirá avançar se nós não fizermos, não ajustarmos contas com 

isso. 

Eu lembro, Tonico, e você certamente haverá de lembrar, que este episódio da 

Vila Socó, esta “operação abafa” da ditadura expõe uma coisa que pouco é levantada, o 

trabalho que a Comissão da Verdade de São Paulo tem feito, extraordinário, ele pega 

exatamente a denúncia e a recuperação daquele período em que militantes que 

resistiram, armados ou não, contra a ditadura, foram presos, torturados e desapareceram, 

mas nós não tínhamos até agora, Adriano, o registro de uma situação em que por conta 

de ações diretas da ditadura uma população inteira, desarmada, aquela população não 

estava em armas, ela estava absolutamente desprotegida, desamparada e ela é atingida 

diretamente. 

Então, o regime militar, a ditadura militar, ela não só prende, tortura e 

desaparece com combatentes armados, que exerciam o seu papel legítimo à resistência, 

ela atinge e afeta populações civis, como a população da Vila Socó.  

A questão dos mortos eu concordo com você, porém há que se registrar o 

seguinte: o “The New York Times”, o “La Vanguardia” e boa parte da imprensa 

internacional registrava, com base nas investigações do Ministério Público, é 

importante, Adriano, que ouçamos o Dr. Marcos Ribeiro de Freitas, que é um dos 

promotores ainda vivo que conduziu este inquérito, continua vivo, está fragilizado. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



27 
 

  
 

 

O SR. TONICO FERREIRA – No escritório dele... 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Está fragilizado; o outro, José Carlos Pedreira 

Passos faleceu já, mas o doutor Marcos está vivo. Esses números eles se basearam 

precisamente na investigação que está aqui, nas investigações do Ministério Público.  

Um outro aspecto fundamental, a impunidade, a ditadura tinha isso em mente. 

Não era só reduzir os impactos para a empresa estatal e dirigida pelo seu Shigeaki Ueki, 

que recentemente viemos a descobrir, nós que o considerávamos morto. Nós tínhamos 

esse personagem como já tendo morrido.  

Para a surpresa geral, não está apenas vivo, está vivíssimo e riquíssimo. É o 

homem mais rico do Texas, senhor Shigeaki Ueki, membro deste comitê, de 

participantes do leilão do campo de Libra, agora. E é fundamental ouvir esse 

personagem, é fundamental que ele venha e se explique porque este cidadão nada mais é 

do que aquela figura conhecida como “japonesinho do Geisel”.  

Dos 21 anos de ditadura, ele serviu a ditadura por 10: primeiro, como ministro 

das Minas e Energia; e depois, como presidente da Petrobrás quando ocorreu este 

episódio.  

Com relação à questão ao número de mortos, é fundamental lembrar, que o 

documentário do João Batista mostra isso, Tonico, de uma forma precisa: o próprio 

Shigeaki Ueki lamentava a grande quantidade de vítimas do incêndio. Ele fala: 

“Lamentamos a grande quantidade de vítimas”. No Centro Esportivo Humberto de 

Alencar Castelo Branco, de triste memória, você veja que nós estamos marcados por 

essa.., 1500 famílias estavam ali e todas elas relatavam “Perdi meu filho, perdi três 

filhos, perdi quatro filhos, perdi cinco filhos...” e assim por diante.  

 

O SR. TONICO FERREIRA – Escolas, né, Dojival? 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – As escolas, exatamente, ... 

 

O SR. TONICO FERREIRA – Matou muita gente, matou muita criança... 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Isso aparece no inquérito. Na escola, onde 

estudavam as crianças, existiam 300 crianças. No dia seguinte, apareceram 60, 60 

crianças. Semana passada, graças ao trabalho da OAB, nós fizemos uma audiência 

pública, em Cubatão, a Vivian esteve, e há relatos – espero que eles venham aqui – de 

trabalhadores que participaram do rescaldo, da retirada dos corpos do mangue, 

calcinado, que relatam o seguinte: não é que ouviram dizer, não, “Eu estive participando 

do trabalho de resgate”, disse para nós Sérgio Soares, ele foi convidado para esta 

audiência, “eu estive participando do trabalho de resgate e eu coloquei nos caixões 

metálicos de três a quatro corpos de uma vez”, ele faz esse relato.  

Os caixões metálicos que aparecem nas matérias, “eu coloquei de três a quatro 

corpos de uma vez”. E até nos relatou uma cena horrível, que todos ainda nós 

lembrávamos, você mencionou o seu choque de ver aquela cena, eu fiquei uma semana 

sem me alimentar porque não conseguia lidar com aquela situação. E ele diz o seguinte: 

“Em algumas situações, os corpos totalmente deformados, se quebravam membros para 

caberem três a quatro no mesmo caixão metálico”. Este é um depoimento objetivo. 

Outro ex-morador que também foi convidado, ex-presidente da associação de 

moradores, relata o seguinte: “Três anos depois, nas escavações para as obras, foram 

encontrados esqueletos humanos que rapidamente desapareceram”.  

Então, tudo isso nos leva a seguinte questão, Tonico: essa história começa a ser 

agora contada, 30 anos depois, e como disse o colega doutor Luiz Marcelo: “nós 

queremos chegar à Corte Interamericana de Direitos Humanos” e aqui há 

fundamentação para isso e exigir, quer dizer, e representar junto à Corte, pedindo a 

condenação ao Estado brasileiro, sob a ditadura, por ter promovido ocultação de 

cadáver, por ter promovido a violação explícita de direitos humanos de populações 

inteiras. Não foram 10 pessoas, não foram militantes políticos combatendo com armas a 

ditadura, eram populações civis completamente desamparadas, detalhe, numa área de 

segurança nacional, sob intervenção militar. Isto é da maior gravidade o que acontece 
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aqui e eu saúdo esse momento porque, Adriano, você e esta comissão fazem história 

quando recuperam, quando retomam esta pauta, Tonico. E nós precisamos, Tonico, que 

aquele testemunho, por isso a importância da sua presença aqui, o testemunho que vocês 

fizeram naquele momento, eu sei que ele continua presente na memória e na alma de 

vocês. E ele é fundamental para que preservemos a memória, resgatemos a verdade e 

continuemos lutando por justiça. (Palmas.) 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Dojival, só um detalhe em relação às 

ocupações. O vídeo traz depoimentos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Fale o nome, por favor. 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – André Simões Louro. O vídeo traz 

depoimentos de moradores, que ouvidos, relatam... “Mas vocês vieram aqui por quê? 

Porque os homens mandaram, porque os homens falaram pra gente ficar aqui”. Então, 

Cubatão é ainda efeito dessa ocupação totalmente desregrada produzida por uma 

industrialização sem qualquer planejamento, e se houve o planejamento foi com esta 

ideia nefasta de simplesmente trazer um monte de gente para prestar aquele serviço e, 

depois de radicados, negar trabalho a eles porque o próximo que vem, vem também para 

trabalhar em condições subumanas que aquele que já está radicado não mais.  

Então, Cubatão sofre um processo de favelamento a partir daquele momento que 

os homens mandaram invadir o local. Então, assim, por isso que concordo com o 

Dojival e o vídeo traz isso, traz esse depoimento, os homens mandaram. A ditadura 

efetivamente produziu aquela ocupação e depois todos que viraram cinzas. Acho que... 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Ô, Dojival, recapitulando aqui... 

 

 A SRA. VIVIAN MENDES – Seu nome, por gentileza... 
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O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Luiz Marcelo Moreira. A ata médico-

legal produzida por seis médicos tem um trecho que fala das crianças. Então, por isso 

quando nós mencionamos que o norte todo da investigação será dado pela própria ação 

penal. Ele diz assim: “Existiam matriculados e frequentando aulas no Centro 

Comunitário da Vila São José, que é a Vila Socó, pouco mais de 300 crianças na faixa 

etária entre três e seis anos, todas residentes na Vila São José. Até o presente, com 

certeza, só foram localizadas aproximadamente 60 crianças, neste grupo. Acreditamos 

que o número significativo dessas 240 crianças, ainda não localizadas, encontram-se em 

casa de amigos ou parentes em outros bairros de Cubatão ou nos alojamentos destinados 

aos desabrigados.  

Entretanto, tudo indica que a maior parte dessas crianças tenha sido reduzida a 

cinzas, considerando-se as testemunhas acima referidas.  Por outro lado, na faixa etária 

de zero a três anos, possivelmente, deveriam existir na Vila São José um número 

aproximado, ou seja, 300 crianças.  

Acreditamos, portanto, que ainda tenhamos um número de 86 óbitos, o número 

real deverá ser significativo maior”. E aí prossegue-se, são várias laudas assinadas por 

seis médicos. Dr. Carlos Affonso Novaes de Figueiredo era o chefe, Walter Ribeiro 

Diniz, doutor Jaime Edson Andrade de Mendonça, Ari Vianna Nogueira Júnior, 

Roberto Kazuyassu Oshiro e Cássio Pereira Bueno. 

Então, o final dessa ação penal, alguns em primeira instância foram condenados, 

recorreram e o tribunal absolveu todos.  

Então, aqui se instaurou a injustiça. E é um dos objetivos, como o Dojival já 

mencionou, é que se apure, que se venha à tona toda a verdade com o objetivo final da 

Corte Interamericana. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Adriano, posso fazer uma proposta de 

encaminhamento? A gente tem os dois documentários para assistir: o do João Batista 

que tem, aproximadamente, uma hora; e do Diego Moura.que tem, imagino que, uns 15 

minutos, aproximadamente, não é? Então, a gente queria fazer uma sugestão aqui de 
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encaminhamento que a gente, nesse momento, encerrasse as falas da Mesa e passasse o 

documentário do João Batista, que deve acabar próximo das 13h. A gente faria um 

intervalo para o almoço, às 14h a gente voltaria com o documentário do Diego Moura.e, 

podendo, recompor a Mesa com a presença, inclusive, do Marcelo, e os demais 

depoimentos. 

Se nós não conseguirmos ter o depoimento do Sérgio, que fez esse depoimento 

importante, eu queria pedir que agora na hora do almoço a gente se organizasse para 

pedir o áudio da audiência lá de Cubatão. Então, a gente passa o relato dele aqui para 

garantir esse relato que é tão importante para essa comissão, não é, e a gente pode, 

então, à tarde, ouvi-lo ainda que ele não esteja presente, mas pelo menos recompor, se 

for possível. É uma proposta de encaminhamento.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Então, vamos lá. A 

gente... O Dojival já fez uma boa fala em relação ao Tonico e ao mesmo tempo eu 

também falo em relação a você, muito obrigado. Vamos lá. Então, só lê a carta da 

Telminha e a gente passa o documentário. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – “Excelentíssimo senhor Adriano Diogo...” Sou 

Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. 

“Excelentíssimo senhor Adriano Diogo, deputado estadual e presidente da Comissão 

Estadual da Verdade, retomar a tragédia da Vila Socó, em Cubatão, é importante e 

necessária para reparação histórica e das famílias atingidas. 

Até hoje não temos um desfecho para o caso, sem o conhecimento real dos 

motivos do incêndio. Essa iniciativa é fundamental.  

Estive no local do incêndio desde as primeiras horas do seu início. Eu era 

naquele momento vereadora de primeiro mandato em Santos, cidade vizinha à Cubatão.  

Ao ter conhecimento da tragédia, não tive dúvidas e fui ao local prestar auxílio e 

solidariedade, acompanhando todos os atos subsequentes, especialmente a entrada na 

vila, ao rescaldo de companheiros do então governador Franco Montoro, que deslocou-

se para empenhar as garantias do Estado. 
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Ao chegar à Vila Socó, vivi um dos momentos mais tristes da minha vida. O 

cenário era dantesco, aterrorizador, chamava a atenção corpos de adultos e crianças 

abraçados carbonizados e reduzidos em seus tamanhos pela força das chamas.  

Aos que sobreviveram àquele momento, corriam desesperadamente sem norte na 

tentativa de socorrer parentes, amigos ou mesmo de recorrer seus pertences.   

Por tudo isso, obrigatório o resgate dessa tragédia e seus desdobramentos. 

Lamentavelmente, não posso estar presente por compromissos já assumidos na Baixada 

Santista, mas manifesto o meu apoio e destaco parte da minha assessoria, composta por 

Fernando Luiz, (ininteligível) e Vera Müller para participar do ato pela memória e o 

resgate da nossa história sempre. Telma de Souza, deputada estadual”. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos começar, 

então! Vamos lá. Vai ver primeiro João Batista de Andrade. Tá bom. Vamos lá.  

* * * 

 

- É feita a exibição do documentário “Vila Socó Urgente”, de João Batista de 

Andrade.  

(Som de helicóptero.) 

O SR. FRANCO MONTORO – Espetáculo dantesco. Desde a madrugada, eu 

tive notícias do que está acontecendo. A Defesa Civil toda está mobilizada, o Corpo de 

Bombeiros, suas várias seções, foram orientados para dar assistência às vítimas, o 

Serviço do Fundo de Solidariedade pôs à disposição material, colchão, alimentos, as 

prefeituras locais, as prefeituras vizinhas estão colaborando e eu venho pessoalmente 

para ver o que se pode fazer em aditamento às providências já tomadas.  

O SR. SHIGEAKI UEKI – Como presidente da Petrobrás, me faltam palavras 

para dizer às famílias que tiveram vítimas fatais, muitos feridos, infelizmente, 

gravemente de que realmente nós estamos muito sentidos com o que aconteceu.  

(É feita apresentação musical.) 
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O SR. – A gente vendo isso aqui parece... parece que isso é um pesadelo, não é 

real não, mas é real. A gente tem que cada vez mais que entender que isso é uma 

realidade triste, uma realidade.  

Conhecia muito de companheiros aqui, pessoas que morreram, alguns – a 

família inteira, no caso do companheiro que morava ali. 

 A gente vê que se houvesse um mínimo de preocupação das autoridades com a 

segurança da população, principalmente da população que trabalha, que produz a 

riqueza do parque industrial, este tipo de coisa não aconteceria. 

Então, chamar isso de acidente já é.. a expressão correta não é acidente, não. 

Isso aqui é reflexo de descaso, da despreocupação, de todo um quadro que a gente vive 

no país, em que a população – principalmente, a população trabalhadora – não tem 

sequer direito a viver em condições dignas de vida.  

O SR. TONICO FERREIRA – Morava aqui? 

O SR. – Morava aqui. Morava ali, naquela casa ali.  

O SR. TONICO FERREIRA – Dá para você mostrar pra gente onde é lá? 

O SR. – Dá para mostrar sim. Vamos lá. Morava nesta casa aí onde está este 

fogão aí.  

Ah, pegou o vazamento ali. A gasolina desceu direito lá pra baixo. Aí 

(Ininteligível) foi de lá pra cá. Aí eu corri, cheguei aqui, a porta estava fechada, a 

mulher não estava, já tinha saído. Foi lá para o pé da serra.  

Ah, não, foi o maior “agitamento”. Muitos correram, muitos morreram, só aí 

em frente de minha casa morreram cinco.  

O SR. TONICO FERREIRA – Algum amigo seu, assim?  

O SR. – Um amigo meu, muito, morreu demais. Morreu muito, muito mesmo. 

Morreu o Zé Anchieta, morreu ele, morreu a esposa, morreu um cunhado, morreu a 

filha. 

O SR. TONICO FERREIRA – Você estava trabalhando, como é que está? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



34 
 

  
 

O SR. – Eu estou trabalhando, mas sumiu o meu documento tudo, não ficou 

nada. 

O SR. TONICO FERREIRA – Você trabalha em quê? 

O SR. – Trabalho de ajudante, trabalho na... Trabalho no meu trabalho mesmo. 

Trabalho pela empreiteira. Eu e este também, aqui no barro todinho, saiu de short 

também. 

O SR. TONICO FERREIRA – Você estava na hora do incêndio também? 

O SR. – A gente estava lá em cima. Eu estava dormindo, que avisaram que 

estava derramando gasolina e eu cheguei e saí para a rua. Quando eu saí para a rua, 

(Ininteligível) uns 20 minutos, pegou fogo lá embaixo, saí correndo e larguei tudo.  

O SR. TONICO FERREIRA – Queimou tudo? 

O SR. – Queimou tudo. Documento queimou tudo. 

O SR. TONICO FERREIRA – O que você vai fazer da sua vida, agora? 

O SR. – Vamos ver o que eles vão fazer por nós porque não pode fazer nada, 

não tem o que fazer.  

O SR. – Ah, eu mesmo já me conformei, certo? Não posso dizer nada. Se fosse 

um só, dois, mas muita gente. Um fala uma coisa, outro fala outra. Vamos ver se sai 

moradia pra gente; se sair, tudo bem, se não sair, a gente vai ficar no à toa, ficar no 

meio do mundo. 

Condições de pagar aluguel, ninguém tem.  

A SRA. – Onze horas a gasolina começou a escorrer. Quando foi uma hora, 

pegou fogo. Aí todo mundo correu. Quem podia correr, correu; quem não pôde correr, 

morreu. Ninguém sabe o resto, que eu saí também, mais o resto. 

O SR. TONICO FERREIRA – A casa da senhora ficou na beiradinha do fogo? 

A SRA. – Beiradinha.  

A SRA. – E a minha queimou-se toda, eu morava ali, onde está aquele carro. 
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O SR. TONICO FERREIRA – Onde que é? Dá para apontar pra gente? 

A SRA. – Ali, onde está aquele rapaz de blusa amarela. A minha casa era ali. 

Perdi tudo, meu jogo de quarto, de cozinha, televisão, a minha filha tinha um 

dinheirinho, também não deu tempo de tirar, perdi tudo, tudo de dentro de casa.  

Eu fiquei com a roupa do couro e a minha filha moça e meu menino.  

Então, agora já estou vestindo umas roupas aí dos outros que me deram.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, a senhora vai continuar morando aqui? 

A SRA. – Olha, eu estou aqui porque não tenho onde ficar, né? Mas se eu achar 

um meio... Pelo menos um terreno para eu ter o meu barraco, eu saio logo porque aqui 

não dá para morar não.  

O SR. TONICO FERREIRA – A senhora mora aqui há quanto tempo? 

A SRA. – 20 anos. Há 20 anos que eu estou aqui. 

O SR. TONICO FERREIRA – Por que que a senhora veio pra cá? 

A SRA. – Eu vim porque eu morava no (Ininteligível), de aluguel. Daí viemos 

pra cá porque o prefeito mandou nós para cá morar aqui. (Ininteligível) estava assim 

sem poder pagar aluguel, ganha muito pouco, né, ele mandou né morar aqui, foi o 

prefeito que mandou. Acho que foi o Abel.  

O SR. TONICO FERREIRA – A senhora acha bom morar aqui?  

A SRA. – Eu gostava daqui, mas agora desgostei, o que aconteceu, né? 

O SR. TONICO FERREIRA – O que era bom aqui? 

A SRA. – Para mim, era sossegado, ninguém me aborrecia, né? Bom aqui. 

Gostava daqui. 

O SR. TONICO FERREIRA – A senhora vai viver de quê? 

A SRA. – Meu marido trabalha na prefeitura.  

O SR. TONICO FERREIRA – E agora, depois do incêndio, a senhora vai 

continuar morando aqui? 
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A SRA. – Ah, eu não sei, não. Eles quem sabe, né? 

O SR. TONICO FERREIRA – Eles quem?  

A SRA. – Ah, o dono daqui que manda, né?  

O SR. TONICO FERREIRA – Mas quem manda aqui? 

A SRA. – Ah, eu não sei quem manda aqui não. Eu não sei não. 

O SR. – Quando começou, começou vazar o cano de gasolina, aí todo mundo 

correu para telefonar e eles pensaram que era brincadeira. Aí a gente correu tudo para 

(Ininteligível), aí daqui a pouco o incêndio começou lá embaixo porque é maré, isso 

estava com um bocado de gasolina.  

O SR. CARLOS DORNELLES – Mostra ali fora pra gente onde é que vinha.  

O SR. – Ali embaixo. 

O SR. CARLOS DORNELLES – Lá embaixo, onde? Vamos lá ver. Onde é que 

passam os tubos? 

O SR. – Por ali assim aquele tubo... 

O SR. CARLOS DORNELLES – Depois daquela água lá que passa o tubo? 

O SR. – É. Aqueles canos todos... 

O SR. CARLOS DORNELLES – Passa com gasolina, não é? 

O SR. – É.  

O SR. TONICO FERREIRA – Mas por que não pode filmar daqui?  Por que 

que não pode filmar daqui? 

O SR. – Porque eu estou trabalhando. 

O SR. TONICO FERREIRA – Nós também estamos trabalhando.  

(Som de construção.) 

O SR. – O senhor faz um favor pra mim, fala com aquele engenheiro lá. 
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O SR. TONICO FERREIRA – Não segura o microfone. Você é da Petrobrás, é 

isso? 

O SR. – Não.  

O SR. TONICO FERREIRA – Por que, mas por que a Petrobrás não permite 

que você filme? Eu estou aqui filmando no meio do pessoal, trabalhando... 

O SR. – Você não está filmando, à vontade, aí? Você não está filmando? 

O SR. TONICO FERREIRA – Estava até o senhor chegar. 

O SR. – Não, você estava filmando. Agora, acontece o seguinte, pô, daqui o 

senhor tem condições de filmar o que quiser.  

O SR. TONICO FERREIRA – Então, por que que eu não posso ficar aqui? 

O SR. – Ninguém está lhe proibindo, ninguém está lhe proibindo.  

O SR. TONICO FERREIRA – Por que... 

O SR. – Faz esse favor pra nós. Você tem o seu serviço a fazer e nós temos o 

nosso a fazer.  

O SR. – A vila é um lugar sossegado, toda vida, você vê. É absurdo, você está 

vendo, mas que na realidade  é sossegada. Você não espera. Nenhum que vê a situação 

da vila não diz o tanto que ela é sossegada igual nós que moramos aqui sabemos. Acho 

que quem não sabe, não crê o que eu estou falando. 

O SR. TONICO FERREIRA – O pessoal que mora aqui, geralmente, trabalha 

onde? 

O SR. – Olha, aqui tem gente que trabalha na Cosipa, trabalha na refinaria, 

trabalha na Adubo Trevo, trabalha na Ultrafest, o pessoal trabalha assim, outros em 

Iguauto, na área da Cosipa, na refinaria, o pessoal é assim. 

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, existe esse perigo aqui, do vazamento de 

gasolina, tal. Como é que a população enfrenta este problema? 

O SR. – Olha, é o jeito, enfrenta no último, no último apelo, o cara enfrentar 

essa morada aqui. Com este negócio que teve aí agora, a gente está, inclusive, eu sou 
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um que não digo o que aconteceu, nunca dormi à noite mais. Durmo uma hora, duas 

horas. Quando começo a dormir, aí chega aquele... também estou sonhando com o 

fogo, levanto e não consigo dormir mais.  

O SR. TONICO FERREIRA – Está todo mundo está assustado? 

O SR. – Está todo mundo assustado. Todo mundo assustado, não tem ninguém 

sossegado aqui.  

O SR. TONICO FERREIRA – O que que vocês estão pensando em fazer 

agora? 

O SR. – Bom, até o momento, ninguém está pensando em nada, né? Alguém fala 

“vamos embora mudar daqui”. Eu por enquanto não tenho, não tenho nenhuma opção, 

não. Não tenho. 

O SR. TONICO FERREIRA – Não dá para mudar para outro lugar? 

O SR. – Não dá, você pagar aluguel não tem condições de pagar, né? Qualquer 

aluguelzinho aí é 30, 40 mil cruzeiros para ganhar o quê? 25 mil por semana. Pagar 40 

mil de aluguel por mês, dá 20 de água e luz, não tem condições. 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor trabalha em quê? 

O SR. – Eu trabalho em empreiteira, então...   

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, aqui, onde passam os oleodutos, hein?  

O SR. – Os oleodutos passam aqui no... 200 metros. 

O SR. TONICO FERREIRA – Vamos até lá? 

O SR. – Vamos. É o seguinte, o pessoal que a gente vê nesta região aqui um é de 

Pernambuco, da Paraíba, da Bahia, de Minas, certo, daqui mesmo praticamente não 

tem ninguém que eu conheça, não. Só molecada nova.  

O SR. TONICO FERREIRA – Por que que o pessoal vem pra cá? 

O SR. – Acho que lá seja mais difícil do que aqui, né? Quando a gente veio, 

estava bom. Agora, aqui está quase igual lá. Tá difícil... 
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O SR. TONICO FERREIRA – Por que não tem emprego? 

O SR. – Não tem emprego, a gente arrumar emprego aqui é difícil. Quando a 

gente arruma emprego aí, trabalha três ou quatro dias, uma parada e acaba. O cara 

diz “Vem cá, você quer fichar?” “Quero.” “Então, assina três meses”. Vim trabalhar 

três dias, “olha, acabou”. Tem muita gente desempregada. (Ininteligível) essa 

rapaziada aqui pra ali que queimaram o barraco deles tem um deles que está 

desempregado há seis ou oito meses. É uma tristeza isso aí.  

Eu sei que nós todos estamos passando uma situação difícil, nossa vila aqui. 

Aqui é onde está todo o perigo onde moramos aqui na vila está embaixo desse chão, 

nós estamos morando por cima dele.  

O SR. TONICO FERREIRA – O que que tem aqui? 

O SR. – Aqui tem os canos da... Esse cano que estourou passa aqui embaixo. 

O SR. TONICO FERREIRA – Passa no chão aqui? 

O SR. – Passa no chão aqui o oleoduto. Aquele cano que aconteceu essa 

tragédia aqui, na sexta-feira, passa aqui. É desse jeito e nós estamos morando por cima 

do perigo, né? 

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que fica a situação aqui dos moradores 

da Vila São José agora? 

A SRA. – Eu estou muito triste, a situação aqui está triste. Triste mesmo porque 

eu perdi muitos amigos. Minhas crianças perderam muitos amigos do parque, não tem 

mais escola, não tem mais nada. Minhas crianças, traumatizadas, não querem dormir, 

não querem comer, não querem beber nada. Então, eu estou muito triste mesmo.  

Quero sair daqui, arrumar um lugar para nós sairmos daqui. Não só eu, como 

todos os meus amigos daqui estão muito tristes mesmo. Elas não têm mais alegria. A 

vila, para mim, acabou. Não existe mais Vila São José, que eu perdi muito amigo 

mesmo, colegas, muitas amigas minhas que estavam gestantes morreram tudo, 

acabaram tudo.  

O SR. – O restante do pessoal que está aí, desse pessoal que está aí, seja 

orientado sobre as questões de segurança e é por isso que nós estamos exigindo que a 
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Petrobrás divulgue o laudo técnico, atestando as questões de segurança de toda essa 

faixa. Essa faixa que vai daqui até lá o Curtume, entendeu, pegando – inclusive – parte 

da Vila Nova. Isso não foi feito até agora, estranhamente, não foi feito porque parece 

que a Petrobrás quer jogar – realmente – na desorientação do pessoal, na insegurança. 

Você entendeu? Isso é o mais grave. Entendeu? Agora, evidente que se a Petrobrás 

atesta, divulga laudos técnicos, laudo técnico ou mesmo o IPT ou órgãos competentes 

no assunto, divulga laudo técnico atestando que as condições de segurança aqui... Não 

permite continuidade do pessoal permanecer, então aí é necessário que antes de se 

falar na retirada, porque o povo não é gado para ser retirado, de repente, de um lado 

para o outro.  

Antes de se falar na condição, na retirada, se fale quais as opções que o pessoal 

tem, pra onde vai, como vai, entendeu, e quem é que vai assumir isso. 

O SR. TONICO FERREIRA – O que o senhor acha que pode fazer agora?  

A SRA. – O que pode fazer é acabar com a vila, é arrumar um lugar pra gente. 

Entende? Arrumar casa pra gente. Nós estamos aqui, nós estamos desabrigados, nós 

estamos aqui arriscados de morrer a qualquer hora, qualquer hora, qualquer momento. 

Acabar tudo.  

Então, antes que aconteça isso, eu quero que o prefeito ou governador arrume 

um lugar pra gente sair daqui antes que morra tudo mundo, certo?  

A vila, mais da metade, acabou, foi embora. E nós estamos a qualquer momento, 

nós estamos pra ir embora também. Deus tome conta da gente.  

A SRA. –  Quando acordou, ficou todo mundo pensando, aquele calor enorme, 

eu saí neste meio de mundo e fui parar na igreja de Cubatão para lá, descalça, de 

camisola, estou com uma filha aí que tem quatro dias, quase, que ela não come nem 

bebe, assustada  com a casa e eu muito nervosa porque não estou sabendo o que que 

faço da minha vida. Até que falo para o marido qualquer troco que vir do Norte eu vou 

embora porque fiquei muito revoltada com este lugar. 

Naquele cemitério velho, triste, que está ali abandonado, que ninguém tem 

sufoco nem de chegar lá, não tem condição de a gente ter mais criança no parque aqui. 

(Som de veículo.) 
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A SRA. – É o seguinte, eu acho que realmente todos aqui da vila deveriam... ser 

desapropriado isso daqui o quanto mais rápido possível.  

Eu estou aqui porque o prefeito mandou voltar as pessoas que têm casa, mas eu 

estou passando mal, estou amarela, quase caí aí, tenho testemunha.  

Eu voltei, mas eu não aguento ver isso aqui. Está a maior calamidade, um fedor, 

ninguém aguenta isso aqui, quando der um noroeste, vai acabar de arrancar as nossas 

casas e pronto, cai por cima da gente, a gente vai morrer mesmo.  

Todo mundo tem que ter a humanidade, né? Se uns têm direito de sair daqui, 

todos deveremos ter direito de sair. 

O SR. – A solução, eu acho, que é essa mesmo. Inclusive, eu tenho o meu 

barraco, eu tenho o meu barraco aqui, mas a minha esposa está nesta situação. Tem 

um filho no hospital também. Eu estou desempregado. Então, essa é a situação. A 

situação, nós “preferia” largar o barraco aí, desde que eles deem outro novo local pra 

gente ficar, morar, eu prefiro sair daqui. 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor trabalha em quê?  

O SR. – Eu trabalho de carpinteiro, mas por enquanto eu estou desempregado.  

A SRA. – Não tenho apetite para comer, não posso comer e nem dormir, só 

pensando no fogo está acompanhando a mesma coisa a gente, atrás da gente. A gente 

está com os nervos à flor da pele, é ou não é, pessoal?  

O SR. – Passei três dias fora daqui, não fiquei no centro esportivo, fiquei 

jogado aí na rua. Eu, minha mulher e minha filha. Eu moro lá em cima. O fogo chegou 

bem perto da minha casa. Eu voltei ontem à noite, certo? Eu com a mulher e a filha.  

Ontem de noite, a minha mulher e minha filha ainda conseguiram dormir, mas 

eu não dormi. E sei que não vou conseguir dormir aqui enquanto não resolver este 

problema. Eu estou aí, mas estou com medo, pô!  

O SR. TONICO FERREIRA – Estão dizendo de vender casa pra vocês. Você 

acha certo? 
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O SR. – Olha, eu não sei se isso é legal. Se é positivo eu não sei, entendeu? 

Dependendo das condições que ele vai vender as casas pra gente. Se essa gente tiver 

condições de pagar, vai ser legal, mas nem todos têm condições de pagar.  

Realmente, eu mesmo não tenho, se eu tivesse condições ao menos de pagar um 

aluguel eu já tinha saído daí. Eu não estava aí, eu não teria voltado de jeito nenhum. 

O SR. TONICO FERREIRA – A sua profissão, qual que é? 

O SR. – Minha profissão? Eu sou pintor, ganho mixaria, entendeu? Ganho 

mixaria. O que eu ganho só dá mesmo pra dar de comida pra mulher e mal, e pagar a 

água e a luz. Agora, o que eu tô sabendo aí, o que eu tô sabendo aí é que os 

desabrigados vão sair, certo, e o que não estão vão ter que ficar. Inclusive, até esse 

pessoal que está no centro esportivo está voltando.  

Agora, se amanhã ou depois acontecer um mesmo problema desse... 

A SRA. – Transferir nós daqui. O nosso barraco não se acabou, mas nós “tem 

que ser transferido” daqui, pelo amor de Deus.  

O SR. TONICO FERREIRA – A senhora veio de onde? A senhora nasceu 

onde? 

A SRA. – Eu nasci em São José dos Campos, mas faz 40 anos que eu moro em 

Cubatão e 20 anos que eu moro aqui na vila.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, quando a senhora veio aqui já tinha 

esses tubos aí, não? 

A SRA. –  Já, já tinha os tubos aí, já tinha. Então, agora, com esse... Mas nunca 

teve nada de perigo, assim, né, mas agora com esse incêndio que houve aí a gente... tá 

todo mundo com muito medo, viu. A gente tá... Ninguém dorme mais de noite de medo 

de uma hora qualquer isso pegar fogo de novo e morrer o resto tudo queimado, né? 

Porque isso aí, dizem, está em perigo ainda. Como de fato, isso pode ocorrer... 

O SR. TONICO FERREIRA – Os tubos passam aqui em frente, né? 

A SRA. – Passam aí. 

A SRA. – Passam do lado de lá. 
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O SR. TONICO FERREIRA – Onde é que passa aí o tubo? 

O SR. – O que falta é a Cetesb, por exemplo, agir com mais rigor. E que as 

indústrias se conscientizem que elas vieram aqui de uma maneira desordenada, 

desorganizada. E quando chegaram aqui, já encontraram esse povo e é preciso que ela 

respeite esse povo. No entanto, não existe isso.  

O SR. TONICO FERREIRA – Isso está sujeito a uma catástrofe ecológica, é 

um problema, assim, ambiental que cause grande problema pra população, inclusive 

com mortes. Isso já foi denunciado pela Sema, Secretaria de Meio Ambiente.  

Você acha que é possível resolver essa questão antes dessa catástrofe? 

O SR. – Bem, em primeiro lugar, a questão da catástrofe, que é colocada pela 

Sema, e foi inclusive colocada também pelo Nei Serra, no momento drástico e danado 

que nós vivíamos do incêndio de Vila São José, em que ele esqueceu-se de falar dos 

problemas das vítimas de Vila São José e veio falar da Vila Parisi.  

Em primeiro lugar, é preciso que quem afirme que existe problema venha aqui, 

com documentos, e mostre e conscientize o povo. Se existe, realmente, ele tem que 

buscar solução. A solução seria o quê? Se realmente vai acontecer essa catástrofe aqui, 

poderia levar a Vila Parisi, teria que antes já tomar decisões no sentido de retirar esse 

povo, se é a realidade, e não deixar acontecer o que aconteceu na Vila São José.  

O SR. TONICO FERREIRA – Como é a vila aqui? 

O SR. – A vila aqui é um bairro excelente, um bairro legal, um bairro perto do 

serviço pra trabalhar, não existe um lugar melhor do que esse. Agora... 

O SR. TONICO FERREIRA – E essa questão da poluição? 

O SR. – Essa questão da poluição aqui, isso aqui é um negócio de político, 

sabe? Isso aqui, isso aqui que eles querem aqui assim esse pedacinho de terra pouco 

“armazenado”, entendeu? Então, nós estamos resistindo aqui há muitos anos aqui. 

Estamos fazendo a resistência aqui... que nós poderemos negociar, mas que seja um 

negócio justo.  

O SR. TONICO FERREIRA – Você acha que a solução não é tirar a 

população daqui? 
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O SR. – Não. Não vejo. A solução não seria essa. A solução é controlar a 

poluição porque, em primeiro lugar, estão se preocupando... e essa questão dessa 

colocação de preocupação com o povo de Vila Parisi eu, sinceramente, não sei até 

onde vai essa preocupação porque enquanto eles estão preocupados com o homem, eles 

também estão esquecendo da nossa floresta toda, nossa Serra do Mar que está, há 

qualquer momento, aí sim. A poluição que poderá acontecer... Então, é o seguinte, é 

que com toda essa degradação ambiental, todas as árvores morrendo, como vocês 

observam, o que que poderá acontecer amanhã? Toda essa serra vir, realmente, abaixo 

e soterrar não só Vila Parisi, mas toda Baixada Santista.  

Então, é preciso o quê? Não é tirando o povo de Vila Parisi que vai resolver a 

questão ambiental de Cubatão. Vai resolver a questão ambiental de Cubatão 

controlando a poluição e não deixando mais que aconteça a degradação ambiental que 

está acontecendo. 

(Som de movimentação de pessoas.) 

O SR. – Vou sair daqui agora, vou sair daqui de dentro, eu perdi dois filhos e 

seis pessoas aí. Eu não tinha nem luz, nem água dentro da minha casa. Eu trabalho de 

mecânico “coisado”, não tinha nada. Agora, estão falando que não vão dar nada pra 

nós, não vão dar nada, que (Ininteligível) com três filhos. O meu carro, eu cheguei ali,  

está ali escrito “Reportagem”. Pode fazer a reportagem no meu carro porque eu 

cheguei de viagem, trabalho de mecânico no interior. Cheguei em casa e encontrei essa 

tragédia todinha.   

Vinha ainda correndo quando assisti pela televisão. Agora, eu não quero fazer 

isso mais, eu não quero estar aqui dentro porque meu filho não tem remédio, não tem 

nada. O médico falou que não tem pra abrir apetite, desde o dia todo está sem comer. 

Quase morrendo aí, eu não vou ficar mais aí, eu não vou, vou sair agora. 

A SRA. – Todos estão sendo muito bem atendidos e, realmente, nós estamos 

servindo o café da manhã pros todos, o almoço completo – que as empreiteiras e as 

firmas estão mandando – e nós aqui também trabalhando, 24 horas por dia e 

ininterruptamente, para servir almoço, jantar, lanche à tarde, lanche à noite.  

Então, nós estamos dando pleno atendimento, não há falta de alimentação, 

absolutamente. E com as doações, nós também estamos preparando alimentação. 
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O SR. TONICO FERREIRA – Quantas pessoas atendidas aqui? 

A SRA. – 1500 pessoas desde o sábado, da 0h sábado.  

O SR. TONICO FERREIRA – Você estava lá na hora do incêndio? 

A SRA. – “Tava”. 

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que foi? 

A SRA. – Eu “tava” no meio da rua e aí na hora que eu vi o fogo eu puxei a 

minha mãe.  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor morava também lá? 

O SR. – Morava. Perdi tudo, fiquei sem nada. Estou a zero, morava há dois 

anos lá. Fui obrigado a ir pra lá. Não tinha outro lugar pra ir. Os aluguéis são muito 

caros, como é que eu ia fazer, né? Tive que ir pra lá. 

O SR. TONICO FERREIRA – E agora? 

O SR. – E agora estou esperando aí a boa vontade dos homens aí, né? Vê o que 

que faz. Não posso fazer nada.  

A SRA. – Ah, eu fiquei com dó porque perdi tudo da minha casa, que minha 

casa arrumada de tudo, uma casa boa, casa grande, perdi tudo, tudo no incêndio. Não 

deu pra tirar nada. Nem um pedacinho de papel dentro de casa, se eu tirasse alguma 

coisa a gente morria queimada, né? Então, a gente “corremos” e ficou tudo em casa. 

O SR. – Eu morava na vila, perdi a minha esposa, um filho e um neto. Há 10 

anos que eu moro lá. Perdi dois barracos e pelas condições que eu vejo falar aí, não 

vou recuperar nada disso. Perdi pra mais de dois milhões de cruzeiros.  

A SRA.  – Os meus três sobrinhos meus, filhos de Maria Angélica Barbosa da 

Silva, e perdemos tudo, a casa nossa.  

O SR. – Perdi tudo, inclusive a minha casa toda, que eu tinha trabalhado, 

esforçado pra pôr dentro, né? E agora tem que começar tudo outra vez, né?  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor trabalha em quê? 
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O SR. – Trabalho em uma firma de decorações, em São Paulo.  

A SRA. MARIA ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA – Meu nome é Maria 

Angélica Barbosa da Silva. Perdi meus três filhos: Cátia Silene da Silva, de cinco anos; 

Rodrigo da Silva, de quatro anos; e Priscila da Silva, de três anos. Barraram a vida de 

meus filhos, tudo, o documento, tudinho.  

O SR. TONICO FERREIRA – Há quanto tempo a senhora morava lá? 

A SRA. MARIA ANGÉLICA BARBOSA DA SILVA – Dois meses. Morava na 

95. Mudei pra lá e aí aconteceu esse acidente.  

O SR. TONICO FERREIRA – E a senhora morava também lá? 

A SRA. – Morava. Os meninos eram os meus netos, todos os três. Eu na hora 

corri e não pude mais salvar “eles”. (Choro.) Fui culpada deles morrerem. (Choro). 

Não pude tirar “eles”. (Choro) (Ininteligível) não dava pra tirar “eles” mais, não.  

O SR. – Nós estamos de esmolas, nós estamos de esmolas e confiamos em Deus. 

Primeiramente, em Deus e, em segundo, a vontade dos homens pra quebrar o nosso 

galho, pra ver as nossas famílias ficarem todas reunidas pra gente ficar feliz porque 

nós estamos numa situação de miséria. A Petrobrás podia muito bem ... Só foram avisar 

esse furo (Ininteligível) logo cá e não veio; e terminaram os moradores todos lá muito 

prejudicados, muita gente morta.  

A SRA. – As pessoas que perderam os seus barracos, né, estão alojadas no 

centro esportivo. Cerca de 1500, não temos o número aproximado porque existem 

muitas pessoas na casa de familiares. Elas chegam, fazem o cadastro geral no Serviço 

Social e depois são alojadas. Atendidas em alimentação, higiene. Então, tem as equipes 

formadas, equipes de alimentação, o posto médico funcionando. É... higiene, banho, 

roupas íntimas, tudo separado. E elas, provavelmente, vão ser transportadas para 

alojamentos, certo? Alojamentos com quartos e camas. E a gente está fazendo esse 

serviço já chamando as pessoas para serem removidas.  

Você sabe que um grande número de pessoas acumuladas, né, a gente não 

consegue muito controlar, né, a pessoa na hora de servir a alimentação, na hora de dar 

banho. Então, as equipes estão se desdobrando, 24 horas por dia, pra atender o melhor 
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possível esse pessoal, né, que pela contingência estão sofrendo muito. Muitos ainda 

estão em estado de choque devido ao trágico acontecimento.  

A SRA. – (Ininteligível) gasolina quase que na porta e elas (Ininteligível). 

Minhas filhas, vamos ter coragem. Ainda bem que a gente já tinha tirado (Ininteligível) 

levei a minha filha com este menino aqui no braço. Fui ver de novo pra ver os 

documentos quando explodiu (Ininteligível) Assim, batia nas minhas costas e ela corria 

assim, não sei como não peguei fogo. O fogo era tão grande e nós correndo, mas 

coragem e ela já desmaiando. Mas graças a Deus, estamos tudo aqui. Nem um 

documento eu tirei.  

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que vai ficar a situação de vocês, 

agora?  

A SRA. – Eu não sei, meu filho, não sei... 

A SRA. – Dizem que quem sobrou a casa lá tem que ficar lá mesmo porque não 

tem condições de dar a casa para os outros, né? E elas dizem que vai dar casa, mas 

assim mesmo vai ter que pagar e tem muita gente que não tem condições. Ela trabalha 

e ganha pouco, não ganha nem um salário. 

O SR. TONICO FERREIRA – Essa família é do senhor? 

O SR. – Essa aqui todinha é minha família. Essa família aqui é minha, todinha. 

Essa aqui é minha sogra, viu? Eu salvei a minha família todinha: meus genros e minha 

mulher, com os netinhos, viu? Tá tudo salvo, graças a Deus. A minha casa queimou que 

não ficou nada. Eu salvei, (Ininteligível) o cheiro da gasolina que eu não pude suportar 

de que ia morrer... Até com o cheiro da gasolina, tirei logo os meus filhos. Quando eu 

acabei de tirar, o fogo queimou a casa.  

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que vai ficar a situação do senhor, 

agora? 

O SR. – Eles vão levar para um alojamento pra “mode” fazer as casas pra 

(Ininteligível) a nossa lá. Já estão cuidando dos terrenos pra fazer as casas.  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor está com esperança? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



48 
 

  
 

O SR. – Eu estou com esperança deles quererem agasalhar nós. Nós sofremos 

muito, mas graças a Deus salvei a situação dos meus filhos e está muito bom. Meu 

pessoal que mora em Pernambuco não está sabendo nem notícias de onde eu estou.  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor trabalha em quê? 

O SR. – Eu trabalho de ajudante na Cosipa, na área de... na Cosipa. Eu 

gostaria de falar pra dar notícias aos meus parentes, da residência aqui que eu nasci, 

em Pernambuco, que é o meu natural. Garanhuns, Pernambuco, que eu tenho o meu 

sogro lá, eu tenho a minha irmandade todinha, meus cunhados, eu tenho as minhas 

parentagens todinha, meus sobrinhos, minhas irmãs.  

Eu tenho, no Paraná, uma cunhada que está lá pensativa, tem meus tios, eu 

tenho meus primos que estão imaginando que nós morremos. Mas graças a Deus, hoje 

eles sabem o resultado, que estão vendo tudo meus parentes reunidos. Os que estão por 

fora é porque estão trabalhando na fábrica, mas graças a Deus estão tudo vivo, com 

saúde. E muito obrigado, viu? 

(É feita apresentação musical.) 

O SR. – Essa reunião é uma reunião, realmente, em que nós estamos estudando 

os problemas habitacionais existentes no município de Cubatão. 

O SR. TONICO FERREIRA – E como é que está a coisa? Está sendo 

resolvida? 

O SR. – É... Estamos, realmente, procurando um consenso no sentido de ver 

como se definirão as construções habitacionais para aquelas casas em risco no 

município.  

O SR. TONICO FERREIRA – Qual a solução que está aparecendo 

comprovada?  

O SR. –  Não,  parece que aquela proposta pela prefeitura.  

O SR. TONICO FERREIRA – Qual que é? 

O SR. – É inicialmente resolver o problema dos desabrigados. E nunca segunda 

etapa, imediatamente, estudar esses problemas das outras encostas da Serra do Mar.  
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O SR. TONICO FERREIRA – Por favor, qual a proposta que o BNH tem pra 

resolver esse problema com o incêndio? 

O SR. – Olha, eu fui designado pelo ministro Mário Andreazza pra gente 

prestar toda a ajuda possível à Prefeitura de Cubatão. Já trouxemos nossas propostas 

aqui e a primeira proposta será as casas feitas com materiais cedidos pela Petrobrás 

no terreno chamado “Vila Natal”. 

(É feita uma apresentação musical.)  

O SR. – (Ininteligível) construir casas urgentes e nós temos propostas, que me 

parecem, se identificam com as propostas mais sérias dessa comissão.  

O SR. – Essa  comissão é uma comissão nomeada pelo governador para adotar 

as medidas necessárias para resolver o problema dos desabrigados e das vítimas da 

tragédia. Concorre que o prefeito impôs que a reunião prosseguisse lá no seu gabinete 

e fomos todos pra lá com mapas, essa coisa toda, para fazer opções quanto ao espaço. 

Contudo, ele não abriu mão do espaço que ele tem, que é a Vila Natal, que se trata de 

um mangue que precisará ser aterrado, aguardar consolidação deste aterro pra depois 

instalar a casa em cima.  

Quanto ao IPT, o órgão técnico altamente especializado do governo do estado, 

oferece outras áreas, que com uma simples penada do governador, amanhã poderia 

estar recebendo casas e não aguardar aterro, consolidação de aterro, esta desgraça 

toda. E parece que estão transformando a tragédia de Cubatão numa coisa política: o 

prefeito a buscar sua manutenção em cima da tragédia, tá certo, e a forçar saídas que 

partam do gabinete dele e que interessam a ele, de perto, sem levar em conta que o 

problema emergente, um problema imediato, é achar espaço já agora para a 

construção de casas. Não importa quem é o pai da ideia, não importa quem entra com 

este espaço. 

O SR. – Essa reunião dá uma demonstração de que as soluções estão sendo 

encontradas, procuradas, respeitando o ambiente democrático que deve presidir este 

tipo de reunião.  

O SR. – A solução, até o momento, não chegou porque existe muita discussão e, 

com isso, não se chegou a nada. Em primeiro lugar, tem que resolver a questão desse 
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pessoal. Se não existe área, que existem áreas onde o Governo do Estado, a União, 

junto com o Governo do Município, terá que desapropriar imediatamente e resolver a 

questão desse pessoal.  

Nesse clima, nesse contexto, têm sido apresentadas inúmeras questões a tudo 

que se propõe e cada uma dessas questões têm sido discutidas de tal maneira que ao 

longo de algumas horas nós concluímos que as próximas 100 casas devem ser 

construídas no local onde estão sendo construídas, ou seja, na Vila Natal.  

O SR. – Em Cubatão nós já sofremos por ser uma área de segurança nacional, 

prefeito nomeado que, inclusive, se recusa receber apoio do governo do estado porque 

ele está fazendo a política dele, como prefeito nomeado, que respeita as ordens de 

Brasília. Pra você ter uma ideia, ontem, na câmara, o pessoal que veio do BNH, 

através do Ministério do Interior, não esteve para discutir junto com todos os demais 

representantes do Executivo, todo o pessoal que estava na câmara, englobava uma 

discussão só e achar as soluções.  

Então, o prefeito quer resolver tudo sozinho. O Governo Federal não vem para 

discutir com o povo de Cubatão, vai discutir com o senhor prefeito municipal. Com 

tudo isso, o que que acaba acontecendo? O pessoal sai prejudicado, e o meu medo é o 

seguinte: é que reuniões e reuniões e, acima de tudo, não se ache a solução, e quem vai 

sofrer é o povo, porque à medida em que não se acha um local para esse pessoal o 

negócio vai esfriando e daqui a pouco o que que vai acontecer? O pessoal vai ficar 

toda aí na rua sem solução nenhuma. 

(É feita uma apresentação musical.) 

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que está a posição da Petrobrás com 

relação ao problema discutido nesta reunião? 

O SR. – Bom, a Petrobrás aguarda a determinação do local, onde serão 

localizadas as casas, para tomar as devidas providências com relação a aquisição do 

material.  

O SR. TONICO FERREIRA – Essas casas, quer dizer, como declarou o 

presidente, o Ueki, elas serão doadas aos moradores que perderam as casas? 
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O SR. – Essa é a intenção de num esforço conjunto da prefeitura, das 

autoridades estaduais e da Petrobrás resolverem o problema da remoção dos 

acidentados, agora pela vila, e dos futuros que lá ficaram também no sentido de uma 

futura remoção.  

O SR. TONICO FERREIRA – Essa questão das vilas ali que estão do lado por 

onde passam os tubos, como é que está sendo vista pela Petrobrás? 

O SR. – A Petrobrás sempre viu isso com muito cuidado, muita, muita atenção e 

acreditamos que a oportunidade vai trazer benefícios para todos.  

O SR. TONICO FERREIRA – A gente assistindo à reunião, vê que tem uma 

série de divergências, não é? Então, uma dificuldade de escolha de local, se constrói 

casa num lugar ou no outro e tal. Quer dizer, é possível chegar num acordo, mais ou 

menos, rapidamente? 

O SR. – Eu acho que do que se depreende da reunião é que existem soluções 

que devem ser tomadas de imediato e outras a médio e longo prazos. Você pode 

pretender, assim, a toque de caixa, querer resolver todos os problemas de centenas de 

anos que Cubatão, mas eu acredito que o bom senso prevalecerá e conseguir-se-á um 

consenso de resolver na fase imediata o problema dos desabrigados numa fase dois e 

três os problemas mais carentes da área, desde que haja uma boa vontade e 

cooperação de todos.  

O SR. – Desde quando nós tomamos conhecimento do fato, a nossa maior 

preocupação foi com as vítimas. Então, nós deslocamos o maior número de médicos, 

assistentes sociais e enfermeiros do nosso sistema, pra junto com os médicos e hospitais 

da região, prestar a melhor assistência possível às vítimas.  

Infelizmente, o número de vítimas fatais é muito grande e não há meio de nós 

fazermos algo a favor deles, mas nós daremos toda assistência às famílias e mesmo que 

a Petrobrás não seja culpada pelo acidente, mesmo que, nós vamos assumir toda 

responsabilidade de indenização às vítimas e vamos ajudar para que esses possam sair 

de uma faixa perigosa para morar num lugar mais seguro e futuramente não venhamos 

a ter a repetição de um acidente tão grave.  
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O SR. TONICO FERREIRA – A culpa é da indústria, de maneira geral, pela 

má condição de vida que Cubatão tem. A culpa pelas mortes, pela tragédia é da 

Petrobrás. Ela negligenciou na questão da conservação e manutenção dos seus tubos e 

demorou excessivamente quando foi necessário prestar socorro enquanto havia o 

vazamento antes do incêndio eclodir. 

O SR. – O que nós estamos percebendo é que passados menos de quatro dias 

depois dessa tragédia, já se começa a perceber alguns interesses, por parte de setores 

do governo, interesses políticos que não priorizam o interesse principal da população. 

Tanto a população que foi mais diretamente atingida, o pessoal que perdeu tudo isso e 

até a vida, hoje está precariamente acomodada e insegura como a população que 

permanece aqui, entendeu, que está completamente desorientada, sem saber o que 

fazer, sentindo os efeitos dessa tragédia toda. 

Muita gente está percebendo que enquanto acontece esse quadro todo de 

desorientação da população, o governo começa de um lado, o prefeito a tentar puxar 

brasa pra sua sardinha, tentar fazer uma política mesquinha, entendeu, que não leva 

em conta o interesse principal da população.  De outro lado, a Petrobrás tentando 

esconder a sua responsabilidade no problema, inclusive voltando atrás numa posição 

que assumiu logo em seguida ao acidente, logo em seguida a essa tragédia, de que 

indenizaria todas as vítimas. Agora, simplesmente, se coloca numa posição de recuo, 

entendeu, e voltando atrás no que prometeu no início.  

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que é o nome da senhora? Como é que é 

o nome da senhora? 

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – Alexandrina dos Santos.  

O SR. TONICO FERREIRA – A senhora morava lá na Vila São José?  

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – Era, senhor. A casa queimou, 

queimou tudo. Só fiquei com a vida, não fiquei com nada, nem um grampo pra passar 

no cabelo eu fiquei. Eu não sabia que... Só quem sabia era Deus. Eu não sabia o que 

havia, mas que prejuízo, que prejuízo. Não tem nada na minha vida, agora, não tem. 

Nem gosto de falar, nem gosto, eu nem gosto de falar naquele prejuízo que tive. Ficar 

sem nada, nada, nada, nada, nada, nada, nada.  
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O SR. TONICO FERREIRA – Há quantos anos a senhora morava lá?  

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – “Tava” fazendo setes meses, não 

fazia anos, não. Ia fazer um ano. 

O SR. TONICO FERREIRA – Por que a senhora foi morar lá?  

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – Porque eu não sabia, porque não 

tinha outra morada.  

Eu sou do norte, vim para aqui, a filha estava aqui, foi me buscar, eu vim, não 

sabia o que havia, o que era, fui morar ali, não sabia. Quem sabia era Deus o que era 

de haver. A gente não sabe de nada, pronto, só quem sabe é Jesus, ninguém sabe de 

nada.  

Não sei, filho de Deus, que sofrimento (Ininteligível) meu, só fiquei com meu 

Deus, meu Deus e a minha vida. Olha, passei por dentro da lama, por dentro da maré, 

pedir Jesus, (Ininteligível), estou tão doente do corpo que chego... só quero estar 

deitada. Foi da lama, ô, sofrimento.  

O SR. TONICO FERREIRA – A senhora viu o fogo? A senhora viu o fogo? 

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – Oxente, foi todo mundo. Só não foi 

uma casa só, não, porque não é morto, não. Foi muita. 

O SR. TONICO FERREIRA – Como é que foi o incêndio? Conta pra gente 

como é que foi.  

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – O incêndio eu vi só quando o fogo 

já vinha... já vinha pro lado de cá. Não sei como foi, não. Quando eu dei, já estava 

aquele “fogão” queimando.  

O SR. TONICO FERREIRA – E agora, como é que fica?  

A SRA. ALEXANDRINA DOS SANTOS – E agora como é que fica, vamos ver 

se arrumo com alguém pra ir embora, de qualquer jeito. Eu não posso ficar por aqui, 

né? Eu não posso, não posso, vou ver se arranjo. Não sei não, filho de Deus, só Deus 

me acode, só o poder de Jesus é que acode, o poder de Jesus, ô Pai Eterno. Ô 

sofrimento profundo, a gente velha, velha a cada dia. (Inaudível) 
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(É feita apresentação musical.) 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não vamos perder o clima. 

Vamos passar o outro documentário e aí a gente já faz os dois para não perder... E à 

tarde a gente vai... para os depoimentos, está bom? Só peço mais um pouquinho de 

paciência, a Vivian produziu com todo o cuidado, vamos... Quantos minutos são, Vi? 

Tá.  

Mais 15 minutos, a gente já faz os dois vídeos e faz a recuperação da memória. 

Aí a gente interrompe para almoçar e volta depois do almoço como este processo. 

Vamos lá, mais um pouco, mais um pouco de sofrimento. Vamos lá.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição do documentário “Uma tragédia anunciada”, de Diego 

Moura. 

(É feita apresentação musical.) 

O SR. NILAURIL PEREIRA DA SILVA – O repórter me chamou para uma 

entrevista (Choro.) Tem um embriagado aí, possivelmente deve ter perdido um parente 

dele, e começa a falar besteira. O tenente do policiamento chamou o bombeiro; quatro 

minutos depois, estamos no local.  

A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar 

esse fogo. (Choro.) 

O SR. – Aqui no dia do incêndio, era cheio de favela. Muitos barracos, um em 

cima do outro. Aqui não tinha parte seca, a maioria das partes aqui era água, né? A 

água embaixo, mangue, e favela. 
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O SR. – A favela em si já é uma tragédia, né? Favela e tal. A (Ininteligível) já é 

uma tragédia já.  

O SR. – Exatamente aqui nesta rua, chamada São José, que era, vamos dizer, a 

avenida principal do bairro, né, que ela pegava desde da Vila Nova, da Cruzeiro do 

Sul, até quase chegando no Casqueiro, que é justamente a rua onde passam as cinco 

tubulações, que é aqui embaixo, né? Ela pega de lá e vem e vai até lá. E passam cinco 

tubos aqui. E a gente brincava em cima dessas tubulações.  

O SR. – A gente jogava bola ali e pegava... E tinha os que eram maiores e tinha 

uma habilidade de levar a bola pra cima da palafita. Era “mô bagulho doido, cara”. 

O SR. – Ah, cruel, aqui era subumano, aqui a gente vinha pra cá era porque 

não tinha condições de pagar moradia em lugar nenhum. Ninguém vinha pra cá porque 

queria estar aqui.  

O SR. – Lembro que começou às 13h. O pessoal numa correria muito grande, 

né, porque já estava um cheiro de gasolina muito forte. 

O SR. – Então, cheiro de gasolina, cara. Igual no dia, a gente sentiu um cheiro 

muito forte. Só que na época, principalmente, à noite, as indústrias aí soltavam muito 

gás, muito gás. A gente era acostumada já com aquele cheiro de gás. Caramba, 

estranho, que parece que quando a gente lembra, vem a lembrança disso aí, parece que 

eu estou sentindo o cheiro daquela época, assim. 

O SR. – Por volta de 16h, 17h, eu estava exatamente no local onde vazou, que 

foi ali na rua do acesso, era ali aproximadamente.  

O SR. – O tubo era, praticamente, todo aterrado, mas ali era uma vala que 

cortava a vila. Era um dique, né, que vinha dali, dava uma volta e entrava pra debaixo 

dos barracos, pra lá e pra cá. Então, a gasolina que ficava na superfície ficou embaixo 

das casas. Então, quando o fogo pegou, foi fatal.  

O SR. – Porque o duto que passava onde hoje é a rua do acesso, ele passava 

descoberto. Então, com sol e com chuva, ele com o tempo foi deteriorando. Ele teve 

uma rachadura e justamente neste dia lá na Alemoa, eles estavam fechados e pediram 

lá em Capuava não bombeassem mais a gasolina, que parassem, mas acho que eles 

entenderam errado, mandaram e forçaram, pensando que aqui estava aberto. Então, o 
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duto ia arrebentar no lugar mais fraco e justamente foi aqui na Vila São José, que 

passavam os dutos a céu aberto e justamente em cima de uma maré que, essa maré 

passava debaixo de todos os barracos, né.  

O SR. – Alguns barracos, principalmente, mais para o lado de lá, não eram 

totalmente colocados sobre a maré, sobre mangue, tinha umas partes aterradas. As 

pessoas pegavam aterro que se colocava sobre os tubos e puxavam pra debaixo dos 

barracos pra sair um pouco da maré. Então, que  foi a casa de onde morávamos. O 

fogo não chegou até lá porque a maré não subiu, né, então a maré não chegou até lá, 

mas tinha algumas partes, a maioria, principalmente dessa região, que pegou fogo. 

Então, de onde a gente morava não deu porque acho que a maré estava baixa, nessa 

época, então, a tragédia foi “menos pior”.  

O SR. – E o pessoal não se preocupou em evacuar a área. O pessoal não se 

preocupou em sair. Não tinha esse pensamento em falar “Ô, a gente aqui está correndo 

o perigo, vamos sair das nossas casas até que a coisa se resolva”. O pessoal se 

acomodou, e uns foram dormir, justamente porque o povo não acreditou muito que ia 

acontecer uma tragédia, que foi o que aconteceu.  

O SR. – Pra mim, a consciência que eu tenho da miséria está ligada à 

consciência da tragédia por causa do incêndio porque pra criança é normal isso aí. A 

gente se acostuma com a miséria, com a violência, com essas coisas, né? E aquela 

tragédia no centro da Vila Socó colocou numa condição mitológica, vamos dizer assim. 

A tragédia tem uma dimensão de uma coisa como outra de sempre, só que numa escala 

menor, entendeu?  

(É feita uma apresentação musical.) 

O SR. – Eu me lembro muito bem o pessoal trazendo gasolina, balde, segurando 

dois baldes, assim, na mão, trazendo pra dentro de casa, porque a gasolina estava 

vazando muito forte, com muita rapidez, né? Segundo eles, vazavam 700 mil litros de 

gasolina, mas acho que foi muito mais. Então, isso foi ignição para pegar fogo em tudo, 

já que os barracos, os pés eram de madeira. Então, o que que aconteceu? A gasolina 

ficou por cima da água debaixo dos barracos. Então, na hora que deu a explosão... 

O SR. – “Tava” assistindo, dormindo lá, assistindo televisão, aí... O pessoal 

aqui tinha assim uma... 
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O SR. – Aqui em Cubatão é um mito na cabeça de que isso ia pegar fogo, 

Cubatão ia explodir, Cubatão ia pegar fogo, né? Então, esse lance, preocupação com 

fogo, com fogo em Cubatão. Aí nesse dia aí, estava assistindo televisão, e bateram à 

porta, “Fogo, fogo, fogo!”, e eu não sabia o que que era, não sabia a proporção de 

nada, acordei meu pai, minha mãe, meus irmãos e saímos correndo (Ininteligível), 

pegamos o carro e subimos a serra, sem saber o que estava acontecendo. Só via no 

horizonte assim aquele fogaréu lá, vermelho, né? 

O SR. – Quando eu olhei para o alto, assim, o céu estava vermelho, né? Eu 

olhei e pensei assim comigo “Tá pegando fogo, mas está muito perto isso, o que que é 

isso?” Aí nessa que a gente saiu da minha casa, assim, saímos do quintal, chegamos 

assim na parte da palafita aí eu olhei. Nessa que eu olhei deu pra ver o céu vermelho, 

assim, deu pra ouvir “pou, pou” um monte de coisa explodindo, gente gritando.  

O SR. – Quando explodiu mesmo, eu estava dormindo, abri a janela do barraco 

em que a gente morava, olhei pra trás e vi aquela labareda imensa, né? Muito grande 

mesmo, muitas explosões. Então, você... O que vem a sua cabeça “Vai acabar, tenho 

que sair correndo porque vou morrer”, entendeu?  

O SR. – O fogo veio queimando por cima da água, pegou muita gente 

desprevenida porque tinha pessoas que moravam em pontes e onde ela morava era lá 

no fundo, justamente, a ponte passava por cima da água, justamente onde estava 

pegando fogo. Então, o que que aconteceu? O fogo pegava fogo nas pontes, na ponte, e 

não tinha como ela passar de um lado e aí o fogo surpreendia “ela”.  

O SR. – Imagem que não sai da minha cabeça também é passar, passaram 

pessoas queimadas perto da gente, né? Passou... Tinha gente que passou queimada, 

assim, ambulância pra lá e pra cá, uma loucura mesmo, aquele barulho. E uma coisa 

que não sai da mente são os barulhos das sirenes, “wou, wou”, direto, direto,  isso aí 

não tem como sair da mente.  

O SR. – Então, aquilo aconteceu mesmo. Parecia um sonho, mas foi realidade 

né? E eu saí correndo. Um monte de gente aqui correndo pela avenida Anchieta. O 

carro de bombeiros, polícia, aquele inferno todo, e achando que o mundo ia acabar.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Que morreram na Vila Socó, na Vila São José, 

apenas 93 pessoas, é preciso que se registre para a história que isto é uma ficção, isto é 
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uma ficção. O número de mortos é muito superior a isso e o inquérito arquivado fala 

em 800 pessoas, por exemplo, pelas condições a que estas pessoas foram submetidas a 

temperaturas altíssimas durante horas.  

(É feita uma apresentação musical.) 

O SR. – Cara, isso faz parte de mim. Eu praticamente nasci aqui... 

(É feita uma apresentação musical – continuação. ) 

O SR. – Quem mora aqui, não sai daqui, não. Não tem por quê. Não tem por 

quê. Porque aqui é muito bom. Você vai para o centro. Tem uma via aqui, outra via ali, 

então... 

O SR. – Favela, né, favela de infância. Tem toda a minha vida, toda a minha 

infância. Boa parte da minha família está lá.  

(É feita uma apresentação musical – continuação. ) 

O SR. – Eu sei que tem que dar valor ao que a gente tem hoje porque 30 anos 

atrás pessoas nem pensavam que poderiam andar na rua sem ficar atolado.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – A Vila São José, a antiga Vila Socó, como está 

hoje, é uma conquista da luta popular, da luta de resistência do povo de Cubatão. Essa 

luta que os poderosos de sempre continuam buscando a apagar. Há uma tentativa 

continua, permanente, sistemática de apagamento da memória.  

O SR. – Só a memória não basta, né? Então, (Ininteligível) porque a memória 

não existe lá só da tragédia, mas foram apagados todos os traços da tragédia, foram 

apagados ali. Isso o duto, que até foi trocado.  

O SR. – Na realidade, precisou acontecer uma coisa muito grave, né, que ficou 

marcada na vida do povo de Cubatão e da Baixada para se mudar o bairro hoje. Hoje 

o bairro é totalmente urbanizado, hoje o bairro tem um sistema de esgoto, tem sistema 

de segurança muito grande. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Isso é o que há de mais importante para ser 

lembrado, no caso da Vila Socó, Vila São José, porque essa resistência é também a 

expressão de quanto um povo informado do seu direito, consciente em luta pode fazer. 
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Não esquecer que essa população tinha passado por uma tragédia das maiores que já 

aconteceram neste país. (Palmas.) 

   

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria dizer o seguinte: 

queria agradecer a todos vocês de Cubatão por terem organizado esse trabalho lá em 

Cubatão e trazido aqui para a Assembleia porque a Assembleia, viu Dojival, 

principalmente você, que é um grande, um dos... não tem ninguém que é grande/maior 

do que o outro, um dos idealizadores dessa audiência, a Assembleia praticamente está 

em recesso hoje.  

Lógico que nós estamos vivendo uma conjuntura gravíssima com a demissão do 

pessoal fez que a greve. Vamos tentar até fazer uma... Vamos tentar achar alguém, mas 

praticamente a Assembleia está em recesso já. Então, estão em dificuldade os serviços 

essenciais aqui da Casa, mas eu queria dizer que, para vocês que vieram de Cubatão, eu 

agradeço sinceramente a vinda. A gente vai fazer, à tarde, vai ser importante.  

Queria agradecer, viu, Vivian, você que se empenhou tanto para organizar pela 

comissão (Palmas.)  

Muito obrigado!  

E dizer que Cubatão continua sendo a terra da exceção, da lei de segurança 

nacional, a nossa prefeita foi cassada num ato de força absurdo, um ato terrorista dessa 

Justiça absurda que existe na nossa terra.  

Então, o povo de Cubatão continua sendo perseguido. 

Então, como eu fiquei muito mal impressionado naquela Comissão da Verdade 

que fui fazer lá na Câmara. Muito obrigado, viu, Dojival. Você nos devolveu a 

dignidade. Muito obrigado. Vamos lá. Ah, o vereador está aí!? Legal. À tarde, 

retomaremos o trabalho. Muito obrigado. (Palmas.)    

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



60 
 

  
 

* * * 

 

- A sessão é suspensa por uma hora.  

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas cria o clima aí com o 

início do filme. A vida é um moinho, a vida é um moinho. Viu, “Cartola”, vamos lá. 

Ah, precisa instalar, vamos lá, um, dois, três, um, dois, três, entrando...  

O Tonico ficou impressionado. Ele não conseguia achar a porta de saída. E olha 

que ele é todo certinho. Eu é que fiquei falando “Pode ir embora, pode ir embora”.  

Vamos lá. Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 128ª 

Audiência Pública, 11 de junho de 2014, Auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a 128ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 11 de junho, no Auditório “Paulo Kobayashi”, para a 

oitiva das vítimas sobre o incêndio de Vila Socó, na cidade de Cubatão, em 1984.  

Bom, vamos reconstituir a Mesa.  

Primeiro, eu vou chamar o meu amigo e meu irmão, Dojival, Dojival Vieira, 

vereador, à época, sergipano de nascimento, de origem de Salgado. Salgado, imagina 

como a terra, a comida devia ser salgada ou a água, que até o munícipio chamava-se 

Salgado. (Risos.) Água do poço, devia ter mais sal do que água do mar. Meu Deus! O 

cara já nascia curtido. (Risos.) Vamos lá. (Risos.) O cara já era um bacalhau de tanto sal 

que a terra devia ter lá. Vamos lá, vamos embora! Depois, o Luiz Marcelo Moreira, da 

Comissão da Verdade da OAB de Cubatão, André Simões Louro, conselheiro estadual 

da OAB, Marcelo Ariel. Marcelo está aí? Marcelo Ariel, morador de Cubatão. Você vê 

como é bom o cara ser poeta, não é? Você viu como ele falou? “Esse incêndio tem uma 

dimensão...” Como é que ele falou? “Tem uma dimensão...” Como é a expressão que 

você usa? Não é épica que você falou.  
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O SR. MARCELO ARIEL – Mitológica.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mitológica. Como é bom o 

cara que sabe usar as palavras certas na hora certa. Mitológica. É verdade.  

 

O SR. MARCELO ARIEL – Não mítico. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Interessante. Você deu a 

dimensão histórica. Como é que você fala? “Acidentes ocorrem... A vida, mas se tiver 

como foi marcado pelo... ganha uma outra dimensão”. É isso aí. Bom, vamos começar. 

O poema dele, você viu? Como é que ele falou? “A arte e a tecnologia não andam de 

braços muito é...” Quando o cara sabe, sabe. Não, não. Vamos começar o vídeo lá para a 

gente ver o Tonico lá para criar o clima. Ah, a Casa está vazia, não tem ninguém nesta 

Casa. Vamos lá. Uma audiência deste tamanho, com esta importância.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo. 

(Inaudível.)  

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Bom, esta fita é uma fita não editada que por 

circunstâncias que não conhecemos chegou até os moradores e uma cópia foi fornecida 

à companheira Bianca, que está aqui, que nos forneceu, que estamos apresentando agora 

e ela demonstra e ela revela, ela mostra, aliás, dia 25, isto aqui estava acontecendo dia 
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25 de fevereiro de 1984, o incêndio ainda estava acontecendo e você observa ali os 

bombeiros sendo ajudados pela população ainda a apagar os focos do incêndio. Olha, 

são focos do incêndio. E essas imagens foram tomadas... Imagens... Olha aí, barulho dos 

bombeiros chegando, ou seja, o incêndio começa meia-noite e meia do dia 25, o 

vazamento começa à tarde no dia 24 e o incêndio meia-noite e meia do dia 25. Tá?  

Observa-se claramente aí que o incêndio ainda estava acontecendo, ainda havia 

focos de fogo e o bombeiro desesperadamente, os bombeiros tentavam debelar esses 

focos de incêndio. Pode passar, por favor. A população ainda, olha, sendo retirada do 

local em ônibus da prefeitura, olha, tá vendo? Mulheres com crianças sendo retiradas, 

em ônibus da prefeitura. Ou seja, isso foi durante a madrugada do dia 25, olha, entrando 

uma criança no ônibus. Pode passar. Olha o volume da fumaça.  

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Dojival, acho importante destacar o tempo 

que inicia o vazamento e o tempo da explosão. A informar a questão da leniência do 

Poder Público de não ter retirado e da própria empresa de não ter retirado os moradores 

do local. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Bem lembrado, André. Perfeito. Os relatos dos 

moradores dão conta de que o vazamento começa na tarde do dia 24. E o incêndio só 

veio a acontecer, quer dizer, provavelmente por uma faísca, por um palito, por um 

fósforo lançado, já que era uma área de palafitas, só veio a começar a partir da meia-

noite e meia do dia 25. Este é o Mário de Freitas. Aí está amanhecendo, é o Carlos 

Nascimento entrevistando o Mário de Freitas, que era o superintendente da refinaria.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

(Inaudível.) 
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* * * 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Dá para aumentar um pouquinho aí na sala de 

áudio ou não? 

O SR. DOJIVAL VIEIRA –  Só um minuto. Será que está baixo? Ah, não. 

Agora sim.  

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

De maneira que as informações técnicas a respeito melhor seriam dadas pelo 

superintendente do TEDEP.  

O TEDEP é um... 

 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Olha, só, está amanhecendo o dia, a população 

desarvorada, olha. Estava clareando o dia. Cheguei, eram duas da manhã. Cheguei por 

volta das duas da manhã. Olha, só, continua o fogo porque o vazamento... Já tinham 

morrido, olha, só, a paisagem do outro lado lá, mas o fogo continuava.  

Daqui a pouco, ele vai explicar por que mantinha o fogo acesso, por que eles não 

queriam apagar essa última parte aí, de esvaziar a gasolina que ainda existia na 

tubulação. 

* * * 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



64 
 

  
 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

- O SR. – Estão todas as comunicações do horário administrativo 

reestabelecidas e colocadas em serviço.  

 O SR.  – Ok. Vai ser feito e passado.   

 O SR.  – Obrigado. 

 O SR. TONICO FERREIRA – Bom dia. Poderia dar uma entrevista rápida? O 

senhor é o superintendente da refinaria, não é? 

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Sou o superintendente da refinaria. 

 O SR. TONICO FERREIRA –  Ok. Qual da explicação da Petrobrás para o 

acidente? 

 O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Nós não temos ainda a explicação 

técnica do que tenha havido. Eu devo dizer, inicialmente, que essa área não é da minha 

jurisdição. Essa área é do TEDEP, Superintendência dos Terminais de Derivados. A 

minha área é da refinaria, que não abrange esse setor. De maneira que as informações 

técnicas a respeito melhor seriam dadas pelo superintendente do TEDEP.  

 O SR. TONICO FERREIRA – O TEDEP é um organismo da Petrobrás, 

também? 

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – O TEDEP é um organismo da 

Petrobrás. 

 O SR. TONICO FERREIRA – Perfeito. Agora pelas impressões que o senhor 

tem, como técnico, como especialista que é, o que que o senhor acha que causou o 

acidente quanto à substância? É gasolina, é gás, o que que foi?  

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Eram... Eram... O incêndio foi 

causado por gasolina, pelas informações que eu tenho, que se encontrava em 

bombeamento, vindas de outra refinaria, que também não é a minha. E essa gasolina, 

vazando, naturalmente, em virtude do grande risco que representa e infelizmente 

continua representando, a existência de barracos e de uma verdadeira favela, dentro de 

um campo onde pode a qualquer momento haver um vazamento de combustível, 
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naturalmente essa gasolina vazando encontrando qualquer foco de ignição, talvez 

mesmo uma lamparina ou uma vela, qualquer coisa em qualquer desses barracos, e 

tomou ignição imediatamente quando encontrou o foco de ignição.  

O SR. TONICO FERREIRA – Essa gasolina vinha de onde para onde? 

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Pela informação que eu tenho, que 

não me foi dada pelo superintendente do TEDEP, mas pela informação que tenho, 

vinha da Refinaria de Capuava para os terminais recebedores de Santos.  

 O SR. TONICO FERREIRA – O senhor tem uma ideia do que que provocou o 

vazamento?  

 O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Essa ideia melhor será dada pelo 

superintendente do TEDEP. 

 O SR. TONICO FERREIRA – O horário em que aconteceu, o senhor já sabe 

já?  

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Em torno de uma hora da tarde, 

pelo que o que estão informando aqui. Eu vim muito depois, cheguei bastante depois 

para colaborar porque não é área da minha jurisdição, mas estão os colegas aqui me 

informando que foi em torno de uma hora.  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor disse do risco que representa a 

existência desses núcleos de moradia próximos a estes dutos, não é?  

Agora, quem é que chegou primeiro aqui? Foram os dutos ou foram os 

moradores? 

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Primeiro chegaram os dutos. Os 

moradores vieram muito depois sem que fosse tomada qualquer providência para evitar 

a sua instalação.  

O SR. TONICO FERREIRA – Sei.  Pelo o que o senhor observou aqui, o 

acidente poderia ser de maiores proporções?  

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Não sei as proporções que já houve. 

São muito grandes, as áreas atingidas são muito grandes. O senhor está vendo ali e 
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talvez esteja sendo filmado o local do próprio vazamento, que em si é um local não 

muito extenso, mas o problema é que enquanto não pegou fogo a gasolina foi se 

estendendo até encontrar e pegar fogo de repente, como se chama, um “flash” de 

ignição violenta espontânea e naturalmente provocada por uma fonte de ignição.  

No momento, nós estamos deliberadamente deixando a gasolina pegar fogo 

porque esta gasolina pegando fogo é a nossa melhor garantia de que ela não vai se 

espalhar de novo, repetindo-se a mesma coisa.  

Ela está confinada, pegando fogo. Dessa maneira, é a melhor garantia de 

segurança. É a mesma coisa do que existem as tochas de segurança na refinaria em que 

deliberadamente se toca fogo nos gases para evitar que eles se espalhem pela 

atmosfera.  

Nós estamos, por assim dizendo, no momento que os senhores estão vendo, é 

uma tocha de segurança – de gasolina – nesse local. E os senhores... Talvez esteja 

anunciado que essa gasolina pegará fogo durante várias horas. Isso não significará 

falta de controle, mas uma deliberada intenção de evitar que a gasolina se alastre sem 

pegar fogo. 

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, quando a gasolina começou a vazar 

dentro da refinaria, não há condições de se detectar num painel de controle pela 

diferença de pressão ou alguma coisa assim?  

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – É muito difícil detectar por 

diferenças de pressão porque o se que se perde de queda de pressão nessas ocasiões, 

muitas vezes, está dentro das margens de flutuação normais do sistema, mas como eu 

disse aos senhores essa gasolina não vinha de refinaria nenhuma, vinha de um terminal 

de derivados para outro. Já tinha saído da refinaria em outro bombeamento já 

encerrado.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, o controle dessa operação não é da sua 

área? 

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Não é da minha área, repito, que é 

da área do TEDEP, Terminal de Derivados. 
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 O SR. TONICO FERREIRA – Quantos mortos o senhor estima, oficialmente, 

até o momento, que os senhores tenham conhecimento?  

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Não tenho condições de estimar, 

mas receio que seja bem grande o número de mortos.  

 O SR. TONICO FERREIRA – Mais de 100?  

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Receio que sim, mas não tenho 

nenhum dado concreto que me possa dizer isso.  

 O SR. TONICO FERREIRA – Ok. Obrigado.  

O SR.  – Uma pergunta para o senhor. Nós estávamos conversamos aí com 

várias pessoas, chegamos logo de madrugada, inclusive há uma testemunha de que o 

vazamento de gasolina teria aproximadamente uma hora de vazamento de gasolina e 

por acaso um oficial da PM que fazia ronda no local ele percebeu, fez o contato com a 

refinaria e o funcionário que o atendeu disse: “Olha...” Pediu que ele acionasse os 

bombeiros. “Não podemos acionar sem que o engenheiro, que reside em Santos, venha 

ao local fazer uma avaliação. Somente, então, ele, engenheiro, poderá acionar os 

bombeiros”. Isso poderia ter acontecido? 

O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Eu creio que se aconteceu ou não 

não vem ao caso porque, infelizmente, o problema de combater, de tentar impedir 

ignição tão extensa, como foi feito, dificilmente poderia ter sido evitado pelos meios 

que dispõem uma refinaria, que é o combate em setores localizados, próprios de uma 

refinaria, que tem a sua organização de incêndio para combater incêndios em suas 

próprias instalações e está dimensionada para isso.  

Um incêndio, numa área residencial como essa, eu creio que os meios da 

refinaria não poderiam ter evitado, já que não são providos para enfrentar uma 

situação pública como essa.  

O SR. TONICO FERREIRA – Os bombeiros de Santos poderiam ter evitado a 

catástrofe, no caso? Eles teriam condições? O senhor acha que eles teriam meios de 

evitar se acionados a tempo? 
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O SR. MÁRIO DE FREITAS ESTEVES – Eu creio que o problema não era de 

bombeiros. O problema seria talvez uma conscientização da população de que evitasse 

acender qualquer coisa porque tentar controlar isso com alguém acendendo um fósforo 

que (Ininteligível) em alguma dessas casas, talvez um cigarro para fumar, à noite, até 

mesmo o desligar uma luz elétrica, tudo isso poderia, poderia... ter feito para evitar o 

incêndio.  

As informações são essas, o fogo está sob controle, tem a dimensão, mais ou 

menos, de um campo de treinamento contra incêndio e não nos interessa apagar o fogo 

porque assim nós evitaremos que o produto se espalhe. Estamos como se fosse um 

“flair” pequeno... 

O SR. TONICO FERREIRA – O nome do superintendente que nós 

entrevistamos é Mário de Freitas Esteves.  

Espera, Paulinho. Um minutinho só, por favor. Só um instantinho... 

O SR. – Pode ir naquele poste lá. É, naquele lá.  

O SR. TONICO FERREIRA – Tenente, o senhor foi a primeira pessoa a 

perceber o incêndio, não foi? O perigo do incêndio? 

O SR. – Exatamente, nós vínhamos fazer aqui uma ronda no posto policial que 

nós temos aqui e, então, deparamos com o vazamento ali naquele local onde está 

aquele fogo ali.... 

O SR. TONICO FERREIRA – Não havia fogo?   

 O SR. – Ainda não havia fogo? 

 O SR. TONICO FERREIRA – Surgiu a gasolina, só? 

O SR. – Sentimos o cheiro da gasolina e então chamamos, acionamos o pessoal 

da refinaria... 

O SR. TONICO FERREIRA – O que que eles disseram para o senhor, quando 

o senhor disse lá “Olha, está vazando gasolina”? 

O SR. – Ah, veio e pediu para acionar os bombeiros e teríamos que aguardar a 

vinda do engenheiro também para que ele viesse avaliar a coisa aqui. Antes que isso 
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acontecesse, eu com o meu pessoal entramos na vila e começamos a acordar todo 

mundo e a pedir para que não acendessem velas, nem cigarro, nem, enfim, qualquer 

tipo de chama. Procuramos, da melhor forma possível, evitar que uma hora 

acontecesse. 

O SR. TONICO FERREIRA – E quantas pessoas o senhor conseguiu fazer que 

saíssem de casa com seu o aviso antes que acontecesse o fogo?  

O SR. – Ah, tinha bastante gente. Eu... Uma hora assim, a gente ficou 

preocupado com a segurança de todos, não dá para a gente avaliar a coisa assim, mas 

acredito que grande parte do pessoal aqui nós tiramos. Essa parte lá, que é onde o fogo 

estourou, foi lá no fundo, quando nós vimos a chama começamos a gritar para o 

pessoal sair, o pessoal se retirou e conseguimos sair através da linha porque o calor, 

em fração de segundos, foi uma coisa intensa aqui e tivemos que sair inclusive pela 

linha porque não se aguentava o calor aqui, sair com criança, senhoras, velhos e uma 

série de coisas... 

O SR. TONICO FERREIRA – E o primeiro alarme do senhor aqui na favela 

foi antes de começar o fogo? 

 O SR. – Bem antes de começar o incêndio; mais ou menos, acredito, que uma 

hora antes de começar o incêndio... 

O SR. TONICO FERREIRA – E como é que quando o incêndio começou ainda 

morreu tanta gente? 

O SR. – Olha, não sei explicar porque tem a outra parte lá, que devido a 

passagem do rio ali, não deu para nós transpormos, avisar. Então, acredito, que isso 

foi uma das causas de grandes pessoas porque aí já não deu mais tempo porque depois, 

então, talvez algumas pessoas tenham voltado. E eu ainda pedi para o pessoal todo 

aqui que nos ajudasse no aviso do pessoal para que não acendessem fogo de espécie 

alguma para evitar qualquer coisa porque o gás era demais.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, era gasolina, tenente? 

O SR. – Era gasolina. Gasolina, confirmado pelo técnico que compareceu aqui. 

Ele mesmo falou que era gasolina pura mesmo. 
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O SR. TONICO FERREIRA – Agora, a informação que a gente tem é de que a 

primeira pessoa da Petrobrás que o senhor conversou disse que só poderia chamar os 

bombeiros depois que o engenheiro viesse vistoriar para ver o que estava acontecendo. 

Isso é certo? 

O SR. – É verdade. Ele fez todo o empenho para que os bombeiros chegassem 

aqui para nos dar uma cobertura, mas eu não sei porque cargas d´água ele recebeu um 

comunicado que só com a chegada do engenheiro de Santos é que poderia ser acionado 

os bombeiros.  

 O SR. TONICO FERREIRA – E essa pessoa quem é? Quem disse isso? 

O SR. – Olha, francamente, me falaram... Não sei se é Márcio, se é Marcos, um 

rapaz que veio aí, inclusive trouxe um elemento da segurança da Petrobrás. 

O SR. TONICO FERREIRA – E esse Márcio ou Marcos que era o vigia? 

O SR. – Não, ele era... parece que ele era técnico lá. Eu não cheguei a ter muito 

contato com ele que eu tinha mais preocupação com o povo que estava alojado nas 

casas. 

O SR. TONICO FERREIRA – Quer dizer, a Petrobrás, antes de chamar os 

bombeiros, na verdade ela estava mais preocupada em chamar o engenheiro? 

O SR. – Olha, eu não vou dizer isso que seria... eu estaria fazendo uma 

acusação, que eu acho que eles também teriam interesse em evitar que essa catástrofe 

acontecesse. 

Então, mas eu acho que poderia ter acionado o bombeiro antes.  

 O SR. TONICO FERREIRA – Antes de chamar o engenheiro? 

 O SR. – Poderia, sim. Poderia, inclusive eu solicitei por várias vezes. Tem até 

um rapaz aí que ficou como testemunha de que viu e também ouviu quando a. como se 

fala... a Petrobrás disse que só poderia acionar o bombeiro após a chegada do 

engenheiro.  

 O SR. TONICO FERREIRA – E isso foi feito? Só depois que ele chegou que a 

Petrobrás chamou os bombeiros? 
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O SR. –  Não, porque o engenheiro não chegou e já houve, se percebia a chama 

lá na frente como esta aí que já vinha vindo varrendo tudo aqui... 

O SR. TONICO FERREIRA – Aí, o senhor mesmo tomou a iniciativa de 

chamar? 

 O SR. –  Eu tomei a iniciativa e, através da minha viatura, acionei o bombeiro 

e acionei o comando do meu batalhão, que é o senhor tenente-comandante Prado, para 

que viesse ao local, que estava acontecendo... Acionei, pedi socorro a todas as firmas e 

determinei o controle que acionasse, através de telefone, todas as firmas, todas as pipas 

da prefeitura. Inclusive, o senhor prefeito foi uma das primeiras autoridades a chegar 

ao auxílio ao povo aqui, que foi fora de série a atuação dele conosco também. 

O SR. TONICO FERREIRA – Tenente, me diga uma coisa, se a Petrobrás 

tivesse imediatamente providenciado a chamada dos bombeiros, em vez de se 

preocupar com isso, o senhor acha que essa catástrofe poderia ter sido menor? 

  

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O vazamento começa, segundo eles, uma hora da 

tarde e o incêndio começa meia-noite e meia, de acordo com o relatório da Cetesb. Você 

vê, um tempo demasiado longo para uma operação de evacuação de toda população.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. –  Olha, pela proporção e intensidade do fogo que eu vi, eu acredito que 

não haveria essa condição, não, porque espalhou muita gasolina pela água afora. 

Então, tanto é que o fogo não irrompeu aqui no vazamento, irrompeu bem lá no fundo e 

veio de lá pra cá.  
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O SR. TONICO FERREIRA – Sei. Na hora em que começou o fogo, o senhor 

estava onde?  

O SR. – Eu me encontrava isolando esse local, junto dos meus colegas. 

O SR. TONICO FERREIRA – E quantos homens mais o senhor tinha? 

O SR. – Eu tinha sargento Gil, Pacheco, Nivaldo... 

O SR. TONICO FERREIRA – Uma guarnição, só?  

O SR. TONICO FERREIRA – Tinha uns oito elementos, mais ou menos... 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que demorou 

umas dez horas, Dojival? Dá um “break”, dá um “break”, da um “break”.  Espera aí... 

Por favor. Olha, que pena que a Lúcia Rodrigues não estava entrevistando esse homem, 

entrevistando, senão ela ia contar tudo. Não ia pegar mole desse jeito.  

Ô Dojival, repete isso que é importante. Quer dizer, o vazamento começou uma 

hora... 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O vazamento, segundo ele próprio admite, quer 

dizer, autoridade policial que foi chamada, começa às 13h, e às 00h30 do dia 24... 13h 

do dia 24, 13h, e o incêndio começa às 00h30 do dia 25, ou seja, nós temos aí onze, 

quase 12 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vivian, volta um pouco 

essa... Que essas perguntas do Nascimento, p***, que loucura... 

* * * 
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- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

 O SR. TONICO FERREIRA – E isso foi feito? Só depois que ele chegou que a 

Petrobrás chamou os bombeiros? 

O SR. – Não, porque o engenheiro não chegou e já houve, se percebia a chama 

lá na frente como esta aí que já vinha vindo varrendo tudo aqui... 

O SR. TONICO FERREIRA – Aí, o senhor mesmo tomou a iniciativa de 

chamar? 

 

* * * 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, Vivian, sabe o que que 

acontece? Aqui na Casa, o que é vídeo não vira áudio. Então, na transcrição todos os 

vídeos que nós expusemos tem que pedir para ser transcrito o áudio, tá, senão não entra 

na transcrição.  

Volta, Dojival.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Dá para vocês observarem aqui que, além do lapso 

temporal, quer dizer, além do tempo de quase 11, 11 horas e meia, uma da tarde, meia-

noite e meia do dia 25, um tempo em que haveria toda da condição de retirada, de 

remoção, uma operação de evacuação de toda essa população sem que tivesse havido 

uma vítima sequer. Não foi uma hora, foram 11 horas e meia, declaradas aqui. E uma 

outra coisa que é possível observar aqui, Adriano, e que ele confirma é o seguinte: 

mesmo após o vazamento, durante esse tempo inteiro, a Petrobrás não chamou os 

bombeiros porque condicionava a chamada, ao acionar os bombeiros, à presença de um 

engenheiro da empresa. Isso, obviamente, atrasou e muito qualquer providência, mas o 

básico aqui é notar o seguinte: o período de tempo para evacuação foi mais do que o 

suficiente, 11 horas e meia. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Só uma coisa. Vocês que 

viram isso tudo porque eu estava querendo ver se a Vivian agora não podia... Aquele 

senhor que vinha depor, não veio, só tem o áudio. Ah, está mandando. Então, ah, é. 

Então, tá bom. Vamos ver mais um pouquinho, não é. Vejam o que vocês acham 

relevante porque isso é o principal, esse lapso aí.  

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – André Louro. Acho importante destacar 

que, antes, o senhor Mário de Freitas, antes, que fala pela Petrobrás, ele também fala no 

início do vazamento a partir da uma da tarde. E quando o tenente fala “As empresas 

foram chamadas porque Cubatão, além da questão do corpo de bombeiros, existe o 

PAM, inclusive esse rapaz que prestou depoimento na audiência pública de Cubatão, ele 

foi acionado pelo PAM, ele veio através de uma das indústrias, que é o Sérgio Soares, 

que é o Plano de Auxílio Mútuo. As indústrias, através dos seus brigadistas, auxiliam o 

corpo de bombeiros, nesses momentos aí de dificuldade.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

 O SR. –  Eu tomei a iniciativa e, através da minha viatura, acionei o bombeiro 

e acionei o comando... (Avanço no vídeo.) 

O SR. NILAURIL PEREIRA DA SILVA – Tem um embriagado aí, 

possivelmente deve ter perdido um parente dele, e começa a falar besteira. O tenente do 

policiamento chamou o bombeiro; quatro minutos depois, estamos no local.  

A situação era tão grave que bombeiro nenhum do mundo conseguia apagar 

esse fogo (Choro). 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor está se queixando que o senhor 

considera uma ingratidão, enfim? 
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 O SR. NILAURIL PEREIRA DA SILVA – Não, eu acho que foi um desabafo 

meu como comandante de uma unidade que presta serviço para a população. (Choro.) 

Vinte minutos depois eu estava aqui. Tomamos todas as providências que se podia 

tomar. Tô sofrendo como eles. Estamos retirando os cadáveres do local como se fossem 

nossos filhos.  

Então, nós não admitimos uma coisa dessas. Então, foi um desabafo meu, só 

isso.  

O SR. CARLOS DORNELLES – Vamos conversar aqui com alguns moradores, 

o senhor estava aqui no momento da explosão? Mora aqui? 

O SR. – Moro aqui na Vila São José.  

O SR. CARLOS DORNELLES – Muita gente não consegui fugir?  

O SR. – A maioria, quase toda, da Vila São José não, nenhuma delas. Tem 

muita gente aí subterrada aí no meio da cinza.  

O SR. CARLOS DORNELLES – Ficou muito tempo vazando a gasolina antes 

de explodir?  

O SR. – Mais de quatro horas de vazamento. 

O SR. CARLOS DORNELLES – Não se tomou nenhuma providência?  

O SR. –  Até agora... 

O SR. CARLOS DORNELLES – Não tomou nenhuma providência? 

O SR. –  Do incêndio, até agora, não, que atingiu até o mangue. Até dentro do 

mangue atingiu, que é fora da vila, que é do outro lado o mangue, que os tubos dão pra 

ver, isso aí ninguém quis tomar providência desse caso aí do vazamento do gás ou de 

qualquer combustível aí.  

O SR. CARLOS DORNELLES – Ok. Muito obrigado. Nós voltamos outras 

vezes aqui de Cubatão para mostrar as consequências do incêndio. 

 Direto de Cubatão, Carlos Dornelles.  

(Avanço no vídeo). 
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O SR. NILAURIL PEREIRA DA SILVA – Então, nós tomamos as 

providências que nós deveríamos tomar e nós não aceitamos esse tipo de comentário... 

 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Esse é o capitão Nilauril, comandante do corpo de 

bombeiros. Nilauril. 

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. CARLOS NASCIMENTO – O senhor, como bombeiro, como 

especialista deste assunto, o senhor acha que houve negligência ou problemas nos 

hospitais? 

O SR. –  (Ininteligível) 

O SR. CARLOS NASCIMENTO – Muito obrigado.  

Está gravando? O nome do coronel é Nilauril Pereira da Silva, comandante 

geral dos bombeiros do Litoral.  

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Mas eu desconheço as 

informações.... 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Esse é o engenheiro que teria sido chamado como 

condição para a presença dos bombeiros.  
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* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

 O SR. TONICO FERREIRA – O senhor é do TEDEP, não é? 

 O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Sou do TEDEP. 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor tem pelo menos ideia da causa do que 

aconteceu aí? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –Nós vamos analisar isso aí.  

O SR. TONICO FERREIRA –  O senhor é o engenheiro que mora em Santos? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Sim. 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor é que foi avisado de madrugada que 

havia um problema aqui? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Eu fui avisado de madrugada.  

O SR. TONICO FERREIRA – Certo. Há uma informação da polícia... 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –Como eu e todos os outros colegas. 

O SR. TONICO FERREIRA – Perfeito. Agora, pela experiência que o senhor 

tem como técnico, analisando assim, à primeira vista, como é que o senhor define isso o 

que aconteceu?  

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Bom, isso aí tem que analisar 

primeiro para saber o que realmente ocorreu. 

O SR. TONICO FERREIRA – Sei. Aí era uma emenda no tubo ou alguma 

coisa ou não? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –A gente não sabe. Tem que descobrir.  

O SR. TONICO FERREIRA – Certo. A gente tem uma informação de que o 

bombeiro avisou aqui na Petrobrás que estava acontecendo o problema e o segurança 
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disse que só poderia chamar os bombeiros depois que o engenheiro viesse aqui para 

analisar a situação. O senhor tem conhecimento disso?  

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Desconheço essa informação. 

O SR. TONICO FERREIRA – Sei. Está certo. Agora, só queria que o senhor 

me explicasse a função desse duto que passa por aqui. Ele levava o quê, de onde para 

onde? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –Levava, se não me engano, gasolina 

de aviação para recape aqui para Alemoa.  

O SR. TONICO FERREIRA – Quer dizer, saía daqui da refinaria de Paulínia 

e.... 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Não é bem gasolina de aviação, é 

gasolina mesmo. 

O SR. TONICO FERREIRA – Gasolina mesmo para embarque aqui no porto. 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –Embarque no porto. 

O SR. TONICO FERREIRA – Sei, sei. O senhor não pode, nessa altura, ainda, 

determinar a causa do acidente? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Tem que analisar. Aí nós temos os 

inspetores. Os inspetores vão analisar, né, para chegar à conclusão do que pode ser.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, me diga uma coisa, quando há um 

problema desse num tubo não é possível verificar num painel de controle de que está 

havendo um vazamento? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Isso já detectado, de imediato, que é 

o vazamento é detectado.  

O SR. TONICO FERREIRA – Então, por que você demorou tanto assim para 

tomar uma providência? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –É o seguinte: existe uma inércia, né!  

O SR. TONICO FERREIRA – Inércia de quem? 
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O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Inércia. O líquido que corre dentro 

disso aí corre a três quilômetros. Isso já dá para você notar.  

O SR. TONICO FERREIRA – Certo. Agora, me diga uma coisa... 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES –  Essa gasolina vem lá de São Paulo. 

O pessoal bloqueia, logo que sabe já bloqueia ali.  Bloqueia aqui no “nove virgula 

oito”.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, o senhor sabe a hora que foi descoberto 

em que havia o vazamento, por parte dos técnicos, na refinaria? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Olha só, eu não era o engenheiro de 

plantão.  A cada fim de semana fica um engenheiro de plantão. Esse engenheiro de 

plantão é quem deve saber com precisão, mas eu acredito que deve ter sido lá pelas... 

entre 11 e meia noite.  

O SR. TONICO FERREIRA – Sei. Quando se descobriu, imediatamente se 

parou de correr gasolina pelo tubo?  

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – É. Foi de imediato. 

O SR. TONICO FERREIRA – Certo. Agora, por que que quando a Petrobrás 

descobriu lá dentro nos painéis ela não veio aqui avisar imediatamente o pessoal para 

sair e se chegou a inundar tudo isso com gasolina? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Olha, eu não estive aqui presente 

aqui.  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor não pode responder? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Só para ter uma ideia, pelo o que 

você está me falando aí, mesmo conhecendo aqui, para evacuar o pessoal é difícil, não 

é fácil, mas eu desconheço as informações aí, viu? O pessoal só, só a hora da casa 

caindo.  

O SR. TONICO FERREIRA – Agora, a questão da inércia, eu queria que o 

senhor me explicasse como é que funciona isso aí, essa demora que o senhor falou?  
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O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Não, o senhor está com um carro, é 

um exemplo, está com um carro em alta velocidade, você não breca de uma vez, tem um 

certo... 

O SR. TONICO FERREIRA – Tá bom. Como é o primeiro nome do senhor. 

Teles é o sobrenome? O nome como é que é? 

O SR. ERNILTON FERREIRA TELES – Ernilton Ferreira Teles.  

O SR. TONICO FERREIRA – Ok. Muito obrigado, viu.  

A SRA. – Como é que o senhor explica o que aconteceu?  

(Som de helicóptero) 

 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Isso já é na manhã do dia 25.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. CARLOS DORNELLES – Vamos lá, desce.  

A SRA. – Eu vou lá, viu. Dá licença, por favor. Como é que o senhor explica o 

que aconteceu? 

O SR. SHIGEAKI UEKI– Eu vou me encontrar com o governador para 

conversar sobre o assunto. Eu já tive a oportunidade de dar entrevista sobre o assunto. 

Mais tarde eu poderei fazer os comentários, mais tarde. 

A SRA. – Que providências a Petrobrás vai tomar agora? 
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* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Esse é o Shigeaki Ueki.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. SHIGEAKI UEKI – Vai tomar todas as providências possíveis e nós 

vamos tomar ainda muito mais providências para dar assistência às vítimas. Tudo o 

que for possível nós faremos. 

A SRA. – Com relação a esse pessoal que foi desabrigado o que que a empresa 

vai fazer? 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Mais tarde eu poderei comentar.  

A SRA. – Governador, como é que o senhor está vendo está situação toda aqui. 

O SR. FRANCO MONTORO – É uma tragédia indescritível, é difícil a gente 

ficar com o coração em ordem vendo esses mortos, mas o que consola é ver a 

solidariedade de toda população, as roupas, a comida, tudo o que começa a chegar 

para atendimento daqueles que foram desabrigados.  

A SRA. – Bom, aqui são cerca de 1000 pessoas que perderam as suas casas, 

seus parentes, não tem para onde ir. O que que vai acontecer com essa gente toda? 

O SR. FRANCO MONTORO –  Nós acabamos de tomar providências nesse 

sentido. Tivemos uma reunião com a direção da Petrobrás, prefeito, presidente da 

Câmara, presidente da Assembleia Legislativa. Estamos verificando as áreas que 

podem ser destinadas para a habitação dessas pessoas, já determinamos a abertura de 

inquérito policial para apurar as responsabilidades daqueles que, por desídia, 

provocaram este problema, mas acima de tudo as providências imediatas que serão 

tomadas para remover este problema que é uma ofensa à dignidade da pessoa humana.  
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A SRA. – Até que essas pessoas tenham um lugar onde morar, elas vão ficar 

aqui? 

O SR. FRANCO MONTORO – Nós estamos providenciando, as primeiras 

providências aqui já houve o atendimento graças à iniciativa das autoridades 

municipais do prefeito, das autoridades locais, das empresas, das famílias, imprensa, 

rádio e televisão pedindo que se mandem alimentos, agasalhos, roupas e colchões, está 

se dando um atendimento de emergência, mas imediatamente devem ser tomadas 

medidas para criar condições de cada um deles ter o seu terreno, a sua casa e poderem 

recomeçar a sua vida num lugar onde haja segurança.  

A SRA. – Governador, a Petrobrás entregou um relatório à Cetesb dando conta 

dos motivos desse acidente todo. O senhor já tem conhecimento do teor deste relatório 

que não foi divulgado à imprensa? 

O SR. FRANCO MONTORO –  A Petrobrás acaba de fazer parte, junto com 

Portobrás, como órgãos federais, os órgãos do estado, representando o Governo do 

Estado, está ali o presidente da Cetesb, (Ininteligível), a Câmara Municipal, o prefeito 

municipal, o representante da Assembleia Legislativa, o representante das empresas e o 

representante dos trabalhadores.  

Esta comissão está examinando todos esses estudos e vendo as providências que 

devem ser adotadas.  

A SRA. – O senhor tomou conhecimento deste relatório? 

O SR. FRANCO MONTORO – Não. Este relatório não chegou às minhas mãos 

até este momento, mas eu estou tomando contato com este problema. Eu interrompi 

uma reunião do secretariado, que estava reunido em São Paulo, para vir pessoalmente 

demonstrar o grau de importância e a gravidade que atribuímos a estes acontecimentos 

e a necessidade de providências que devem ser tomadas com a colaboração de todos 

para o rápido atendimento dos problemas imediatos e de problema que, a médio prazo, 

a situação de Cubatão exige.  

A SRA. – Qual é o teor deste relatório que a Petrobrás entregou à Cetesb? 

O SR. DERMAZELAIC – É. Você está especificando muito o relatório. Na 

verdade, o que tem, o que foi divulgado, em inúmeras reuniões, é um alerta da 
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Petrobrás, e eu sou testemunha disso, com relação ao risco de ocorrer esse acidente 

como de fato ocorreu. 

A SRA. – Esse acidente já estava sendo previsto, de certa maneira, pela Cetesb?  

O SR. DERMAZELAIC – Não apenas pela Cetesb, pela prefeitura, foram 

vários órgãos do estado. 

A SRA. – E já tinha acontecido outros vazamentos anteriores? 

O SR. DERMAZELAIC – Não, porque a probabilidade desse acidente ocorrer 

era muito óbvia?  

A SRA. – Por quê? 

O SR. DERMAZELAIC – Porque havia uma canalização de gasolina. Sobre 

esta canalização, uma série de casas sobre palafitas. A maré alta inunda essas casas 

por baixo, a gasolina é mais leve do que a água. Então, a ocorrência de um vazamento, 

durante à noite, espalha gasolina por baixo das casas numa extensão muito grande. 

Ora, basta um fósforo, uma faísca – por menor que seja – para desencadear um 

incêndio. Foi exatamente isso que ocorreu.  

A SRA. – A Petrobrás tinha sido alertada, então, já, deste risco? 

O SR. DERMAZELAIC – Não. A Petrobrás alertou a todas as autoridades e 

vem fazendo isso há muito tempo com relação a este problema.  

A SRA. – Agora, que providências ela mesma tomou para evitar que o acidente 

acontecesse?  

O SR. DERMAZELAIC – Veja bem: acidente é sempre acidente, quer dizer, a 

causa do acidente vai ser apurada em... 

A SRA. – Agora a Petrobrás tomou alguma providência para evitar que esse 

acidente viesse acontecer?  

O SR. DERMAZELAIC –   Veja bem: existem dois níveis nesta sua resposta. 

Existe a causa propriamente dita do acidente. Esta está sendo apurada através de 

inquéritos que já foram abertos e todo o rigor será adotado para a apuração das 

responsabilidades do acidente. Agora, a probabilidade da ocorrência de um acidente 
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deste tipo foi levantada pela Petrobrás porque a existência de casas sobre palafitas nas 

proximidades de uma tubulação de gasolina é completamente conflitante, é uma 

situação que não deveria ocorrer, mas infelizmente ela existiu.  

A SRA. – O seu nome, por favor. 

O SR. DERMAZELAIC – Dermazelaic, presidente da Cetesb. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Werner não falou uma 

coisa aqui que tinha a zona de proteção dos tubos não estava assegurada. Falou isso, 

falou tudo isso. Esse alemão é um picareta. Ele falou tudo, mas não falou nada. Esse é 

um sem vergonha. Graças a Deus.  

 

O SR. – Ô, Dojival, com relação ao depoimento daquele... Teles, né? Então, 

qual... como é que é? Você falou o nome. Então, pelo o que eu já havia vasculhado na 

ação penal, acabei de conferir, pelo menos o que eu destaquei desses depoimentos, 

parece que não tem esse depoimento dele nos autos. 

Então, já prevendo uma falta desse depoimento, essa confissão dele aí da inércia 

é importante fazer a transcrição.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Bem lembrado. Por favor. Pode passar, pode 

passar.  

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. – O período de radicação das favelas.... 
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* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Essa é a chegada do governador Montoro, na 

manhã do dia 25.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. TONICO FERREIRA – Governador, agora que o senhor viu o desastre 

lá de cima, o que o senhor tem a dizer?  

O SR. FRANCO MONTORO –  ... 

 

* * * 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O Antônio Carlos Ferreira, o Tonico.  

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. FRANCO MONTORO –  Desde a madrugada, estou tendo notícias do 

que está acontecendo. A Defesa Civil toda está mobilizada, o Corpo de Bombeiros e 

suas várias seções foram orientados para dar assistência às vítimas, o serviço do fundo 
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de solidariedade pôs à disposição do material, colchões, alimentos, as prefeituras 

locais, as prefeituras vizinhas estão colaborando. E eu venho pessoalmente para ver o 

que se pode fazer em aditamento das providências já tomadas.  

O SR. TONICO FERREIRA – Com relação a algum plano aqui para a região, 

a região que sempre teve muitos planos e muito pouca realização, algum plano para 

conter os perigos, problemas de poluição aqui da cidade?  

O SR. FRANCO MONTORO – Há vários programas relativos não apenas à 

poluição, mas a outros problemas, inclusive, de risco de desabamento. Há várias 

providências que já estão sendo tomadas pelos vários órgãos ligados à matéria, mas 

este acontecimento de hoje parece que se liga a um fato imprevisível. Eu vou junto com 

as autoridades que vão (Ininteligível), neste momento, examinar as causas dos 

problemas e as medidas que poderão ser tomadas de emergência e a prazo mais longo 

para enfrentar esse problema que inegavelmente está merecendo enérgica providência. 

O SR. TONICO FERREIRA – Nós ouvimos algumas testemunhas aqui, 

governador, que o vazamento começou ontem de manhã, ontem de manhã já tinha 

pessoas sentindo cheiro de gasolina. A Petrobrás foi avisada, chegou até o local e nada 

foi feito.  

O SR. FRANCO MONTORO – Eu vou verificar estes fatos agora... 

 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O Tonico fala que o vazamento começa de manhã. 

Ter ouvido testemunhas de que o vazamento começou, não uma hora, mas de manhã do 

dia 24.  

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  
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O SR. FRANCO MONTORO – Eu vou verificar esses fatos agora 

(Ininteligível) inclusive devem ser apuradas, mas acima de tudo tomar as medidas para 

que o episódio não se repita e que as vítimas tenham toda assistência do poder público.  

O SR. NEI SERRA – Entretanto, aqui a população carece realmente de uma 

infraestrutura básica. O BNH ainda não apresentou um projeto sério de radicação das 

favelas aqui. (Ininteligível) há uma profunda carência habitacional... 

 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – É agora. Este é o Nei Serra, representante do 

Ciesp.   

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. NEI SERRA – Isso tem (Ininteligível) de todas as indústrias no sentido 

de solucionar esse problema, mas é preciso que o BNH se conscientize da importância 

de desenvolver um programa desse tipo aqui. 

O SR. TONICO FERREIRA – Mas o que que as empresas podem fazer aqui 

pela região? 

O SR. NEI SERRA – As empresas, inclusive, estão estudando até possibilidade 

de construir uma empresa de desenvolvimento para que elas possam, inclusive, carrear 

recursos para ajudar o Poder Público porque elas não podem assumir função do Poder 

Público.  

O SR. TONICO FERREIRA – Senhor Nei, há alguns meses eu vim fazer um 

Globo Repórter aqui e o senhor disse que esta região era segura, que aqui não existiam 
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problemas. No entanto, aqui os bombeiros já retiraram 60 cadáveres aqui de dentro. O 

que o senhor tem a dizer, o senhor como representante das empresas?  

O SR. NEI SERRA – Tenho a dizer e posso lhe responder. Posso lhe responder 

o seguinte: isto aqui... 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor que não me deixou entrar nas 

empresas, nunca permitiu que a imprensa entrasse nas empresas... 

O SR. NEI SERRA – Absolutamente, absolutamente, porque nós não 

permitimos foi... 

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor não permitiu entrar dentro das 

empresas aqui, senhor governador... 

O SR. NEI SERRA – Nós não permitimos... 

O SR. TONICO FERREIRA – O (Ininteligível) que o senhor diz não são os 60 

cadáveres que são retirados daqui, senhor Nei.  

O SR. NEI SERRA – Isso era plenamente previsível, eu admito ainda o 

seguinte: isso aqui era plenamente previsível. 

O SR. TONICO FERREIRA – E por que não foi feito nada? 

O SR. NEI SERRA – Construiu-se aqui uma favela em cima de uma tubulação 

de oleoduto. Foi alertado diversas vezes a profunda necessidade de uma ação imediata 

em cima do problema. Entretanto, o que nós vimos foi omissão até hoje. 

O SR. TONICO FERREIRA – Omissão das empresas também.  

O SR. NEI SERRA – As empresas não têm o dever do Poder Público.  

O SR. TONICO FERREIRA – Aqui se trata de uma empresa. Foi a Petrobrás 

responsável pelo vazamento aqui... 

O SR. NEI SERRA – Eu não acredito que foi a Petrobrás e é responsável.  

O SR. TONICO FERREIRA – Como o senhor sabe, então? Quem foi o 

responsável? 
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O SR. NEI SERRA – Eu peço que essa pergunta seja dirigida para a Petrobrás. 

Eu acho que esta pergunta tem que ser dirigida para a Petrobrás. 

O SR. TONICO FERREIRA – Por que ela não é culpada? 

O SR. NEI SERRA – Eu não posso julgar, eu acho que tem que ser apuradas as 

causas da ocorrência como precisamente o governador acabou de dizer aqui. Agora, o 

que eu posso dizer é o seguinte: é que há muita negligência e muita incompetência. 

O SR. TONICO FERREIRA – Por parte das empresas? 

O SR. NEI SERRA – Não. Por parte, acho que de todos, de toda a sociedade, 

está certo? Acho que toda a sociedade tem uma certa culpa do que aconteceu aqui. 

Acho que a sociedade tem uma certa culpa do que aconteceu aqui hoje.  

 

* * * 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Nós temos culpa, viu pessoal!? 

 

* * * 

 

- É feita a exibição de um vídeo (continuação).  

O SR. TONICO FERREIRA – (Ininteligível) autoridades aqui de Cubatão, o 

senhor, inclusive, sempre disseram que os problemas aqui de Cubatão, está ali o 

prefeito, (Ininteligível) de Cubatão, sempre foram criados pela imprensa, inclusive a 

TV Globo.  

O SR. NEI SERRA – Não. Eu nunca disse isso. Eu posso dizer o seguinte: o que 

eu posso lhe dizer: eu acho que o momento é para união de todos, nós temos que unir 

todas as forças da sociedade. Todas, Poder Público, indústrias, comunidade, todos. 

Acho que o momento é para isso.  
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O SR. TONICO FERREIRA – Mas isso aqui já era esperado, não era? 

O SR. NEI SERRA – Eu acho que.... 

A SRA. – O senhor disse que era previsível.  

O SR. NEI SERRA – No momento em que tem uma tubulação de oleoduto 

passando e que se constrói casas em cima de uma tubulação de oleoduto podem 

acontecer ocorrências como esta, elas são plenamente previsíveis a meu ver. Ainda 

digo mais: ocorrências como esta podem acontecer na Vila Parisi a qualquer momento. 

Lá tem uma tubulação, inclusive, altamente perigosa passando por ali. Podem 

acontecer nas encostas da serra. O Governo do Estado se preocupou profundamente 

por isso; inclusive, está fazendo um trabalho muito grande no sentido de remoção da 

população nas encostas... 

O SR. TONICO FERREIRA – O que o senhor tem a dizer, senhor governador? 

O SR. FRANCO MONTORO – Eu vejo nestes problemas uma causa 

fundamental: a população, certamente, sentiu a gravidade da situação e dos seus 

problemas. Uma das causas que é preciso não esquecer é que Cubatão está sendo 

considerada área de segurança nacional e se considera área de segurança nacional 

aquela que não deve escolher o seu governo.  

O SR. TONICO FERREIRA – O senhor acha que se houvesse mais 

(Ininteligível) levou a essa situação aqui? 

O SR. FRANCO MONTORO – Ah, não tenho dúvida nenhuma de que se 

houvesse uma participação maior da população (Palmas.) nós teríamos uma 

participação maior da apresentação dos problemas e na sua solução, mas esse não é o 

momento de atirar pedra. É o momento de nós, condoídos com esta situação terrível, 

verificarmos as providências que se devem tomar. É preciso que cada um reconheça a 

sua parte de responsabilidade, mas que acima de tudo se disponha a mudar os rumos 

de Cubatão.  

Eu acho que uma primeira providência é fazer com que a população de 

Cubatão, que é a primeira interessada na sua segurança, possa escolher, como todas as 

cidades do Brasil, a sua autoridade.  
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Eu não faço limitação a ninguém, não faça nenhuma acusação, mas a estrutura 

de Cubatão se ressente desta falta de participação da comunidade que se dá através da 

eleição direta do prefeito pela sua população. (Palmas.)  

O SR. – Durante a madrugada, 70... Isso deu possibilidade.... 

O SR. FRANCO MONTORO – Houve através da eleição direta (Ininteligível) 

segurança nacional... através da eleição de...  

A SRA. – Aqui ao nosso lado, está o doutor Luiz de Camargo da Fonseca e 

Silva que é secretário de saúde de Cubatão. Como é que funcionou todo o esquema 

para atendimento aos feridos?  

O SR. LUIZ DE CAMARGO DA FONSECA – Inicialmente, a primeira 

providência é sempre tomada pela Defesa Civil Municipal e ela aciona, então, os 

demais órgãos do munícipio, dos munícipios vizinhos e do estado. E assim, com o 

acionamento da Condege apareceram aqui, imediatamente, os socorros vindos dos 

municípios das prefeituras de São Vicente, Guarujá, Cubatão, Santos e do ABC. As 

indústrias, a Polícia Rodoviária, Dersa, agora, a Defesa Civil do Estado, o Corpo de 

Bombeiros, efetivamente, que foi o primeiro a aparecer. Enfim, houve uma 

manifestação incrível de solidariedade... 

A SRA. – O senhor diria que nesta parte, então, de atendimento a situação está 

sob controle?  

O SR. LUIZ DE CAMARGO DA FONSECA – Atendimento sim, tanto que o 

Corpo de Bombeiros, inclusive, conseguiu isolar – praticamente – uma grande parte da 

vila, que se não fosse o Corpo de Bombeiros teria queimado também. A ação foi muito 

pronta. 

A SRA. –  As indústrias... A Cosipa, por exemplo, está colaborando. Os 

funcionários estão aqui, espontaneamente, alguns deles recrutados pela própria 

empresa para doação de sangue. É isso? 

O SR. LUIZ DE CAMARGO DA FONSECA –  Sim, agradecemos inclusive  a 

essa colaboração. Temos recebido lá na centralização dos serviços, que é no centro 

esportivo, uma manifestação das indústrias e das entidades oferecendo sangue, 

alimento, roupa, trabalho, mão de obra, enfim, tudo. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



92 
 

  
 

 A SRA. – E o que que está precisando agora?  

O SR. LUIZ DE CAMARGO DA FONSECA – Quase de tudo, mantimentos, 

principalmente, de uso imediato: pão, bolacha, leite, roupa, agasalho... 

A SRA. – E isso deve ser encaminhado para onde, doutor Luiz? 

O SR. LUIZ DE CAMARGO DA FONSECA – Para o Centro Esportivo de 

Cubatão, onde está centralizado o atendimento.  

A SRA. –  E aqui também o doutor Pedro Tossa de Sá, que é o superintendente 

da Santa Casa. Aqui na Santa Casa está tudo bem ou está precisando de alguma coisa? 

O SR. PEDRO TOSSA DE SÁ – Felizmente, o hospital de Cubatão mantém 

uma equipe permanente de sete médicos plantonistas. Isso deu possibilidade a que a 

Santa Casa prestasse permanentemente o atendimento a todos os acidentados, sendo 

que os de caráter mais grave foram removidos para a unidade de queimados da Santa 

Casa de Santos, do Hospital dos Estivadores de Santos e para a Beneficência 

Portuguesa de Santos.  

Nós estamos, no momento, com 12 pessoas atendidas, internadas, sendo que as 

demais que já foram atendidas já foram dispensadas porque os ferimentos eram de 

caráter leve.  

Sabemos que durante o dia de hoje teremos todo o lado emocional de um 

acontecimento desses, então, teremos uma série de outros problemas médicos que já 

não serão os problemas de queimaduras.  

A SRA. – O hospital, no momento, está precisando de alguma coisa que alguém 

possa encaminhar pra cá? 

O SR. PEDRO TOSSA DE SÁ – Felizmente, a solidariedade da população num 

apelo que fizemos às 2h trouxe ao hospital, durante a madrugada, 70 doadores de 

sangue.  E agora, com a equipe que a Cosipa nos trouxe, nós estamos plenamente 

capacitados para dar prosseguimento ao atendimento médico da população.  

A SRA. – Está bastante queimada aqui na perna, aqui no corpo e bem ali na 

cabeça. Mais aqui. Uma delas é a Regina Lúcia Nieno. Quantos anos você tem, 

Regina? 
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A SRA. REGINA LÚCIA NIENO – Quinze anos.  

A SRA. – Como é que foi? Você estava em casa quando aconteceu?  

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO –  Eu estava em casa, aí minha irmã me 

chamou que estava um cheiro forte. Aí quando eu fui lá ela me mandou buscar minha 

irmã, eu fui buscar ela e começou. Aí não quis acordar e minha irmã bateu o pé na 

porta. Aí quando nós entramos a casa já tinha explodido. A minha irmã pegou ela e me 

jogou pra fora. E depois eu fui arrastando pelo chão.  

A SRA. – E aí, o que que você queimou? 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO –   Só queimei o pé, o braço e as costas.  

A SRA. – Como você está agora? 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO –  Agora eu estou melhor. 

A SRA. –  A sua família toda se salvou? 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO –  Salvou. 

A SRA. – Você já tinha sentido que esse acidente podia acontecer algum dia lá 

na sua casa? 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO –  Nunca.  

A SRA. – Nunca sentiu medo de... 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO –  Nunca senti medo, não. 

A SRA. – E agora? Para onde você vai voltar a morar? 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO – Ah, não sei. Depois, isso a gente resolve. 

Meu irmão... 

A SRA. – Que a casa... 

A SRA. REGINA LÚCIA NIENO – A casa está em pé. Depois a gente resolve.  
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A SRA. – Uma outra moça que está internada aqui é a Marilande Silva 

Magalhães. Vamos ver como é que ela está. Quem é a Marilande? Você? Como é que 

você está, Marilande? 

A SRA. MARILANDE SILVA MAGALHÃES – Estou... 

A SRA. – Queimou o braço?   

A SRA. MARILANDE SILVA MAGALHÃES – É... 

A SRA. – Está doendo muito?  

A SRA. MARILANDE SILVA MAGALHÃES – Tá. 

A SRA. – Mas agora já está cuidada, né? 

A SRA. MARILANDE SILVA MAGALHÃES – É. 

A SRA. – Como é que foi?  

A SRA. MARILANDE SILVA MAGALHÃES – A gente estava dor... 

 

* * * 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, boa tarde! Que estava escuro. Nós 

vamos retomar aqui a audiência na fala das pessoas que vão compor a Mesa aqui. É... 

Dojival Vieira e os demais. Acho que o Dojival apresenta porque... Deixa eu ver se tem 

o nome aqui. Luiz Marcelo, por favor, André Simões Louro e Marcelo Ariel, né!? São 

os que... E quem começa a falar?  

Eu acho que vocês trouxeram bastantes elementos pra quem não conhece ou não 

conheceu essa... não sei se é mais do que tragédia, isso, é mais do que tragédia. Eu não 

estou encontrando um nome para definir o que que foi a Vila Socó e as suas 

consequências e a falta de interesse, a falta de interesse do Poder Público em esclarecer 

e assumir essa responsabilidade.  
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Eu acho que quem viu todas essas filmagens e esses documentos acho que já 

ficou bastante esclarecido o episódio. Acho que vocês vão reforçar, vai ser interessante 

também ver as propostas concretas para gente dar continuidade.  

Então, com a palavra, Marcelo Ariel.  

 

O SR. MARCELO ARIEL – Bom. Marcelo Ariel. Sou escritor. E eu sei que 

não é tarefa da Comissão da Verdade julgar de modo..., cumprir a função do Judiciário. 

Fica claro para mim aí, primeiramente, que a dívida social das indústrias, naquela 

região, é incalculável. Não existe como você medir e o que eu posso iniciar dizendo 

para vocês é que eu acuso sim a Petrobrás, a Fiesp, a Ciesp, não apenas do genocídio 

praticado contra essas pessoas, como também de manobras, vamos dizer assim, nada 

sutis, para que não fosse retomado, vamos dizer assim, de ocultação e manobras e 

manipulações, para que a verdade dos fatos nunca viesse à tona.  

Como esta questão está muito acima da questão partidária, mas com conivência 

dos partidos políticos, sim.  

Nunca houve, em todo esse tempo aí, nenhum interesse de nenhum partido 

político que atua na região em estabelecer a verdade dos fatos. Então, podemos dizer 

que existe uma cumplicidade sim, existe uma, não vamos dizer culpa – apenas – das 

indústrias e de todo este sistema.  

A primeira coisa a avaliar aí é que o pensamento que criou essa tragédia se 

chama hoje desenvolvimentismo, é o mesmo pensamento.  

Este tipo de coisa aconteceria de novo hoje que é o pensamento que está em 

vigência. No pensamento empresarial e industrial é o mesmo pensamento.  

Então, que isso sirva pelo menos, que esse levantamento aqui sirva para 

conscientizar as novas gerações e o pensamento empresarial de que a questão humana 

está muito acima da questão do valor econômico.  

Infelizmente, o Brasil, o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo e Cubatão, 

que é vítima do Brasil, de certa forma, e desse tipo de pensamento, ainda é vítima disso, 

colocam os valores econômicos acima dos valores humanos.  
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(Ininteligível) pela Comissão da Verdade. Esta verdade que está sendo – vamos 

dizer assim – evocada aí é a verdade do valor humano contra a ficção de que o valor 

econômico é um resgate desse valor humano, que não é.  

A princípio, o que podemos julgar disso tudo aí? Que se inicia aí, com esse 

processo, um pagamento assim de uma dívida incalculável, que nunca vai ser... O que 

que é o valor de uma vida humana? Vida humana vale mais do que todas as indústrias 

de Cubatão. Não é nem questão de saber quantos morreram, a questão de saber quantos 

não conseguem viver.  Não se trata apenas de um incêndio, de um genocídio ou de uma 

tragédia, se trata de uma região e de um processo de industrialização desumano, brutal, 

que eu considero até fascista, que nunca levou em conta o valor da vida humana.  

Então, a minha fala é nesse sentido, de que a minha participação aqui é de 

levantar, continuo estudando a questão e, através desses dados que serão levantados, 

chegarmos a uma medida e a uma – digamos assim – conscientização para as próximas 

gerações e coloque o ser humano como o centro da vida e não mais o valor econômico. 

E não se trata da Vila Socó.  

Eu posso dizer para vocês que existem hoje em curso no Brasil, vamos falar 

assim, entre aspas, “uma cubatonização do Brasil”, essa visão que virou Vila Socó, esse 

pensamento, é imposto para o Brasil inteiro.  

A consciência ecológica, que existe agora e não existia na época, podemos até 

dizer que isso foi até um fator que levou, que culminou nesta grande tragédia, aquilo 

que se chama de tragédia anunciada. Alegando tragédia anunciada é quando se coloca a 

vida humana abaixo do desenvolvimento ou do progresso como fazia antes a ditadura.  

Nós continuamos numa ditadura, só que a ditadura econômica, e esse processo 

que a Comissão da Verdade está levantando é o primeiro movimento contra esta 

ditadura econômica em defesa do valor da vida.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Obrigada, Marcelo. Então, nós vamos passar a 

palavra agora para o Dojival Vieira. 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu acho que essa reportagem não editada, 

assistimos a uma reportagem não editada e muito reveladora do que aconteceu. Acho, 

que depois dessa reportagem não editada fica muito evidente que, primeiro, primeira 

conclusão que a gente já tinha, que os autos confirmam e que esta reportagem não 

editada confirma, pela voz dos seus protagonistas, dos seus participantes, das 

autoridades. Primeira coisa, houve negligência, imprudência, imperícia, portanto, crime 

no antecedente, quer dizer, antes de acontecer o incêndio a Petrobrás não fazia por uma 

política dela, a Petrobrás, não fazia a manutenção das tubulações. As tubulações não 

eram, não eram... Não havia política de manutenção. Isso é uma primeira questão. 

Segunda coisa, houve um erro de operação. Os operadores que operavam o sistema do 

terminal de Capuava liberaram uma quantidade muito grande de gasolina, essa gasolina 

liberada encontra essas tubulações malconservadas e acontece o vazamento.  

Aliás, esta perícia, chama atenção, companheira Amelinha, esta perícia nunca foi 

feita. Esta perícia, ou seja, a Petrobrás tem elementos, tem condições técnicas para 

informar, para informar oficialmente qual foi, que horas começa exatamente o 

vazamento porque vocês viram aí que há contradições de horário. 

O Tonico Ferreira informa que de manhã já tinha testemunhas de que o 

vazamento tinha começado na manhã do dia 24. O superintendente informa que o 

vazamento teria começado uma hora da tarde e o incêndio começa meia-noite e meia do 

dia 25, portanto, num intervalo de 11 horas e meia, no mínimo, no mínimo. 

Então, há aí a responsabilidade da Petrobrás, que não só cometeu, praticou o erro 

de operação, liberando uma quantidade de gasolina, que através de perícia, e essa 

perícia nunca foi feita, pode-se estabelecer o quanto de gasolina foi liberado por aquelas 

tubulações, porque essa gasolina se dirigia ao Terminal de Derivados de Petróleo, a 

TEDEP do porto de Santos. Que aliás é incrível o grau de desinformação de quem era o 

responsável pelo sistema.  

O tal engenheiro, cuja a presença era necessária antes da presença dos 

bombeiros, não sabia informar. O que fala de inércia não sabia informar sequer o que 

estava sendo transportado nas tubulações. Isto é possível, a Petrobrás, por exemplo, e 

isto, companheira Amelinha, é uma coisa que eu acho que a gente precisa levantar, a 

Petrobrás tem condições de informar o que que de fato e tecnicamente aconteceu 
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naquele dia, qual o horário do início do vazamento na tubulação e quanto de gasolina 

vazou naquele período até que o fogo fosse debelado.  

A Petrobrás tem condições de dizer isso, tem condições de informar isso, eles 

têm o controle dessa operação e essas informações deveriam estar no processo.  

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Luiz Marcelo. Provavelmente, 

Dojival, esteja no processo porque existiram várias buscas de apreensões dos 

promotores, realizadas pelos promotores. Inclusive, estou fazendo adiantamento, alguns 

apontamentos aqui para futuros andamentos, como a Amelinha já fez o anúncio aí.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Mas doutor Luiz, se elas estão no processo, essas 

informações nunca foram divulgadas, elas nunca  foram divulgadas se elas estão, sendo 

verdadeiro, porque eu não tenho razão para dizer que não que elas estejam no processo, 

elas nunca foram divulgadas. Por que que isso é importante? Porque nós temos o 

depoimento do perito, do senhor Jorge Moreira, que não pôde vir hoje, e que trabalhou 

para o Ministério Público, da perícia das tubulações, que afirma o seguinte: “Não foram 

700 mil litros de gasolina, foram dois milhões de litros de gasolina que vazaram”. Essa 

é a informação que o senhor Jorge Moreira tem e vai prestar esse depoimento em outra 

oportunidade a nossa Comissão da Verdade da OAB de Cubatão.  

Esse aspecto é fundamental porque isso desvenda a “operação abafa”. Uma coisa 

é você ter 700 mil litros, o que já é uma quantidade muito grande de gasolina vazando 

sobre uma maré cheia debaixo de palafitas; outra coisa é você ter dois milhões de litros 

de gasolina. Três vezes mais. Então, esse é um aspecto.  

O outro aspecto é, então, a omissão da Petrobrás em não fazer a manutenção das 

tubulações e a negligência e imperícia na operação, liberando uma quantidade de 

gasolina por uma tubulação malconservada que resulta nos vazamentos. Em seguida, a 

Prefeitura de Cubatão, sob intervenção e governada por um prefeito indicado pelo 

regime militar, interventor militar, demora, no mínimo, pela voz das autoridades que 

são entrevistadas, demora, no mínimo, 11 horas e meia em absoluta inação, não toma 

nenhuma providência para promover a evacuação dessa população de uma área... 
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Estima-se que seis mil pessoas moravam ali, ou seja, 11 horas e meia e vocês viram a 

declaração do comando do policiamento dizendo que eles próprios, percebendo que o 

incêndio eclodiria a qualquer hora, eles próprios se encarregaram de sair batendo às 

portas e pedindo para as pessoas saírem. Quer dizer, e onde estava a Comissão de 

Defesa Civil? Aliás, descobrimos, inclusive, que o presidente da Comissão de Defesa 

Civil era o engenheiro Pedro Hildebrando da Silva que foi procurado, que foi convidado 

para estar nesta audiência pela companheira Vivian, da comissão, em que não esteve, 

não está e não justificou porque não estava e os telefones seguintes, segundo informa a 

Vivian, não foram respondidos, caíam na caixa postal. Presidente da Comissão de 

Defesa Civil. 

 Então, nós temos aí, mais uma vez, .... 

 

O SR. – Atual secretário de obras. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Atual secretário de obras, atual secretário de 

obras, de manutenção, atual secretário de obras de manutenção. Ele era o presidente da 

Comissão de Defesa Civil. 

 Então, a prefeitura, sob intervenção militar, demora 11 horas e meia, contando 

com o depoimento das autoridades, e não faz nada. Não é que promoveu, depois de 11 

horas e meia, promoveu uma operação de evacuação da população. Não, não faz nada! 

Não faz nada porque, meia-noite e meia, de acordo com o relatório da Cetesb, eclode o 

incêndio e aí, vocês também observaram, foi tudo muito rápido por quê? Maré cheia, 

700 a dois milhões de litros de gasolina vazando sob palafitas. A gasolina é mais leve, 

ela fica sobre a água, fica sobre a água, o primeiro palito de fósforo, a primeira ignição 

que aconteceu, o incêndio foi automático, a rapidez... Aliás, todos os depoimentos 

também afirmam isso, foi muito, foi tudo muito rápido e um detalhe: as pessoas 

estavam dormindo.  

Nós estamos falando de um episódio que acontece meia-noite e meia/uma hora 

da manhã. Eu não lembro, exatamente, se era sábado para domingo. Era sexta para 

sábado. O 25 é sábado, exatamente, exatamente.  
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O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – João. Só, só em relação a algum 

desavisado pode pensar: “Poxa, mas demorou.” E o Corpo de Bombeiros efetivamente 

acaba não sendo acionado. E o tenente entra com outros destacados de casa por casa. Aí 

tem que lembrar que Cubatão, naquele momento, vivia essa dupla censura diária de 

segurança nacional e o país em abertura do processo democrático, de maneira que a 

Petrobrás tinha uma força administrativa muito grande, um poder muito grande a ponto 

de (Ininteligível) pedir autorização para ficar aguardando se chamava ou não o Corpo de 

Bombeiros para ver se evacuava ou não. Algo que era iminente. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Exatamente. Bem lembrado, André. Então, o que 

acontece aí, a prefeitura, portanto, se omite de promover uma operação de evacuação 

daquela população, sabendo do risco do incêndio iminente. Pratica, portanto, omissão, 

negligência, no subsequente, na sequência do episódio.  

Em seguida, quer dizer, na terceira etapa quando acontece o incêndio e, com 

número, todos eles nas declarações afirmam um número grande de vítimas, todos eles 

falam, presidente da Petrobrás, todos eles falam, o governador, todos eles falam num 

número grande vítimas o que é absolutamente previsível numa circunstância como essa.  

E aí, Amelinha, eu acho interessante o seguinte: tinha conversado sobre isso com 

a Vivian, como é que foram calculados, com o Ricardo também, da Comissão da 

Verdade, como é que foi feito o cálculo do número de mortos em Hiroshima, não é? Ou 

seja, você tem uma área “X”, você tem determinada circunstância e você tem número de 

população, quer dizer, você tem uma população naquela área. Naquela circunstância, eu 

creio que seria interessante, talvez com o IPT ou com algum órgão técnico, um técnico 

dizer “Olha, nesta circunstância, por este tipo de incêndio, com a população deste 

tamanho, e por tantas horas submetida a altíssimas temperaturas, o número provável de 

mortos tecnicamente isto é possível ser feito”. Esta é uma projeção natural, técnica. 

Outra coisa importante destacar, Amelinha, é que definitivamente esse número 

de 93, número oficial de mortos é um número, eu repito, uma ficção, uma ficção criada 

para reduzir e minimizar... Qual é o objetivo? Qual é o objetivo que a Petrobrás e o 

governo militar tinham para reduzir o número de mortos? É o óbvio o objetivo, qual era. 
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Primeiro, reduzir o impacto que um acontecimento como esse tinha, não só no plano 

nacional, como no plano internacional, inclusive o ponto de vista empresarial, o ponto 

de vista da empresa, nós estamos falando da estatal do petróleo, da grande Petrobrás, 

sob gestão do governo militar. Segundo, havia obviamente consequências na redução do 

tamanho deste acidente, consequências inclusive na política de indenizações da 

empresa. E nós já vimos aqui que porque que crianças até 12 anos não foram 

indenizadas porque  não se encontravam como força produtiva. O que é, reitero, uma 

aberração do ponto de vista de qualquer política de direitos humanos. Isto é uma 

aberração a criança até 12 anos não... Você só tem 12 anos, não vai ser indenizada 

porque você ainda não é força produtiva. Isto é uma coisa. Outra coisa, famílias inteiras 

foram indenizadas por 25 mil cruzeiros, na época. Aliás, seria interessante avaliar 

quanto que custa 25, qual é o valor de 25 mil cruzeiros hoje. Ou seja, sabe-se, sabia-se 

na época, inclusive eu denunciei, eram valores absolutamente irrisórios.  

Pessoas desesperadas, sem saber para onde ir, depois do impacto de tantas 

mortes, se veem diante da poderosa Petrobrás lhes oferecendo migalhas a título de 

indenização.  

Então, Amelinha, acho fundamental que a Comissão da Verdade requeira esta 

documentação da Petrobrás. Eles seguramente não incineraram esta documentação, esta 

documentação esta lá nos arquivos e nós temos que pedir esta documentação em que vai 

ficar constatado quantas famílias foram indenizadas, por quanto, por que o critério de se 

excluir as crianças e pré-adolescentes até 12 anos, com base em que este critério, apenas 

pela redução dos custos, então, são informações importantíssimas, documentos que nós 

devemos pedir à Petrobrás.  

Eu já estou, Amelinha, na minha colocação, já estou fazendo propostas para 

efeito do nosso fechamento de balanço aqui. 

Então, o que que acontece aí? Acontece também uma consequência que se 

estabelece com a garantia da impunidade para todos os envolvidos que, naquele 

momento, deveriam ser acusados por vários crimes: periclitação da vida de centenas de 

pessoas, homicídio culposo, imprudência, negligência, imperícia, vários crimes. Essas 

pessoas deveriam ter respondido a processo. De fato e o processo está aqui, obras do 

trabalho dos doutores André e Luiz Marcelo porque mesmo este processo estava a 
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caminho da incineração, este processo seria incinerado, o papel, quer dizer, este 

processo viraria cinzas tanto quanto as vítimas.  

Não, dentro da programação do tribunal, documentos com certo tempo... Tanto 

que ele foi requerido, o desarquivamento, junto ao “recall” de Jundiaí. Ele já estava em 

Jundiaí, no arquivo do tribunal. Esse processo seria incinerado, mais dias menos dias, 

viraria cinzas também. Aí esse destaque ao trabalho, à pertinência e o esforço 

desenvolvido pela direção da OAB Cubatão, através dos doutores Luiz Marcelo e de 

André Louro, que prontamente se reuniram com o desembargador Nalini e fizeram 

gestões no sentido de oficiar junto ao cartório o desarquivamento do processo e o 

requerimento para que o processo fique sob a guarda da OAB Cubatão, da subseção da 

OAB e da Comissão da Verdade constituída. 

Então, essas pessoas que foram denunciadas, e o doutor Luiz Marcelo falou isso 

de manhã, nenhuma delas, as principais, especialmente, tiveram qualquer pena. O 

presidente da Petrobrás, Shigeaki Ueki, uma figura associada ao regime; dos 21 anos de 

ditadura militar, o Shigeaki serviu ao regime 10: ora, como ministro das Minas e 

Energia, ora como presidente da estatal do petróleo; e era o presidente, na época.  

Shigeaki Ueki, por manobra do general-presidente, João Baptista Figueiredo, 

ganhou o cargo de embaixador, junto à Comunidade Econômica Europeia. Portanto, 

garantindo a imunidade e, com isso, obtendo o trancamento da ação penal, junto ao 

Tribunal de Justiça de São Paulo.  

Então, o primeiro caso foi assim. E o então interventor, o prefeito nomeado, o 

interventor Passarelli, que também foi convidado para esta audiência, o interventor 

também consegue, via “habeas corpus”, o trancamento da ação penal, ou seja, garante-

se a impunidade. Os demais funcionários da Petrobrás e prefeitura eu desconfio, doutor 

Luiz, que o próprio presidente da Comissão de Defesa Civil, justamente, seja um dos 

denunciados, presidente da Comissão de Defesa Civil. Não foi denunciado? Então, ele 

não teria nenhuma razão para ter medo de comparecer à Comissão da Verdade, não teria 

nenhuma... Eu imaginei que ele fosse um dos denunciados. Então, todos os outros foram 

condenados a penas de setes meses a um ano, em primeira instância; e em segunda 

instância, todos absolvidos, todos absolvidos. Ou seja, vocês observam aí que não 

apenas, não apenas o crime, no mínimo, de homicídio culposo contra centenas de 

pessoas, ficou impune como ninguém nunca respondeu nada a respeito disso.  
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Vocês já observam que, já no socorro, já no resgate já há a preocupação de se 

passar batido na apuração das responsabilidades: é um jogando contra o outro e já se 

falando na transferência dos moradores para casas, para... Não se discutia, já naquele 

momento, ora, alguém tem que responder por isso, alguém tem que pagar por estes 

crimes. Não, isso não contava. E terminando, para não me alongar mesmo, terminando, 

eu gostaria só de frisar uma coisa aqui: o Tonico falou aqui de manhã, aliás, é 

impossível não vibrar com a indignação dos justos que o Tonico expressa porque este 

cidadão, o Nei Eduardo Serra, que era o representante do Ciesp na época, substitui o 

interventor e passa a ser o prefeito nomeado pelo Montoro, pelo governador Montoro. 

Esse mesmo cidadão, possivelmente ali, naquele momento, vejam vocês, já estava ele 

em campanha para ser o próximo prefeito nomeado. Possivelmente, não! Já estava em 

campanha. Não é à toa que ele aparece com toda a desenvoltura, perante às câmeras, e 

protagoniza este embate aí, como vocês puderam ver. Seria o prefeito nomeado, 

seguinte, agora desta vez pelo Montoro e não mais só pelo regime.  

Então, embora ele tenha levantado, o Tonico, aqui a questão da quantidade de 

mortos, Amelinha, é absolutamente cristalino hoje pela documentação que está no 

processo, pelos laudos dos médicos de IML que o doutor Luiz de manhã mencionou  e 

leu, por todas as evidências é evidente... Nós não temos só indícios. Eu poderia dizer 

que nós temos quase que provas, provas, de que o número, este número de mortos foi 

manipulado de forma criminosa para reduzir o impacto da tragédia.  

O Ministério Público, neste processo, fala em 508, estimativa conservadora, 

porque se supunha que este número poderia superar os 700. É este o número que a 

mídia internacional, inclusive jornais como o “The New York Times”, o “ La 

Vanguardia”, “Times Magazine” dão em manchete, detalhe, não foi no dia seguinte, foi 

um mês depois. Então, nós não estamos falando aqui de dados lançados ao ar, na 

emoção, sob o impacto do que ocorreu. Nós estamos falando já e de jornais de grande 

credibilidade. O desaparecimento das crianças da escola, que o relatório, o laudo fala 

claramente que poderiam estar mortas e tudo mais.  

Então, nós temos evidências de que fato houve... São mais que evidências, são 

mais que indícios de que houve... 
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O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA –  Dojival, estava lendo uma matéria de 

um jornal aqui dos autos que fala de uma confissão da própria Petrobrás, através do 

Marcos César Ribeiro, e como bom advogado eu fui consultar o depoimento dele aqui. 

E realmente existem várias passagens no depoimento grifadas, provavelmente pelo MP, 

uma delas eu quero que... São só duas linhas. Ele responde ao final, depois de uma 

indagação: “Portanto, se houvesse válvula de alívio na linha quatro, não teria ocorrido o 

rompimento do tubo se estivesse em condições normais”. Então, não são indícios. 

 

O SR. MARCELO ARIEL – Eu tenho uma pergunta. Marcelo. Para o doutor 

Marcelo, meu xará. É possível, além da reconstituição técnica que vai ser requerida à 

Petrobrás, é possível conseguir os relatórios da época, da Petrobrás? Isso é importante. 

Foi pedido? 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Se já não estiver nos autos, 

provavelmente, já foi solicitado, requisitado pela Comissão da Verdade aqui da 

Assembleia. Isso vai bater com reconstituição técnica que o Dojival propõe.  

 

A SRA. AMELINHA TELES - Ele fez a proposta já da gente requerer a 

documentação a respeito deste episódio, junto à Petrobras. Então, esse é o 

encaminhamento já.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu queria acrescentar... 

 

A SRA. AMELINHA TELES - No microfone, por favor, Renan Quinalha.  

 

O SR. RENAN QUINALHA – Renan Quinalha, boa tarde, aqui da comissão. A 

gente já fez o requerimento, Dojival, tanto ao IML, dos eventuais laudos existentes 

relativos àquela região, neste momento, do incêndio, e também à Petrobrás, toda a 
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documentação no acervo deles relativa a esta questão, incluindo indenizações pagas. A 

gente não teve resposta ainda aos dos ofícios, mas já foram enviados.  

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Nesta questão dos requerimentos, eu 

tenho uma dúvida, é o seguinte, nós temos alguns dados, por exemplo, o depoimento de 

Nei, que não esteve presente hoje, mas depôs na Audiência Pública de Cubatão. 

(Ininteligível) é o seguinte: após o momento lá de 1984, provavelmente, em 1988, 

algumas escavações são encontradas ossadas, são encontrados esqueletos humanos. Isso 

deve ter algum momento feito de arquivo, pelo menos, da polícia militar. Alguém foi 

acionado.  

A gente tem algum tipo de encaminhamento, neste sentido, através da comissão 

ou não? Senão já fica a proposta.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu queria, desculpa, eu queria sugerir o seguinte. 

Na verdade, André, esse tipo de requisição é uma questão que a comissão talvez 

possa encaminhar, não só a documentação da Petrobrás relativamente ao atendimento 

das vítimas e políticas de indenização, mas eu tinha colocado, anteriormente, os 

documentos, a análise técnica para que se determine que horas começou o vazamento e 

qual é a quantidade de combustível que vazou e as causas, porque eles têm relatórios 

internos.   

Do mesmo modo, como a Cetesb tem relatório interno e a Cetesb, com relatório 

interno, informa que 93 toneladas de cal foram usadas, o que é também uma confissão, 

93 toneladas de cal foram usadas naquela área, exatamente. E para evitar, inclusive eles 

admitem, para evitar a eclosão de epidemias, ou seja, eles admitiam, eles próprios com 

isso admitiam que havia naquele espaço calcinado restos humanos. Eles próprios estão 

dizendo o que confirma.  

Vocês percebem?  

Há uma incoerência, há uma incoerência entre o encontro de ossadas e esta 

atitude da Cetesb que determina, que diz, admite ter lançado 93 toneladas de cal. Isto é 
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absolutamente incoerente com a área da qual só tenha retirado 93 cadáveres. Não tem o 

menor sentido, nós teríamos aí 10 toneladas de cal por cadáver. Quer dizer, não tem 

nexo, não tem sentido isso.  

Então, a requisição destes documentos é fundamental para gente... Na realidade, 

o que eu proponho, Amelinha, é que a Comissão da Verdade faça a reconstituição, 

como se faz a reconstituição de um crime, faça a reconstituição técnica desde o 

momento em que ocorreu o acidente, a quantidade de vazamento, a reavaliação do 

número de vítimas com o suporte técnico aí, inclusive de técnico que possa dizer 

quantas pessoas, provavelmente, morreram naquela circunstância, naquele espaço e na 

circunstância em que ocorreu o incêndio. E por último, acho que essa reconstituição... 

Ah, outra coisa, a requisição, os documentos do IML, porque uma coisa que a gente não 

tem falado é o seguinte: foram mais de 400 feridos. Quantos dos feridos morreram? 

Quantos dos feridos morreram? Foram mais de 400 feridos atendidos em vários 

hospitais da região. Então, o IML de Santos, da Baixada Santista, tem elementos, tem 

condições de atestar isso. E por último, os depoimentos que nós vimos em Cubatão, 

declarações de pessoas que trabalharam no recolhimento de cadáveres. “Eu joguei...” 

Sérgio Soares, nós temos aqui depoimento dele. “Eu joguei, não vi, eu joguei três a 

quatro corpos naqueles caixões metálicos que aparecem”. Ele diz isso. Ele trabalhou no 

processo... Então, não é só o depoimento atestando a existência de esqueletos, de ossos 

humanos, é também alguém que trabalhou no processo de sepultamento e recolheu de 

três a quatro cadáveres no mesmo caixão metálico.  

Onde estão? Aí também é uma questão, me socorra meu querido amigo Costa, 

que me lembrava aqui, é preciso pedir à prefeitura, tá, o cadastro das pessoas que foram 

enterradas naquele período no cemitério de Cubatão, oriundas da Vila Socó. Onde 

foram enterradas? Essas pessoas que foram colocadas três, quatro corpos no mesmo 

caixão foram para onde? Onde elas foram enterradas?  

Outra coisa, as crianças que estudavam na escola mencionada, de onde 

desapareceram 300 crianças, 240 crianças, apareceram 60, segundo os autos, o cadastro 

destas crianças, o cadastro, porque eles não podem ter incinerado isso, eles não podem 

ter queimado isso. Isto é responsabilidade, por exemplo, da prefeitura, a Secretaria de 

Educação. Então, a relação de quem morreu, de quem foi enterrado naquele momento, a 

relação dos alunos da escola João Ramalho, a relação dos sobreviventes do centro 
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esportivo, a relação dos sobreviventes do centro esportivo, por que isso? Olha, só, 

porque localizando os sobreviventes, localizando os sobreviventes nós vamos identificar 

quais as famílias que tiveram crianças de até 12 anos não indenizadas pela Petrobrás e 

quantas morreram. E qual é a importância disso? Ora, e aí vem a questão da prescrição 

ou não. Do ponto de vista penal, me socorram os meus colegas advogados aqui, do 

ponto de vista penal, pode-se até argumentar que homicídio culposo, ainda que 

acrescente outros artigos do Código Penal e cabe, pode-se argumentar pela prescrição. 

Detalhe: pela prescrição, desde que admitamos o número de 93 mortos.  

Se não admitirmos, e de fato não admitimos que só tenha sido 93 mortos, aí 

estamos falando aí se trabalharmos com o cálculo feito pelo Ministério Público de 508 

nós estamos trabalhando aí com mais de 400 vítimas que desapareceram. Ora, se essas 

vítimas desapareceram, o crime continua, continua. Esses crimes não prescreveram.  

É a mesma lógica que orienta os procuradores, que alguns procuradores estão 

utilizando para justificar a não prescrição de crimes por desaparecidos políticos. Esses 

crimes não prescreveram e com um detalhe macabro essa história. No caso dos 

desaparecidos políticos, todo mundo reconhece, inclusive o estado, que eles existiam, 

eles existiam, foram presos e desapareceram, sob a responsabilidade do estado.  

No caso das vítimas da Vila Socó, essas mais de 400, a considerar o cálculo do 

Ministério Público, o Estado brasileiro, na velha tradição que nós conhecemos, sequer 

reconhece a existência dessas pessoas e, portanto, elas figuram sequer como vítimas. 

Elas não tiveram sequer direito ao reconhecimento de que elas tinham existência e que, 

portanto, morreram naquele incêndio.  

Exatamente, exatamente. Então, isso é fundamental. Eu considero que esta é 

uma tese absolutamente defensável de sustentarmos de que estas vítimas tenham direito 

ao, no mínimo, serem identificadas e terem um atestado de óbito. No mínimo, elas têm 

esse direito. Isso faz parte do direito à memória, isso faz parte da verdade, do direito à 

verdade, isso faz parte da defesa da justiça.  

Então, eu acho que do ponto de vista civil, da reparação civil, aí não há dúvida. 

O doutor Luiz já de manhã levantava identificadas quantas crianças de até 12 anos 

foram excluídas da lista de indenização não há nenhuma dúvida que a Petrobrás, que é a 
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mesma empresa, precisa reparar e indenizar essas crianças, não com os critérios que ela 

utilizou em 1984. 

Então, nós estamos falando de uma questão absolutamente pertinente e atual. É 

claro que nós, doutores Luiz e André, por uma questão de não despertarmos outros 

interesses, numa população acostumada já à exploração, a ser explorada, nós não 

estamos levantando essa questão da indenização, mas eu considero que é uma questão 

que nós precisamos levar em conta porque de fato, uma vez identificadas essas pessoas, 

as pessoas têm direito.  

E mais, o que eu acho relevante é que a partir daí a Petrobrás, essa mesma 

Petrobrás, que é um patrimônio do povo brasileiro, não se pode confundir as suas 

gestões com o que ela representa, essa mesma Petrobrás precisa reavaliar a sua política 

no trato das vítimas de sinistros porque essa mesma lógica que orientou a Petrobrás em 

1984 ela permanece existindo hoje, ela permanece existindo hoje. Vou dar um exemplo 

para vocês. Eu sou advogado de uma vítima de um acidente na Petrobrás, agora, dois 

anos atrás, um operário morreu consertando uma caldeira, Evo Filho, Evo Filho, 

(Ininteligível) oito. Muito bem, o que que aconteceu? Aconteceu que a empresa 

indenizou a família e o inquérito policial, por homicídio culposo, tramita no primeiro 

distrito policial de Cubatão.  

Vocês sabem que que está acontecendo até agora? O inquérito está parado por 

uma razão: o IML de Santos não fornece o laudo pericial do acidente. Toda semana, eu 

vou à Cubatão; quando eu vou à Cubatão, vou à delegacia: “Já chegou o laudo?”, “O 

laudo não chegou”, “Já chegou o laudo?”, “O laudo não chegou”. Sem o laudo não há 

andamento do inquérito, sem andamento do inquérito, a impunidade está garantida.  

Isto agora! Política da empresa, agora! Se beneficiando desta cumplicidade com 

um Estado paquidérmico que não tem interesse em tratar de questões dessa natureza.  

Agora! Não foi o caso da Vila Socó. Então, é fundamental, Amelinha, que estas 

resoluções e este trabalho da Comissão da Verdade toquem em questões, que não são 

questões do passado, são questões presentes no que diz respeito à Petrobrás, em si, a sua 

gestão. 

Então, é pertinente sim a necessidade da defesa de que todas as vítimas da Vila 

Socó sejam dignamente reparadas, a defesa da reparação civil, a quem não foi 
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indenizado por esse critério esdruxulo de exclusão de quem não tinha 12 anos e de 

quem foi indenizado por valores irrisórios, por valores irrisórios, no desespero, sem 

qualquer conhecimento dos seus direitos.  

Eu termino por aqui e digo para vocês o seguinte: há uma coisa que não posso 

negar: o orgulho e a alegria que é eu acho que nós estamos compartilhando aqui, André, 

Luiz e Marcelo que é de perceber, 30 anos depois, eles não conseguiram nos silenciar. 

Nós não somos cúmplices desse silêncio criminoso. E nesse sentido há que se registrar o 

trabalho extraordinário desta Comissão da Verdade “Rubens Paiva”, do trabalho do 

Adriano Diogo e de todos vocês que têm... e eu quero fazer este registro, a Vivian, os 

companheiros, o Renan, Amelinha, todos, o Ricardo, a Thaís, todos que se associaram, 

acho que a nossa palavra com vocês é de gratidão porque vocês não foram cúmplices 

desse silêncio criminoso como nós não temos sido há 30 anos.  

Se a gente tiver que fazer 30 anos mais, a gente vai continuar defendendo isso. E 

eu acho que a partir dessa posição da Comissão da Verdade nós criamos muita força 

para montar, doutores Luiz e André, este processo, ir a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, da OEA, e pedir a condenação do Estado brasileiro, a reparação das vítimas, 

enfim, tudo aquilo que nós temos direito nesta tríade, nestas três coisas que nos faltam: 

o direito à preservação da memória, o direito à verdade e o direito à luta pela justiça.  

 

A SRA. AMELINHA TELES - Gente, obrigada, muito obrigada, parabéns por 

esta persistência. (Palmas.) E vou passar aqui para o... 

 

O SR. MARCELO ARIEL – (Ininteligível) o filósofo Gilles Deleuze, “Não 

existem direitos humanos no mundo administrado pelo capital, existe jurisprudência”. 

Então, que se crie uma jurisprudência... 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Tá, obrigada. Luiz Marcelo Moreira. 
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O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Minha participação eu acho que fica 

só com relação aos próximos andamentos e sempre gosto de (Ininteligível), eu gosto de 

documentos, de analisar, de fundamentar tudo o que nos vai pautar lá na frente e em 

demonstrar a veracidade dos fatos e das responsabilidades que ocorreram à época.  

Existem documentos apreendidos assim um, dois dias após a tragédia do dia 24, 

25 preenchidos – manuscritamente por funcionários – que apontam erros mecânicos, de 

válvulas. Então, não sei se estou falando besteira aqui porque eu sou leigo no assunto e 

não sei se isso foi juntado no processo para nos confundir no final, para confundir  a 

própria promotoria, para não ligar esses fatos ao que realmente ocorreu. Acho que nós 

teríamos que ter uma necessidade de alguém que saiba traduzir essa documentação  para 

onde ocorreu mesmo, por exemplo, o rompimento da tal linha que eles falam, se são 

esses documentos que foram apreendidos, que estão aqui.  

Então, eu acho necessário, se houver possibilidade da própria comissão aí, de 

estar solicitando junto a alguém da área técnica e aí nesse sentido. O processo estará 

com a gente para estar analisando em outra audiência, mesmo que seja interna, entre 

nós.  

 

A SRA. AMELINHA TELES - Obrigada. Agora, é André, não é? 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Bom, caminhando para o final, eu gostaria 

de destacar, destaco Dojival na última fala, quanto à alegria, a alegria de um cubatense 

que tem 39 anos, que tinha 9 no ocorrido, que vivia numa Cubatão, vivia uma realidade 

que se esperava que a todo momento fosse aos ares e o caso de Vila Socó, eu acho, é um 

nó na garganta de todo cubatense.  

Não consigo, com todas as palavras de conforto, não consigo compreender um 

auditório vazio num momento em que se discute esse caso. Não consigo. Quando leio a 

sua obra, Marcelo, “Tratado dos anjos afogados”, que você leu um dos poemas aqui, 

“Caranguejos aplaudem Nagasaki”, choro porque irmãos cubatenses perderam a vida 

pela desídia, perdem empregos ainda hoje, perdem membros, acidentes são escondidos e 

é a minha terra e ela é, de certa forma, abandonada.  
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Eu acho que os que estão presentes hoje aqui representam muito bem. A Cida é 

uma de nós, estava lá também.  

Eu fico extremamente agradecido à Comissão da Verdade, na presidência do 

Adriano Diogo, pessoa que conheci hoje e fico muito grato de, já poder dizer, um 

amigo, porque alguém que admite de plano e de pronto essa nossa causa eu quero 

chamar, poder chamar de amigo, como chamo de amiga minha querida Vivian, 

representando aí, a quem eu cumprimento todos, a pessoa de quem eu cumprimento 

todos os membros da Comissão da Verdade que têm nos auxiliado com um belíssimo 

trabalho nesta nossa busca de verdade, uma verdade histórica que conta a história de 

Cubatão.  

Gostaria, ainda, de destacar que o vídeo traz o depoimento de um engenheiro, 

nessa senda da desídia, que ele sequer sabia se era gasolina de aviação, se era gasolina 

comum ou que diabo que a linha transmitia naquele momento. Ele diz que de imediato 

seria possível detectar o vazamento, pelo menos mais de 11 horas e meia se passaram a 

se tomar alguma atitude não a explodir porque atitude não foi tomada alguma, vale 

dizer.  

Acho que a gente ainda tem um trabalho muito grande, acho não, temos um 

trabalho ainda muito grande, até os relatórios finais, mas o trabalho continua. E hoje 

conhecendo também a Amelinha que, com 32 anos de trabalho no processo do 

Araguaia, pôde, pode e nos auxiliará certamente nesse processo, numa luta muito árdua 

e que também conta a nossa história.  

Eu, finalizando, agradeço demais aí o trabalho dessa Casa e profundo respeito 

que eu tenho por ela e pelo seu digno representante que pôs na pauta a nossa luta e dessa 

omissão eu não morro com essa culpa.  

Então, agradeço fielmente a todos os presentes. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Bom, eu acho que nós temos assim... Obrigada, 

André. Obrigada aqui a todos que participaram aqui desta Mesa. 

Eu acho que nós temos uma série de encaminhamentos para serem feitos. Alguns 

nós já tomamos providências, como disse o Renan, já informou, a respeito do pedido do 
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processo e da documentação do “acidente”, vamos colocar assim entre aspas, da 

Petrobrás. Pedir a documentação do Instituto Médico Legal, vai ser importante. Acho 

que nós temos que fazer a solicitação também da prefeitura.  

Todas as providências foram tomadas, na época, com os seus diversos 

departamentos, fazer a solicitação do Serviço Funerário Municipal de Cubatão porque 

deve ter sido sepultamento, deve ter ocorrido lá. Então, vamos ver que registro tem 

desses sepultamentos. A escola é municipal?  

Então, a prefeitura tem que também responder como é que esses alunos que 

frequentavam... porque são 300 e depois só apareceram 60. Então, esclarecer isso e acho 

que pedir esse suporte à... A comissão aqui não tem esse suporte técnico dessa análise, 

dessas condições de analisar essa documentação, essas incoerências que nós vimos aqui 

o tempo todo, essa reportagem não editada. Esse é um excelente documento que traz os 

fatos no calor dos acontecimentos, inclusive com as autoridades inqueridas, 

entrevistadas ali, naquele momento.  

Então, eu acho que é extremamente importante que esse documento também 

sirva... Isso também é um documento. Ele deve ser, à medida que ele é registrado aqui 

na Comissão da Verdade passa a ser um documento fundamental pra todo esse 

processo. E acredito eu que com esse “recall”, eu vou passar ao Adriano, mas só queria 

acabar com a proposta aqui, esse encaminhamento ele podia ser feito paralelamente, na 

minha sugestão, na minha humilde sugestão, porque, gente, essa luta no Judiciário, 

vocês são advogados, vocês sabem melhor do que eu, é uma luta. A justiça não feita 

para fazer justiça.  

Então, nós, todo tempo, a gente se depara com solicitações, documentos no 

sentido de fazer com que a gente desista e nós não vamos desistir dessa luta porque eu 

acho que isso que é importante.  

Então, acho que podia vocês tomarem... a nossa aqui tomando as providências, 

digamos assim, mais burocráticas no sentido de fazer as solicitações por escrito e tal. 

Esse vídeo, esse documento, essa reportagem não editada devia ser um documento, 

fundamental, que está ali. E solicitar talvez do IPT da Usp que possa fazer estudos, não 

sei, aí eu francamente não sei esta parte técnica, como que vocês teriam esse apoio. Mas 

de qualquer forma a minha sugestão é que se faça o encaminhamento em duas partes e 
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ao mesmo tempo: uma é a solicitação dessa documentação que a comissão pode fazer; e 

outra, encaminhamento para OEA.  

Eu faria as duas ao mesmo tempo porque esse processo acontece, esse episódio 

acontece em 1984. Então, por mais que... a justiça não está fazendo nada com isso, 

estava arquivado, ela não estava fazendo nada, ou seja, para o Poder Judiciário Nacional 

isso aqui já foi esgotado, todas as iniciativas ou ações que pudessem ser feitas dentro 

desse processo.  

Portanto, acho que está mais assim... Isso eu acho que vocês na petição têm que 

pedir essa orientação, eu pediria orientação, porque o único organismo aqui no Brasil 

que tem, que atende esse acompanhamento na OEA é o Sigel. Então, quer dizer, uma 

solicitação do Sigel, para dar um suporte técnico nesse pedido, mas isso tem que ser 

caracterizado como uma violação dos direitos humanos. Uma grave dos direitos, mas 

que foi feita por instituições públicas. Essa omissão foi do Poder Público em vários 

níveis. Por mais que você responsabilize pessoas, mas houve essa omissão do Poder 

Público. Então, isso é uma grave violação dos direitos humanos. Sendo caracterizada 

assim e que é o que aconteceu, a petição tem mais probabilidade de ser admitida junto à 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos para posteriormente, então, a comissão é 

que pede à Corte o julgamento dessa ação.  

Vai ser a comissão; e a comissão tem uma certa força no sentido que, ao mesmo 

tempo que vocês estão pedindo lá, ela também... ou pressionando as várias instituições 

aqui que foram solicitadas para essa documentação, lá também está sendo pedido.  

Aliás, deve ser na petição inicial, deve acrescentar o que está sendo solicitado 

pela Comissão da Verdade do Estado de São Paulo. Eu penso que sim. E a Comissão da 

Verdade da OAB de Cubatão que tem... eu acho que tem que ter esse suporte, é 

importante porque o episódio é uma grave violação dos direitos humanos ocorrido 

dentro ainda dentro da estrutura ditatorial do Estado brasileiro. Entendeu? Então, acho 

que isso tem que ser considerado.  

Eu penso que... Eu vou passar a palavra aqui para o Adriano, que é o presidente, 

deputado Adriano Diogo, que é o presidente da Comissão da Verdade, mas eu fico 

muito agradecida mesmo de coração de vocês terem vindo aqui, trazido esse material 

riquíssimo.  
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Eu participei desse momento histórico, estava aqui na luta contra a ditadura, um 

momento de muitos eventos e que, uma pessoa que eu queria aqui trazer na memória, 

trazer numa homenagem assim ainda que singela aqui da comissão, trazer a figura da 

Regina Estela, uma militante feminista que, da Baixada Santista, porque a Regina 

nasceu em Santos, e ela que trouxe essa questão aqui para nós, ela que acompanhou, ela 

que foi lá em algumas vezes e ela trazia aqui pra nós aqui do movimento social o que 

estava acontecendo na Vila Socó, o que aconteceu, e pedindo, fazendo campanha, essa 

campanha de roupas, remédios, alimentos, tudo isso a Regina Estela fez.  

Hoje ela, já tem mais de 10 anos que ela faleceu, mas acho que... e trabalhou 

nesta Casa, trabalhou nesta Casa, foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, 

é bom que se diga isso, foi uma mulher que lutou antes pela anistia nos anos...  

Eu conheci a Regina nos anos de 1970, quando a gente ainda levantava a luta 

contra a ditadura, com força, porque estava no auge da ditadura e lutávamos também 

por liberdade democrática e anistia, anistia aos presos, às pessoas perseguidas e às 

pessoas exiladas. E a Regina fez parte desse momento que, quando eu falo Vila Socó... 

Ela trabalhou nesta Casa, inclusive.  

Eu vejo a Regina Estela, eu a vejo com aquela trançona, com aquele rabo de 

cavalo correndo pra cá, correndo pra lá pra trazer essas informações e mobilizar a 

solidariedade aqui na cidade de São Paulo.  

Então, eu agradeço a vocês, agradeço muito assim pelo o que eu pude aprender 

com vocês nesse dia todo aqui, pela força assim eu... As pessoas que me conhecem 

sabem, eu sou dessa luta há muito tempo, e eu admiro e eu sei o quanto é duro porque 

tem hora que você tem vontade de sentar na calçada e chorar e desistir. Então, quando 

eu vejo vocês com esta insistência, trazendo isso aqui, com certeza é uma luta política 

que eu acho que por trazer essa memória, trazer essa história, ela já tem um valor. 

Vocês já são vitoriosos na medida que vocês conseguiram organizar essas informações e 

trazer aqui.  

Eu acho que... Para mim, é a maior vitória porque eu acredito muito pouco na 

justiça, infelizmente. Até luto por ela sempre, mas ela tem dado muito pouco, muito 

aquém do que nós precisamos. Mas essa força que vocês trazem, essa eu acredito, essa 

daqui em carne e osso.  
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Então, muito obrigada. Eu vou passar a palavra ao Adriano, que deve encerrar os 

trabalhos... (Palmas.) 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu queria só, antes do Adriano falar, eu queria, eu 

queria lembrar com muito carinho e muita saudade mesmo a Regina Estela, que foi uma 

lutadora. Eu lembro muito bem da Regina e as palavras que a Amelinha disse a respeito 

dela são absolutamente justas e nós que lutamos pela justiça verdadeira, nós nunca 

devemos nos esquecer daqueles que se foram porque eles continuam em nós. 

Então, Regina Estela está seguramente aqui nos olhando e nos honrando com a 

sua presença. Amelinha.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Chegou aquela mensagem, 

o depoimento pra gente... Enquanto não transfere, vamos formalizar o termo de 

cooperação entre a Comissão da Verdade “Rubens Paiva” porque é o seguinte: viu, 

Dojival, e demais companheiros.  

Primeiro, deixa eu fazer a assinatura do termo de cooperação e a Comissão da 

Verdade da OAB lá de Cubatão, porque nós vamos concluir, vamos pôr esse assunto de 

hoje “capítulo das empresas” do relatório da Comissão Nacional da Verdade. Luiz. É 

uma coisa, outra coisa é o seguinte: eu queria pedir para editar esses materiais, viu 

Vivian, e transcrever para todos os lugares que a gente for a gente demonstrar como é 

que as empresas atuavam no período da ditadura.  

Eu acho que tinha que pôr o logo da Petrobrás, deixar... Porque acho que foi 

importante, viu Dojival, que vocês ao trazerem aquele vídeo não editado mostraram o 

relaxo, até o governador fala em desídia, 10 horas sem nenhum tipo de providência, aí 

chegou engenheiro lá e tudo... parecia até que estava meio alcoolizado assim,  a fala 

meio pastosa, ele não sabia o que falar, totalmente perdido. Tem uma responsabilidade 

muito grande da empresa nisso. Evidente, que o bombeiro depois dá aquele depoimento 

na hora em que começou a pegar fogo no mangue. E tem uma coisa, que é 

responsabilidade da empresa: por que que os dutos não estavam isolados? Por que que 

os dutos não estavam isolados? Que é uma coisa que a gente não costuma falar, foram 
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muitas horas que a gasolina ficou vazando e o povo ficou pegando baldes e baldes de 

gasolina pra poder vender aquela gasolina, como aconteceu recentemente lá na Nigéria 

e perfuraram todo o tubo e vendiam a gasolina para comprar comida. Se é que esse 

vazamento já não havia há muito tempo e o mangue foi encharcando, encharcando, 

encharcando e depois deu aquele vazamento grande. 

Eu acho que os advogados deviam tentar processar a Petrobrás, processar a 

Petrobrás, e pedir não só uma reparação econômica como algum outro tipo de 

reparação, reparação de imagem, reparação... porque senão esse negócio de reparação 

econômica, que eu acho que é justo e necessário, pode parecer uma atitude mercenária, 

assim, sabe? Mas eu acho que esse assunto não acabou, não acabou.  

A Petrobrás e a Prefeitura de Cubatão têm que ser responsabilizadas ou mesmo 

este PAM das indústrias de Cubatão. Como é que se chamava na época? A Ciesp é um 

organismo da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Aí também 

tem uma cumplicidade, tanto é que o PAM de bombeiros lá, era um PAM das empresas, 

os bombeiros, aquele serviço... Acho que tem muita coisa ainda a ser apurada, muita 

responsabilidade a ser feita. Essa história não está concluída, não.  

Então, eu repito, como é que tinha vazamento? Como é que os tubos não 

estavam isolados? Como é que esse perímetro, que agora usa de proteção de dutos, 

sempre usou, sempre usou... As pessoas que foram para lá transferidas foram 

transferidas pela própria prefeitura ou com a autorização da prefeitura. Era um bairro 

que funcionava lá. Bom...  

Eu acho que devia até ir para a Comissão Nacional de Anistia e caracterizar 

como um crime outro qualquer de uma empresa estatal brasileira contra o povo. Não 

crime político, evidentemente, mas da mesma natureza que foi feita contra os índios, 

contra os camponeses e dentro dos manicômios. Por isso, que eu insisto em editar 

alguns vídeos desses para toda vez que a gente for falar de Comissão da Verdade dizer 

os crimes que foram cometidos contra o povo brasileiro, tanto os crimes de natureza 

política como de natureza social.  

Acho que a gente deveria recuperar a memória, o nome das vítimas, pelo menos  

das oficiais que houve no dia; e as famílias, tentar procurar as famílias e pedir algum 

tipo de reparação para as famílias das pessoas que morreram.  
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Acho que o Estado brasileiro tem... Pelo menos, a gente tem que assegurar o 

nome das vítimas, não sei se procurar lá no Serviço Funerário, localizar os atestados de 

óbito. Acho que tem muito trabalho para a Comissão da OAB.  

Tinha bastante gente, acho que tinha até um vereador de manhã, o vereador está 

aqui? Uma pena porque quando eu fui lá na Comissão da Verdade da Câmara não senti 

nenhuma seriedade naquela comissão. Esse outro vereador que veio porque o que era 

presidente da Comissão da Verdade virou prefeito. Pobre da nossa prefeita.  

Então, para ele sentir isso naquele dia que eu fui lá. Então, era bom se alguém 

recuperava a comissão, mas acho que tem que recuperar o nome das vítimas. Ele é o 

atual presidente? Mas não é aquele outro? Aquele outro virou prefeito, não é?  

Então...  O senhor está querendo a palavra, pode falar. 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Era só para fazer o destaque de que o 

atual presidente... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E por que que ele não se 

identificou, não falou nada? Ele foi embora... 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Deputado, eu conversei com ele após 

o intervalo. Ele falou que tinha um compromisso, não especificou, e ele é o novo 

presidente da comissão. Inclusive, já deixou... Estamos oficiosamente aí já com uma 

agenda para fazer uma audiência na câmara lá. E além dele ser o presidente da 

comissão, ele é irmão do ex-presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Não vou falar mais 

nada. (Risos.) Já entendi tudo. Bom, vamos lá. Falemos de... Hã, desculpa, eu não 

estou... Sou transparente, totalmente transparente. Deixa eu falar uma coisa, então fazer 

o requerimento. Primeiro, o nome das vítimas, pelo menos das oficiais, foram 
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reconhecidas, se possível os atestados de óbito, algum documento que a gente possa 

puxar, isso é importante, algum livro de registro, entrada no cemitério lá do Serviço 

Funerário. Não sei se era Serviço Funerário particular.  

Precisava ver se a Petrobrás contribuiu com o funeral porque aí gera uma 

cumplicidade. Não sei se nesses autos tem o nome das vítimas.  

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Tem, tem o nome de todas as vítimas, 

pelo menos oficial, são 93. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, já é uma coisa para 

começar a trabalhar.  

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – E inclusive até já adiantando aqui o 

período da ausência justificada do deputado, nós... 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu estava no Colégio de 

Líderes porque vai ter uma assembleia agora, ainda bem que você me lembrou, vai ter o 

negócio dos metroviários e eu estava tentando mediar uma saída de negociada lá para a 

greve. Por isso que eu tive que me ausentar, fui chamado lá.  

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Nós fizemos aí alguns andamentos, 

inclusive que já existem alguns documentos nos autos, que nós temos que analisar, 

como está há poucos dias com a gente.  

Solicitamos junto aí a sua comissão o corpo de delito, entrada no IML, do 

funeral, ofícios para a Petrobrás, solicitando documentações para prefeitura, solicitando, 

inclusive, também lista da escola do bairro, que é citada na ata médico-legal... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa ação era contra a 

Petrobrás? 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Não. Essa ação é uma ação criminal, 

ação penal... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Contra? 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – São, foram 24 pessoas denunciadas, 

sete, a princípio, nem foi recebida a denuncia, mas alguns também escaparam através de 

HC como o presidente, à época, o japonês lá, não lembro o nome. O prefeito, à época, o 

José Passarelli e outros também foram, foram... A ação penal foi trancada logo no início 

e dos que foram denunciados e recebida a denuncia pelo juiz, acho que 11 ou 12 foram, 

em primeira instância, condenados, mas depois todos absolvidos em segunda instância e 

assim terminou o processo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Bom, vamos já... 

Já está em ordem? Vamos começar a ver, pelo menos.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – É só o áudio? Não tem o vídeo?  

 

* * * 

 

- É feita a exibição do áudio.  

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Então, a gente vai usar o microfone para o 

Márcio poder gravar e depois passar na rádio. O Sérgio deu um dado interessante. 
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Antes da gente começar, a gente falou da questão do seu Ari, dos corpos. O Sérgio 

participou porque trabalhava.... 

A SRA. VIVIAN MENDES – Você era funcionário de uma empresa privada? 

Então, é  isso?  

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – É. Com a exibição do primeiro vídeo, com 

o especial “Cubatão Urgente”,  do João Batista de Andrade, à época, encomendado 

pela TV Cultura, feito em 1984, logo após a tragédia, tivemos a surpresa da chegada 

agora, durante a exibição, do Sérgio que participou pelo PAM, à época, de um fato que 

conversávamos um fato importantíssimo na questão da apuração do número de mortos.  

O fato... A colocação de três, quatro, às vezes, cinco corpos no mesmo caixão 

pela diminuição dos corpos atingidos pelo fogo.  

Então, eu pediria para, neste momento o Sérgio prestar esse depoimento. Trata-

se de uma audiência pública e falar para a gente como é que foi que aconteceu no dia. 

Se puder dividir com a gente eu lhe agradeço. Só iniciar com o seu nome completo 

direitinho. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Boa noite a todos! Eu sou nascido em Cubatão, 

praticamente, e realmente quando aconteceu essa tragédia eu, como morava no Jardim 

São Francisco, quer dizer, para chegar na Estireno eu levaria, mais ou menos, de 10 a 

5 minutos. E o ônibus passou na porta na minha casa, praticamente, e justamente na 

passagem de turno foi quando eu estava entrando foi quando a gente ficou sabendo que 

tinha acontecido esta tragédia.  

E como eu fazia parte do Plano de Auxílio Mútuo, nós pegamos a nossa 

ambulância de emergência, de resgate, e nos direcionamos para a Vila São José, mas 

não podíamos chegar tão perto porque o fogo era muito alto. Praticamente, ficamos 

afastados uma média de... um raio de um quilômetro. O pessoal ficou afastado, o fogo 

tomando conta da área e quando nós demos por si não tinha mais jeito.  

E quando foi, praticamente, depois, mais para o final do... o fogo já tinha, 

praticamente, terminando, aí, como a gente trabalhava, praticamente, neste período de 

uma semana, no final da manhã, nós fomos pra lá e a gente começou a resgatar alguns 

corpos que ainda estavam lá. E praticamente como eu estava falando, a gente chegava 
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a colocar de quatro a cinco corpos dentro de cada rabecão. Chegou uma hora que 

foram pegando os pedaços das pessoas e ia colocando em cima de um pano, próximos 

ali à linha do trem, e ali foram armazenando vários corpos que na hora que colocaram 

nos rabecões, eram direcionados ali, colocavam quatro a cinco corpos e eles levavam 

os corpos embora.  

Então, praticamente, eu, para você ter uma ideia, eu fiquei quase uma semana 

sem comer carne porque o cheiro, aquelas pessoas ali, é o mesmo que a carne 

queimada misturada com osso. Então, você via aquelas coisas todas sendo... E eu fiquei 

com esse negócio em relação a comer a carne, justamente, por causa disso.  

E para mim foi uma coisa que eu nunca esperava ver, mas foi uma coisa – para 

quem participou, quem presenciou, quem viu  –  realmente a gente não deve, não 

merece para ninguém.   

E eu acho que foi uma tragédia, de certa forma, direcionou praticamente o 

Brasil todo. Então, é isso que eu tenho que falar aqui.  

O SR. –  Se alguém quiser fazer as perguntas para o Sérgio. 

A SRA. VIVIAN MENDES – Sérgio, desculpa, eu não entendi, você era 

funcionário de uma empresa privada,  então, é isso? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Isso.  

A SRA. VIVIAN MENDES – E você sabe dizer, mais ou menos, quantos corpos 

você chegou a ver serem resgatados, ajudar a resgatar, naquele momento? 

O SR. SÉRGIO SOARES –  É que eu na verdade... Os corpos eles se encolhem 

tanto que você não sabe se quando você vê se era uma perna ou um braço porque, na 

verdade, o corpo diminui tanto que os braços encolhem... Para você ter uma ideia, nós 

presenciamos uma cena, que esta cena pra mim ficou marcada lá pra mim. Nós 

abrimos uma geladeira, tá, e tinha uma pessoa dentro da geladeira. Tentou se esconder 

na geladeira achando que a geladeira podia, de uma certa forma, protegê-lo. Essa foi 

uma das coisas que eu vi, que eu presenciei. Outra, a mulher morta com o feto na 

barriga, tá, a criança na barriga dela. Também eu presenciei isso.  
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E como a gente estava falando, então, as pessoas encolhem de uma certa forma 

que a gente colocava três, quatro cadáveres em cada rabecão daqueles lá. Então, é 

uma coisa, assim, que impressiona bastante.  

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Sérgio, é... Para quem não sabe como é que 

funciona, acho que era importante, você falou “trabalhava na indústria e tal...” explica 

o que era o PAM, que existe – inclusive – até hoje, para ...  

O SR. SÉRGIO SOARES – O PAM, o PAM nada mais é... Foi uma reunião que 

existe entre as empresas de Cubatão. Eles criaram um plano que se chama Plano de 

Auxílio Mútuo. Numa emergência na cidade de Cubatão ela é acionada.  

Então, justamente... Está tendo um acidente, nós somos preparados, alguns 

membros da companhia, para fazer esse auxílio.  

Então, quando acontece alguma coisa é acionado esse grupo, esse grupo de 

cada indústria, saem quatro ou cinco elementos que se direcionam até onde está tendo 

a tragédia, o resgate, seja qual for, com o intuito de dar o primeiro auxílio. Brigadista. 

Isso.  

O SR. – Sérgio, né?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim. 

O SR. – Esse seu trabalho foi desenvolvido um dia, dois dias, três dias? 

O SR. SÉRGIO SOARES – É porque na verdade a gente trabalhava no período 

noturno... 

O SR. – No auxílio e no recolhimento dos cadáveres, isso... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Isso foi achando... Porque na verdade no meu 

horário de trabalho a gente foi praticamente fazer o auxílio, só que não dava 

continuidade porque a gente tem o nosso período de trabalho. A gente não deu 

continuidade.  

Então, praticamente, quem refazia a troca de turno... aí veio uma nova equipe. 

Só que nós continuamos a ficar porque da forma que foi... a gente, de uma certa forma, 

como eu posso dizer, a gente sendo um funcionário da empresa, a gente não podia 
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largar mão porque o que estava acontecendo ali a gente teria que socorrer o máximo 

que fosse possível. E a gente foi resgatando. Deu o período, entra uma outra turma e a 

gente foi embora, mas foi constante o pessoal fazendo o trabalho justamente para 

auxiliar esse pessoal. 

O SR. – E vamos tratar o seu trabalho, o seu auxílio aí no PAM, desenvolveu no 

seu turno de trabalho e você deu um número aproximado de corpos, por rabecão, de 

quatro a cinco? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim. 

O SR. – Certo? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim. 

O SR. – No seu turno de trabalho, você tem como precisar quantos rabecões 

passaram por ali não sei quantas horas? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Na verdade, não é bem assim a gente falar em 

rabecão porque a gente colocava os corpos em cima de um, era um tipo de um plástico 

bem grande e branco e ali iam colocando os corpos, bastante assim em números. E aí 

depois, pelo o que eu me lembro, chegou sim um carro, na época era aquele carro 

branco e preto, e ali eles colocavam os corpos naqueles rabecões de alumínio quatro 

ou cinco pedaços de pessoas que estavam ali e (Ininteligível) fazíamos os montantes, 

colocava no carro, dava a altura de colocar, no máximo, quatro ou cinco caixões 

daqueles de alumínio e ia embora.  

Calculando, mais ou menos, não chega lá tanto a isso que você está falando, 

uma média de 20 pessoas assim porque encolhe, você não tem uma noção do que é 

aquilo que se vê porque forma uma bola, fica um pedaço pequeno. 

Então, você não tem ideia se aquilo ali é um corpo, se é um pedaço. Então, eles 

iam colocando, a partir do momento em que eles iam colocando, dava a altura, 

colocava no outro caixão e aí... dentro do caixão chegava a colocar de duas a três 

pessoas.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – De duas a três pessoas no mesmo caixão? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Caixões de alumínio... Isso.  
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Aqueles caixões de alumínio, aqueles caixões que a 

gente vê no filme? 

O SR. SÉRGIO SOARES – É.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Duas a três pessoas? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Não havia a preocupação nenhuma de 

identificação, nem nada? Eram restos de pessoas? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Porque ficou em cima de um plástico branco... Você 

via as pessoas, assim, os pedaços, mas ninguém conseguia... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Isso aqui, Sérgio, lá na “Casa Amarela”, onde 

havia, onde foram recolhidos, é isso?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Justamente ali. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Naquela “Casa Amarela”... 

O SR. SÉRGIO SOARES – “Casa Amarela”, foi ali onde foi colocada essa 

lona branca e ali foi que os corpos foram colocados no chão. Não dava nem para 

identificação porque da forma que ficou ali.... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Entendi. E me fala uma coisa, quem conduziu esses 

trabalhos? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Não. É o que eu estava falando para você. Dentro 

de Cubatão, existe o Plano de Auxílio Mútuo que, em casos emergenciais, cada 

indústria mandava sua brigada. 

Então, a gente era direcionada pelo bombeiro, pelas pessoas que estavam ali. A 

gente só estava pra fazer um trabalho mútuo, voluntário, porque a gente tem assim... 

Cada empresa hoje, você sabe que tem esse tipo de pessoas designadas para fazer este 

tipo de atividade dentro de uma tragédia ou seja qual for o acidente derivado de, assim, 

de explosão, essas coisas direcionadas à indústria. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – E esses corpos, quer dizer... 
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* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Som. Dojival, esse cara 

precisa voltar para... Mesmo com toda loucura da ditadura, como é que não chegou 

nesta lista de 93? 93 foi autopsiado e como é essa história? Porque aí, agora, a conta não 

fecha mesmo, não é?  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Na verdade, esta lista de quando a gente fala que 

ela é de ficção é porque de fato não há nenhum critério objetivo pelo qual se pudesse 

chegar a 93. Você compreende? Quer dizer, e esse depoimento exatamente confirma 

que não houve... Ele está se referindo a restos que foram recolhidos, ele não está 

obviamente mencionando quem virou cinza, não é? Restos que foram recolhidos, três a 

quatro no mesmo caixão.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas para atestado de 

óbito foi, assim, foi que nem os desaparecidos que foi dado atestado de óbito por 

presunção de morte? Como é que essa história? Quem que recebeu atestado de óbito 

tinha corpo? É isso que eu estou perguntando. 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Então, eis a questão, Adriano. Aqueles corpos que 

mesmo... que puderam ser reconhecidos ou que parentes se apresentaram esses... é uma 

presunção, quer dizer, uma coisa que nós, na época, entendíamos que eles tinham 

chegado por este critério, ou seja, alguns corpos ficaram, mais ou menos, não intactos, 

deformados, porém reconhecíveis por partes. Compreendeu?  

Quer dizer, a esses, o atestado de óbito... É essa a ideia que a gente faz de que 

como é que eles chegaram a esses 93. Agora, esses pedaços recolhidos, três a quatro 

jogados no mesmo... Aliás, os caixões metálicos, vocês veem que aparecem no 

documentário do João Batista, os caixões metálicos.  
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Foram nestes caixões metálicos que foram jogados de três a quatro. Esses não 

houve atestado de óbito, você percebe? Não houve atestado de óbito e, aliás, é uma 

coisa... A informação que se pede à prefeitura, ao Serviço Funerário, exatamente para 

esclarecer para onde foi esse pessoal. Onde esse pessoal foi enterrado?  

Porque seguramente, Adriano, eles destinaram esse pessoal a algum lugar. Foi 

para o cemitério municipal, você entendeu? Já que não se podia contabilizar o número 

exato de mortos, três a quatro no mesmo caixão, para onde foram destinados esses? Eles 

foram reclamados por alguma família? Isso não sabe, quer dizer, então, há um absoluto 

silêncio a respeito disso.  

O que é fato, e a gente repete isso para marcar mesmo este fato, o que é fato é 

que a contabilidade do número de mortos foi fabricada, obviamente, fabricada para se 

chegar a um número que, subestimado obviamente, que pudesse reduzir, minimizar o 

impacto do que ocorreu.  

Então, por isso, Adriano, você tem razão quando se pede à prefeitura, o Poder 

Público local, tenha explicações a dar sobre isso. Onde foram enterrados? Onde estão os 

restos mortais dessa gente? Compreendeu? Eles têm que informar sobre isso. O registro 

dos alunos que estudavam na escola, que desapareceram, e que aparecem nos autos. A 

quantidade foi sugerida aqui, quantas famílias foram socorridas?  

No documentário do João aparece 1500 famílias no centro esportivo. Onde está 

o cadastro dessas famílias? Onde está? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos prosseguir o áudio, 

vai. 

* * * 

 

- É feita a exibição do áudio. (Continuação.) 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – São cenas que foram gravadas, aparecem no 

documentário. Esses corpos eram retirados da área incendiada, certo? 
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O SR. SÉRGIO SOARES – Isso. Isso. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – E eram levados lá pra... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Para essa área... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Para essa área, na “Casa Amarela”. A gente 

conhecia como “Casa Amarela”. E na própria “Casa Amarela” era feito o depósito 

dos caixões? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Isso. Isso. Era no chão em frente, era um pano 

branco, assim, plástico enorme, e ali eles colocavam os corpos. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Sem qualquer... Não havia identificação, nem... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Não tinha como. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Não tinha como.  

O SR. SÉRGIO SOARES – Não tinha como. É que a gente falando assim pra 

que... Quando você vê uma pessoa totalmente queimada, num acidente, até mesmo num 

edifício de São Paulo, você vê que levavam um tempo pra poder fazer o reconhecimento 

do corpo, justamente, só mesmo através do DNA porque você não conhece, fica 

irreconhecível.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Você se lembra, Sérgio, você falou que eram 

equipes de voluntários, você lembra quem mais, amigos nossos, amigos seus que 

participaram desse processo de... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Que nem, eu entrei na Estireno em 1985. Então, 

você vê, já se passou bastante tempo. Então, creio assim, que... Houve alguns que já 

faleceram... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Você lembra alguns nomes que, assim, por 

exemplo, que participaram desse voluntariado? Porque você participou como 

voluntário disso, não é isso? 

O SR. SÉRGIO SOARES – É porque veja bem. Na Estireno, o pessoal que 

trabalhava em horário noturno, geralmente, eram cinco ou seis pessoas por turno, na 

parte operacional. Então, era operador de processo, operador A, operador B, operador 
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de utilidades. Então, nesse momento, quer dizer, a fábrica se mantém por si própria. 

Você está ali, praticamente, para ficar acompanhado todo o movimento da fábrica... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – E você trabalhava, na época, na Estireno? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Na Estireno. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Você era funcionário da Estireno. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Era funcionário da Estireno. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Mas você falou que entrou na Estireno em 1985. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Mas o incêndio foi em 1984. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Oi? 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O incêndio foi em fevereiro de 1984. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Mas eu estava em fase de experiência. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Ah, entendi. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Entendeu? Então, estava na experiência. Eu, 

depois, passei a operador, praticamente, no nível C, quando foi que aconteceu. Porque 

eu entrei antes como operador D, que era operador de utilidades, que fazia parte de 

fazer limpeza no rio Cubatão, que nós temos lá...  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – E a Estireno e outras empresas disponibilizaram 

voluntários para atender no socorro, é isso? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Foi nessa condição que você trabalhou neste 

resgate? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim. É como eu estava lhe falando, todas as 

empresas, na época, fizeram uma equipe que se chamava PAM. Então, cada indústria 

tinha os seus funcionários preparados, justamente, para fazer esse tipo de atividade.   
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Entendi. E foi nessa condição que você atuou?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim, porque quando acontecia qualquer tipo de 

acidente, como já tinha também acontecido uma vez de um caminhão vazar combustível  

e aí também é acionado. Tudo o que acontece, assim, referente a problemas, assim, 

fogo, vazamentos. Cubatão existe o Plano de Auxílio Mútuo, justamente é o plano para 

poder atuar antes de acontecer uma outra catástrofe ou de chegar alguém para 

resolver esse problema. Então, eles são acionados imediatamente.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Pelo o que eu não estou entendendo, Sérgio, é 

importante frisar isso, a Petrobrás e as autoridades chegaram ao número oficial de 93 

mortos. Esse número discrepa da estimativa que fazia na época, inclusive, a 

investigação baseada no Ministério Público.  

Você que viu, trabalhou, participou desse processo, você acha que esse número 

de 93 mortos corresponde... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Está errado, foi muito mais. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Muito mais? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Muito mais, muito mais pessoas. Só pelo fato de eu 

estar falando para você das pessoas também se esconderem dentro de... Você achar 

pessoas mortas da metade do corpo. Então, praticamente, você vê que as pessoas que 

ali que estavam... E outra coisa, em cada casa não morava só pai e mãe; pai, mãe, 

filhos e não eram poucos. Às vezes, tinha famílias que tinham quatro, cinco, seis filhos, 

sete filhos. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Você já deu depoimento neste sentido? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Não.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Nunca?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Nunca. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Primeira vez que você fala sobre isso? 

O SR. SÉRGIO SOARES – É, porque para mim eu passei por isso, mas não 

desejo para ninguém. Então, é uma coisa que guardei para mim. 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Como é que foi a sua experiência pessoal nessa...? 

Como é que foi viver essa...? 

O SR. SÉRGIO SOARES – É como eu lhe falei, a gente quando entra numa 

indústria, a gente faz o preparo, mas você nunca está ali para participar ou até mesmo 

ser acionado. Justamente, você vê, eu estava acabando, estava na fábrica e a gente foi 

acionada e fomos direto para lá. Só que a gente não podia chegar lá tão perto porque, 

praticamente, o fogo era enorme. Aí o que aconteceu, já na parte de fazer, de tirar os 

corpos já foi uma coisa, como eu lhe falei, porque o cheiro era muito insuportável. 

Misturava o cheiro do combustível... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – A que horas começou essa busca dos corpos? 

Porque o incêndio começa entre meia-noite e uma hora da manhã, tá certo? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Na verdade... 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – A que horas o fogo foi controlado e vocês 

entraram...? Você estava nesta equipe que entrou ou você só ficou na “Casa Amarela” 

com os corpos? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Eu fiquei na parte de pegar os corpos. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Também? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Sim.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – No mangue, no mangue? 

O SR. SÉRGIO SOARES – No mangue, no mangue. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Então, como é que foi isso?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Olha, que nem, praticamente, você vê, assim que 

aconteceu, porque eu tenho até amigos mesmos que justamente estavam na troca de 

turnos e disseram que dava para se ver a labareda de fogo que se formou. Você via o 

céu ficar avermelhado.  

Então, praticamente, quando nós fomos acionados para lá porque, não foi só eu, 

mas como alguns amigos, e os corpos estavam ali, mas só que essa parte de fazer o 

rescaldo que a gente fazia... nós chegamos a fazer porque neste dia nós fomos 
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acionados, não só os operados, mas muitas indústrias tiveram que chamar os seus 

funcionários, em horário extra, que estavam até de folga, para ajudar também.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Mas eu digo assim, quer dizer, quando você sai na 

área, o incêndio foi controlado, aí começa o trabalho de busca de corpos, você 

participou disso e acabou de dizer, como é que foi? Vocês encontravam, viam os 

corpos, pedaços de gente, braços, corpos calcinados, como é que foi isso? É uma cena 

terrível... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Foi aquilo que lhe falei, às vezes, a gente olhando 

assim, porque a gente tinha que fazer o rescaldo e você vai tirando, vai olhando. O 

corpo da gente, quando queima, fica diferente, fica um pedaço assim totalmente... Os 

pedaços a gente recolhe.  

A primeira coisa, eu estava até, um dia desses eu estava querendo saber o que 

que faz quando a pessoa, tanto afogamento como morte também por queimado, a 

primeira coisa que acontece:  a pessoa fica sufocada.  

Eu queria saber a forma pelo qual muitas pessoas morreram. Então, você vê, 

primeira particularidade que aconteceu: faltou ar, fechou, bloqueou o ar deles e ali foi 

uma forma que eles morreram porque não tinha como respirar. E os corpos quando 

queimam eles também se encolhem, ficam pequenos, fica do tamanho de uma criança, 

vamos supor aí, uma criança de seis, de cinco, de seis anos.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Sérgio, nós estamos aqui com a presença da Vivian 

Mendes, que é da Comissão Estadual da Verdade, e nós teremos uma audiência pública 

no dia 11, na Assembleia Legislativa. Na Assembleia Legislativa, haverá uma audiência 

pública porque este caso, depois de 30 anos... A Comissão da Verdade, que é presidida 

pelo deputado Adriano Diogo, e que tem a Vivian, hoje, representando esta comissão, 

está reabrindo este caso, está reabrindo este caso. 

Pergunta que eu quero lhe fazer é a seguinte: se você está disposto a depor 

também, você está depondo formal e oficialmente para uma audiência da Comissão da 

Verdade da OAB Cubatão, presidida pelo doutor Luiz Marcelo, e que me tem como 

membro, e o doutor André Louro e o doutor Florivaldo Cajé.  
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Gostaria de saber se você está disposto, no dia 11, reiterar esse depoimento, em 

São Paulo... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Com certeza. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Na Assembleia Legislativa... 

O SR. SÉRGIO SOARES – Não tem problema.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O seu depoimento, eu não sei qual foi a impressão 

de vocês, o seu depoimento é de uma importância histórica.  

Eu nunca vi, nós somos vizinhos, não é? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Há muito tempo.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Sua mãe está bem? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Está bem. (Risos.) 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – O seu pai também?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Não, o meu pai já faleceu. 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – A Silvana? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Silvana está bem.  

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu estou gravando aqui. É... É assim também. Mas, 

viu, Sérgio, o seu depoimento tem uma importância fundamental, tem uma importância 

fundamental.  

É a primeira vez que eu ouço alguém que participou do trabalho de resgate de 

corpos, que em cada caixão desses aí havia três, quatro corpos. Isto... 

O SR. – Só para identificar, pois justamente porque eu voltei a essa cena para 

você, possivelmente, identificar. Se na verdade foram aquelas padiolas para o rabecão 

ou se nas urnas que você viu serem colocados os corpos foram estas. 

O SR. SÉRGIO SOARES – Eram assim mesmo. 

O SR. – Foram estas? 
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O SR. SÉRGIO SOARES – É... 

O SR. – Estas aqui. Então, não foram aquelas padiolas de plástico, não? Foram 

estas que você viu colocando os corpos? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Isso. 

O SR. – Eu vou seguir um pouquinho o vídeo que tem algumas outras cenas, 

inclusive do local onde estão os corpos, para que você pudesse identificar. Esses são os 

corpos.   

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Ô, Sérgio, você me falou antes do seu 

depoimento a respeito das pessoas que tentavam fugir e permaneciam imersas na lama 

e você resgatava metade do corpo, não é? Apareceu?  

O SR. SÉRGIO SOARES – Não. Se não me engano foi um ou dois, umas duas 

pessoas que nós conseguimos... atravessou o mangue, realmente, talvez no desespero de 

estar pegando fogo, se jogou ali, para de uma certa forma apagar o fogo do corpo. Sim, 

do lado da linha. Atravessou? É. 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – E daí ele encontrava pela metade por... O 

pessoal fugia e... O Dojival iniciou alguma coisa nesse sentido, a sua experiência 

pessoal, que você relata no início “Fiquei uma semana sem comer carne”. 

Psicologicamente, foi este o único abalo ou você carregou ou carrega até hoje alguma 

coisa dessa tragédia? 

O SR. SÉRGIO SOARES – Não, porque com o passar o do tempo você vai 

tendo uma visão da vida. Hoje nós temos aí a internet que a gente vê muitas coisas, 

muita... 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você gostariam de fazer... 

Nossa, entrei quase em depressão. Passei até mal lá. Pelo amor de Deus, que coisa triste. 

Vamos encerrar, não é? Querem fazer alguma consideração? Dá uma lidinha naquele 
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poema de novo, agora que você está mais... Apesar... Pode vir pra Mesa, vem pra Mesa 

aqui. Costinha, vamos lá. Lê o poema, Costinha. Costinha, não. Costinha quer falar? 

Vem Costinha. Entrei em depressão lá. Vida dura, né, Lúcia?! Pena que você não estava 

com o seu microfone naquela hora que o Shigeaki Ueki... você enfiava na cara dele.  

 

O SR. AIRSON COSTA (COSTINHA) – Adriano, sabe qual a observação que 

eu quero fazer e não foi feita? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí, Airson Costa.  

 

O SR. AIRSON COSTA (COSTINHA) – Ali era um reduto, no começo do 

século, de quilombo, Vila Socó, e ali a maioria era negro que morreu queimado. E como 

a gente sempre escuta na comissão, no SOS Racismo, não foi apurado, mais uma vez, 

esse crime porque eram negros. E o Estado brasileiro, mais uma vez, mostrou o seu 

racismo estrutural. É só essa observação que eu gostaria que constasse. 

 

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

vou pedir, falarem o que vocês quiserem. Viu, Vivian, duas coisas, o menino poeta lê o 

poema e recupera a imagem de qual dos dois documentários do menino que encerra com 

a... Da música lá da Vila Socó. Vamos ver? No fim... Então, vai, faz o poema. Não,  

despede todo mundo, fala as frases finais. Vamos ver se a gente vai dar continuidade, 

Dojival. Ver  se dá para trazer o Shigeaki. Vamos ver o que dá. Esse menino aí é muito 

bom, esse cara é muito lúcido, muito ligeiro. Então, vai. Vamos dar os finalmente aí. O 

menino fala o poema e a gente encerra com a música. Vamos lá. Gival, os companheiros 

da OAB, muito obrigado, viu, passar o dia conosco aqui.  

 

O SR. MARCELO ARIEL – Vamos fazer mais uma vez, então. 

Caranguejos aplaudem Nagasaki.  
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Para Gilberto Mendes e Dojival Vieira dos Santos.  

“Vila Socó - Corpos em chamas se atiram na lama  

 mulheres e crianças primeiro  

 caranguejos aplaudem nossa Nagasaki  

 bebê de oito meses é defumado  

enquanto Beatriz  

 agora entende o poema derradeiro 

 Beatriz mãe solteira antes de morrer deu um inútil pontapé na porta  

 No ar 

 gritos mudos  

 a noite branca da fumaça envolve tudo  

 alguém no bar da esquina  

 pensa em Hiroshima  

 nas vozes  

 horror e curiosidade acordaram a cidade  

se misturando  

 dentro do inferno olhos clamam  

 Por telefone  

 o ministro é informado  

 – O fogo os consome...  

A sirene das fábricas não  

 silencia  

 Dois serafins passando pelo local  
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sussurram no ouvido  

do Criador  

‘Vila Socó: meu amor’  

 Uma velha permaneceu deitada  

 em volta da cabeça na auréola  

 o último pensamento passa  

 o coro das sirenes  

 no meio do breu iluminado  

 uma garça voa assustada  

com os humanos e seu inferno criado  

 no mangue o vento move as folhas  

 Um bombeiro grita:  

– KSL! O fogo está contra o vento! Câmbio...  

Foi Deus quem quis  

 diz o mendigo  

 que sobreviveu porque estava dormindo no bueiro da avenida.  

Um orgasmo é cortado ao meio  

quando o casal percebe o fogo  

 queimando o espelho.  

 Voltando no tempo  

 lamentamos  

 o movimento do gás  

levíssimo iceberg  
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 que converteu fogo em fogo, horror em horror  

 Vila Socó  

estacionou na História  

 ao lado de Pompéia, Joelma e Andrea Doria  

 Pensando nisso  

 ergo neste poema um memorial  

para nós mesmos  

 vítimas vivas  

 do tempo  

 onde se movimenta a morte se espalhando na paisagem  

 como o gás  

que também incendeia o sol  

 (bomba de extensão infinita)  

 Beatriz sentou perto da porta e ficou olhando o fogo.  

Até que invade a cena a luz suave de um outro sol frio  

 Fim de jogo.  

 (O que não queima)  

Beatriz agora é outra coisa e contempla:  

raios negros num céu negro  

 depois brancos num céu branco  

 Suavemente penetrei num jardim  

onde uma única árvore existe.  

(O incêndio acaba e a garça pousa no mangue, onde os anjos sonham)  
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Naquela noite um acordou  

 andou no meio das chamas  

 e as chamas  

o queimaram. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dá para achar a música pra 

gente...? Ai que tristeza (Ininteligível), meu Deus do céu.  

  

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Deputado, deixa eu agradecer 

novamente a Assembleia, faço na pessoa do deputado, também da Amelinha, que nos 

abrilhantou aqui, que é uma lenda viva aí, prazer em conhecê-la. Pessoas assim que a 

gente fica feliz de... Muitos acham que é perda de tempo aqui, eu escuto todos os dias, 

você deve ter ouvido e muito mais em Cubatão, na subseção, particularmente, você 

encontra pessoas amigas que queiram, acima de tudo, ajudar o cidadão, trazer à tona a 

verdade daquilo que se passou àquela época. Fico muito feliz e levo para Cubatão uma 

energia positiva da Assembleia, de vocês aqui, do pessoal da assessoria, da assessoria 

de imprensa, assessoria de TV e deixo aqui um convite de que ainda este mês estaremos 

realizando uma audiência pública na câmara municipal. Espero contar com você, 

deputado, Amelinha e todos que devem acompanhar. A data e o horário eu passo 

posteriormente. Meu muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado.  

 

O SR. MARCELO ARIEL – Uma palavra apenas para encerrar. 

 

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

seu nome. 
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O SR. MARCELO ARIEL – Marcelo Ariel. Agradeço a todos. Claro, 

dignificar a memória dos mortos é dignificar a nossa vida também. E eu queria dizer 

que as cadeiras não estão vazias. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos tocar a música?  

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Um último registro também... 

 

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

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – André Louro, o Marcelo falou a respeito 

do valor da vida, na sua fala anterior, e eu quero dizer que pouco importa, Dojival, se a 

gente vai encontrar 94, 594 ou 1094. Uma vida perdida vale mais que todo o parque 

industrial que sempre tratou com abandono essas vidas cubatenses. Então,  é o destaque 

que eu queria fazer.  

Mais vez agradecer, agora na sua presença, deputado, por ter colocado na 

primeira pauta a discussão da Vila Socó e sensível à questão. Muito obrigado.  

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu queria também, Adriano, antes de... Eu queria 

agradecer também, Adriano, primeiro pela a sua coerência e coragem.  

Eu participei já de várias dessas audiências, eu sempre saio daqui muito tocado, 

muito abalado porque eu já vi aqui depoimentos de companheiros que resistiram à 

tortura, que sobreviveram à tortura, vários deles. Esses depoimentos e essas reuniões da 

Comissão da Verdade, comentava com a Thaís, agora a pouco, são sempre muito 

tocantes. A gente sai daqui com a sensação... São muito pesados porque a gente revive 

esta história, a gente volta a esta história, e não foi diferente hoje.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



140 
 

  
 

Estou realmente... Dá para perceber, em todos nós, estamos aqui bastante 

tocados porque essa história, e como as outras também nos tocam. Mas eu queria, 

Adriano, agradecer a você porque num parlamento tão desacreditado, com uma justiça 

tão desacreditada, numa situação de crise política profunda que vivemos neste país, de 

descrédito nas instituições, de desconexão dos trabalhadores, da população com relação 

às instituições, você, eu sempre digo isso aos meus amigos, você é uma pessoa, um 

combatente com o qual a gente tem a possibilidade de construir diálogos e construir 

processos de luta, como o que fizemos hoje aqui e como você tem feito na condução da 

Comissão da Verdade.  

Então, quero dizer que é um enorme orgulho tê-lo como um companheiro de luta  

como um amigo da luta por democracia ou transformações sociais profundas, que só 

serão possíveis na medida em que nós tivermos a capacidade que você demonstra na 

condução dessa comissão de ajustar contas com a história. Ou nós fazemos isso ou 

outras “Vilas Socós” se repetirão ou outros processos de tortura, de eliminação de 

combatentes vão se repetir.  

Eu acho que isso é fundamental. Por isso, que eu realmente, além de tocado, me 

emociono muito. E queremos nós todos, eu acho, pode ter certeza que as vítimas da Vila 

Socó, pelas quais hoje falaram pelo Marcelo, falaram pelo Luiz, falaram pelo André, 

falaram por você, falaram pelos depoimentos aqui estão presentes, neste momento, e são 

gratas também porque nós não nos cumpliciamos com o silêncio que se tentou impor.  

Algumas tarefas muito objetivas que nós, conversando com o André e com o 

Luiz, com a ajuda de vocês, nós precisamos encaminhar. A Amelinha foi muito feliz 

quando ela coloca o seguinte, nós tínhamos, Amelinha, no início, a ideia de que o 

processo junto à Corte fosse posteriormente, a conclusão, as resoluções do trabalho da 

Comissão. Não! Você tem toda a razão, Amelinha, o processo tem começar já, 

simultaneamente. Nós precisamos provocar a Corte Interamericana de Direitos 

Humanos para que o Estado brasileiro seja punido por este crime de desumanidade 

contra uma população desarmada e desamparada. Essa é (Ininteligível). Os combatentes 

que combateram, com armas na mão, a ditadura alegam que estavam armados, embora 

tivessem exercendo um direito à legítima defesa e direito à desobediência civil na luta 

contra um regime ditatorial.  
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Os moradores da Vila Socó eram uma população civil desarmada, que não 

estavam em nenhum processo de resistência, estavam simplesmente tentando sobreviver 

naquele lugar. 

Então, muito obrigado, Adriano, muito obrigado. É uma honra tê-lo como 

companheiro e como parceiro neste processo que não terminará tão cedo, o processo de 

transformações profundas nesse país com tanta injustiça e tanta falta de reconhecimento 

de direito. 

Eu tenho aqui o companheiro Toni, que tem sido um jornalista atento a estas 

questões, no seu trabalho profissional, e que se interessou por essa história. E nós 

queremos agradecer também a presença dele e queremos dizer, Toni, estava 

conversando com o Luiz Marcelo, que o processo vai estar a sua inteira disposição, 

como estará à disposição de todos os jornalistas que quiserem contar essa história com 

os olhos de 2014 e não com os olhos que a ditadura tentou impor à parte da mídia 

brasileira em 1984. Acho que é isso é uma questão de combinar os horários, até porque 

pela quantidade de volumes e pela importância desses documentos, o doutor Luiz saberá 

como gerir e administrar isso e organizar no sentido de que você tenha toda a 

possibilidade, como outros colegas profissionais da imprensa tenham a oportunidade de 

consultar esses papéis de analisar dados, analisar documentos e desvendar a verdade que 

começa a ser contada a partir da constituição da Comissão da OAB de Cubatão, dessa 

comissão, dessa audiência pública, que hoje mais uma vez esta comissão fez história, 

está fazendo história. 

Então, a palavra é para agradecer a todos e destacar isso, o papel desses dois 

aqui.  

Eu sou um velho combatente. E eu não poderia ter feito nada, absolutamente 

nada, além de ficar à vontade, à disposição, se não tivesse encontrado o doutor Luiz 

Marcelo, o doutor André Simões Louro, este respaldo fundamental, este amparo de 

como instituição da Ordem dos Advogados do Brasil terem encampado esta bandeira e 

assumido... Eu considero, estava dizendo para eles, eles são a nova geração que devem 

empunhar as bandeiras que, nós, a velha geração precisamos passar à diante. É assim 

que o processo histórico se constrói.  
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Então, eu estou muito orgulhoso, doutor André, doutor Luiz Marcelo, dessa 

parceria que nós estabelecemos, este pacto para que o silêncio imposto não prevaleça. E 

de que a verdade, a memória e a justiça se imponham. Isto é o que justifica tudo o que a 

gente faz; mais do que isto, isto justiça à vida. A vida só tem sentido por estes valores. 

Sem esses valores a vida não tem sentido. E nós que estamos muito comprometidos com 

esses valores, sabemos da importância deles para as gerações que virão. A nossa 

geração termina a sua obra com nossa passagem. Outras virão, outras virão, outras virão 

até que a verdade, o direito à memória e à justiça se imponham neste país de tanta 

injustiça. Muito obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, você. Então, 

assim como você, parabéns, viu, Dojival. Assim como você tem uma equipe que tem 

essa retaguarda dos jovens, a Comissão da Verdade não é nenhum trabalho pessoal, é 

um trabalho coletivo. Todos os que ajudam e construíram, desde a vida da Amelinha e 

Ivan e todos os jovens que entraram na Comissão. Muito obrigado.  

Vamos ouvir a música? 

Pena que você chegou atrasada, viu!? Você tem que ver como o pessoal do 

“Luther King”, foi bonito. Maravilhoso!   

Esse depoimento do rapaz, pelo amor de... Eu estava até... 

Thaís, viu, Vivian, precisa mandar a transcrever todos esses vídeos porque 

senão... Sem som.  

Deixa, então. 

* * * 

- É feita a exibição do áudio.  

 

* * * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada. 

Muito obrigado.  
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

11/09/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom dia.  

São Paulo, 11 de setembro de 2014, 142ª audiência da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, auditório Paulo Kobayashi.  

Dia 11 de setembro, dia do bombardeio ao Palacio de La Moneda, com a morte 

de Salvador Allende e o massacre do povo chileno. Vamos lá. 

Está instalada a 142ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, dia 11 de setembro de 1973, Allende, no auditório Paulo 

Kobayashi, sobre o Legado da Ditadura na USP. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade fará todas as suas audiências abertas 

ao público. 

Para a formação da Mesa, sem mais delongas, o atual presidente da Adusp, 

companheiro Ciro Correia. Depois, o professor Franklin Leopoldo e Silva, a Maria 

Caramez Carlotto e o professor Paulo Arantes. 

O Ciro nos trouxe as revistas, aquela que o Pomar falou, e publicada pela Adusp 

em 2012, “Torturas e Suicídios Após a Invasão da USP, pelo Exército, em 1968” e essa 

de outubro de 2004, essa edição histórica, há dez anos atrás publicada pela Adusp, sobre 

os segredos da ditadura militar. Então, em sua tradição, a Adusp mantém essa linha 

editorial, através da sua revista, sendo que essa é de dez anos atrás. O assunto que a 

gente está conseguindo falar hoje, aqui na audiência, a Adusp já tratava, através de sua 

linha editorial, há dez anos. 

Essa aqui, de 2012, tem várias aqui para o pessoal, até pode disponibilizar. Essa 

aqui é de arquivo? Essa é de arquivo, é só para consulta, até passo para o pessoal da 

Mesa.  

Queria pedir para a assessoria, depois, providenciar alguns exemplares do 

“Bagulhão”, para o pessoal ter. Vamos lá?  
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Ciro Correia, com a palavra. 

 

O SR. CIRO CORREIA – Bom, agradeço ao convite para, mais uma vez, 

participar dos trabalhos da Comissão da Verdade Rubens Paiva, constituída aqui no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado.  

E acho muito oportuno que, para além de todos os crimes perpetrados contra a 

dignidade humana e os direitos humanos, pela ditadura, a gente trate dessa temática, de 

qual é o antilegado que o período da ditadura deixou nas nossas instituições, em 

desrespeito a toda nossa estrutura, supostamente republicana, no sentido de que, 

também esse tipo de legado, que atrapalha o processo democrático no país, nós 

possamos remover das nossas instituições. No caso, e em especial, da Universidade de 

São Paulo, que como está sendo tratado aqui, infelizmente preserva ainda, na sua 

estrutura, um desrespeito ao ordenamento constitucional pós-1988.  

E esse desrespeito vem, justamente, em vários aspectos e eu vou procurar tratar 

aqui da questão da vinculação dessas entidades privadas, que atuam em completo 

desacordo com o ordenamento jurídico vigente no âmbito da Universidade, na defesa de 

interesses privados e na apropriação da estrutura da Universidade, para que ela cumpra 

um papel muito diferente daqueles que deveriam ser suas finalidades de promover, no 

campo do ensino superior, um desenvolvimento que atenda a toda sociedade.  

E através de fundações privadas de apoio, em incompleta desarmonia, portanto, 

com a nossa estrutura, que prevê a separação de entidades privadas de entes públicos, 

acabam, através delas, colocando o patrimônio, a capacidade de trabalho, a 

infraestrutura de ciência e ensino, pesquisa e extensão, a favorecer interesses daqueles 

que detêm o poder econômico na nossa sociedade, ao revés daquilo que deveria 

caracterizar uma universidade pública, como é a Universidade de São Paulo.    

Feito isso, eu gostaria de perguntar ao deputado, quanto tempo seria 

aconselhável para a nossa intervenção? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Aqui na Comissão da 

Verdade nunca se... Meia hora para cada um, está bom?  

 

O SR. CIRO CORREIA – Está mais do que bom, está ótimo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não tem esse limite assim, 

aqui, as pessoas são convidadas para serem respeitadas. 

 

O SR. CIRO CORREIA – Obrigado.  

Agora, eu também, em respeito aos trabalhos da Comissão da Verdade e a todos 

os membros dessa Mesa, gostaria de expor o seguinte: diante da gravidade do momento 

que nós estamos enfrentando na USP, diante da intransigência da Reitoria nessa 

campanha de data-base, nós temos, hoje, uma atividade importante, associada e a 

convite dos médicos do HU, que estão procurando organizar uma intervenção, junto ao 

Governo do estado, diante da absurda proposta da Reitoria de desvincular o Hospital 

Universitário daquela Universidade. 

Na mesma direção da decisão, que nós consideramos, também, absurdamente 

equivocada, que o Conselho Universitário já aprovou, sobre pressão da Reitoria, sob a 

alegação de que, para poder equacionar a gravidade da crise financeira e de 

financiamento que a instituição passa, junto com as demais universidades, a proposta da 

Reitoria é desmontar a Universidade, fazendo plano de demissão voluntária e 

desvinculando hospitais. E tem uma reunião hoje, na hora do almoço, para a qual eles 

convidaram, e considero importante que a presidência da Adusp esteja lá. 

Então, eu pediria licença e desculpas para, às onze e meia, me retirar dos 

trabalhos desse trabalho importante que a gente quer conhecer, está bem?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tudo bem. Fique tranquilo. 

 

O SR. CIRO CORREIA – Então, eu pediria se é possível colocar a 

apresentação sobre as fundações, que eu trouxe, e eu adianto que eu quero usá-las 

apenas como referência, para fazer uma introdução ao tema que permita daí a gente 

tratar mais diretamente dos vínculos, dessa estrutura, com relação ao período da 

ditadura.  

E daí, pergunto à Mesa se incomodaria de, nessa primeira parte, que em minha 

avaliação duraria uns 10 minutos, se podemos sair da Mesa, para facilitar olhar as 

informações que serão expostas ali.  

Eu gostaria de deixar registrada essa referência, de que a maior parte das 

informações que nós temos das fundações, diz respeito a levantamentos que foram 
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publicados em sucessivas edições da “Revista Adusp”, que, como estas que nós 

apresentamos aqui, que tratam mais especificamente das questões da ditadura militar e 

de uma proposta de trabalho, para comissões da verdade, que busquem o resgate 

histórico desse período, todas essas publicações estão inteiramente disponíveis para 

acesso e download livre, acessando a página da Adusp, na internet, que por algum 

motivo, aqui, desconfigurou a cor. É www.adusp.org.br. 

Assim como algumas das importantes informações que nós temos, sobre as 

questões das fundações privadas em outras universidades, porque, infelizmente, esse 

problema não é um problema que se restringe à Universidade de São Paulo, embora nós 

não tenhamos dúvida nenhuma que, na Universidade de São Paulo ele é, por vários 

fatores, de maior gravidade. Próximo, por favor.  

Eles se encontram disponíveis em publicações do Andes, Sindicato Nacional dos 

Docentes de Instituições de Ensino Superior, nos levantamentos que foram feitos, 

também, em relação às universidades federais. Próximo. 

A maior parte desses dados, nós conseguimos levantar em um trabalho 

jornalístico, feito a partir do final da década de 1990, e começamos a publicar no início 

dos anos 2000.  

A metodologia de trabalho, de procurar essas informações via um trabalho 

jornalístico, se deu, fundamentalmente, porque a partir do início dos anos 1980, o 

movimento docente, ainda sob a égide da ditadura, começa a se dar conta que existe 

uma séria apropriação das instituições públicas de ensino superior, através de entidades 

privadas, que começavam a, visivelmente, estar operando nessas instituições, sem que 

tivéssemos informações adequadas de que tipo de apropriação, ou que tipo de atuação 

essas entidades, que se autodenominavam de apoio, tinham em relação a essas 

instituições. 

Também havia, na época, um desconhecimento se, do ponto de vista 

administrativo, os vínculos que essas entidades estabeleciam eram ou não legais. Não 

tínhamos conhecimento de como elas se organizavam, do ponto de vista jurídico, no 

marco civil que elas tinham que se organizar, por não serem entidades públicas.  

Não tínhamos ideia de que tipo de recursos elas operavam, e tínhamos a 

desconfiança de que, efetivamente, elas não apoiavam as instituições nas quais elas 

atuavam, mas que elas é que se apoiavam nessa infraestrutura pública, para fazer não 

sabíamos bem o que, e nós não temos dúvidas nenhuma que foi muito importante, para 
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esclarecer essas questões, o trabalho que se encontra naquelas publicações, que eu 

coloquei. 

No caso da Universidade de São Paulo, esse levantamento, em 2001, indicou um 

mapa, das fundações privadas, que ia muito além do conhecimento que se tinha, na 

época, quando se considerava ou eram conhecidas algumas das fundações privadas que 

tinham mais destaque nos meios de comunicação, como as que atuavam junto à 

Faculdade de Economia e Administração, junto à Escola Politécnica, junto à Faculdade 

de Medicina.  

E, ao final dos anos 1990 a criação, que muitos consideravam ser uma fundação 

pública e não privada, da Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo.  Isso porque 

ela foi discutida, em reuniões do Conselho Universitário, sem nenhuma deliberação, 

porque deliberação não poderia haver, porque existe uma vedação explícita, 

constitucional, de que entidade pública não pode se ocupar de deliberações que digam 

respeito à criação, intervenção, sugestão, etc., em relação a entidades privadas. 

E daí, verificamos que, efetivamente, após aquelas reuniões do Conselho 

Universitário, à surdina, um grupo de diretores de unidades, membros do Conselho 

Universitário, pessoas ligadas à administração da Universidade e outros agentes da 

sociedade civil e privada, se dirigiram a um cartório e fizeram o registro da criação da 

Fundação de Apoio à Universidade de São Paulo; entre eles, na época, o presidente da 

Associação Comercial do Estado de São Paulo. 

Isso mostra, de forma absolutamente clara, a total desvinculação de qualquer 

procedimento administrativo público, formal, na constituição dessas entidades. E por 

incrível e absurdo que seja, à revelia de toda a legislação, elas aí continuam atuando, 

indevidamente, em nossa Universidade e em tantas outras. Próximo, por favor. 

Bom, os estudos que nós fizemos demonstravam, com clareza, que era uma 

falsidade aquela declaração de que essas entidades captavam recursos, junto ao setor 

privado da sociedade, que contribuiriam para manter a universidade pública.  

Em todos os casos, em especial na área da Saúde, onde essas entidades 

administram recursos vinculados ao Sistema Único de Saúde, e cobram taxa de 

administração para fazer essa administração, o que é vedado, no setor público, e implica 

em conflito de interesses, os convênios, mesmo das fundações em outras áreas como 

economia, engenharia e etc., são fundamentalmente, todos eles, com o setor público.  
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E isso mostra que elas captam recursos que poderiam ser destinados, ou 

deveriam ser destinados, pelos cofres públicos, às instituições públicas e à 

Universidade, que, supostamente, é apoiada por elas, se isso fosse o caso, e se essa 

discussão fosse – como não é – pública. 

Então, a gente vê aqui que, mesmo órgãos diretamente ligados à Educação, o 

MEC, entre fundos relacionados ao MEC, empresas públicas hoje, infelizmente, não 

mais tão públicas, mas, à época, ainda públicas, como Banco do Brasil, Petrobras, 

secretarias de estado, prefeituras, etc. e tal, fazem convênios com essas entidades de 

apoio, que operam esses recursos a seu favor, e usam a infraestrutura da Universidade 

para a sua execução, sem nenhuma discussão, interna à Universidade, da adequação ou 

não às finalidades da Universidade, ensino, pesquisa e extensão, deste trabalho ao qual a 

Universidade acaba sendo direcionada. Próximo, por favor. 

Aqui, um estudo em ralação a uma das grandes fundações da Universidade de 

São Paulo, de quantos elas captaram no setor público, e no setor privado, ao longo dos 

anos, e isso mostra, com clareza, a predominância, ou a preponderância, de recursos 

públicos nos convênios e contratos intermediados por essas entidades. Próximo. 

O principal ponto, ou violação do ponto de vista do nosso ordenamento 

republicano, nesse tipo de parceria, são os conflitos de interesse que elas ensejam. Isso 

porque, as legislações republicanas das repúblicas modernas, não apenas no Brasil, elas 

preveem que não pode haver sobreposição do acúmulo de cargo do agente público, com 

aquele que é detentor de um cargo no setor privado. 

A legislação também prevê que, quem é detentor de um cargo público, não pode 

assinar contratos com uma entidade, de caráter privado, da qual esse agente público faça 

parte, ou no qual, por algum motivo, o agente público tenha algum tipo de vinculação 

ou de interesse.  

E, a hora que a gente olha a constituição do Conselho Universitário da USP, nós 

vemos que uma parcela, significativa, de membros do Conselho Universitário, a 

começar da figura do reitor, tem, simultaneamente, uma função na USP e um vínculo 

explícito em uma função, ou em um cargo ou em um projeto que é remunerado, com 

dinheiro que passa pela administração da Universidade, em uma entidade privada.  

E isso é, absolutamente, anticonstitucional em relação à Constituição Federal, 

tem vedação, explícita, prevista na Constituição do estado, tem vedação, explícita, 
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prevista no Estatuto do Funcionário Público do estado de São Paulo, tem vedação 

prevista, e explícita, nos Estatutos dos Funcionários da Universidade de São Paulo. 

E, a despeito de tudo isso, com todo esse tipo de denúncia, a gente, até hoje, não 

conseguiu varrer, da Instituição de São Paulo, esse tipo de vínculo, absolutamente ilegal 

e ilegítimo.  

E o que eu vou fazer daqui a pouco, quando voltarmos à Mesa, é procurar 

resgatar o histórico da criação dessas entidades, e mostrar como elas estão diretamente 

vinculadas, na sua origem, ao período de Exceção da ditadura militar, quando o regime 

ditatorial fazia tábua rasa de qualquer preocupação que as instituições e entidades, 

criadas àquela época, guardassem alguma coerência ou legitimidade, em relação a 

outras previsões do nosso ordenamento jurídico no campo administrativo. 

E que isso, à semelhança do Regime Disciplinar da USP, que está absolutamente 

superado pelo ordenamento constitucional vigente, mas permanece no Regimento Geral 

da Universidade de São Paulo, os vínculos, absolutamente irregulares, de conflitos de 

interesse de pessoas e da Instituição, com fundações privadas, também permanecem, e, 

até hoje, a gente tem que lutar para superar essa grave situação. 

Eu vou também, quando voltar à Mesa, fazer uma atualização em relação à 

situação de hoje, dos cargos que permanecem vinculados às fundações privadas, para 

mostrar que isso não é algo que tenha sido modificado, ou que tenha sido superado. 

Esse dado é de 2001, em 2004 nós atualizamos essa tabela, e o número de 

cargos, da direção da USP e em sobreposição com fundações privadas, tinha crescido. 

Eu não tenho a atualização completa da situação de hoje, porque esse é um trabalho que 

nós estamos em curso, mas, em breve, publicaremos uma atualização dessa tabela. 

E é muito engraçado colocar que, por exemplo, a esta época, o reitor Jacques 

Marcovitch, quando nós publicamos esse levantamento, veio a público dizer, “Mas eu 

não recebo nada por ser do Conselho de Administração da FIA, ou por ter sido do 

Conselho da FIA”. É verdade. Mas, nesta época, ele participava da equipe executora de 

um dos projetos, administrados pela FIA, e recebia remuneração como membro do 

projeto, enquanto detentor e ocupante do cargo de reitor da Universidade de São Paulo. 

Enquanto reitor da Universidade de São Paulo à época, ele recebeu dois prêmios, 

em dinheiro, da FIA, pelo desempenho da FIA e a sua participação no Conselho de 

Administração.  
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Isso é algo que, quando a gente teve a oportunidade de comentar em outras 

universidades e no exterior, e eu digo isso aqui porque, não raro, as pessoas tendem 

fazer a referência; “Ah, mas nos Estados Unidos existe uma importante vinculação de 

entidades privadas com as universidades”, eu quero dizer que isso, nos Estados Unidos, 

causa escândalo total, porque lá, efetivamente, é absolutamente vedado que um reitor ou 

um diretor de universidade, como me disse uma vez o reitor da Universidade do 

Arizona, ele falou; “Se eu, em algum momento, estando na Reitoria da universidade, 

tiver qualquer vínculo com uma entidade privada que atue no setor público, eu vou 

preso”.  

Qualquer recurso que seja derivado de convênio, que não vá estritamente para a 

finalidade do convênio aprovada pela universidade, e que derive em complementação 

salarial ou bonificação que entre como rendimento da pessoa física, de qualquer 

membro da universidade, gera crime federal no âmbito do imposto de renda, e crime 

federal no âmbito do conflito de interesse da mistura da instituição privada com a 

pública. Então, é absolutamente inverídico que isso ocorra desta maneira, em qualquer 

outra República, atualmente. Muito bem, próximo, por favor. 

Nessa apresentação, que eu disponibilizo para a Comissão da Verdade, tem um 

número muito grande de dados dos diferentes aspectos destas entidades. Eu não quero 

me estender sobre isso agora, quero apenas... Você pode ir passando, por favor, até um 

documento... Só um minutinho, aqui. 

Isso aqui dá uma ideia do interesse, comercial e financeiro, que existe nessas 

instituições, à época, 1998, esse era o orçamento da Faculdade de Economia e 

Administração da USP, 20,5 milhões. O orçamento da Escola Politécnica era de 40,7 

milhões, o da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas era de 48 milhões, o 

do Hospital Universitário era de 59 milhões. 

O montante de recursos captados de entidades públicas, como eu mostrei, 

fundamentalmente só das fundações ligadas à Faculdade de Economia, era de 134 

milhões de reais. Quer dizer, isso mostra, com clareza, a dimensão do interesse 

econômico, atrás da manutenção desse tipo de conflito de interesse, na universidade 

pública. 

O nosso levantamento, à época, mostrou que, no geral, o orçamento conjunto das 

fundações era equivalente a 50% do orçamento da Universidade de São Paulo, e isso 

não tem nada a ver com recursos que, eventualmente, venham a beneficiar a 
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Universidade de São Paulo, porque como nós demonstramos também... Próximo, por 

favor. Próximo. 

Aquilo que a maior parte das fundações deixa na USP, como contrapartida da 

suposta parceria, é um valor irrisório, frente aos seus pagamentos das pessoas físicas e 

jurídicas e aquilo que elas consideram como superávit, porque isso é mais uma dessas 

ironias que ocorrem nesse país, onde fundação, mesmo privada, supostamente é uma 

entidade voltada ao interesse público, e não pode ter lucro. 

Agora, nos balanços das fundações, se não se pode ter lucro, lucro vira superávit, 

que, do ponto de vista contábil, tem o mesmo significado. E com isso, o Ministério 

Público, em São Paulo, a curadoria das fundações, chancelam as suas atividades como 

lícitas, por mais ilícitas que sejam.  

Além disso, a gente verificou que, em todas as fundações, o grosso do 

pagamento dos recursos por ela administrados, captados no setor público, vão para 

pagamentos a pessoas físicas e jurídicas. No mais das vezes, as pessoas físicas são os 

próprios administradores e detentores de cargos na Universidade, e docentes e 

funcionários técnico-administrativos vinculados, também, aos projetos das fundações. E 

as pessoas jurídicas, não raro, são empresas prestadoras de serviços que têm, também, 

alguma participação irregular, e detentores de cargos de administração da Universidade, 

professores e funcionários técnico-administrativos. Próximo, por favor. 

Na época, nós apresentamos ao Conselho Universitário, por conta de uma 

discussão pautada em decorrência da gravidade do que nós demonstramos com esses 

levantamentos, um GT Fundações que discutiu, por quase um semestre, esta questão na 

Universidade de São Paulo. Mas que teve, ao final, nenhum encaminhamento dos seus 

trabalhos, após um tumulto gerado na apresentação dos diferentes relatórios, um da 

maioria do GT e outro da minoria, que era o da Adusp, embora, em ambos, tivessem 

apontamentos em comum sobre a gravidade da situação e dos problemas a serem 

superados, e nós fizemos uma síntese de todo o trabalho.  

Eu quero destacar só um desses slides, e deixar essa referência à disposição, aqui 

da Assembleia Legislativa. Próximo, por favor. Próximo. 

Olhe aqui, é para retomar agora uma fala desvinculada desses dados. Aquilo que 

eu disse da irregularidade em relação à legislação do país, está explícito aqui. O 

funcionário público não pode transacionar com estados. O estatuto dos servidores da 

USP veda, peremptoriamente, essa hipótese no artigo 243: “É proibido ao funcionário 
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fazer contratos de natureza comercial ou industrial com o governo, por si ou como 

representante de outrem, participar da gerência ou administração de empresas bancárias 

ou industriais, ou sociedades comerciais, que mantenham relações administrativas com 

o Governo do estado”. A mesma coisa, no estatuto dos servidores da USP e na 

Constituição.  

E agora, se vocês me permitem, eu poderia voltar à Mesa, porque os comentários 

que eu quero fazer, mais diretamente vinculados ao período da ditadura, não estão 

contemplados nesses documentos. Mas a referência geral para o nosso levantamento, eu 

deixo à disposição da Comissão da Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pode ir, então, para a 

conclusão, professor. 

 

O SR. CIRO CORREIA – Pois não.  

Olha só, eu gostaria de começar fazendo uma referência muito oportuna, de um 

excerto de texto, inédito, do jornalista e editor da “Revista Adusp”, Pedro Pomar, em 

um livro dele que está aguardando publicação, mas que ele nos autorizou a fazer a 

leitura desse parágrafo, desta obra ainda inédita, porque ela caracteriza nesse parágrafo, 

com muita precisão, o histórico dessas entidades em relação ao período ditatorial. 

“Embora os entes privados...” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ciro, deixe eu só te 

interromper, mas coloca um sujeito, porque eu vi que vários dos estudos, embora sejam 

interrompidos há anos, você coordenou. Então como é que, era bom que você fizesse 

essa contextualização, para a gente entender que é uma “expertise” sua, que é uma coisa 

que você desenvolve, e isso é importante para a gente ter essa referência. E aí você 

continua, e faz a conclusão. 

 

O SR. CIRO CORREIA – Também não sei deputado, porque esse é um 

trabalho que tem sido feito conjuntamente, de responsabilidade da diretoria da Adusp, 

onde o Pedro Pomar, que é funcionário da Adusp e é, simultaneamente, editor da 

“Revista Adusp”, se envolveu muito. E por sua conta, no âmbito do seu trabalho de 

jornalista, ele está procurando ir além, e tem a pretensão de, em um momento, publicar 
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uma obra sobre isso. E, por isso, nos deu a autorização para ler um trecho dessa obra, 

ainda inédita. 

O trecho é o seguinte: “Embora os entes privados, ditos de apoio às 

universidades públicas federais e estaduais, encaixem-se, à perfeição, no figurino 

neoliberal, eles surgiram, na Universidade de São Paulo, muito antes da era Reagan- 

Thatcher, durante a ditadura militar. Em 1967, a Fundação Carlos Alberto Vanzolini, 

hoje Fundação Vanzolini, foi criada. Em 1973, a Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas, Fipe. Em 1974, a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e 

Financeiras, Fipecafi. 

Os instituidores dessas promissoras entidades eram docentes de prestígio, 

ocupantes de cargos importantes na estrutura universitária. É o caso de Ruy Aguiar da 

Silva Leme, coordenador do curso de Engenharia da Produção, da Escola Politécnica, 

citado como líder no processo de criação da Fundação Vanzolini. Ele foi o segundo 

presidente do Banco Central do Brasil, entre 1967 e 1968.” 

Para verificar como a visão empresarial não se modificou nesse período, eu 

convido as pessoas, e vou ler um trecho, a acompanhar um vídeo que se encontra 

disponível, hoje, no “Youtube”. Vou passar o endereço, para registro da Comissão, do 

senhor Mauro Spinola, presidente, hoje, da Fundação Vanzolini, em entrevista à 

“Revista Em Foco” no dia 6 de março de 2014, vídeo disponível.  

Fala dele: “Se a gente for analisar a Fundação Vanzolini, ela tem dois grandes 

blocos de negócios. Um bloco está voltado para a educação, ou seja, poder levar os 

conhecimentos da Engenharia de Produção para pessoas de nível superior, que queiram 

aperfeiçoar seus conhecimentos. Isso ocorre em vários níveis, tanto em cursos regulares 

de especialização, MBA, como nos cursos diversos de difusão, atualização, etc. Esse é 

um grande negócio da Vanzolini. 

Do ponto de vista do outro bloco de negócios nosso, que é o bloco das empresas, 

o bloco coorporativo, tem hoje uma tendência, cada vez maior, da gente precisar ter 

uma melhor estrutura para suportar, atender a grandes projetos de pesquisa e de 

consultoria.” 

Ou seja, a história de apoiar a Universidade de São Paulo, fica evidente que é 

mera fachada para uma atuação, predatória e oportunista, no campo comercial. O outro 

grave problema que a gente enfrenta, em especial quando, infelizmente, diante do 

desastre que tem sido a atuação das diferentes reitorias da Universidade de São Paulo e 
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dos diferentes reitores, com algum destaque para o atual e para o seu antecessor, mas 

que, se colocássemos num gráfico, infelizmente não seria um pico tão diferenciado, 

assim, das últimas gestões da Reitoria da Universidade de São Paulo. 

O vínculo com as fundações privadas traz como eu apontei uma deslegitimação 

das instâncias, que deveriam ser as instâncias legítimas de deliberação, colegiadas, na 

Universidade de São Paulo. 

Ao dizer isso, eu não estou esquecendo que os colegiados da Universidade de 

São Paulo, sequer seguem o marco, que nós consideramos inadequado, de previsão, de 

participação, dos diferentes seguimentos da comunidade acadêmica, docentes, 

funcionários técnico-administrativos e estudantes, nos colegiados. Mas, sequer a 

previsão da LDB, que nos colegiados a representação dos professores seja de 70%, é 

respeitada na Universidade de São Paulo. 

E uma vez que ela não atende a esse quesito, e uma parte, mais do que 

significativa, do Conselho Universitário está em conflito de interesses, numa situação de 

ilegalidade em relação às previsões que impedem o acúmulo de cargo, essa instância se 

coloca, completamente, ilegítima para tomar decisões em relação à estrutura de poder, 

em relação à programação, e ao papel, da Universidade de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A USP é um grande 

negócio, hein? 

 

O SR. CIRO CORREIA – Sem dúvida. Infelizmente.  

Para mostrar que isso se mantém no presente momento, eu vou, rapidamente, 

passar à mão do deputado o nosso levantamento, ainda não completo, mas que mostra o 

seguinte: o reitor da Universidade de São Paulo é presidente da Fundação de Apoio à 

Universidade de São Paulo, e aqui é preciso fazer um destaque.  

Esse desrespeito ao ordenamento legislativo, e ao papel da Universidade, foi tão 

longe, que são esses estatutos registrados em cartório, no campo privado, de várias 

fundações da USP, entre elas o da Fusp, que estabelece obrigação e vinculação com 

cargo da administração pública. 

Ou seja, o estatuto da fundação, registrada por intenção de um grupo de pessoas, 

diz que o presidente daquela entidade é o reitor da Universidade ou é o diretor da 

faculdade X, Y ou Z, ou é esse ou aquele chefe de departamento. E isso coloca o setor 
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público, ao você ser eleito e receber uma investidura pública, automaticamente numa 

aberração, completa, de qualquer princípio republicano, você tem responsabilidade com 

uma entidade civil de caráter privado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Meu Deus! 

 

O SR. CIRO CORREIA – E isso precisa ser desconstruído. 

Agora, nós já encaminhamos isso, via representação ao Ministério Público, e o 

Ministério Público se negou a tomar qualquer providência, alegando que isso é um 

aspecto que traz modernidade às nossas universidades.  

Ou seja, embora o Ministério Público deva ter, e é importante que tenha 

autonomia, para dar encaminhamento àquilo que ele entende que afronta aos marcos da 

legislação pública, e ele o faz em várias áreas, no caso da Curadoria das fundações, a 

Curadoria virou uma sucursal de defesa dos interesses da atuação das fundações 

privadas, e eu estou fazendo, publicamente, esse registro aqui. 

Muito bem, então o reitor da USP tem vinculação com a Fusp, o vice-reitor atual 

é cocriador e protetor institucional do Programa de Educação Continuada em 

Engenharia, Pece-Poli, indústria de cursos pagos, com diploma com chancela USP. 

A diretora da ECA é coordenadora de cursos pagos na ECA vinculados, alguns 

deles, a fundações. O professor Massola, dirigente da Fusp desde que foi criada, 

embora, no momento, não esteja na sua presidência, indevidamente remunerado por 

projeto fantasma, denunciado por auditoria do MPE, fundador da Fundação do 

Desenvolvimento Tecnológico de Engenharia.  

Enfim, esses vínculos se estendem a diretores ou representantes de congregações 

da FAU, da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Faculdade de 

Economia e Administração, da Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão 

Preto, da Faculdade de Medicina – onde o diretor Giovanni Guido Cerri é presidente do 

Conselho Curador da Fundação Faculdade de Medicina, dono de empresas e membro do 

Conselho de Administração do Hospital Sírio Libanês, em flagrante e amplo conflito de 

interesses em relação ao período que estava na Secretaria da Saúde do estado de São 

Paulo, e agora, que se encontra, de novo, na direção da Faculdade de Medicina – na 

Escola Politécnica, na Faculdade de Odontologia, e assim por diante. 

Não dá para deixar de registrar, nesse momento... 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



14 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E o IPT, não é? 

 

O SR. CIRO CORREIA – Sim, sem falar do IPT. Agora, o IPT, infelizmente, 

não tem um vínculo direto, é uma autarquia independente da Universidade de São 

Paulo, mas o conflito de interesses, como bem destacado ou lembrado, é o mesmo. 

No caso da Faculdade de Odontologia de Bauru, lembrando que o Conselho 

Universitário, de maneira completamente apressada, e sem nenhuma discussão 

fundamentada aprovou, na sua última sessão, a desvinculação do Hospital de 

Reabilitação de Anomalias Craniofaciais, de Bauru, instituição histórica reconhecida 

internacionalmente, justamente pela vinculação direta com ensino e pesquisa nesse 

campo, vinculado à Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo, em 

Bauru. 

O Conselho o fez, por um encaminhamento da atual superintendente do hospital 

e diretora, professora da Faculdade de Odontologia, Maria Aparecida de Andrade 

Moreira Machado, que ministra os cursos pagos na Funbeo, que é uma fundação privada 

que atua na faculdade, e tem vínculos indevidos, também, com o hospital, e isso, 

eventualmente, explica como que se sente à vontade para defender interesses que não 

passaram por qualquer discussão compatível com qualquer procedimento, efetivamente, 

acadêmico. 

Bom, para encerrar, eu gostaria de dizer o seguinte, a proposta da nossa fala 

seria Fundações Privadas de Apoio e Núcleos de Apoio à Pesquisa. Eu concentrei toda a 

fala nas Fundações Privadas de Apoio, que é onde reside, de fato, o principal polo de 

conflito de interesses na Universidade. 

Muitas vezes, nós fizemos críticas a como funcionam os Núcleos de Apoio à 

Pesquisa, criados por uma resolução da USP, a 3.657 de 15 de fevereiro de 1990, 

justamente em função da proposta dos núcleos de pesquisa de agregar e vincular 

interesses acadêmicos e, infelizmente, às vezes não acadêmicos, em consórcios de 

professores de diferentes departamentos de unidade, e em uma estrutura que foge a 

qualquer controle dos colegiados das unidades, uma vez que essas entidades respondem 

diretamente, apenas, à Pró-Reitoria de Pesquisa e ao Conselho Universitário. 

Isso facilita com que nesses núcleos, projetos de interesses ou intermediados por 

fundações floresçam, mas, no entanto, a natureza do conflito de interesse específico, por 
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inadequado ou por problemas que possam ter os Núcleos de Apoio à Pesquisa, não 

guarda relação de dimensão de importância e de ilegalidades, que guardam as 

Fundações Privadas de Apoio que, se não estivessem atuando na Universidade de São 

Paulo, não poderiam ser utilizadas pelos Núcleos de Apoio à Pesquisa como, 

infelizmente, raramente ocorre. Mas esse é outro tópico, e nós podemos discuti-lo em 

outro momento, se for o caso. Muito obrigado. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá, não vou perder a 

esperança, vou continuar. Vamos lá.  

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, se não as pessoas já 

chegaram na hora, e vamos respeitar. Pode perguntar, por escrito, alguma coisa para ele 

responder, mas vamos guardar a ordem e a sequência das falas. Eu te peço desculpas, 

mas...  

Professor Franklin Leopoldo e Silva. 

 

O SR. FRANKLIN LEOPOLDO E SILVA – Na verdade, deputado, eu, pela 

ordem que eu recebi das falas, esperava que a Maria falasse antes de mim, porque como 

ela vai fazer um comentário mais afeito diretamente à estrutura, e o meu é um pouco a 

partir da fala que ela vai fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sem problema. Maria 

Caramez Carlotto. 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Bom, eu agradeço ao professor 

Franklin.  

Primeiro eu queria agradecer ao convite, não sei se eu vou conseguir colaborar 

tanto quanto o Ciro, que fez uma apresentação muito interessante, mas agradeço 

também, ao professor Franklin, por ter me passado a palavra, porque eu acho que a 

minha fala dialoga muito com que o Ciro acabou de dizer, e eu acho que faz bastante 

sentido. 
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O que eu vou falar é uma pequena parte do meu doutorado, que eu defendi 

sexta-feira no Departamento de Sociologia da USP, sobre a história da Universidade de 

São Paulo.  

Eu não vou aqui falar, eu tinha preparado uma fala muito parecida com a do Ciro 

Teixeira, no sentido de falar dos ordenamentos jurídicos, ou seja, qual é esse legado da 

ditadura, não da perspectiva dos perseguidos, porque eu acho que foi um pouco o tema 

de ontem, mas sobre esse legado, institucional, que a ditadura deixou.  

Foi muito bom o Ciro ter falado antes, porque eu não tinha contemplado, 

exatamente, as fundações, embora elas sejam parte disso. Eu tinha concentrado nos 

estatutos e na formação de quadros. Então, eu acho que falando depois do Ciro, a gente 

consegue dar, digamos, uma organicidade, um pouco, para esse legado institucional, 

vamos dizer assim. 

Então, para falar desse legado institucional, acho que duas dimensões são 

importantes. A primeira é a reforma de 1968, e a segunda é o que eu chamo de 

formação de quadros, ou formação de “experts” em gestão, que em minha pesquisa, 

coincidentemente ou não, coincide muito com o quadro que o Ciro mostrou desses 

gestores, ou desses “experts” em gestão, desses dirigentes, que vão passar a dirigir a 

Universidade de São Paulo, depois da década de 1980, mas que se formaram antes 

disso. 

Então, eu acho que o sentido geral desse novo ordenamento, como Ciro colocou, 

é um enfraquecimento dos órgãos colegiados e a imposição de um modelo de gestão 

“moderna”, mas que, no fundo, ela é empresarial. E como o Pedro Pomar apontou, 

embora isso tenha uma cara de neoliberalismo, ou seja, uma cara de pós-década de 

1980, você tem série de estudos contemporâneos que mostram como a América Latina, 

justamente durante a década de 1960, 1970, por viver regimes de exceção, ela pôde 

funcionar como um terreno de experimentação de políticas neoliberais. 

Como ela era um regime de exceção, muitos quadros norte-americanos, e muitos 

convênios com o Governo norte-americano foram firmados, para testar, aqui, políticas 

que foram, depois, implementadas na Europa e nos Estados Unidos. Então, é por isso 

que quando a gente olha para a década de 1970, 1960-1970, principalmente a década de 

1970, você vê a implementação de uma série de políticas que são neoliberais, mas que 

foram implementadas, aqui, como uma espécie de teste.  
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Enfim, então é um pouco nesse quadro que eu queria comentar, que eu queria 

falar, nesse quadro da América Latina como um terreno de experimentação.  

Bom, todo mundo sabe que a demanda por uma Reforma Universitária, ela é 

anterior à ditadura militar, e ela vinha sendo formulada, pelo que eu chamo na minha 

tese, um polo acadêmico cientifico, ou seja, a Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência e o movimento pela educação pública, que originou a LDB. 

A LDB, de 1961, ela tem uma ambiguidade que ela já prevê uma possibilidade 

de você eliminar as cátedras e fundar departamentos. Isso não está explícito na lei, mas 

isso é uma possibilidade prevista na lei. Por isso que 1962, 1963 e 1964, vão ser anos de 

disputa, no Conselho Federal de Educação, pela legalidade das cátedras e dos 

departamentos. 

Ou seja, se podiam prever departamentos, mas o Conselho Federal de Educação 

viu uma disputa, pois se você pode fundar departamentos, eles são compatíveis com as 

cátedras, ou a eliminação das cátedras já é uma consequência natural da LDB?  

Bom, os pivôs dessa disputa, no Conselho Federal de Educação, vão ser dois 

membros, dois professores da USP. Um ligado à Faculdade de Direito e outro à 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mas, na época, presidente da SBPC.  

Então, o que você já vê, nesse conflito, é que você tinha uma oposição entre dois 

polos, digamos assim, um polo profissional que eu chamo de profissional tradicional, 

que são as faculdades tradicionais da USP, Medicina, Engenharia, Direito, a que vem se 

somar a Faculdade de Economia e Administração que, coincidentemente, é o polo que 

concentra as fundações. 

E em outro extremo as faculdades mais cientificas e acadêmicas com a 

Faculdade de Filosofia à frente, mas com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, 

que tinha outra proposta de ensino de medicina, que depois foi subvertida. A Faculdade 

de Arquitetura e Urbanismo em um meio termo, mas digamos, o centro seriam essas 

duas faculdades, o centro reformador. 

Não por acaso, é interessante que, se você for acompanhar a Reitoria da USP nos 

anos 1960, você tem o reitor, que era o Gama e Silva, da Faculdade de Direito, 

representante desse polo conservador, e os seus vice-reitores em exercício, eles foram 

primeiro o Mário Guimarães Ferri, ligado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e 

depois o Hélio Lourenço de Oliveira, ligado à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 
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Então, você tinha essa disputa entre esses dois polos, uma disputa que se 

expressa em várias instâncias, como o Conselho Federal de Educação e, depois, o 

Conselho Universitário da USP. 

Bom, muito bem. Porque eu estou contando? Isso é um quadro que parece muito 

esquemático, você dizer, “Ah, você tem um polo, que é o polo conservador, que são as 

faculdades profissionais tradicionais e um polo reformador, que são as faculdades mais 

acadêmicas e científicas”, mas embora essa disputa se expresse dentro de cada uma 

dessas instâncias, dessas faculdades, ela é um esquema que serve para entender a 

dinâmica social dessas disputas nos anos 1960.  

Mas eu não vou falar disso, porque isso é a minha tese de Sociologia, e não é o 

que nos interessa aqui, pois o que interessa aqui são, mais, os fatos ligados a esse 

processo. 

Bom, como eu dizia então, você tinha uma pressão pela Reforma Universitária 

que era anterior à ditadura. A partir da ditadura essa pressão continua, e você tem, 

basicamente, uma resistência, dentro da USP, a qualquer tipo de reforma. Então, em 

1968, já indo direto para o momento onde a reforma acontece, no primeiro semestre 

você tem o curso de Ciências Sociais, que organiza uma Comissão Paritária para 

discutir a reforma curricular do curso. 

Essa Comissão começa a funcionar, paritário porque eram professores e 

estudantes, não se falava em funcionários, naquele momento. Ela começa a funcionar, 

mas alguns professores, que não concordavam que uma instância paritária pudesse ter 

vigência na universidade, levam o caso para a Congregação, a Congregação da FFLCH. 

Isso é discutido no âmbito da Congregação, a Congregação é ocupada pelos 

estudantes, tem toda uma discussão, e ela delibera que a Comissão Paritária é legítima 

para tomar decisões. É a primeira vez que você tem a Universidade de São Paulo 

deliberando, nos seus órgãos institucionais, sobre a validade de um órgão colegiado 

paritário.  

Isso não era uma discussão sobre Reforma Universitária, ainda, nós não estamos 

falando das famosas paritárias. Isso era uma discussão sobre a reforma curricular das 

Ciências Sociais. Isso no primeiro semestre de 1968.  

A partir de abril, maio, principalmente em junho de 1968, a discussão sobre a 

Reforma Universitária vai ganhando corpo, não só na USP, mas em várias outras 

universidades.  
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E você tinha uma ideia geral de que a reforma seria feita às escondidas, seguindo 

as propostas do Rudolph Atcon, conselheiro norte-americano que, inclusive, digamos, é 

um dos primeiros a dizer que as universidades criassem fundações. E uma notícia, que 

foi publicada na “Folha de São Paulo” no dia 11 de junho, dizia que o Atcon faria uma 

visita à USP, no dia 11 de junho de 1968. 

No dia 12 de junho de 1968, o movimento estudantil ocupa, durante algumas 

horas, com 2.000 estudantes, a Reitoria da USP. Na época, o reitor da USP era o Gama 

e Silva, que era ministro da Justiça e, portanto, estava afastado da USP, e o vice-reitor 

em exercício era o Mário Guimarães Ferri, professor da Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras, que recebe os estudantes.  

Eram 2.000 estudantes. O líder dessa ocupação, na época, era o José Dirceu, que 

não era estudante da USP nesse momento, mas ele era presidente da UNE. A vice-

presidente da UNE era uma estudante da USP, do curso de letras, Helenira Rezende, a 

que hoje dá o nome à APG (Associação de Pós-Graduação), porque foi morta durante a 

ditadura.  

Bom, essa ocupação era para exigir que a Reforma Universitária fosse feita às 

claras, e com participação estudantil e docente. O Mário Guimarães Ferri deu um 

depoimento muito longo a uma CPI, depois, que foi criada. Então, a história dessa 

ocupação é bem documentada, e eles exigem essa participação. 

O Guimarães Ferri diz, “Não, muito bom que vocês vieram participar, porque, 

até então, vocês nunca tinham demonstrado essa vontade. Então vamos abrir um 

processo de reforma, aberto”. Ele não sai dali com nenhuma deliberação concreta, mas 

com promessas. No dia 23 de junho de 1968, porque isso foi no dia 12 de junho, desde 

então vem uma sequência de movimentos, uma pressão muito forte do movimento 

estudantil por uma reforma democrática da USP, democrática e interna, ou seja, que 

fosse deliberada dentro da própria Universidade, e no dia 23 de junho isso chega à 

Faculdade de Direito. 

Os estudantes ocupam a faculdade, em um movimento chamado “A Tomada”, e 

eles ficam durante vários dias. E a pauta do 11 de agosto, na época, era a criação de uma 

Comissão Paritária para reformar a Faculdade de Direito, e uma Comissão Paritária para 

reformar a Universidade de São Paulo. 
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Isso é muito importante, porque esse movimento, a história da FFCL e a 

ocupação da FFCL todos conhecem, FFCL, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras... 

Nunca falaram? A Faculdade de Filosofia. 

Bom, enfim, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras ou a Faculdade de 

Filosofia que foi ocupada, isso todos conhecem.  

Mas o fato da Faculdade de Direito ter sido ocupada, pelo movimento estudantil, 

com uma pauta explícita por uma reforma paritária, é muito importante do ponto de 

vista político, porque é como se essa demanda chegasse ao coração do centro político da 

Universidade da época, porque o reitor, embora não o reitor em exercício, mas o reitor 

era ligado à Faculdade de Direito. 

Bom, essa ocupação foi desfeita pela Polícia Militar, a pedido do Alfredo 

Buzaid, gravem esse nome. Ele era o então diretor, e ele vai ser muito importante no 

golpe que a USP levou em 1969, e eu vou chegar lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ele só leu o Ato-5.  

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – (Risos.) Enfim, daí isso foi no 

dia 23 de junho. Exatamente uma semana depois dessa ocupação, no dia 1° de julho de 

1968, a famosa Comissão Especial pela Reestruturação da Universidade de São Paulo, 

que funcionava ligada ao Conselho Universitário desde 1966, corre para terminar, eu 

acredito que nessa uma semana, um pouco por pressão, corre para terminar o memorial, 

o famoso memorial pela reestruturação da Universidade de São Paulo, que é o 

documento oficial dessa comissão ligada à Reitoria, para a reforma da USP. 

Não tinha, nesse primeiro momento, de julho de 1968, não tinha o GT pela 

Reforma Universitária, ainda. Então, a reforma da USP começa antes da reforma 

universitária, que foi aprovada em novembro de 1968. Então, isso é importante porque 

isso mostra, um pouco, essa relação entre a reforma que foi feita fora e a reforma que 

foi feita dentro. 

Então, no dia 1° de junho essa comissão encerra, era uma comissão de nomeados 

pelo Conselho Universitário presidido pelo Guimarães Ferri, e a proposta de reforma 

não era exatamente a que o movimento queria, mas ela era mais democrática do que a 

que foi aprovada pela lei. 
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Muito bem, então eles encaminham o documento para todas as congregações da 

USP, para que as congregações decidissem, discutissem e mandassem o 

encaminhamento; exatamente como funciona hoje, você encaminha para as 

congregações apreciarem. Quando ela encaminha, e no auge do movimento é que 

surgem as famosas paritárias, elas vão acontecer em julho, agosto e setembro de 1968, 

por quê? 

Porque ela foi, bom, chega aquele documento para as congregações avaliarem, e 

o movimento, em resposta a isso, fala, “Não, nós vamos discutir essa reforma no âmbito 

das comissões paritárias”. As comissões paritárias aconteceram em muitas faculdades, 

inclusive na Faculdade de Odontologia, na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na 

Faculdade de Arquitetura, ou seja, não foi só um movimento da FFCL, da Faculdade de 

Filosofia que era, digamos, o centro reformador da USP. 

Eu só quero fazer um parêntese, porque muita gente não entende porque a 

Faculdade de Filosofia era tão importante, “Ah, mas uma faculdade contra todas as 

outras”? Mas não era uma faculdade. Ela era a maior faculdade do Brasil, ela era uma 

universidade dentro da Universidade, pelo número de alunos e pelo número de cursos. 

Ela tinha, em 1967, ela tinha exatamente 50% do corpo discente e docente da USP. 

Então, ela era uma faculdade que tinha um peso político muito grande.  

Então, é por isso que ela pode ser um centro reformador, contra a Faculdade de 

Medicina, Direito e Engenharia, porque não é uma contra três, é a maior faculdade do 

Brasil, a maior instituição de ensino superior do Brasil, a maior faculdade, 

isoladamente. Então ela tinha um peso, uma densidade, muito grande. 

Então, essas comissões paritárias começam a acontecer, isso no dia 1° de junho, 

como eu falei, esse documento é distribuído. No dia 10 de julho de 1968, o Costa e 

Silva cria o Grupo de Trabalho pela Reforma Universitária, ou seja, existe uma relação 

direta entre o movimento que acontecia na USP e o movimento que passa a acontecer 

fora da USP. 

Eu queria, só, ler para vocês um trecho no documento, na portaria que cria a 

comissão, o Grupo de Trabalho pela Reforma Universitária. Ele diz o seguinte, em seu 

Artigo 1°:  

“Fica instituído, no Ministério da Educação e Cultura, um Grupo de Trabalho 

com 11 membros, designados pelo presidente da República, para estudar a reforma da 

universidade brasileira, visando à sua eficiência, modernização, flexibilidade 
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administrativa e formação de recursos humanos, de alto nível, para o desenvolvimento 

do país”.  

E segue: “Do ponto de vista dos objetivos, a reforma tem objetivos práticos e 

tende a conferir, ao sistema universitário, uma espécie de racionalidade instrumental em 

termos de eficiência, que tem por consequência o aumento da produtividade dos 

sistemas econômicos”. Então, na portaria que cria o Grupo de Trabalho, já fica explícito 

que o objetivo era modernização, flexibilização e modernização administrativa.  

Sobre a criação do Grupo de Trabalho no âmbito do Ministério da Educação, eu 

queria chamar a atenção para duas coisas. A primeira é essa, que o objetivo explícito já 

era uma flexibilização, aquilo que o Ministério Público, hoje, chama de “a modernidade 

das universidades”, ou seja, já estava explícito ali. E a outra, que é uma comissão 

nomeada, que passa a ser um modelo de reforma da USP, desde então. Hoje, eu sei que 

existe uma comissão nomeada pelo reitor, para discutir um novo estatuto, justamente 

porque esse modelo se manteve. É um modelo, absolutamente, antidemocrático. 

Bom, tentando ir um pouco mais rápido, essa flexibilização administrativa é uma 

influência direta, como eu falei anteriormente, dos consultores norte-americanos, que 

passa a ter um papel muito importante. Mas eu vou voltar, a isso, no final da minha 

apresentação. 

Então você tem, em julho de 1968, tanto esse processo interno da USP de 

reforma, quanto o processo do GT, do Grupo de Trabalho pela Reforma Universitária. 

Então você vai ter, digamos duas reformas, que vão correr em paralelo.  

E a reforma que foi aprovada, em novembro de 1968, pelo Costa e Silva, que é 

resultado desse Grupo de Trabalho, ela tem força sobre todo o sistema, inclusive sobre 

as estaduais, porque apesar de, na época, a USP ser já uma entidade estadual, uma 

autarquia estadual, desde 1944, a lei aprovada tem força, era como se fosse uma LDB. 

Se você for ler, ela, em seus artigos, prevê tanto o que vai acontecer com as federais, 

quanto o que vai acontecer com estaduais, e então ela limita a reforma da USP. 

Sobre essa reforma aprovada, você tem o documento produzido pelo Grupo de 

Trabalho, que é o documento dos especialistas em educação, você tem esse documento 

encaminhado ao Congresso, você tem as emendas do Congresso, foram todas no sentido 

de aumentar a autonomia e a democratização, todas desconsideradas pela lei final, que 

foi sancionada pelo Costa e Silva. 
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Então, a Lei da Reforma Universitária é resultado dessas três instâncias, o Grupo 

de Trabalho com os educadores profissionais, o Congresso brasileiro, que teve 

praticamente todas as suas emendas eliminadas, desprezadas pelo Costa e Silva, e a lei 

final, que é um misto, porque todas as intervenções do Costa e Silva foram inspiradas 

pelo relatório Meira Mattos, e esse relatório Meira Mattos, e aqui é um ponto bem 

importante, o relatório Meira Mattos é a proposta, dos militares, para a Universidade.  

O coronel Meira Mattos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso, aprofunda um 

pouquinho, por favor. 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Então, isso é bem importante 

porque ele era coronel na época, ele vira general um pouco pelo, ele ganha a patente 

pelo trabalho dele na Reforma Universitária, e por isso eu o chamo de coronel, porque 

quando ele assume a comissão, ele era coronel. 

Como eu falei, o GT da Reforma Universitária era todo composto por membros 

ligados ao Conselho Federal de Educação e ao Ministério da Educação. A proposta de 

reforma deles tem como eu li aqui para vocês, esse espirito modernizador, flexibilizador 

da gestão, mas ela tem, ainda, uma preocupação com a autonomia universitária. Isso é 

reforçado, a lei que sai do GT é encaminhada ao Congresso Nacional e a autonomia 

universitária é reforçada nas emendas feitas pelos congressistas. 

Quando isso volta para o presidente, para a sanção, todos os artigos que 

versavam sobre a autonomia são eliminados, bem como os artigos que previam órgãos 

paritários deliberativos. Porque a lei, as emendas congressuais, previam esses órgãos 

paritários, que era a grande reivindicação da época. Todas essas emendas são vetadas 

pelo Costa e Silva.  

Então, os estudiosos da Lei da Reforma Universitária dizem que a lei que saiu é 

a junção entre a visão dos economistas da educação, que compunham o Conselho 

Federal de Educação, com a visão dos militares, e isso é um ponto muito importante, 

porque eles se encontram, essa visão se encontra numa harmonia curiosa. Por quê?  

Porque a visão dos militares é que, o grande problema da universidade, é que ela 

não tinha uma cadeia de comando clara. Ou seja, ela não tinha um executivo capaz de 

pautar os órgãos deliberativos. 
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E a reforma que estava sendo proposta pelo movimento da Reforma 

Universitária, que era o empoderamento dos órgãos colegiados no nível departamental, 

ela ia, ainda mais, contra a visão que os militares tinham, e a visão dos economistas da 

educação, formados aí nos acordos com os Estados Unidos e de todos esses “experts” 

que vêm, como o Atcon...  

Eu não vou detalhar aqui, são muitos, na minha tese tem a lista completa de 

todas as comissões, que vieram de norte-americanos. Qual era a visão deles? A 

universidade precisava ser eficiente e para ser eficiente nada melhor do que uma cadeia 

de comando clara. 

Então, essas duas visões se encontram perfeitamente, tanto que, e aí eu leio um 

trecho do relatório Meira Mattos, que diz o seguinte:  

“É condição fundamental, para o bom funcionamento de qualquer empresa 

[vejam que ele chama a universidade de empresa], a existência de uma estrutura 

adequada à sua finalidade. A estrutura empresarial deve oferecer uma organicidade 

lógica, criando escalões sucessivos de direção técnica, e de administração, tudo no 

sentido de assegurar a fluição natural de ordens e diretrizes, a sua apreciação por setores 

especializados, a intercomunicação entre esses setores, a coordenação administrativa e 

técnica, e o fácil trânsito vertical, de cima para baixo, de diretrizes.  

Somente uma estrutura racional e equilibrada, sem estrangulamentos nem 

evasões, pode assegurar a dinâmica do fluxo administrativo no sentido horizontal e 

vertical, justificando as mais modernas teorias da técnica organizacional, defendidas 

pelos professores de administração Richard Johnson, Fremont E. Kast e James 

Rosenzweig, da Universidade de Washington.  

Por outro lado, um dos princípios básicos da boa administração, que deve ser 

esquematizado nas organizações das empresas, sejam elas do serviço público, sejam 

privadas, é o requisito de que a estrutura do sistema deve conter o menor número 

possível de níveis de chefia, e que forme uma cadeia de comando mais curta possível”. 

Essa era a visão do relatório Meira Mattos, que se encaixa perfeitamente com a 

visão dos economistas de administração, dos economistas da educação, que compunham 

o GT da Reforma Universitária. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas você considera que 

esse era o núcleo central do relatório Meira Mattos? 
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A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Acredito que sim. Não, tinha o 

controle do movimento estudantil, mas do ponto de vista organizacional, que o relatório 

Meira Mattos tem um capítulo específico sobre o movimento estudantil, de controle do 

movimento, mas do ponto de vista da estrutura organizacional, porque ele tem um 

capítulo só de como deveria funcionar a estrutura organizacional nas universidades, e 

esse é um trecho do relatório. 

E é interessante, porque o relatório casa a visão militar, que é você ter uma 

cadeia de comando explícita, com a visão das teorias administrativas, como ele mesmo 

menciona. Tanto que, esse trecho final, “A estrutura do sistema deve conter o menor 

número possível de níveis de chefia, e que forme a cadeia de comando mais curta 

possível,” ela está entre aspas porque ela é um trecho do “The Practice of Management” 

do Peter Drucker, e ele está citado aqui. 

Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque a reforma que foi aprovada, 

ela une uma visão extremamente antidemocrática, mais sobre o funcionamento da 

universidade, porque ela tira um poder que seria dado aos órgãos colegiados, de 

preferência no nível mais básico, que são os departamentos, e coloca no lugar uma ideia 

de governo universitário que é: os executivos devem ser mais importantes, que é 

exatamente o modelo que se vive hoje, na USP, e, especialmente, no nível central. 

Então, é por isso que o reitor e o nosso estatuto, até hoje, reflete isso, porque o 

reitor tem um poder, absolutamente, determinante na USP, porque ele reflete, até hoje, 

essa visão, de que uma estrutura eficiente é aquela que tem o menor nível possível de 

instâncias decisórias, e que seja executiva no nível central. 

Então, voltando para a Universidade de São Paulo, porque essa foi a reforma 

aprovada em 28 de novembro de 1968. Paralelamente a essa reforma, que vai ao GT, do 

GT vai para o Congresso, do Congresso volta para o Costa e Silva, e é aprovado em 

novembro, a USP começa, em setembro de 1968, a reunir o Conselho Universitário, 

semanalmente, para discutir a sua Reforma Universitária. 

Sobre esse Conselho Universitário, sobre essa dinâmica de reforma do Conselho 

Universitário, eu tenho, digamos, algumas histórias, alguns fatos para contar. O 

Conselho Universitário na época, como hoje, era composto por diretores e 

representantes de congregações. Isso era o núcleo do Conselho Universitário. 
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Na época, a USP tinha, isso é, antes da reforma, a USP tinha 17 unidades 

apenas, hoje são 44, mas na época eram apenas 17 unidades, então o Conselho era 

pequeno. Tinham três representantes discentes. Não havia representantes de 

funcionários, nem representantes externos. Então, esse era o núcleo do Conselho 

Universitário. 

O Conselho, na época, era presidido, em setembro de 1968, pelo Mário 

Guimarães Ferri, que era o vice-reitor em exercício, diretor FFCL, Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras.  

Quando o Conselho começa a discutir a reforma, a primeira decisão a ser tomada 

é se o Conselho é órgão para decidir sobre a reforma. Alguns representantes, mais 

precisamente a professora Elza Berquó, que era representante da Faculdade de Saúde 

Pública, da Congregação da Faculdade de Saúde Pública, propõe, explicitamente, que a 

reforma seja feita nas comissões paritárias, que já tinham encaminhado, estavam 

encerrando seus relatórios. 

Ela chega a propor isso e depois é cassada, um tempo depois, mas ela propõe, o 

Conselho vota e se decide que o Conselho é o órgão que vai deliberar sobre a reforma, 

mas se decide, também, que os relatórios das comissões paritárias devem ser 

encaminhados aos conselhos como subsídio. Então, o Conselho reconhece as comissões 

paritárias como instâncias legítimas. 

Muito bem, isso começa em setembro, eles se reúnem semanalmente, e eles 

passam a decidir e votar sobre uma série de coisas. As principais votações que foram 

tomadas foram: primeiro, se todas as faculdades deveriam se transformar em institutos, 

sendo que nenhuma delas teria o privilégio de formação de um aluno. 

Então, como é que funcionaria? A Faculdade de Medicina se tornaria um 

Instituto de Ciências Médicas, a Escola Politécnica, um Instituto de Engenharia, e os 

alunos, para se formarem, circulariam entre essas unidades. Por que isso?  Porque se 

tinha uma visão, na época, de que as escolas profissionais tradicionais, a Faculdade de 

Medicina, a Faculdade de Engenharia, elas constituíam, digamos, um entrave à 

formação de uma Universidade, no sentido estrito da palavra. Por quê? Porque elas não 

faziam pesquisa, elas eram escolas de ensino e elas eram isoladas do resto da 

Universidade. 

Então, isso foi posto em votação e se ganhou que elas se tornariam institutos, por 

um voto, mas se ganhou. Depois, em outra votação muito importante que foi feita, era o 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



27 

 

fim das cátedras. Ganhou-se o fim das cátedras. E depois se votou se teriam níveis 

hierárquicos para os professores, se ganhou que não teriam níveis hierárquicos para os 

professores, todos comporiam um corpo docente único. 

Quero fazer um parêntese aqui, que a reforma que foi aprovada em 1968, em 

novembro, não previa os titulares, os titulares foi um adendo que veio, em abril de 1969, 

por outro decreto, um decreto complementar, e, então, você não tinha a figura dos 

titulares. Então, você conseguiu, com isso, formar o departamento tal como se previa 

que ele funcionasse, ou seja, sem níveis hierárquicos, sendo ele o centro da 

administração ou do governo, acadêmico, da Universidade. 

Outra decisão que foi tomada, porque isso se estendeu, essas votações se 

estenderam por setembro e outubro. Em outubro, tem a ocupação da Faculdade de 

Filosofia, isso vocês sabem, isso está no livro da Adusp.  

O Abreu Sodré se recusa, tem uma disputa entre o Gama e Silva que era o reitor 

em exercício, e disse para o Abreu Sodré, que era o governador de São Paulo, que se ele 

não mandasse a PM, o Exército invadiria. Ele se recusa a mandar a PM, a não ser que o 

Mário Guimarães Ferri peça explicitamente, ou seja, ele quer transferir.  

Tem toda uma disputa entre o diretor da Faculdade de Filosofia, o governador, e 

o ministro da Justiça, que era o reitor da USP, de fato, e que estava afastado. E, por 

conta dessa tensão, o Mário Guimarães Ferri renuncia à direção da Faculdade de 

Filosofia, e com isso ele sai do Conselho Universitário. Então, se abre a vaga para quem 

seria o substituto dele, isso em outubro de 1968. 

Ali é muito interessante, porque a votação do vice, que vai ser o reitor em 

exercício, ela expressa a tensão que estava posta na USP, naquele momento, entre os 

reformadores e os que resistiam à reforma. Por uma série de circunstâncias, até pelo 

desgaste que o Gama e Silva já tinha nesse momento, quem é eleito para reitor é um 

representante de Congregação, o que é uma coisa absolutamente inédita, que é o Hélio 

Lourenço, professor-representante da Congregação da Faculdade de Medicina. 

Ele tinha ganhado um prestígio muito grande, porque ele fez uma proposta de 

encaminhamento de votações.  

E é engraçado, só abro um parêntese, que é que a Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto tem uma tradição de sempre propor encaminhamentos, porque, até hoje, 

ela sabe propor encaminhamentos para como se votar.  
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Então, ele propõe um encaminhamento, que nada mais é do que, tal e qual, 

exatamente, a proposta da Comissão Paritária da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto. Ele vai propor, no Conselho Universitário, esse encaminhamento e vence. Então, 

ele passa meio que a dirigir os trabalhos. 

Então, quando se abre a vaga de reitor, ele é eleito, e ele é um representante de 

Congregação. Isso é uma coisa totalmente inédita, porque ele não é um homem da 

estrutura de poder da Universidade, porque ele não é um diretor indicado pelo reitor, ele 

é um representante de Congregação, membro da Comissão Paritária da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. 

Então, a partir de outubro ele passa a dirigir os trabalhos, e aí a reforma 

aprovada, até pela força que ele tinha de encaminhamento e tal, ela passa a ser mais 

progressista, ela vai aos limites da lei, porque a lei limita até 20%, ela aprova os 20% de 

representação estudantil.  

E ela vai aprovando uma série de medidas mais democráticas, não mais 

democráticas, mas ela vai ao limite, ela explora todos os limites da Lei da Reforma 

Universitária, e o maior exemplo disso é que, por proposta do Hélio Lourenço, se 

aprova uma assembleia universitária paritária. 

A Lei da Reforma Universitária veda órgãos, ela vedava órgãos deliberativos 

paritários, mas ela não dizia nada sobre órgãos consultivos paritários. Então, o Hélio 

Lourenço, aproveitando essa brecha da lei propõe e ganha assembleia universitária 

paritária, que seria um órgão anexo ao Conselho Universitário, paritário, para 

determinar a agenda do Conselho Universitário. Era um órgão que teria muito poder, e 

esse órgão também é aprovado na reforma. 

A reforma se encerra no dia 28 de abril de 1969, são as últimas votações, e 

inclusive a votação que decide pela assembleia paritária. No dia 29 de abril, horas 

depois do fim da votação, o Hélio Lourenço é cassado, e aí tem, junto com ele, uma 

série de outros professores, essa história vocês conhecem bem.  

Paralelamente à reforma, em abril de 1969, tem uma primeira lista de 

professores cassados, o Hélio Lourenço protesta, como reitor em exercício, e aí vem 

uma segunda lista, onde o nome dele e outros são incluídos também, mas, 

coincidentemente, essa lista sai horas depois do fim da aprovação da reforma.  

Então, isso abre aí um vácuo de poder, porque estava acabando o mandato do 

Gama e Silva, tem todo um espaço, o dele vai até o final de 1969, o mandato dele, e aí 
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se abre toda uma nova votação, o Conselho, por exemplo, a Elza Berquó, que era 

membro do Conselho também é cassada, você tem uma série de membros do Conselho 

cassados. 

Então, a correlação de forças no Conselho Universitário muda completamente 

depois dessas cassações, e quem é eleito, como vice-reitor em exercício, é o Alfredo 

Buzaid, o mesmo que havia chamado a polícia para desocupar a Faculdade de Direito, 

em junho de 1968. 

Bom, para fechar a história, o que acontece? E aí que eu chamo que é o golpe 

que a reforma da USP levou. A reforma, aprovada em 28 de abril, era uma reforma 

legal, foi aprovada pelo Conselho Universitário nos limites da Lei da Reforma 

Universitária, e ela leva tudo o que a lei previa, ali, de mais moderno, a reforma 

contemplava. Só que, pela Lei da Reforma Universitária, essa reforma deveria passar 

pelo Conselho Estadual de Educação. 

Ela vai para o Conselho Estadual de Educação e volta com algumas, uma ou 

outra correção do Conselho Estadual de Educação. Daí, o Alfredo Buzaid diz, “Não, 

então precisamos adequar a reforma às exigências do Conselho Federal de Educação”. 

Então, ele cria uma Comissão para, simplesmente, adequar a reforma feita às 

exigências do Conselho, e nessa Comissão, que não é um Conselho Universitário, é uma 

Comissão de nomeados, a reforma é completamente desfeita. Então, se exclui a 

assembleia paritária, os institutos criados voltam a ser faculdades, tal como são hoje, e 

enfim, tem uma série de outros, mas essas são as duas principais coisas que são refeitas, 

nessa Comissão. 

Isso volta a plenário, muitas faculdades protestam. Para vocês terem uma ideia, 

no instituto que seria na reforma aprovada, você teria o Instituto de Ciências Sociais e 

Filosofia, um Instituto de Artes e Letras. Isso se desfaz na hora, porque os membros 

falam, “Não, mas se vocês vão continuar sendo Faculdade, nós vamos ser Instituto, e 

vamos ficar mais fragilizados”. Então, surge a FFLCH nesse momento, que é uma 

tentativa de resistir à mudança. Enfim, tem capítulos que, nas atas do Conselho 

Universitário, vocês podem acompanhar que é o que dá a configuração da USP hoje. 

Mas o que eu acho importante frisar, é que a reforma aprovada, inclusive com 

novas prerrogativas para o reitor, que não estava na reforma original, ela deriva de um 

golpe, dado por essa Comissão, presidida pelo Alfredo Buzaid, sobre o Conselho 

Universitário. 
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Então, isso é importante porque, a USP que foi reformada em 1988, o Estatuto 

de 1969, reformado em 1988, já era, a meu ver, um estatuto absolutamente ilegal, 

porque ele desrespeita as decisões do Conselho Universitário. 

Bom, encerrando o que eu tinha para comentar, é o seguinte, isso é abril de 

1969. Então, em 1969 a USP passa a se reorganizar, e tal, nos novos moldes. O reitor 

tem prerrogativas absolutamente impressionantes. Tal como pode ser visto no 

Regimento Disciplinar de 1972, ele tem poder de sanção sobre todos os membros, ele 

tem poder disciplinar, dele emana todos os poderes que, ao contrário do que estava 

previsto na reforma aprovada, que todo o poder emanava dos órgãos dos conselhos 

departamentais que eram a instância básica de poder.  

Em 1970, paralelamente, no âmbito deste reordenamento jurídico, você tem um 

processo que é muito importante, de formação de novos quadros dirigentes para a 

Universidade. Eu não vou me estender muito nisso, mas, em minha pesquisa, eu peguei 

três maiores especialistas em gestão da USP. E isso é importante porque eles têm uma 

perenidade impressionante. Em 1980, 1990, 2000 e 2010, são as mesmas pessoas, nem 

preciso dizer nomes, porque vocês conhecem. E eles têm um poder muito grande, 

porque eles estão na USP, e estão na Fapesp, também.  

Olhando a trajetória dessas pessoas, eles foram todos formados em convênios, 

entre universidades americanas e universidades brasileiras, para a expansão do 

conhecimento administrativo no Brasil.  

Isso não começa na ditadura, isso começa no pós-segunda-guerra com a criação 

da Fundação Getúlio Vargas, a FGV, que é uma política externa americana explícita, 

tanto que, durante cinco anos, os cursos da GV foram dados em inglês, porque ela era 

uma missão americana, no Brasil. 

Bom, na década de 1970, então, eu vou me centrar em três convênios, que são os 

três convênios onde foram formados esses dirigentes. O primeiro é o convênio FEA-

Vanderbilt, para a formação de pós-graduandos em Economia e Administração. Sobre 

esse convênio, eu leio rapidinho, um livro que acabou de sair, do Rodrigo Patto Sá 

Motta, que vocês devem conhecer que é “A Universidade e a Ditadura Militar”. É um 

livro muito bom, porque ele vai atrás desses ordenamentos, desses convênios, feitos no 

âmbito da ditadura, para formação de quadros, e é bem interessante. 

Então, ele diz o seguinte:  
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“A Usaid aprovou projetos de pesquisa e pós-graduação em outros setores, além 

do agrícola. [O agrícola, eu vou falar daqui a pouco.] A área de Economia foi uma 

delas, por ser considerada estratégica para a formação de técnicos para os projetos de 

modernização. A Usaid colaborou com a instalação do mestrado de Economia da USP, 

por meio de financiamento de bolsistas [De 45 mestrandos e 12 orandos.] nos Estados 

Unidos, compras de livros e pagamentos de professores, na Universidade de Vanderbilt, 

para lecionar em São Paulo.  

As atividades conjuntas começaram em 1969, quando 15 professores do setor 

passaram a atuar em tempo integral. O projeto com a USP previa disseminação dos 

resultados por outras 11 universidades, que seriam beneficiadas pelo mestrado, e cursos 

de extensão, baseados em São Paulo.  

Uma planilha dos gastos da Usaid no IPE-USP... [Esse convênio era 

intermediado pelo IPE, que é o primórdio da Fipe, da fundação que o Ciro Teixeira 

mostrou. Até em 1979, não é o Ipes, o Ipes é o instituto que vocês conhecem, que é o... 

 

(Inaudível) 

 

É, o golpista. Não é o Ipes. É o IPE. 

 

(Inaudível) 

 

IPES, isso. Eu com as siglas, não é?]  

“Os gastos da Usaid no IPE-USP, até 1972, mostrava o despende de dois 

milhões e meio de dólares. A Fundação Ford entrava com recursos suplementares”. 

E eles estavam custeando 14 doutorando nos Estados Unidos, naquele momento, 

com a previsão de criar outros cursos. Um desses doutorando viria a ser reitor da USP. 

E o caso dele é bem importante, porque quando ele volta para o Brasil, ele cria uma 

coisa muito importante chamada “Pacto”, que é o Programa de Treinamento em 

Administração de Pesquisas Cientificas e Tecnológicas, que vai refazer a gestão de 

todos os institutos de pesquisa do estado de São Paulo, o IPP, o Instituto Butantã, 

sempre no sentido de, como ele mesmo diz, combater as corporações com seus órgãos 

colegiados, e instalar gestões modernas, nos moldes flexíveis, nos moldes de empresa. 
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Outro convênio, também muito importante, é da Esalq com a Universidade de 

Ohio, também financiado pela Usaid. Esse convênio formou outro importante dirigente 

da USP, que controlou o orçamento. Controlou porque foi o presidente da Comissão de 

Orçamento e Patrimônio da USP por 20 anos, foi da Fapesp por 18 anos, da Secretaria 

Administrativa da Fapesp por 18 anos, que também foi formado em um convênio para a 

formação de quadros em administração. Eu não vou me estender, depois eu posso passar 

os dados, se vocês quiserem. 

Por fim, o mais interessante de todos, que é um convênio para a formação de 

lideranças estudantis, com a AIU, Associação Universitária Interamericana. É uma 

associação superinteressante, porque ela é uma associação criada por uma americana 

que morava no Brasil. Aparentemente, é uma associação privada, não tem relações com 

o serviço exterior americano, só que, coincidentemente, quando eles vão para os 

Estados Unidos, eles eram recebidos na Casa Branca pelo Kennedy, e tal.  

Bom, como funcionava esse convênio? Ele identificava as lideranças de 

Esquerda no movimento estudantil, e financiava uma viagem, de um mês, para os 

Estados Unidos, para que eles aprendessem o funcionamento da sociedade americana e 

os valores democráticos americanos. 

Em geral, 90% eram lideranças de Esquerda. Dentre as pessoas que foram nesse 

convênio estão Pedro Malan, Paulo Renato Souza, Dalmo Dallari, Marco Maciel, 

Aloysio Nunes, Flávio Arns e Luciano Coutinho. 

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Os nomes? Pedro Malan, são 

alguns exemplos, poderia citar outros. Pedro Malan, Paulo Renato Souza, Dalmo 

Dallari, Marco Maciel, Aloysio Nunes Ferreira, Flávio Arns e Luciano Coutinho.  

 

O SR. - (Inaudível.) 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Não, enfim, são outros nomes, 

esses. 

 

O SR. – Quando foi isso? 
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A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – O convênio funcionou entre 

1962, ou seja, antes do Golpe, e 1971. Então eles foram em anos diferentes.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Em 1971, o Aloysio? 

Aloysio, é? 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Ele era uma liderança estudantil. 

Eles eram pegos, em geral, no primeiro ano de faculdade. 

 

O SR. – (Inaudível). 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Não, é entre 1962 e 1971. 

 

O SR. – Entre 1962 e 1971? Ah! 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Mil novecentos e sessenta e dois 

e 1971. Então ele funcionou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Espera, repete, por favor. 

Como era o nome da instituição do começo, só porque isso é muito importante. 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Ele foi recriado recentemente, 

Associação Universitária Interamericana, AUI. Depois esses documentos, depois eu 

posso passar... A lista de todos os contemplados está no site, lá vocês podem conferir o 

Aloysio Nunes e outros. 

Todas as informações, as atas, porque tem gravações do salão oval, das visitas 

do Lincoln Gordon, que intermediava as visitas dos estudantes ao presidente, e tal.  

Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você teve paralelamente a esse 

ordenamento jurídico da USP, um processo de educação de lideranças universitárias, 

que viriam a ser dirigentes universitários, nos moldes ou nos ideais do conhecimento 

gerencial moderno, flexível, pautado na organização empresarial, etc. 
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Então, é claro que entender o que a USP é hoje, passa por entender esses dois 

processos. Como ela tem um ordenamento jurídico, absolutamente, pautado pela 

ditadura, e como você teve um processo, que eu chamo em minha tese de “conversão 

gerencial”, de quadros que viriam a dar suporte, institucional e intelectual, para o que 

veio a ser a gestão da USP, depois. É isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Parabéns. Nossa, que beleza 

Carlotto.  

Zanetic fica aqui, você pode depois.  

Professor Franklin, vamos lá? Só um minutinho. Dá uma ligada no ar 

condicionado, por favor, que está muito calor, está insuportável isso aqui. Vamos lá? 

 

O SR. FRANKLIN LEOPOLDO E SILVA – Bem, então bom dia a todos. Eu 

agradeço o convite.  

E vou, apenas, fazer comentários rápidos acerca dessas duas magníficas 

exposições que nós acabamos de ouvir, com uma riqueza de dados, documentação e 

fatos muito grande.  

E, portanto, vou me valer desse quadro para fazer, apenas, alguns comentários 

pontuais, no sentido da finalidade do capítulo relativo à USP, da Comissão aqui da 

Assembleia Legislativa, que são as recomendações no sentido da democratização da 

Universidade. 

Uma primeira conclusão que nós podemos tirar, principalmente da exposição da 

Maria, mas também, se nós entendermos os antecedentes daquela situação que o Ciro 

mostrou, é uma constatação bastante direta e muito simples. A USP nunca foi 

democrática, nunca houve democracia na USP. O que houve foram tentativas, 

excepcionais, de se instalar possibilidades, maiores, de decisões ampliadas. 

Mas desde seu início, desde a sua fundação, nunca houve, propriamente, 

democracia. E quando nós falamos em democracia na USP, nós sempre nos referimos, 

então, a certas tentativas que sempre foram frustradas, de uma maneira ou de outra, ou 

do ponto de vista da política institucional interna, ou do ponto de vista de uma violência 

exterior, a partir dos poderes, como a Maria assinalou.  

Então, essa estratégia de manter uma concentração de poder e uma visão 

autoritária, da Universidade, que nós todos, hoje, sentimos de maneira bastante nítida, 
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todos sabemos, e aí tem aqueles que conhecem minimamente a universidade brasileira, 

que a USP é, sem dúvida nenhuma, a mais burocrática e autocrática de todas as 

universidades. 

Não há nenhuma universidade federal, por exemplo, que se compare com a USP 

em termos de concentração de poder e de estrutura burocrática, não só apenas no 

sentido funcional, mas no sentido de exercício de autoridade. 

Então, esse clima, que sempre permeou a Universidade, facilitou aquilo que eu, 

no primeiro ponto que eu gostaria de acentuar aqui, e que está bastante inscrito nas duas 

exposições anteriores, que é a progressiva implementação dos procedimentos de gestão 

privada na universidade pública, como modificações incisivas na esfera acadêmica. 

Então, aqui há dois problemas que estão associados, mas que nós podemos 

separar para melhor compreendê-los. Não é preciso privatizar a universidade pública, 

para que ela venha a ter uma gestão privada, uma gestão privatista, na verdade, isso já 

existe. 

Então, nós assistimos ao longo dos últimos anos e, sobretudo, a partir da 

segunda metade da década de 1980, essa progressiva implementação de certos 

procedimentos, que nós chamamos de trabalho de gestão, dentro do modelo empresarial 

e do modelo privado sob a égide da modernização: prevalência de indicadores objetivos, 

técnicos, enfraquecimento do caráter institucional e político. Tudo isso vai, então, na 

direção de vários pontos que foram mencionados antes.   

A consequência imediata dessa situação, é que decisões de caráter acadêmico, e 

que incidem, de maneira fundamental, sobre o funcionamento da Universidade nessa 

esfera são tomadas de modo administrativo.  

Se nós pudéssemos aqui fazer, não tenho aqui documentado, mas um retrospecto 

dos últimos anos, nós veremos que grande parte das modificações que foram 

implementadas na esfera acadêmica foi, na verdade, decisões administrativas que 

interferiram diretamente, do ponto de vista do ensino e da pesquisa.  

E isso, evidentemente, não é alguma coisa que acontece por acaso, é exatamente 

essa tentativa de você diminuir a cadeia de decisões, diminuir o papel da discussão 

colegiada e, portanto, encurtar o tempo das decisões e deixá-las esvaziadas de conteúdo 

político-universitário, político-acadêmico, e concentrar os esforços na eficácia 

administrativa. 
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Então, o que nós temos como administração acadêmica é, principalmente, uma 

tentativa de gerir a partir de critérios bastantes economicistas, e bastante voltados para a 

prevalência do mercado, a vida acadêmica nas universidades. E isso, na USP, já vem 

acontecendo há bastante tempo.  

Como exemplo disso, há uma diretriz que, de uns anos para cá vem sendo 

seguida, e que, segundo declarações do atual pró-reitor de pesquisa, deveria ser 

ampliada para todas as áreas de pesquisa, que é a captação de recursos. Isso já existe em 

vários, essas fundações que foram citadas aqui, é um exemplo disso.  

Mas também nos próprios departamentos, dependendo da área, você já tem uma 

captação de recursos no sentido de uma interferência direta na diretriz da pesquisa, nas 

linhas de pesquisa, a partir dos financiamentos que são dirigidos ali. Um dos grandes 

exemplos é a relação entre a indústria farmacêutica e a pesquisa bioquímica. 

Então, na verdade, essa captação de recursos, que é estimulada como sendo um 

dever do pesquisador, quer dizer, no perfil do pesquisador, na sua avaliação entra, 

também, a capacidade de captar recursos para financiamentos de pesquisa, 

evidentemente que isso interfere nas prioridades de pesquisa, interfere no perfil do que 

seria uma pesquisa básica. E nessa subordinação do estabelecimento de prioridades, há 

as necessidades de mercado. 

Já há algum tempo, nós temos essa situação de certo enfraquecimento da 

pesquisa básica, porque o financiamento, até mesmo pelas agências de fomento, muitas 

vezes levam em conta o produto final. Então, é muito mais fácil, com esse perfil de 

pesquisa e com essas exigências, você obter financiamento junto às indústrias 

eventualmente interessadas naquela pesquisa. De dez anos para cá, mais ou menos, a 

Fapesp está bastante interessada nesse seguimento e tem, inclusive, financiado 

pesquisas nessa direção. 

Evidentemente, essa situação deve ser analisada dentro de certa ambiguidade. 

De um lado, nós temos uma centralização de poder de onde emanam as diretrizes até os 

departamentos, e os próprios professores, e os grupos pertencentes aos departamentos. 

De outro lado, nós temos, também, uma grande liberdade desse ponto de vista de adesão 

ao mercado, de atendimento das prioridades mercadológicas, por parte dos 

pesquisadores que, em certas áreas, são bastante encorajados a isso. 

Isso significa exatamente, esse esfacelamento do departamento, a palavra 

esfacelamento não é apropriada, porque departamento, na USP, nunca existiu. Eu acho 
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que o que a Maria falou agora pouco mostra isso. Quer dizer, o departamento foi 

idealizado como núcleo de poder, do ponto de vista da administração e da vida 

acadêmica. Com esse perfil, ele nunca existiu.  

Eu lembro até que, em uma reunião, uma assembleia que teve lá na Faculdade de 

Filosofia, o Antonio Candido se pronunciou sobre isso, ele falou assim, “Se vocês 

querem uma prioridade, essa prioridade é essa, formar departamento, porque até agora 

não existe nenhum que corresponda a esse perfil”. 

 

O SR. – Salvo o nosso. (Risos.) 

 

O SR. FRANKLIN LEOPOLDO E SILVA – Salvo o nosso? (Risos.) 

Então, dentro dessa caracterização, você tem uma situação que expressa essa 

ambiguidade que pela qual sempre se passou, ou seja, o fortalecimento da vida 

acadêmica naqueles lugares onde ela se dá, nunca corresponde a uma orientação 

administrativa que venha em apoio dessas linhas e desta organização. Sempre foi assim, 

e a Maria teve muita razão em sublinhar isso, que é uma situação que a USP viveu 

desde seu início. 

De um lado, você tem, então, isso que a Maria chamou generosamente de 

“densidade acadêmica” de certas faculdades, e, de outro lado, o perfil profissional que o 

adicional de outras faculdades, voltadas ou para o mercado ou para o “baixarelismo”, 

que são as duas linhagens tradicionais de formação universitária brasileira. Esse 

desequilíbrio sempre existiu, e o exemplo disso, o exemplo, muito, vivo disso, é que o 

reitor, saído da Faculdade de Filosofia, foi o Mário Guimarães Ferri. 

Então, isso aí expressa uma contradição que tem a ver com a estrutura de poder 

que sempre vigorou; isso não é novidade nenhuma. E, portanto, a departamentalização 

como estratégia de democratização, por essa razão ou por outra ela foi sempre boicotada 

em prol de uma gestão executiva, em prol de uma concentração de poder. Enfim, isso 

que nós, de um tempo para cá, ouvimos chamar de modernização, ou seja, os 

indicadores objetivos de caráter econômico ou produtivistas são aqueles que prevalecem 

na avalição do trabalho acadêmico. 

Há uma consequência importante, e que embora ela seja um tanto quanto 

desagradável, eu acho que ela tem que ser mencionada. Nós temos, então, essa 

organização burocrática, autoritária, e essa grande concentração de poder na estrutura 
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do governo da Universidade. Mas nós temos, também, alguma coisa semelhante a isso, 

que repercute naquilo que deveria ser a “Comunidade Universitária”; esse termo está 

muito gasto e, de fato, a palavra já se esvaziou de qualquer tipo de significação, ou de 

adequação, àquilo que nós vivemos. Apenas de maneira muito abstrata nós podemos 

falar, hoje, de “Comunidade Universitária”. 

Se nós definirmos, por exemplo, uma comunidade por laços orgânicos em que 

vigore uma democracia horizontal, evidentemente você não vai encontrar isso na USP. 

O que você encontra na USP, como na maioria das universidades, é um clima de severa 

competitividade. E, de forma nenhuma, aqueles que trabalham na universidade sentem-

se participantes de um mundo comum ou de uma vida comum. 

O Paulo, certa vez, enunciou a coisa de uma maneira muito precisa e objetiva, 

ele disse assim, “O que aconteceu foi que os pesquisadores, os professores-

pesquisadores, viram-se levados a se tornar, cada um deles, investidor e administrador 

de si próprio”. Esse é um clima muito frequente na Universidade, a tal ponto que você já 

vê isso acontecendo nos alunos.  

A formação universitária passa a ser vista em investimento e administração de 

carreira, e esses parâmetros, então, é que vão orientar as escolhas e as decisões que cada 

um tem que tomar individualmente, mas esse individualmente, aí, é despido de qualquer 

singularidade, de qualquer liberdade, porque é claro que a Universidade, nesse sentido 

de uma falsa comunidade, de um universo competitivo, é que vai, então, favorecer essa 

situação que, no entanto está, digamos assim, introjetada. 

Eu digo que isso é desagradável, porque a gente tem que reconhecer que há certa 

correspondência entre o autoritarismo e o totalitarismo que permeiam a Universidade, 

do ponto de vista do comportamento de sua cúpula dirigente e da sua administração, e a 

maneira como isso é recebido passivamente, e também ativamente.  

De modo que, às vezes, você até tem certa colaboração tácita, com essa situação, 

por parte das gerações que, naturalmente, vão progressivamente se adaptando – isso é 

uma fatalidade histórica talvez, não é? – progressivamente se adaptando aos tempos que 

nós somos obrigados a viver. 

Então, isso eu acho que é uma situação complicada porque faz com que, mesmo 

aquela democracia que poderia vigorar em termos representativos, que já é algo 

complicado, ela deixa de ter eficácia, porque você não tem clima para um vínculo 

orgânico entre o representante e os seus representados. Isso já vem de muito tempo. 
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Eu fui representante dos doutores, no Conselho Universitário, em 1988, mais ou 

menos por aí, e sempre que eu pedia a palavra, o diretor da Poli aparteava e dizia assim, 

“Quantos votos você teve?” (Risos.) Você lembra, Zanetic? “Quantos votos você teve?” 

Que, em comparação com o número de doutores que havia na Universidade, era uma 

coisa vergonhosa. 

Então, essa “deslegitimação” que tentam ter a ver, evidentemente, com certa 

incorporação da representação ao autoritarismo vigente, mas também tem a ver com 

certa correspondência, certa resposta que se dá a isso, através disso que eu chamo de 

progressiva adaptação das pessoas ao “status quo”. 

É interessante porque, de uns tempos a essa parte, uma parcela significativa da 

modernização da pesquisa vem, exatamente, do seu caráter grupal e coletivo. Então, as 

agências de fomento estimulam, e a própria Universidade também, todo tipo de reunião 

de pesquisadores, grupos, projetos, etc., em que a pesquisa é feita em conjunto, as 

decisões são tomadas em conjunto, etc. 

Mas é evidente que isso não ocorre, ou seja, esse clima de individualismo 

competitivo, fortemente encorajado pela concentração de poder, faz com que o grupo, a 

equipe, o projeto, do qual a pessoa participa, seja apenas um instrumento de sua própria 

promoção, e, portanto, o grupo acaba sendo um efeito do individualismo, o que deveria 

ser o contrário, mas, infelizmente, é o que ocorre. 

Nesse sentido, então, a USP participa de um perfil, que é aquele comum à vida 

política do país, que é o da democracia formal. Então, nós temos mecanismos de 

representação, temos o mecanismo de votação, tudo ocorre segundo certas normas, que 

preveem os graus de representatividade, nos vários órgãos colegiados da Universidade, 

mas quando nós vamos aquilatar os efeitos disso, em termos de uma ampliação do 

caráter democrático das decisões, nós percebemos que isso é praticamente nulo. E que, 

portanto, as formas democráticas não geram a realidade democrática. Isso não acontece 

no país, e também não acontece na Universidade. Dentro dessa relação, essa relação, 

talvez, de causa e efeito, é que os efeitos da modernização de gestão são encorajados e 

encontram digamos assim, uma entrada. 

No ano passado, eu acho que de dois anos para cá, três talvez, eu tive a 

curiosidade de contar o número de e-mails que eu recebi, e provavelmente todo mundo 

recebeu, convidando para minicursos ou palestras acerca da gestão de inovação. Todos 
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promovidos pela Reitoria, ou por órgãos da Reitoria, e com esse assunto, então, “Gestão 

da inovação, voltada para a administração universitária”. 

Então, isso que a Maria falou, que já vem de muito tempo, que já vem de muitas 

gerações, tem a ver com a prevalência de certa ideologia que se infiltrou na América 

Latina, o BID, o Banco Mundial, o Banco Interamericano.  

Os documentos sobre Educação que essas entidades, a Maria deve ter 

pesquisado isso, os documentos sobre a Educação que essas entidades produziram são 

preciosos para a gente seguir a maneira como há um paralelismo, muito estreito, entre o 

que foi implementado e foi recomendado, em termos de certo controle da Educação na 

América Latina, muito de acordo com, também, as consultorias, o Relatório Atcon, e 

outras coisas que foram observadas aqui no Brasil. 

Então, o que nós temos, na verdade é, desculpem falar, pode parecer um pouco 

abstrato, mas essa questão, isso que a Fundação faz, em termos digamos assim, 

institucionais, essa apropriação da Instituição, ela gerou certa mentalidade, certa 

estrutura digamos, que a gente poderia chamar, talvez, de “psicologia acadêmica” que 

afeta a todos nós individualmente. De tal forma, que é possível perceber certo caminho, 

de inserção na vida acadêmica, em que a apropriação da Universidade, para fins de 

interesse pessoal, prevalece sobre a inserção naquilo que se deveria chamar “a 

Comunidade Universitária”. 

Claro que isso aí tende a ser vivido, cada vez mais, como uma situação normal. 

E eu digo que também caminhamos, nesse sentido, com as mudanças históricas 

geracionais que estão ocorrendo, de tal modo que, aquela constatação que eu acho que 

todos podem fazer, desses que conhecem a USP, que a USP nunca foi democrática, eu 

acrescentaria algo, talvez, que vocês poderiam considerar opinativo. Mas diante do 

quadro do passado, e do quadro do presente, talvez não seja excessivamente pessimista 

dizer que a USP, também, nunca será democrática. (Risos.) 

Isso não se deve, apenas, a esse poder absolutamente avassalador que pesa sobre 

a Instituição, e que está, por assim dizer, de maneira tão lamentavelmente encarnada, 

agora na gestão anterior, ou seja, mesmo aqueles que não estão de acordo com a 

democratização da Universidade têm dito isso, eu tenho ouvido falar, é curioso.  

Se o reitor não tivesse tanto poder, aquelas medidas, que teriam levado ao 

descalabro financeiro, não poderiam ter sido tomadas. Ele as tomou, porque ele não 

precisava passar por nenhuma instância deliberativa mais diferenciada. 
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Então, vejo que, até do ponto de vista técnico, há quem recomende a 

democratização, mas ela não vai acontecer, eu acredito, nem tecnicamente e nem 

politicamente. E eu gostaria de sublinhar a causa disso, que a gente não pode atribuir 

apenas, digamos assim, a essa situação que nós poderíamos chamar de objetiva, a algo 

que nos determina, a certa estrutura universitária muito severa, muito autoritária, que 

pesa sobre nós, que sempre pesou, que a USP nunca conseguiu flexibilizar 

suficientemente essa estrutura, basta comparar com as outras universidades, mesmo no 

Brasil. Isso fica patente.  

Mas também, porque a progressiva incorporação desta mentalidade autoritária e 

desta mentalidade apropriativa da universidade pública por grupos organizados, que são 

as fundações, ela também tem muito a ver com as atitudes individuais, individualistas, 

que a gente pode perceber até nas discussões que têm sido feitas em torno dos 

acontecimentos da USP, inclusive desse episódio mais recente agora, dessa crise pela 

qual a Universidade está passando. 

Então, a questão é essa, a palavra eficiência, e exequibilidade, ou 

“executabilidade”, se é que isso existe, é realmente a palavra de ordem, e isso já de 

muito tempo. E para que isso seja lastreado objetivamente, você tem, então, os 

indicadores. Esses indicadores apenas medem a vida acadêmica de muito longe, o que 

eles medem, na verdade, é certa numerologia que tem a ver com a eficiência dos 

indivíduos e dos grupos. 

Eu vejo, então, que esse caráter de gestão executiva que já há muito tempo vem, 

cada vez mais, prevalecendo na USP uma espécie de “profissionalização 

administrativa” que, na esfera da instituição pública é sempre alguma coisa ambígua, 

você pode indicar, com essa profissionalização administrativa, certa seriedade, 

objetividade e transparência na administração, mas você pode, também, significar com 

isso um total desprezo do caráter público, da instituição que está sendo gerida dessa 

forma. 

Eu acho que prevalece essa segunda alternativa, e o caminho que está sendo 

seguido é nessa direção. Portanto, em termos de estrutura, incluindo os conselhos e o 

conjunto de cargos que, atualmente, nós temos no desenho institucional da USP, o 

caminho é bastante claro, o caminho que está sendo seguido é bastante claro.  

E no caso da USP, especialmente claro, no sentido que o esforço de modernizar 

coincide com o esforço de conservar a estrutura autoritária que o dirigente, o próprio 
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Conselho Universitário, não tem nenhum interesse em modificar. Engraçado, então, que 

mudam as pessoas, mas permanecem os interesses, não é?   

Então, o Ciro falou; o reitor atual não é um pico de ruindade no que vem 

acontecendo ao longo de tantos anos, e isso mostra, então, essa prevalência de um 

sistema que, propriamente, absorve o indivíduo, as intenções, os objetivos e tudo mais. 

É claro, que isso deve ser visto com certa cautela.  

Acontece com o reitorado da USP, talvez isso aconteça também com outras 

universidades, e pelo que eu conheço, há exceções, é aquilo que acontece com a vida 

política, em geral, no Brasil. 

Não é só que o indivíduo que é corrompido pelo sistema. O próprio fato de ele 

pretender o cargo, já significa que ele está suficientemente corrompido para poder 

exercê-lo.  

Então, dentro disso, desse quadro, me desculpem, um pouco, o meu pessimismo, 

eu acho que não há muito que esperar, a não ser certa continuidade. E aí, claro, uma 

continuidade das coisas tal como elas estão se passando, mas também uma continuidade 

da resistência a isso, o exemplo, é o que nós estamos tentando fazer aqui. E o que isso 

poderá ter a ver, poderá vir a significar, em termos de mudança, nós só podemos, na 

verdade, apostar, mas não temos elementos suficientes para prever alguma coisa de 

muito positivo. 

Bom, era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. (Palmas) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado professor. Que 

bom, chegamos a um ponto bom.  

Professor Paulo Arantes, uma fala tão esperada.  

Só queria fazer um comentário, um minutinho. O Lobão chegou para, hoje à 

tarde, falar da Maria Antônia. Mas viu Lobão, eu queria falar na sua presença, e por isso 

que eu estou falando ao microfone. Eu estava falando, com a Carlotto, do financiamento 

do IPES, que veio do grupo minerador Icomi, e depois, como eles fizeram as 

articulações posteriores ao Golpe, e qual o papel que a nossa Escola teve nessas 

transferências maciças, da mineração, no Brasil.  

Professor Paulo Arantes. 

 

O SR. PAULO ARANTES – Boa tarde.  
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Eu vi, na programação, que eu fui escalado pelo Ricardo para um depoimento. 

Tentei convencê-lo que não era bem o caso, mas foi inútil e estou aqui. Pelo seguinte, 

porque no período em que a chapa realmente esquentou na relação ditadura-USP, e 

quando eu falar em USP, será sempre FFLCH, ou Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras, que hoje virou FFCL. Nunca, olha 50 anos de USP, é a primeira vez que eu vi 

esse FFCL. (Risos.) 

 

(Inaudível.) 

 

Eu estive fora do Brasil, fiquei de 1969, até 1973, na mais estrita legalidade, por 

favor, com bolsa da Fapesp, do Governo francês, afastamento da USP, regular, para 

fazer meu doutoramento.  

De modo que o eu sei é pura história, é pura documentação, ou que me 

contaram. E, como se trata de depoimento, eu só posso prestar algum depoimento, 

embora não seja “expert”, nem historiador, sobre o período que eu estive aqui, que é o 

da, na ditadura, na Faculdade de Filosofia, na FFLCH, depois FFLCH, na época, ainda 

Ciências e Letras, em dois períodos muitos particulares.  

De modo que a evocação, que eu fazer, é uma evocação, e digamos que eu vou 

apresentar, como se fala em efeito paradoxal de fármacos, o efeito paradoxal da 

ditadura, na FFLCH, nos seus primeiros anos. 

E o meu termo de comparação é o seguinte. Dois períodos fundamentais, que 

valem a pena ressaltar. E como é depoimento, será tudo em caráter pessoal.  

Eu estive na USP, num período crucial na história do Brasil, eu acho que eu sou, 

daqui, o único sobrevivente desse período, olhando bem, entre 1961 e 1964. Quem não 

teve 20 anos, entre 1961 e 1964, não sabe o que foi o Brasil, ou o que nós poderíamos, 

nós, falando numa sociedade de classes, antagônica, na maneira de dizer, o que o país 

poderia ter sido. 

Em 1961 claro, 1961 se refere à tentativa de Golpe contra o Jango, uma posse, 

depois da renúncia do Jânio Quadros, liderada, no Rio Grande do Sul, pelo saudoso 

engenheiro Leonel Brizola, que depois virou uma figura burlesca na história nacional, 

mas, sem ele, em 1961 foi quando a história do Brasil, de certa maneira mudou, em 

1961, e até esse golpe, o Golpe foi adiado, até 1964. 
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Entre 1961 e 1964, o Brasil esteve, praticamente, de ponta-cabeça. Muita coisa 

poderia ter acontecido. E foi nesse momento que eu entrei na Faculdade de Filosofia, 

em 1962, na época ela era Ciências e Letras, e eu entrei na Física.  

Eu pensava em fazer Filosofia, mas eu comecei como Física, que era uma das 

ciências mais politizadas na época, eu não sabia, soube depois que entrei, inclusive, o 

Centro Acadêmico, quem dirigia era o Fuad. Poucas pessoas, aqui, devem se lembrar de 

quem foi o Fuad, mas pouco importa. 

De modo que é um período muito importante na Faculdade de Filosofia, 

sobretudo porque ele vai me servir de termo de comparação com o segundo período da 

minha passagem como estudante, depois, o primeiro, em 1968, como professor pela 

FFLCH, ainda Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras.  

Eu fui estudante em 1962, e depois tranquei a matrícula e fui para o movimento 

estudantil, no Rio de Janeiro. Voltei para São Paulo em 1965, e entrei direto na 

Filosofia, que era o projeto, ia fazer Filosofia da Ciência, epistemologia. Entrei direto na 

Filosofia, em 1965, e lá fiquei, tornei-me professor em 1968, e em 1969, com bolsa, 

fomos, eu e minha mulher, que era monitora naquela época, no departamento, para a 

França. 

Esses dois períodos são muitos diversos, muito diversificados. E então, eu diria o 

seguinte. Entre 1961 e 1964, o maior movimento na Faculdade de Filosofia, antes do 

Golpe, foi a greve dos 1/3, de 1962, 1/3, isto é, um terço de representação dos 

estudantes nos órgãos colegiados da Universidade. Foi um movimento nacional, 

liderado pela UNE, e, na época, o presidente da UNE era o Aldo Arantes. Perdeu; não 

se conseguiu isso. Mas a bandeira era a Reforma Universitária, que era uma das 

reformas de base do período 1961/1962. 

Volto a insistir, era um período excepcional, no sentido afirmativo da palavra, 

em que foi, digamos, sublinhado, por uma observação tremendamente inteligente, 

interessante, como sempre, e decisiva do Chico de Oliveira, em um artigo chamado 

“Ornitorrinco”, que depois circulou pelo Brasil inteiro.  

Em que ele diz uma coisa decisiva para caracterizar, digamos a pasmaceira, ou 

digamos o estado catatônico, de morte política e social do Brasil, nos últimos 15, 20 

anos, quando ele diz o seguinte:  
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“Em 1964, houve a possibilidade de uma bifurcação no Brasil. A violência do 

Golpe, da ditadura que se seguiu, era diretamente correspondente à possibilidade 

histórica que se fechou naquele momento.” 

O Golpe foi isso, e nós temos que registrar.  

Então, entre 1961 e 1964, nós percebemos aquela janela se abrindo, e aquela 

janela era uma janela real, e ela foi fechada, com a violência que ocorreu, porque ela 

era, de fato, uma possibilidade histórica.  

A tese do Chico, é que nós éramos mais inteligentes, nós tínhamos mais 

possibilidades, nós tínhamos um horizonte aberto à nossa frente, quando éramos 

subdesenvolvidos. Agora que não somos mais subdesenvolvidos, somos uma potência 

emergente, somos uma sociedade derrotada e praticamente morta, porque não há mais 

essa possibilidade histórica, que havia em 1964. 

Bom, isso também caracteriza uma situação curiosa da Faculdade, entre 1961 e 

1964, que eu conheci durante apenas um ano, e depois eu fui embora, mas um ano bem 

rico. Que é o seguinte: comparado com a Faculdade depois do Golpe, depois de 1964, 

essa foi uma Faculdade relativamente conformista, apesar da greve dos 1/3, e já vou 

explicar por que. 

Quando eu falo Faculdade, eu falo o corpo docente, mais politizado, e era mais 

politizada a Universidade, sem dúvida, fora uma ou outra ciência politizada, como era o 

caso da Física, e o jovem corpo docente dos estudantes, e os jovens doutores, naquela 

época chamava-se assistentes. Os assistentes, os doutores. De doutor para cima a coisa 

já se tornava um pouco mais conservadora, e havia um sistema de cátedras muito rígido. 

Quando a Maria Carlotto falou que os militares reclamavam que não existia 

cadeia de comando na USP, eu me lembrei, poxa, se o Florestan estivesse aqui, ele iria 

protestar veementemente, “Como não tem comando nesse troço, aqui?” (Risos.) E os 

catedráticos, mesmo sendo de Esquerda ou progressista, o Florestan reinventou, 

inventou a Sociologia brasileira, isso na Universidade ele mandava, não tinha como. O 

Fernando de Azevedo, fundador da Universidade de São Paulo, era um coronel. 

Eurípedes Simões de Paula outro coronel, herói da guerra, mas coronel. 

Então, não tem essas ilusões retrospectivas sobre o que era o sistema de cátedras, 

o sistema de cátedras funcionava e funcionava na base do cooptação.  

Eu fui cooptado, por exemplo, eu fui cooptado por quê? Porque você era um 

bom aluno, então vem cá, você vai ser assistente do catedrático tal, assina este papel 
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aqui. Pronto, você assinava e virava professor. Mas claro que seu contrato era renovado 

de dois em dois anos e isso acabou depois, nos anos 1980. 

Por que havia? Nessa época, na Faculdade de Filosofia, havia um clima de 

acatamento, um acatamento em relação à excelência da Faculdade de Filosofia, que era 

alardeada e cantada em prosa e verso.  

Nós éramos pioneiros na universidade brasileira e, portanto, os nossos 

professores, mesmo os catedráticos, os mais mandões e eficientes, mais inteligentes e 

competentes, como acabei de dizer, e, sobretudo, na presença dos estrangeiros, que era 

muito forte, nós éramos um grupo de excelência e, portanto, tendíamos a nos conformar 

àquela excelência, que era reconhecida universalmente. E com isso, a essa excelência, 

inclusive excelência no ponto de vista da eficiência no diagnóstico, digamos de 

Esquerda, ou socialista, ou social-radical-avançado em relação às demais faculdades 

similares, sempre é faculdade, a USP é isso. 

Só posso falar disso, porque era uma espécie de convergência entre uma 

determinada consciência política, e uma atualização nas Ciências Sociais, que não 

estava ao alcance das demais universidades, de modo que juntava a ideia de 

competência, eficiência política e, digamos visão avançada que fazia com que nós nos 

distinguíssemos, e nos contrapuséssemos, e, de certa maneira, desprezássemos os 

congêneres cariocas.  

Quando fala carioca, paulista falando de carioca é assim, com o maior desprezo 

possível, vem areia na cabeça, praia, sol, irresponsabilidade e sensibilidade às modas. 

Nós não, nós éramos sérios, as modas não chegavam aqui, de modo que nós, entre 1961 

e 1964 a Faculdade ficou alheia do que havia do epicentro da vida política nacional, em 

que havia o confronto real, que nós desprezamos. Quando falo, nós, eu era um 

“estudantinho” de nada, mas os meus professores que a gente conhecia, desprezava 

como populismo. 

Então, era populismo, depois “janguismo”, e o diabo que o carregue. Eram 

pessoas atrasadas, provincianas e não entendiam a verdadeira luta de classes que estava 

se processando lá, não na USP, não estava se processando na USP, na USP se 

processava o bom ensino, e assim por diante, e a consciência crítica, respeito, uma visão 

antioligárquica da sociedade brasileira, e assim por diante. 

Mas, digamos a atividade política real, com todos os seus senões populistas, 

governistas, chapa-branca, ou alguma coisa conhecida que depois se repete, 
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periodicamente, no Brasil, estava na capital federal, por exemplo, na Universidade, na 

UNB, não na UNB de Brasília, mas na Universidade Nacional do Rio de Janeiro, que 

era federal. Estava lá, a UNE estava lá, a UBS estava lá, tudo acontecia lá. E São Paulo 

era provinciana, mas nós achávamos que éramos os melhores.  

Quando você é provinciano, você acha que é o melhor, a tendência ao 

conformismo era muita. Tanto é que nós perdemos o 1/3 em São Paulo. É claro, foi uma 

decepção, numa boa, ocupamos, foi a minha primeira ocupação de universidade, foi em 

1962. Aquele grande prazer de ocupar uma faculdade, dormir na cátedra do professor, 

você trazia um travesseiro da sua república e uma coberta e dormia, ficava enchendo a 

cara, fumando, conversando, elocubrando, mas dormia na cátedra.  

Bom, isso, nesse período anterior. Muda tudo quando eu volto em 1965, entro, 

faço o meu vestibular, ainda com a mitologia real da excelência da FFLCH na 

vanguarda do saber brasileiro, a coisa muda de maneira espantosa, e muda tanto que o 

único argumento que eu posso usar aqui é o da Maria. O histórico da Maria, ela não 

explicou como foi possível, na ditadura, chegar-se a uma Comissão Paritária, que foi 

necessária e obrigou o golpe dado pelo seu, o homem do bigodinho lá, eu também tenho 

bigode, ah, o Buzaid. 

Houve um golpe para barrar uma reforma de verdade, quase perto da reforma de 

base do período anterior, e então, como é que foi possível esse paradoxo?  Nós 

estávamos em plena ditadura, e a Universidade de São Paulo, na frente, onde é a 

Faculdade de Filosofia, elabora um projeto de Reforma Universitária, paritário, que 

estava se encaminhando, e até que foi necessário um golpe dentro do Golpe, no caso 

dado pelo Buzaid. Como é que isso foi possível?  

Foi possível porque a relação da Faculdade de Filosofia e da USP, mas, 

sobretudo, da Faculdade de Filosofia com a ditadura, é uma relação que está... Eu acho, 

por isso que eu topei o negócio do Ricardo, eu falei, eu vou falar lá, o que é isso.  

Então, (a relação) está um pouco distorcida, porque nós estamos aparecendo, a 

ditadura é apenas um conjunto de violências destinado a violar direitos humanos, é uma 

coisa, assim, extraterrestre que desabou sobre uma sociedade inocente, e a Faculdade de 

Filosofia, a USP, vítima disso. 

 

(Inaudível.) 
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Nada disso. Nada disso. Claro que fomos vítimas. Na primeira semana de 1964, 

a soldadesca baixou na Maria Antônia para pegar quem queria pegar, fazer os inquéritos 

policiais militares. Mas passada essa primeira onda, o pau estava comendo do outro 

lado, o pau estava comendo nos sindicatos, nos movimentos sociais. Lá sim, e lá os 

porões já estavam gritando, como disse o outro, nas primeiras semanas. 

Como houve uma separação, nós fomos poupados, a USP continuou, por uma 

espécie de inércia no bom sentido, aquilo que vinha de antes, e continuou, mais ou 

menos, sem ser pressionada demais, e houve uma metamorfose. Houve uma 

metamorfose, que nos tornou protagonistas de uma vida política, até então, inexistente 

antes do Golpe.  

Veja só, o que eu estou dizendo é o seguinte, é o efeito paradoxal da ditadura 

dentro da Faculdade de Filosofia, o efeito paradoxal, como o remédio que você toma e 

provoca o sintoma que você quer abolir, a ditadura despertou para a vida política a 

maior parte do corpo docente, do discente, e jovens assistentes da faculdade de 

Filosofia, com contaminações diversas.  

Se nós compararmos com a pasmaceira “fascistóide” da USP, ou da minha 

faculdade, do meu departamento, é uma coisa, puxa vida, nós precisamos de uma 

ditadura de verdade, mas esse é o efeito da ditadura, a ditadura foi feita para que isso 

acontecesse, a ditadura não foi feita só para matar, torturar, desaparecer, arrebentar, ela 

foi feita para colocar nessa direção. Deu certo, pronto, moldou o país, pronto, é disso 

que se trata. 

Então, nós temos que pensar, a começar a ver o que houve antes disso acontecer. 

Ora, o que houve antes disso acontecer foi uma coisa extraordinária, que foi essa 

ressurreição, essa cristalização de alguma coisa espantosa, que foi a Faculdade de 

Filosofia entre 1965 e 1968, aí depois do AI-5, aí acabou, aí a música mudou.  

E que é pouco salientada nesse ambiente de Comissão da Verdade, e que é o 

ambiente, digamos, de recuperar ou acertar as contas com aqueles que foram judiados, 

que foram arrebentados, que houve violações, e que é necessário, que é imprescindível e 

incontornável, mas com isso nós assumimos de uma maneira muito rápida, muito fácil, 

a ideia de que fomos apenas vítimas inertes, quando nós não fomos, nós fomos 

protagonistas de uma coisa muito importante. 
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Foi, digamos um dos melhores, é claro, com ditadura e tudo, todo mundo sabia 

que podia acontecer qualquer coisa a qualquer momento, tudo era possível, mas houve 

uma preservação estratégica no ato, não éramos a bola da vez, que permitiu que uma 

cultura crítica florescesse na Faculdade. Boas teses foram defendidas na Faculdade, 

pesquisas foram feitas, cursos foram dados de uma maneira espantosa, como eu repito, 

nunca a Faculdade de Filosofia foi tão inteligente, coletivamente, no sentido de pensar 

na cabeça dos outros e com a cabeça dos outros e juntos, como naquele período. 

Como não havia ainda, digamos o encaminhamento para soluções mais radicais, 

e com isso vocês estão me entendendo, e a Faculdade foi num determinado momento 

um lugar de passagem, de passagem. Depois, as vítimas que tombaram, na Faculdade, 

porque eram militantes de organizações clandestinas, e não porque eram estudantes. 

Mas essa radicalização foi feita nesse período. Nesse período em que nunca se 

discutiu tantas coisas importantes, tão abertamente, como a situação do país, do Brasil 

no mundo, a revolução internacional, se estudou tanto, nunca houve tanto estudo de 

marxismo, de sociologia crítica, de antropologia, como nesse momento. 

Então, a ideia de que você tinha um milico na classe, entre 1965 e 1968 era 

inviável, era inviável porque na classe estava todo mundo organizado, todo mundo se 

conhecia, se aparecesse um desavisado da polícia, o cara estava frito, e normalmente era 

escorraçado ou humilhado. Se aparecesse, por ser desavisado. Então, pode ser tudo 

ilusão, isso aí, é pura memória e impressão, não sou historiador, não sou “expert”, não 

sou estudioso da USP, enquanto tal. 

Ora, isso lembra muito, “mutatis mutandis” é claro, o termo de comparação que 

me ocorre, fazendo todos os descontos possíveis, é quase um disparate essa 

comparação, mas em um tom bem menor, bem pequeno, bem modesto, bem local, bem 

paroquial, a algo que aconteceu na França, durante a ocupação. 

Há um artigo famoso do Sartre, chamado “A República do Silêncio”, cuja 

primeira frase é a seguinte, “Nunca fomos tão livres como durante a ocupação nazista 

na França”. Sendo que essa ocupação se deu num país desmoralizado, porque colaborou 

com o inimigo. Mas o Sartre disse que, naquele momento, era a república do silêncio, 

em que havia uma espécie de absoluta igualdade diante da morte iminente, a ideia de 

que fôssemos pessoas livres, e construir uma república, no caso a república do silêncio, 

nunca foi tão forte, na sociedade francesa, como naquele momento. 
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A famosa frase de René Char, poeta francês, sobre a nossa geração, que recebeu 

uma herança sem testamento, que todos os sobreviventes da luta armada, da ditadura no 

Brasil, para mostrar que é um “gap”, que é um abismo entre aquilo que aconteceu 

durante a ditadura e o que veio depois, e não houve esse testamento. Essa citação se 

tornou célebre porque ela consta de um prefácio de um livro famoso da Hannah Arendt, 

as pessoas se esquecem do que a Hannah Arendt está sublinhando nesse momento, e 

que o René Char que está dizendo, a Hannah Arendt não inventou nada, está lá no René 

Char.  

Diz o René Char, “Porque nós, pela primeira vez, quando”... É como se ele 

lamentasse, veja só, como o Chico de Oliveira lamentando o fato de não sermos, mais, 

subdesenvolvidos. É como se o René Char estivesse dizendo o seguinte: quando houve 

a ocupação, quando a França capitulou de maneira ignominiosa, até hoje essa ferida não 

cicatrizou na França, quando nós capitulamos, aquela derrota moral, espiritual, militar, 

social, tudo o que você possa imaginar, os que sobreviveram a essa desmoralização 

constituíram uma vida pública, aí a Hannah vai atrás disso, uma vida pública na 

clandestinidade. Portanto, nunca se pensou tanto, nunca se imaginou tanto, nunca se 

participou tão politicamente, diz o René Char, “Nós conhecemos o tesouro, esse tesouro 

é o tesouro de uma revolução francesa que nós imaginávamos que iria continuar, depois 

no fim da ocupação, quando o nazismo fosse derrotado”. Todo mundo fala de não ter 

deixado testamento dessa herança, mas se esquece do que o René Char estava dizendo.  

Olha. O Franklin que foi meu desculpe dizer, mas foi meu aluno, depois 

companheiro. Nesse período, aliás, liderou uma das chapas, são duas chapas, uma dos 

estudantes. Uma se chamava “Universidade Crítica” e todo mundo fala em universidade 

crítica, hoje, como se fosse um ideal “humboldtiano” de universidade, mas era uma 

chapa acadêmica, “Universidade Crítica”, de alguns incendiários clássicos. (Risos.)  

E o Franklin estava na outra chapa, que era igualmente divertida e igualmente de 

Esquerda, que se chamava “Sein und Zeit”, “Ser e Tempo”, era provocação pura, que 

era um título de um livro do Heidegger que era abominado. Mas era puro espírito de 

1968, que estava lá para encher a paciência e “desdogmatizar” os doutrinários, que já 

estavam aprontando algumas coisas excessivas. Mas era uma chapa em família, porque 

chegou a ter namorados de um lado e de outro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Opostos. 
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O SR. PAULO ARANTES – Opostos, em campos opostos, é claro. Um deles 

foi vice-presidente da nossa Comissão Paritária, do nosso departamento, que era 

professora, hoje eminente professora franco-brasileira, nipo-franco-brasileira, que é 

minha colega, nossa amiga do coração, Helena Hirata. Foi vice-presidente do nosso 

departamento, o presidente era o professor, já falecido, Bento Prado. Mas o nosso 

departamento foi um departamento paritário, durante alguns meses. 

Bom, dito isso, eu gostaria, então, de encerrar com umas considerações mais 

abrangentes. 

Terminado esse período, portanto, é necessário dizer, é claro que a Universidade 

foi violentada, era uma ditadura, e ditadura é ditadura, ela funciona assim. Mas a 

ditadura estava um pouco desorganizada nesses primeiros momentos, mas a 

Universidade não era esse corpo inerte, passivo, sofredor e assim por diante, enquanto 

tal. Enquanto tal. 

Inclusive era, nos escalões superiores, muito conservadora, como todo o resto da 

USP. Mas só que havia uma tradição, digamos de confronto antioligárquico, na 

Universidade, desde sua fundação, que inibia esses conservadores, tanto é que o 

Antonio Candido, mais de uma vez, disse, “Olha, a nossa Congregação foi a única que, 

na USP, a única que não teve moção de apoio ao Golpe.” 

Não porque os caras fossem de Esquerda, pelo contrário, 2/3 eram de Direita, 

estavam aplaudindo. Estavam mortos de medo, quando veio o Golpe foi aquele alívio, 

mas não fizeram moção, porque ficaram envergonhados, porque a tradição não condizia 

com a tradição da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, naquela época. 

Então, isso explica esse fenômeno, sociologicamente, que a Maria sublinhou. 

Como é que surgiu, nessa circunstância, um projeto de uma universidade paritária, que 

não era assim tão radical, tão democrática, porque os funcionários estavam excluídos, 

veja só.  

Os funcionários estavam excluídos, e já havia outra sementinha plantada aí, que 

o Antonio Candido gosta de lembrar discretamente, hoje ele mais discretamente ainda. 

Ele lembrou já, alguns anos depois, quando se formaram as associações docentes, a 

primeira quando se formou a Adusp que ele propôs, nessa famosa paritária, duas 

carreiras.  
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A carreira do docente pesquisador e a carreira do docente meramente docente, 

porque ele conhecia uma montanha de gente, sobretudo na área de Letras, que eram 

professores extraordinários, professores de Letras e Literatura, mas que não tinham, 

digamos, o viés empreendedor, naquele que é obrigado a fazer teses e que, portanto, se 

enrolavam na hora de ter que fabricar tese e era um suplício, um sacrifício, e eram 

desprezados. E eram professores extraordinários de latim, de grego, de línguas orientais, 

de sânscrito, e que, portanto, eram violentados por essa corrida de obstáculos que já era, 

nos anos 1960, a concepção que nós tínhamos de carreira acadêmica. 

Então, na Comissão de Anteprojeto, da Paritária Geral da Universidade, que 

seria da Faculdade de Filosofia, que seria levado para assembleia final, ele fez essa 

proposta, “Vamos distinguir isso”. Inclusive, a ideia de intelectual enrolado é uma 

categoria, por assim dizer sociológica, criada por ele no retrato extraordinário do 

professor Pitarello, que está no livro chamado “Recortes”.  

Foi a Priscila que me lembrou, outro dia, dessa passagem do Pitarello, que 

chegou a prover a cátedra de italiano, porque o Lungaretti havia ido embora, mas que 

ficou lá uns 30 anos, e era um professor brilhante, realmente brilhante, uma pessoa 

extraordinária, mas não estava nem aí para a carreira, nem era, a dele, fazer carreira. 

Então, dizia Antonio Candido, “Vamos sacrificar o Pitarello para, em nome da 

corrida de obstáculos”, que era a carreira. Bom, o importante era o seguinte, essa 

Universidade, essa Faculdade radical ouviu, claro que com muita consideração, dada a 

envergadura do personagem que fazia a proposta, mas na hora de encaminhar o 

anteprojeto para a dita assembleia, nem uma palavra.  

Ele entendeu perfeitamente tudo, também não falou nada, nenhuma palavra, é 

assim. E quase como Franklin disse, “Jamais será democrática”, Antonio Candido deve 

ter pensado assim, “Jamais será uma universidade”.  

Porque eles já estavam pensando no currículo americano, não tenho a menor 

dúvida, todos socialistas, revolucionários e assim por diante, mas é assim, pesquisa, 

tese, corrida de obstáculos até chegar ao topo, e quem é mais titulado fala mais alto. 

Não era essa a opinião do Antonio Candido. Mas ele viu que perdeu e que já era 

irrecuperável.  

Ele vai dizer que nega, mas ele já pensa assim, não tem mais jeito, de modo que 

não é tudo a ditadura. Era o que o Franklin estava falando, da comunidade de 

empreendedores que é a USP. 
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Isso começa, e eu gostaria de encerrar com isso, sublinhando novamente isso, 

para mostrar que essa ditadura, muito bem, não é que ela foi planejada em Estado 

Maior, parece que foi, tudo leva a crer que tivesse sido por estar em Estado Maior, mas 

não é. Ela foi acontecendo e encontrando o seu rumo no processo, mas essa 

metamorfose, o efeito, realmente letal, da ditadura sobre a Universidade, ela deu-se 

depois do fim da ditadura, deu-se na famosa transição. 

Ali, isso, desde o golpe do Buzaid até a implementação dessas ideias 

gestionárias sobre a Universidade, ela se deu estritamente, rigorosamente nos anos 

1980, de declínio da ditadura, declínio digamos assim, uma força de expressão, um 

recesso. Ela entra em recesso, porque seus objetivos de guerra haviam sidos 

conquistados, então se entra em recesso, e acabou. E entrega o pepino para, e passa o 

bastão para os seus sócios civis, que sempre foram. 

Bom, esses sócios civis eram a oposição em 1965-1968, e quando vem a 

transição eles passam a ser os arautos da renovação gestionária da Universidade. Contra 

quem? Contra aquilo que resultou da ditadura. A ditadura foi um laboratório de 

experimentação, “avant la lettre”, neoliberal no Chile, mais “gangsterizado” na 

Argentina, mas nunca no Brasil, viu Maria? É bom ficar claro isso.  

A Naomi Klein, o capítulo que ela dedica ao Brasil, no livro “A Doutrina do 

Choque”, é um desastre, tudo errado. É claro que todos esses livros internacionais 

coletivos, quando chega ao nosso país, o cara é um grande pesquisador. Se ele fala isso 

sobre o Brasil, imagina o que ele fala sobre a Turquia, então? Os turcos são... 

Bom, era ditadura desenvolvimentista, portanto necessariamente modernizadora, 

não tinha como. Então, a ditadura deveria ser a contraprova, que nós estaríamos em 

busca, para saber do que se trata quando falamos em desenvolvimento. Então, quando 

eles dizem, falam de projeto militar e gestão, nós temos que entender que as duas coisas 

são convergentes e que, portanto, existe uma racionalidade militar que é uma 

racionalidade gestionária, e a gestão contemporânea é uma gestão militar, no mundo 

inteiro, não só no Brasil. 

Só que essa gestão militar mudou de natureza, ela não é mais a cadeia de 

comando tão simplificada assim, ela é flexível como uma empresa contemporânea, tanto 

é que as Forças Armadas, no mundo inteiro, a começar pelos Estados Unidos, é uma 

corporação de profissionais voluntários, que entram como se entra em uma firma, e 

trabalham em seus postos militares como se trabalhassem numa firma. E inclusive, 
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atualmente, sem precisar sair dos Estados Unidos, comandam por botões e fazem os 

serviços como qualquer “manager”, de qualquer grande corporação. 

Só um parêntese, há dois anos, atrás, quando 31 ou 30 das subprefeituras de São 

Paulo eram ocupadas por coronéis aposentados da PM, eles diziam o seguinte, 

abertamente, “É porque a nossa eficiência gestionária é muito maior, porque ela é 

militar, e, sendo militar, a administração é exemplar. E quando tem corrupção, como 

tem, é claro, corrupção tem todos os lugares, nós tomamos as nossas próprias 

providências aqui”, sabe-se lá como, mas enfim. 

A alegação deles é em nome da racionalidade e essa racionalidade foi 

implementada na USP, nesse período de transição, por aqueles que foram oposição à 

ditadura. Então, a ditadura é um trabalho tão perfeito, que a transição da ditadura para 

coisa nenhuma, isto é, para ela mesma, é feita pelos seus opositores.  

E foram os opositores da ditadura que, nos anos 1980, lideraram a campanha de 

difamação, e aí começa a campanha de difamação contra corpo docente intransigente, e 

corpo discente, como padecendo de vários vícios que continuam até hoje, várias 

patologias. O principal deles chama-se “grevismo”, faz-se muita greve.  

Veja só, lutaram contra a ditadura, vem a transição, e os seus aliados têm essa 

síndrome patológica de abusar de greves, fazer muitas greves, decidir coisas em 

assembleias, reunir-se em sindicatos, sejam os sindicatos docentes ou de funcionários, 

ou sem falar nos estudantis. Então sindicalismo, “grevismo”... 

 

A SRA. – Assembleísmo. 

 

O SR. PAULO ARANTES – Assembleísmo, populismo e mais um pouquinho, 

corrupção, claro. Corrupção como? Não querem ser submetidos a um controle externo, 

e prestar contas do dinheiro público que ingressa, portanto, trata-se de formação de 

quadrilha. Aí, completando, oposição à ditadura, completando o bolo com a cereja, são 

todos avessos à avaliação e, portanto, não são profissionais incompetentes, portanto se 

constituem naquilo que se costuma chamar de baixo clero. 

No Congresso, e na nossa Faculdade, a turma do baixo nível, e então começa o 

alto nível e o baixo nível, sendo que a formação de quadrilha está no alto nível, 

claramente, porque o alto nível funciona por cooptação, o baixo clero, ainda por 

assembleias sindicais, que é outra coisa, mais disperso.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professor, deixa eu 

aproveitar que o senhor... 

 

O SR. PAULO ARANTES – Estou encerrando. Estou encerrando. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu queria pedir para o 

senhor falar mais um pouco, antes do senhor encerrar. O senhor falou bastante da 

França, da República de Vichy e tal, e evidente que o nosso tema é a USP e a ditadura, 

mas como o senhor fez essa analogia...  

Como o senhor vê a questão da República de Vichy ter sido reconhecida em seus 

crimes só muitos anos depois, praticamente 50 anos depois que a França fez, e como é 

que o senhor viu a resistência francesa, apesar de estarem em armas em mãos, todos os 

“partisans”, fizeram aquele acordo com o De Gaulle e foram todos para a Argélia. 

Como que o senhor vê? 

Porque como o senhor está fazendo, é lógico, o senhor nunca perde o foco da 

comparação desse momento francês, e dessa comparação que o senhor faz, com o 

Brasil, desse envergonhamento, e tal. Mas eu queria ver se o senhor poderia falar um 

pouco dessa visão que o senhor tinha da França dessa época, do fim da Segunda Guerra. 

 

O SR. PAULO ARANTES – Com maior prazer, mas quantos minutos? (Risos.) 

Pode ser menos de trinta? (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então, a gente chama para 

uma próxima. 

 

O SR. PAULO ARANTES – Não, eu vou fazer, é claro que eu vou fazer. O 

senhor me pediu e eu vou falar, é claro.  

A comparação é despropositada, obviamente, mas eu gosto muito de algumas... 

Infelizmente, a grande literatura sobre Vichy começou nos anos 1970, eu estava lá nessa 

época ainda, e vi o escândalo. Começou-se a fazer a revisão da história do regime de 

Vichy, foi um historiador americano que se chama Robert Paxton e tem vários livros 
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sobre o período, e quando ele publicou o livro dele houve certo espasmo, escândalo, 

porque era um tabu.  

E foi, justamente, no mesmo ano em que foi publicada a tradução francesa do 

livro dele, saiu “Le Chagrin et Lá Pitié”, não sei como foi traduzido no Brasil, que é um 

documentário do Ophüls sobre a ocupação, e que era o trauma, a França colaborou com 

a ocupação nazi, era impressionante. A primeira coisa era a colaboração.  

Então, a primeira coisa a ser destacada, quando se faz essa comparação entre 

Brasil e França que, em princípio, é disparatada, mas é a anuência e a colaboração, com 

a ditadura, por parte da sociedade que foi derrotada em termos. Derrotada em termos. A 

ditadura teve apoio, apoio intenso, não só dos grupos econômicos, isso aí é tautologia, 

apoio social, teve legitimidade social.  

Isto é, quando o De Gaulle faz o apelo dele, em junho de 1940, se aquilo fosse 

submetido a uma votação ele perdia, ele perdia de 90% a 10%. Toda a França queria 

paz, terminar a guerra, e nos tornamos aliados, ou pelo menos ficamos fora da guerra, e 

nos tornamos aliados da pior coisa. Então, a classe dominante francesa, a classe de 

dirigentes franceses, não só colaboraram com o inimigo ocupante, e isso é uma coisa 

espantosa. Até hoje a França não se refez desse golpe e não se refará, jamais. 

Inclusive, alguns historiadores desse período extraordinário, os historiadores 

franceses falam, “Essa foi a nossa última catástrofe”. É na última catástrofe que se 

começa a história do presente de um país. Tanto que a idade contemporânea da França 

data, dessa, de Vichy. Eu digo, o Brasil contemporâneo nasceu em 1964, que foi a nossa 

última catástrofe. 

Só que a tendência, dessas comissões, é dizer que não. Todo mundo foi contra a 

ditadura, que foi um espasmo de violência que massacrou, torturou, que desapareceu 

pessoas cuja memória nós precisamos resgatar e fazer justiça e acertar contas com esse 

passado de ignomínia. Isso, posto, tudo continua. Isso, posto, saímos todos inocentados 

daquilo com o qual colaboramos. Esse que é o espanto. 

Tanto colaboramos, por isso que estou dizendo, não é um paradoxo, que foi no 

período de transição que se aplicou, efetivamente, aquilo que havia sido projetado pela 

ditadura. 

Ora, no caso da França, então você tem dois períodos, então você fez outra 

pergunta que era o acerto de contas.  
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Houve um acerto de contas, digamos assim, imediato, um espasmo, assim que a 

França foi liberada, entre aspas, pelo desembarque aliado e pela resistência interna dos 

“partisans”. Nos “partisans”, é necessário dizer que o Partido Comunista francês aderiu 

tardiamente à resistência, porque havia um pacto germano-soviético e, portanto, a União 

Soviética era aliada do ocupante do Terceiro Reich. 

Outra coisa, complicada, havia trabalhadores voluntários, comunistas inclusive, 

na Alemanha, contribuindo para o esforço de guerra da Alemanha, é uma coisa, ih, põe 

mais gente, aí. É uma coisa complicada, e por isso não tem como cicatrizar isso na 

França. 

Bom, logo depois houve um acerto de contas imediato, muita gente foi presa, 

processada e fuzilada, não tinha como, colaboradores notórios, nas pequenas cidades 

francesas, e se sabia, mas os graúdos ficaram. Não só os graúdos ficaram, mas a coisa 

mais espantosa, e esse o pacto foi o primeiro a dizer, todo o corpo administrativo da 

França, do regime de colaboração com o Terceiro Reich foi mantido na gestão, na 

administração pública francesa, pelo De Gaulle. 

Claro, foi mantido. E isso é uma coisa, “mutatis mutandis” a nossa transição que, 

bom, leia a biografia, alias, pífia, muito ruim a matéria, poderia ser horrorosa, mas já diz 

alguma coisa, sobre o Delfim, na última “Piauí”. Está aí, o homem está aí. Não tem 

como, é impressionante. 

Bom, acontece que houve outra mudança, na sociedade francesa, que 

corresponde à do Brasil, a do Brasil sempre 20, 30 anos atrasado, que é o acerto de 

contas com esses figurões. E aí se processou o Paul Touvier, processou o Papon com 

mais de 90 anos de idade, e eles foram condenados por crimes contra a humanidade.  

Mas a imprescritibilidade, de leis, de crimes contra a humanidade só entrou na 

legislação francesa há 20 anos, em meados dos anos 1990, fins dos anos 1990. Veja só 

como é lento isso, aqui. Portanto, nós temos muito caminho pela frente. 

Bom, mas isso é um assunto e tanto. Você me perguntou, e fico por aqui. 

(Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você queria falar aquela 

hora? Vamos embora muito tarde, vamos continuar. 

 

(Palmas.) 
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Parabéns.  

Fale ao microfone e fale seu primeiro nome, por favor. Venha aqui na frente. 

 

O SR. CAIO REARTE – Meu nome é Caio, Caio Rearte. Eu sou estudante das 

Ciências Sociais.  

A minha pergunta era mais para o professor Ciro, mas o que eu queria perguntar, 

na verdade para a Maria, é que você falou que tem alguns nomes que já são tão 

conhecidos, que estão aí há 30 anos na gestão, que vocês já sabem. (Risos.) Mas acho 

que pra ficar “on the records”, por favor, esclareça quem são essas pessoas, porque 

também vai ajudar, a todo mundo, a entender como é que está acontecendo. 

Outra coisa que eu quero comentar, também, é que se eu tivesse ouvido essa 

Mesa falando, quando eu entrei na USP, a minha graduação teria sido totalmente 

diferente, (Risos.) porque eu ia entender muito melhor o que se passa lá dentro, (Risos.) 

que é um negócio realmente impressionante.  

Principalmente agora, que a Maria esclareceu essa parte da Usaid, como eles 

conseguiram entrar como ideologia, e formar quadros, mesmo, que são deles, que 

vieram de lá, formados de lá, com influência de lá. E aí a gente fala de CIA e não sei o 

que, não sei o que lá, influência no Golpe, e o pessoal nos chama de teórico da 

conspiração e para baixo.  

Enfim, é isso. 

 

O SR. – Eu podia fazer uma fala? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Falem o que vocês 

quiserem, tem vários inscritos.  

Mas espere aí, só me deixa fazer um comentário.  

Antes da ditadura, eu não tenho nenhum grau de erudição e de especialização, 

teve a vinda do pessoal que fugiu da Segunda Guerra, que deu uma contribuição 

importantíssima para aquela Universidade. A nossa universidade era quase uma 

universidade rural, fundada pelos Mesquita. Depois, o pessoal que veio da Segunda 

Guerra deu uma contribuição. E depois veio essa contraofensiva, mas acho que não era 

só o fascismo, que predominou.  
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Vamos lá. 

 

O SR. ANTÔNIO LUÍS DE ANDRADE – O meu nome é Antônio Luís, o 

pessoal me conhece mais pelo apelido de Tato, eu sou da Unesp. Fui do sindicato, 

estamos saindo dessa greve aí, de quase 100 dias, mas as negociações ainda continuam 

duras. E estou aqui representando tanto o sindicato quanto a Comissão da Verdade da 

Unesp. 

Onde muito do que a Maria falou, e parte do que vocês expuseram, é um retrato 

ainda tosco da nossa própria Universidade que, inclusive dos institutos isolados 

anteriores, nós temos, usando a fala do professor Paulo Arantes, cicatrizes ainda não 

fechadas, justamente por conta do colaboracionismo presente na comunidade 

acadêmica.  

E em função, também, de se reproduzir essa mentalidade autoritária no cotidiano 

da Universidade, que a exemplo do que a gente diz do autoritarismo na USP, nós 

teríamos uma das estruturas, aparentemente, mais democráticas das três universidades, 

porque os seus conselhos são eleitos diretamente pelo voto, pelos professores. Com a 

mudança da LDB instaurou-se o bendito dos 30%.  

Mas a prática cotidiana, no dia a dia da democracia, ela é a democracia formal, é 

esse espirito autoritário, de resolver o problema dos conflitos internos usando 

reintegração de posse, processo administrativo, chamando tropa de choque. E o que nos 

surpreende, é que a mentalidade daqueles que chegam à Universidade hoje, incorpora 

rapidinho esse tipo de prática, e isso vai, no cotidiano tanto nos grupos de pesquisa, 

quanto nos chamados centros de excelência. 

Vou dar um exemplo. No Departamento de Geografia da minha unidade, em 

Presidente Prudente, tem um núcleo de estudos de reforma agrária, e há uns três anos o 

coordenador desse núcleo de estudos foi surpreendido com um tronco, correntes e uma 

frase, “Liberdade para os escravos”.  

Ele queria fazer um processo administrativo contra os alunos que se rebelaram 

no grupo de pesquisa dele, porque ele não conseguia entender o que aquilo 

representava, ele não se achava um senhor de escravo, na medida em que está na frente 

de vanguarda de uma pesquisa voltada para um movimento social que tem a 

representação política e social que está aí. 

Então, a gente vê que esses elementos estão aqui. 
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Então, estou aqui em nome da Comissão da Verdade da Unesp. Nós fizemos 

uma carta que, inclusive já foi encaminhada pelo Adriano Diogo para a Comissão 

Nacional da Verdade, até gostaria de lê-la aqui, mas não vai ser possível dar uma lida 

nessa carta agora. Mas onde a gente propõe que a Comissão Nacional da Verdade, e as 

comissões universitárias, deem continuidade a esse trabalho. 

Justamente porque nós entendemos que há necessidade, não só de fazer a justiça 

às memórias, de fazer as mudanças que precisam, mas fundamentalmente, Paulo, para 

que a gente possa abrir janelas. Que a gente acredita que não dá para trabalhar nessa 

dimensão tão pessimista. Para que a gente possa ter um futuro, de fato, democrático e 

construir espaços onde a perspectiva de futuro esteja aberta a todos.  

E aí, é por isso que eu estou aqui pra falar, pra fazer a representação da 

Comissão da Verdade, e pra dizer que esses elementos todos que foram arrolados aqui, 

ontem e hoje, são elementos comuns, e não poderia ser diferente, de uma realidade que 

ainda estamos tateando, para entender, melhor, o que ela realmente é. 

Então, é só essa a minha fala.  

E estão de parabéns pelo trabalho e acho que é assim que a gente vai conseguir 

fazer esse negócio avançar.  

Adriano, obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado.  

Nós vamos fazer uma pequena homenagem ao Salvador Allende, hoje, na hora 

que terminar aqui, uma coisa bem rapidinha, coisa emotiva, cultural, rapidinho, assim 

que terminarem as falas, e os professores fecharem.  

Costa, com a palavra. 

 

O SR. COSTA – Boa tarde.  

Eu gostaria dessa minha pergunta à Mesa.  

Eu não sou do campo da academia, não fiz faculdade, mas venho de uma luta 

muito grande, porque eu sou do movimento negro. E é interessante que a gente, às 

vezes, tem dificuldade em entender a resistência, da universidade paulista, na 

incorporação de minorias, entre as minorias, os negros, que é as cotas. 
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Então, ouvi sobre essas empresas de iniciativa privada que se apropriam do 

dinheiro, e eu lá no meu pãozinho, no meu arroz e feijão, do ICMS, que vai para a 

faculdade, porque é o ICMS que banca a faculdade. Então, é o meu dinheirinho lá 

E eu vejo, no levantamento de vocês, é como o professor disse, não temos 

democracia. Isso desde que eu nasci e vivi no Brasil, eu sei que democracia existe para 

uma classe média alta, porque a população negra, periférica, favelada ou que vive em 

escambo não tem acesso a esse grupo, e nem ao que foi criado, que se chama de USP, 

que é para uma elite paulista. 

Então, eu gostaria dentro desse levantamento que vocês fizeram, fizesse esse 

corte racial.  

Professor, com muito respeito, que é a primeira vez que lhe vejo, eu discordo 

que “a” sociedade brasileira apoiou o Golpe Militar. A classe média brasileira 

escravocrata, essa sim apoiou, porque quando se discutiu, em 13 de março, a reforma 

agrária no Brasil, as reformas de base no Brasil, e que ia favorecer a maioria desse povo 

e que essa imprensa não abriu, aí vem a discussão. Acho que tem que se ver com outro 

local, que é completamente diferente do que aconteceu na Europa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A gente, aqui na Comissão 

da Verdade, aqui é um lugar em que as pessoas exprimem as suas opiniões, os seus 

depoimentos, e a vida continua. 

 Quais são os outros inscritos? Companheiro, por favor, vai lá, o rapaz que fez a 

arte do nosso cartaz. Beleza. 

 

O SR. GUILHERME RISCALI – Olá, meu nome é Guilherme Riscali. Sou 

sorocabano, trabalho com designer nas horas vagas, mas eu sou formado, recém- 

formado da Faculdade de Filosofia, FFLCH, e eu queria, na verdade, dar um pequeno 

testemunho, muito breve, para tentar exemplificar um pouco, a partir da minha 

experiência, o diagnóstico perfeito, no meu ver, que foi feito pela Mesa.  

Na verdade, eu estou aqui com meus colegas também, três gerações de diretores 

do Centro Acadêmico de Filosofia “João Cruz Costa”, e justamente eu queria comentar 

um pouco sobre essa, talvez, progressiva adaptação, que o professor Franklin falou, das 

mentalidades a essa estrutura objetiva, profissionalizante, administrativa. 
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Quer dizer, não sei se meus colegas concordam, mas me parece que nos nossos 

anos aí, três ou quatro anos de militância no Centro Acadêmico, a gente sentiu bastante 

isso.  

Quer dizer, em primeiro lugar existe um esvaziamento muito forte dos espaços 

públicos na Universidade. Então, você tem uma desconfiança, por exemplo, muito 

grande em relação ao espaço da assembleia. É muito difícil convencer, hoje, os 

estudantes da importância desse espaço, da importância, democrática e política, desse 

espaço. 

Frequentemente, a gente ouve o argumento de que é um espaço pouco eficiente, 

ele é desorganizado, e de fato, às vezes, ele é. Mas por que ele é desorganizado? 

Justamente porque tem pouca participação estudantil, porque são sempre as mesmas 

pessoas e, às vezes, elas não conseguem dar andamento para propostas que seriam 

muito mais fortes, se todos participassem. Então, existe uma desconfiança, em primeiro 

lugar, que esvazia esses espaços públicos.  

Acho que também uma experiência que a gente faz muito, de passar em sala para 

conversar com os colegas, essa é uma das nossas atribuições, enquanto diretores do 

Centro Acadêmico, a gente, em momentos de tensão, em momentos de greve, 

frequentemente a gente vai explicar porque as aulas estão sendo interrompidas, às vezes 

para uma atividade de debate, uma atividade política, e a gente ouve muito, como 

resposta, o seguinte, “Olha, eu estou aqui na Universidade, eu sou aluno, eu passei e eu 

tenho que ter a ‘minha’ aula”. 

Quer dizer, justamente, me parece uma expressão perfeita daquela mentalidade 

da Universidade como uma formação de carreira, é administração individual de carreira. 

A aula é para mim, a aula é para eu me formar, sair daqui diplomado e poder trabalhar, 

talvez, em um lugar um pouco mais, que remunere de uma maneira mais interessante. 

Também parece que essa é uma expressão bastante clara desse fenômeno, e o 

que é muito curioso, é que a gente ouve como resposta, e como proposta, acho que 

todos nós já passamos por isso, coisas do tipo, “O Centro Acadêmico tem que ser mais 

eficiente, tem que se modernizar, tem que ter propostas de votação pela Internet”, 

propostas que, de fato, parece que não conseguem formar esse vínculo, mesmo, que a 

gente buscava, talvez busque, otimistamente demais, ali dentro da Universidade.  

Então, era um pouco isso que eu queria apontar, me parece que surge dali, 

mesmo, uma relação clientelista do estudante com a Universidade, mostrando que, 
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justamente para privatizar a USP, não precisa privatizá-la oficialmente, esse processo já 

está em jogo. 

E me parece que quase todos da Mesa, se não todos, acho que todos tiveram essa 

experiência, também, de militância estudantil. E como é que vocês enxergam isso e essa 

transição, quer dizer, se de fato dá para a gente diagnosticar esse mesmo processo na 

mentalidade do movimento estudantil, e como é que isso se dá nesse espaço discente? 

Obrigado.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado, você. 

 

O SR. – (Inaudível) 

 

O SR. GUILHERME RISCALI – Temos vários e fora os mais antigos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem mais alguém inscrito? 

Quem é? Você tinha se inscrito? Podemos voltar para a Mesa? Então vamos lá. 

 

O SR. – Lá atrás tem dois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem dois inscritos, aí no 

fundo? Venham aqui para frente, por favor. Só fale o seu nome. 

 

O SR. MARCELO – Eu sou Marcelo, eu também estudo Filosofia na USP. A 

minha pergunta é seguindo um pouco no sentido que o Costa comentou. Seria uma 

pergunta de qual é o papel que a USP ainda tem a cumprir, hoje, no Brasil? 

Eu pergunto isso, não no sentido de se vale a pena, ainda, lutar pela USP ou não, 

não é essa a questão, acho que enquanto estamos lá, é importante ocupar o espaço e 

tocar o que nós acreditamos que seja importante para uma universidade pública.  

Mas, no contexto de São Paulo, comparando a USP com a Unicamp, com a 

Unesp, ou até com outras federais, que estão começando a aparecer. O próprio professor 

Franklin trabalha na Ufscar, se não me engano, é Ufscar?  

 

(Inaudível.) 
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Trabalhou. Mas, enfim, deixou a USP por um tempo, no sentido de que tem tido 

um movimento significativo de, talvez, ocupar, com pensamento de Esquerda, outros 

lugares? Um pouco de a USP já está dando o que tinha que dar, e não vale muito mais a 

pena ficar nesse espaço?  

Pensando não só em outras faculdades de São Paulo, ou talvez do Brasil, com a 

expansão das universidades federais, hoje, será que não seria um bom momento do 

nordeste começar a ocupar muito mais espaço na política, sair desse centro de força 

político-econômica que é o sudeste, São Paulo, ou como o próprio professor comentou, 

da rixa que existia e que ainda tem em relação ao Rio de Janeiro?  

Então, entre São Paulo e Rio de Janeiro, tem alguma diferença significativa no 

papel do que a universidade pode cumprir? Ou do sudeste para o nordeste? De que 

forma vocês pensam esse papel que a USP tem a cumprir hoje, na sociedade, no país? 

E pensando, também, no que o professor comentou, que enquanto estavam 

acontecendo várias coisas, relatadas hoje na Mesa, várias coisas que estavam 

acontecendo na USP, e muitas coisas que estavam acontecendo fora dela, em sindicatos, 

movimentos populares, qual é o papel que isso tem? 

 O Costa veio falar da importância do movimento negro. E, sinceramente, às 

vezes eu tenho que pensar que isso só valeria a pena, para mim, querer continuar na 

USP se tiver cotas, um dia.  

Do jeito que está hoje, não me interessa nem seguir para um mestrado na 

Filosofia, porque eu vejo hoje tanta gente carreirista, não sei se me atrai, ou mesmo, até 

de Esquerda, que eu sinto que, às vezes, faz do debate socialista quase um capital 

simbólico de, “Nossa eu falo sobre isso, eu discuto isso e sou superinteligente”. 

É uma coisa bem mais pessoal, eu estou cada vez mais cansado com a USP, mas 

tentando fazer disso uma pergunta do que vocês acham do papel que ela tem a cumprir? 

Isso em geral, para todos que estão na Mesa, mas dependendo de como vocês vão falar 

depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Tem dois inscritos aí no 

fundo? Não? Desistiram. Inanição. (Risos.) Quer falar? Então fala. Qual o seu nome?  
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O SR. CAÍQUE – Boa tarde. Eu vou ser breve na pergunta. Meu nome é 

Caíque, eu sou da Faculdade de Direito.  

Hoje, na pesquisa, tem certa demanda por multidisciplinaridade. Queria saber 

como essa estrutura, flexibilizadora e vertical, da administração da USP tem lidado com 

esses departamentos, e essa segmentação que foi imposta?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, vamos lá, pela ordem 

de chegada. Zanetic. 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Eu não falei aqui na Mesa, para quem chegou 

depois. Quem falou foi o meu companheiro Ciro, professor do Instituto de Geociências 

e atual presidente da Adusp, e um estudioso das fundações, coisa que não é muito o meu 

perfil, embora tenha combatido as fundações desde que comecei, até como estudante, 

ainda, de pós-graduação, quando as fundações começam a ter uma presença mais 

marcante na Universidade. 

O que eu vejo na Universidade é algo que foi mencionado pelos três outros 

participantes da Mesa, a Maria, o Franklin e o Paulo, de que a Universidade tem 

marcado, de uma forma quase graciosa, as delícias que o mercado oferece. O 

individualismo massacrante, isso está muito presente, o carreirismo, entre os docentes 

em particular, o domínio do tal do Currículo Lattes, que até hoje atinge, inclusive, os 

estudantes que ingressam. E, inclusive as entidades financiadoras, as agências 

financiadoras, Fapesp, CNPQ, Capes, já exigem, até para a bolsa de iniciação científica, 

o estabelecimento de uma vida produtiva, que é o que interessa. 

No caso dos docentes, a vida produtiva significa captação de recursos, então essa 

é a valorização e, muitas vezes, até nos concursos de ingresso à carreira docente, a 

captação de recursos é uma demanda de avaliação dos candidatos. A possibilidade de 

que o projeto que é apresentado, projeto acadêmico, assim chamado, que é apresentado, 

tenha a eficiência de captação de recursos e isso está saindo do nicho das escolas 

profissionais e atingindo, também, os institutos de pesquisa básica. 

Agora, é claro que eu também acredito no assembleísmo, vamos assim dizer. Eu 

acredito no exercício democrático. É um processo que estamos vivenciando, nós temos 

uma democracia formal inclusive, na Universidade, aparentemente, que é aquela 

representação que até as fundações estão lá representadas, e vão dizer, “Não, mas isso 
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também é um processo democrático, tem os contra as fundações, e os a favor das 

fundações, constituindo os colegiados.” 

Mas eu creio que na USP, em particular, nós vivemos a “democradura”, nós 

estamos distantes da democracia. Talvez, até no país. Nós temos a democracia formal, 

temos eleições, mas eu diria que a visão autoritária, e eu, na minha fala da Mesa 

seguinte, daqui a pouco, eu vou mencionar, exatamente, algo dessa inexperiência 

democrática que nós temos na nossa história. É claro que a ruptura, a quebra com aquela 

janela que víamos, a partir das reformas de base que ocorriam no período anterior ao 

Golpe, ela foi destroçada, e de alguma forma a gente está tentando reconstruir isso. 

Eu acho que o movimento – esqueci teu nome, Guilherme? – que o Guilherme 

diz da dificuldade da vida de um centro acadêmico, é algo que eu não encontrava 

quando eu entrei na USP, em 1964, em que boa parte dos meus colegas tinha, lá, a 

carteirinha do Grêmio da Filosofia que, aliás, era exigido para as assembleias que 

fazíamos na Maria Antônia. 

Então, você tinha que mostrar que você era, porque embora o Paulo diga que não 

tinha muita espionagem, que ela veio depois de 1969, já existia lá policiais que eram 

identificados, lá no porão da Maria Antônia, tentando entrar nas assembleias em 1965, 

1966, 1967. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Carlotto. Esse sobrenome é 

fantástico. 

 

A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Bom. Então, primeiro vou tentar 

passar as perguntas que me foram feitas, bem rapidinho, para não estender muito. 

Primeiro: quem são os nomes?  

Só uma observação, na minha tese sobre a USP eu optei, foi interessante, por 

não citar nomes. E foi uma opção metodológica porque não é uma questão de preservar 

ninguém, porque as trajetórias – são tão poucos os dirigentes, que você dá três 

elementos sobre a trajetória, e você sabe quem é. 

Mas eu fiz questão de usar números, primeiro porque era uma ironia em relação 

a eles mesmos, eles transformam todos em números, vamos transformá-los em números, 

também. Então era o dirigente três, o dirigente cinco, o dirigente seis. Mas esse aspecto 

irônico era menos importante.  
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O aspecto teórico e metodológico, essencial, é que, para mim, interessam do 

ponto de vista da ditadura e de pensar a ditadura, as estruturas, porque são elas que 

permanecem e são elas que nós temos que desmontar. 

Claro que a gente tem que ir atrás das pessoas. Não estou, de forma nenhuma, 

dizendo que temos que esquecer quem fez o que, de forma nenhuma. Mas eu acho que o 

mais importante são as estruturas, principalmente porque essas pessoas que eu 

mencionei, eles combateram a ditadura. Só que foram, digamos pontes para projetos 

financiados nesse contexto, e viabilizados nesse contexto. 

Então, eu tenho dificuldade de dizer, “Ah, eles colaboraram com a ditadura”. Eu 

acho que eles, e nós, como o Paulo fez questão de mostrar, nós somos produto desse 

processo. Mas enfim, como eu falei, se vocês forem ler a minha tese é muito fácil 

identificar, e então não tem por que não falar. É só uma questão metodológica, mesmo. 

No convênio FEA-Vanderbilt, que eu mencionei, para a formação de 

economistas administradores, quem foi para Vanderbilt foi o Jacques Marcovitch, ex-

reitor da USP. No convênio Ohio-USP, financiado pela Usaid também, foi o Engler, que 

foi, durante muito tempo, presidente da COP e da diretoria administrativa da Fapesp. E, 

na AIU, foi o Hélio Nogueira da Cruz que também, durante anos, foi diretor da Codage. 

Mas, enfim, faço essa ressalva porque eu acho que, nesse caso, o que me 

interessa são as estruturas, que possibilitaram a formação desses dirigentes nessas 

correntes administrativas gerenciais, digamos assim.  

Tanto é assim, que é interessante que o Luiz Antônio Cunha, no livro dele sobre 

a Reforma Universitária, ele diz, “Todo mundo enfatiza a Lei da Reforma Universitária, 

ou o relatório Atcon, as consultorias, isso tudo foi menos importante, o mais importante 

que aconteceu foi a criação do Crub”, que é o Conselho dos Reitores das Universidades 

Brasileiras, que foi onde se implementou uma série de programas, não ligados ao 

Governo e à ditadura, e nem nada, mas programas de modernização administrativa que 

foram implementados e viabilizados na década de 1970. 

E aí, eu só queria fazer uma observação, Paulo, que quando eu disse que o Brasil 

era terreno de experimentação, eu fui pouco precisa. Eu concordo com você que, do 

ponto de vista econômico, você dizia que o Brasil foi um terreno de experimentações de 

políticas neoliberais equivocado. Mas no plano educacional, foi. Tanto foi que, por 

exemplo, ele era um centro de formação de quadros da América Latina toda, no campo 

de Economia, Administração, Gestão, e tal. 
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Então, que no plano educacional, você pode dizer que o Brasil foi um terreno de 

experimentação de políticas que vieram, depois, a ser implementadas na Europa, nos 

Estados Unidos, e essa visão gerencial de universidade é um exemplo. 

Sobre a questão da elite branca, a minha tese de doutorado, o que eu faço? Só 

para entender como essa questão é extremamente importante. Eu, por uma série de 

dados socioeconômicos, eu hierarquizo as universidades da USP. Eu pego a média da 

USP, as que estão em cima eu chamo de “as universidades mais elitizadas”, e as que 

estão embaixo, “as menos elitizadas”. E eu faço isso para vários indicadores, por 

exemplo, percentual de ingressantes oriundos de escola pública e de escola privada 

profissão do pai, profissão da mãe, escolaridade do pai, escolaridade da mãe, gênero e 

raça, ou cor. 

Então é interessante, porque a USP apresenta uma estrutura hierárquica 

extremamente perene. Então, por exemplo, para todos esses indicadores, a 

hierarquização é a mesma, com as faculdades profissionais tradicionais em cima, e com 

os institutos, agora institutos, e faculdades acadêmico-científicas, embaixo. As novas 

escolas como a Each, por exemplo, que têm esse ideal transdisciplinar, embaixo, 

também, porque são as novas profissões dos cursos técnicos.  

E o percentual de afrodescendentes que ingressam nas escolas profissionais é 

ínfimo, tanto que nas faculdades de Medicina, nos últimos três anos, entrou um único 

negro. Assim, é realmente uma coisa...  

Nas outras, por exemplo, já na Each, esse percentual é bem maior, é baixo, mas 

é bem maior, e isso determina toda a hierarquia de poder da Universidade. Quer dizer, 

isso, trocando em miúdos, não é que isso determina, mas isso apresenta uma analogia 

com a estrutura de poder da Universidade. Então, essa questão da elite branca, como 

você colocou, nesses termos ela está presente, e para entender a estrutura da USP, ela é 

extremamente importante. 

Indo bem rápido para o final das coisas que foram colocadas, a questão da 

multidisciplinaridade, quem colocou, ah, você falou, “Como é que essa estrutura 

hierárquica lida com essa...?” Na verdade, a multidisciplinaridade é uma bandeira da 

estrutura centralizada, tanto que, por exemplo, a Each, que é um projeto 

superinteressante, ela foi feita por uma Comissão de nomeados pelo reitor, não tinha 

democracia nenhuma. 
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Eu não estou dizendo que, nem por isso, o projeto é ruim, o projeto tem vários 

elementos interessantes, outros nem tanto. Mas a Each é um caso interessante, porque 

não existe departamento na Each, o que foi saudado por muitos, “Ah, não tem 

departamentos, então a gente acabou com os feudos”. Mas quando a Each foi funcionar 

na prática, a falta de departamentos era, digamos, absolutamente funcional para a 

direção centralizada. Tanto é assim, que os professores tiveram que recriar estruturas, 

que são as comissões de curso, informalmente, para tentar garantir algum grau de 

governança no plano básico, porque, por exemplo, até o currículo dos cursos era 

determinado pela direção, numa cadeia de comando bem direta. 

Então, não estou dizendo que a transdisciplinaridade não tenha nada de bom, de 

forma nenhuma, mas eu acho que a gente tem que olhar com cuidado porque não é, 

exatamente, uma resistência a esse comando centralizado, ela, às vezes, é até funcional. 

As disciplinas com seus departamentos, porque os departamentos, em geral, são 

disciplinares, elas têm mais dificuldade de ingressar ou de se submeter a esse comando 

tão definido, porque a própria disciplina funciona como uma instância reguladora. 

Quando você não tem essa instância reguladora, a imposição é muito mais fácil, a 

imposição de diretrizes. 

Agora, eu não estou dizendo, com isso, que a gente tem que abrir mão de tentar 

fazer projetos transdisciplinares, de forma nenhuma, eu estou dizendo que é preciso 

olhar certa contradição aí, que aquilo que aparece como o mais novo, o mais libertário, 

o mais moderno, ele é, no fundo, funcional à estrutura de comando. Não é a toa que a 

Reitoria da USP é tão entusiasta, vamos falar assim, da multidisciplinaridade, da 

transdisciplinaridade. 

 

O SR. – Não podemos esquecer que, em 1974, portanto bem no período violento 

da ditadura, nós tivemos a tentativa de interferir em algumas universidades, e isso foi 

feito nas públicas, nos cursos de licenciatura, criando até um termo, “Ciência 

Integrada”. 

Era o professor polivalente, isso era uma distorção total, professor polivalente 

dando aula de física, química, matemática e biologia, e estudos sociais, também estudos 

sociais, história, geografia, sociologia, todas as humanas num único professor, e isso 

está renascendo hoje, no MEC. 
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A SRA. MARIA CARAMEZ CARLOTTO – Que é o projeto da Each. A Each 

tinha esse projeto e foi...  

Mas enfim, só para terminar, então a pergunta do Guilherme, da questão do 

movimento estudantil. Tem uma história que eu ouvi uma vez, e talvez o Paulo me 

conte se é verdade ou não, porque hoje eu estou assim, já estou no mundo dos mitos. 

Mas a história que eu ouvi é que, em 1964, quando foi dado o Golpe, houve uma 

assembleia na Faculdade de Filosofia e a pauta da assembleia, na época as notícias 

chegavam com algum retardo, e a pauta da assembleia era qual seria a posição em 

relação ao Golpe, e a Faculdade de Filosofia tirou uma moção de repúdio ao golpe, ao 

“golpe do Jango”. 

Ou seja, eles achavam que a grande ameaça, tanto que isso que o Paulo falou 

dessa falta de contexto social, do que estava em jogo, naquele momento, que se tirou 

uma moção contra o “golpe do Jango” como se o Jango fosse uma ameaça para a 

verdadeira Esquerda. 

Então, eu estou contando isso, porque eu pergunto se hoje a USP, o nosso 

movimento estudantil, não vive um pouco esse desvio de realidade, de saber o que está 

em jogo. E eu acho que isso é reflexo, sim, da estrutura social da USP que é a mais 

elitista de todas as universidades elitistas do Brasil. Então, eu acho que a gente tem 

pensar um pouco sobre esse desvio, o quanto a gente está pondo o dedo no que está em 

jogo, mesmo, no país. Enfim, é isso.  

Deixa-me ver se tinha mais alguma coisa. Tinha outras coisas para falar, mas eu 

não vou me estender, senão fica muito longo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professor Franklin. 

 

O SR. FRANKLIN LEOPOLDO E SILVA – Eu vou falar só sobre essas duas 

questões, da interdisciplinaridade e da questão das cotas.  

Eu vejo que a interdisciplinaridade tem, para mim, um problema quase 

insuperável: na medida em que ela é institucionalizada, ela morre na sua essência, ou 

seja, a relação interdisciplinar e as experiências que foram feitas na USP, em termos de 

ciências moleculares e tem mais outra, duas experiências de institucionalizar a 

pluridisciplinaridade. 
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Parece ao que tudo indica, pelo o que eu ouço dizer das pessoas que participam 

dos projetos, isso não dá muito certo. Então, agora eu não sei como solucionar porque, 

para mim, a mim parece que é uma coisa que quando não é espontânea, quando não é 

fruto de uma reunião de trabalho que se realiza efetivamente, quando é uma coisa 

institucionalizada de cima para baixo, a tendência é se transformar num curso como 

qualquer outro, a única diferença é que vão juntar informações. Como teve aquela ideia 

do curso básico. 

O curso básico tinha que ser interdisciplinar, que dizer, você coloca 200 pessoas 

na mesma sala e fala que é interdisciplinar. Então, eu acho que enquanto isso não for 

repensado, mas eu não tenho ideia de como a coisa poderia ser. 

Agora, do ponto de vista das cotas, eu acho que a USP tem uma posição 

singular. Quando nós conhecemos um pouco das outras universidades, e principalmente 

das universidades federais, nós percebemos que a situação da USP está muito ligada à 

configuração socioeconômica da região, de São Paulo, de onde nós estamos, e tal, eu 

acho que reflete isso. 

Quando você vai para outros estados e verifica como é esse tipo de situação 

dentro das universidades, você vê um quadro bastante diferente. Não digo que seja 

democracia racial totalmente instaurada, mas muito diferente da USP. Eu acho que, no 

caso, é reflexo disso aí que o Paulo falou, quer dizer, há uma sociedade refratária à 

integração racial, a própria sociedade que nós vivemos, ela tem essa dificuldade, e então 

isso se manifesta na Universidade, que já tem essa tendência à elitização, e nesse 

sentido, que é um tanto quanto perverso, que você falou. 

Quer dizer, a coisa mais intensa, mais complicada nas unidades em que o 

público, os alunos são mais elitizados, vêm de colégios particulares e tal, isso acontece 

menos nas faculdades que tenham um perfil, digamos assim, mais popular.  

Eu não resisto a contar uma coisa que parece piada, que quando eu estive no 

Conselho Universitário, o diretor da Medicina, toda vez que ele tinha alguma coisa a 

dizer, ele dizia, “É fácil de entrar na Faculdade de Filosofia, [comparando com a 

Medicina] qualquer um entra na Faculdade de Filosofia”. Naquele tempo de corrigir da 

cruzinha, ainda, era mais, “Qualquer um entra na Faculdade de Filosofia, é a coisa mais 

fácil que tem”. 

Aí, o nosso diretor, que era o João Batista, levantou e falou assim, “Pois é 

professor, a diferença é essa. A Faculdade de Filosofia é fácil de entrar e difícil de sair. 
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A sua é difícil de entrar, mas é muito fácil de sair”. Ele ficou assim, meio sem entender 

o que ele queria dizer, mas tem o seu, tem a sua significação, foi um achado do João 

Batista que, de vez em quando, tinha essas iluminações.  

Bom, era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado, professor. 

Professor Paulo Arantes. 

 

O SR. PAULO ARANTES – Bom, a Maria já respondeu ao Costa, e eu acho 

que já respondeu muito bem, o Franklin complementou.  

Eu apenas lembraria um fato, a primeira tese, uma pesquisa, e depois redundou 

em um livro, uma pesquisa coletiva, comandada pelo professor Florestan Fernandes, era 

justamente sobre a situação do negro na sociedade de classes no Brasil, um estudo 

histórico, um clássico da Sociologia brasileira. 

Nossa faculdade, eu não estou divulgando em causa própria não, a nossa 

faculdade, já foi dito, foi a primeira que teve uma visão antioligárquica da sociedade 

brasileira, se nós compararmos com a Faculdade de Direito, Medicina e assim por 

diante.  

Ela inaugurou esses estudos radicais, radicais não no sentido revolucionário, 

radical no sentido que o Antonio Candido usa que é um radicalismo de classe média. 

Não pretende ser revolucionária, mas é uma classe média insatisfeita com a sua própria 

classe e que, portanto, se “des-solidariza” com ela, e começa a estudar esses assuntos 

que, até então, eram relegados ou simplesmente ignorados. Um deles era a situação do 

negro na sociedade de classes, o que aconteceu depois da abolição, o desastre que você, 

evidentemente, conhece muito melhor do que eu. 

Mas a outra coisa que eu não gostaria de deixar que você ficasse com esse 

equívoco, na cabeça, quando eu falei, de maneira, talvez, muito precipitada, no 

consentimento da sociedade brasileira ao Golpe.  

Obviamente esse consentimento foi veemente, público, com machos na rua, 

rojões, festejo pela classe média, e não só média alta, mas média média, e mesmo média 

bem baixa, e mesmo média bem rasteira, que achava que aquele Golpe vinha 

contemplar os seus temores, o seu terror de que houvesse uma República sindicalista, ou 

pior, comunista, ou cubana no Brasil, que era uma fantasia. E essa classe média bem 
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rasteira, bem paroquial, bem provinciana, bem rústica, bem tacanha, eles foram, em 

poucos meses, em pouco tempo desviados do processo, era um processo de 

modernização, de enquadramento e de encaminhamento, do Brasil, para o capitalismo 

contemporâneo. 

Então isso, ora, esse processo de modernização e de encaminhamento do Brasil 

nessa direção, foi veementemente apoiado ideologicamente, e apoiado praticamente, 

inclusive pelos principais afetados por esse processo que, no início, foram arroxados, 

estropiados e violentados, que foi a constituição de uma nova classe trabalhadora no 

Brasil. Que veio depois, estrilar, porque o espaço era pequeno nos fins dos anos 1970 e 

início dos anos 1980, com as famosas greves do ABC. Mas quem criou essa classe foi a 

ditadura. 

E enquanto houve crescimento, até de 14% ao ano, comparado com os de agora, 

digamos o apoio material era irrestrito, porque a classe trabalhadora precisa de emprego, 

ela quer emprego, e contra a intervenção no sindicato, os que eram sindicalizados. E 

muitos eram, até, políticos, ou indiferentes, ou contra a política de Esquerda nos 

sindicatos, depois esse se tornou um líder no ABC, nacional, e sempre foi, nunca negou 

esse passado, justiça lhe seja feita. 

Então, quando se fala no apoio, no consentimento à coerção, é necessário não 

lançar, eu fui precipitado, choquei a sua consciência e peço desculpas, mas nós não 

podemos esquecer de que a ABI apoiou, a OAB apoiou, todas as grandes congregações 

de todas as universidades do Brasil apoiara, e fizeram os seus próprios expurgos. 

A nossa lista de cassados foi feita por um professor da Faculdade de Direito, 

depois se tornou, que era ministro da Justiça.  

No Rio Grande do Sul, só para dar um exemplo, no Rio Grande do Sul a 

Comissão de cassação, dos professores considerados subversivos naquela época, foi 

constituída pelos próprios professores, a pedido do Ministério da Educação e do 

Governo militar. 

E o coronel que supervisionou esse processo, vendo a sanha com que colegas se 

autoexpurgavam, na Universidade do Rio Grande do Sul, eu conheço razões familiares, 

meu sogro foi assim, ficou espantado o militar, “Nossa, mas que exagero, que excesso 

de zelo, entre nós, militares, a coisa seria conduzida com um pouco mais de moderação. 

Vocês arrebentaram.” 
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E aí, bom, de uns tempos, não só de uns tempos para cá, inclusive na ambiência 

que circunda a formação dessas comissões de verdade Brasil afora, nós não 

encontramos, veja só o paradoxo, uma coisa incongruente, nós não encontramos um 

apoiador da ditadura militar, salvo um ou outro general de pijama, os outros estão 

quietos. Não existe. Ninguém apoiou a ditadura. 

E por outro lado, há uma espécie, não diria unanimidade, mas o Brasil, o país de 

alto a baixo, classe trabalhadora organizada e incluída, maciçamente conservadora, para 

não dizer coisa pior, e todo mundo é contra a ditadura. Ora, a ditadura foi feita para que 

isso ocorresse, fosse assimilado, com naturalidade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado, professor.  

Bom, para não parecer que não existiu a história, e que todo mundo foi a favor 

da ditadura, vamos fazer uma pequena homenagem ao Salvador Allende, pequena, bem 

singela, do nosso jeito, não é Ivan? Pelo menos nós fizemos a nossa parte, e resistimos à 

ditadura. 

 

O SR. PAULO ARANTES – Deixe-me corrigir novamente. Eu fui mal 

entendido. Então lembro, leiam o panfleto do Carlos Marighela “Porque resisti à 

prisão”. Por que ele resistiu à prisão? Ele disse com todas as letras, porque era preciso 

que alguém fizesse alguma coisa, nas primeiras semanas. Resistiu à bala, tomou um 

balaço no peito porque resistiu à prisão, porque ninguém estava fazendo nada, era isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá. Koba 

(Kobayashi). 

 

 

*    *    *  

 

É feita uma homenagem a Salvador Allende. 

 

*    *    *  

  

(Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Na ausência da Vivian, viva 

o povo chileno, viva a revolução.  

Vamos voltar às duas e meia, não é? Obrigado a todos. 

 

*    *    *  

 

É suspensa a sessão. 

 

*    *    *  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, dando continuidade.  

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, São Paulo, 11 de 

setembro de 2014, dia do assassinato de Salvador Allende, 142ª audiência aública da 

Comissão da Verdade, auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a 142ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 11 de setembro, às 14h, no auditório Paulo Kobayashi, 

“O legado da ditadura na USP.” 

A Comissão da Verdade do Estado de São Paulo fará todas as audiências abertas 

ao público. 

Eu só queria pedir a vocês que providenciassem um pouco mais de Bagulhão, 

para as pessoas que aqui vieram, hoje. 

Bom, o professor Gilberto Bercovici não veio, mas gravou um depoimento. Com 

muita alegria, nossa!, que bancada linda que tem hoje à tarde, aqui. Antonio Carlos 

Cesarino, Renato Tapajós, Carlos Alberto Lobão Silveira Cunha, Artur Scavone, João 

Zanetic e Magno Carvalho. 

Bom, vamos começar com peso pesado Bercovici, depois Bagulhão para todo 

mundo, e aí a gente forma a Mesa. Vamos lá?  

Depois a gente faz a homenagem ao Salvador Allende, de novo, e ao povo 

chileno, 11 de setembro.  

Vamos lá. Bercovici. 
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*    *    *  

 

       É feita a exibição do depoimento do Sr. Gilberto Bercovici. 

 

 

O SR. GILBERTO BERCOVICI – Eu queria agradecer à Comissão Estadual 

da Verdade Rubens Paiva, da Assembleia Legislativa de São Paulo, tão bem coordenada 

pelo deputado Adriano Diogo, que tem conseguido mostrar, tentar mostrar, e jogar um 

pouco de luz sobre esse período tenebroso da nossa história, pelo convite para falar 

sobre a estrutura da Universidade na ditadura, a estrutura administrativa, o que pode ser 

feito para tentar melhorar. 

Infelizmente, eu não posso estar presente fisicamente e por isso eu gravei esse 

depoimento e espero poder colaborar com os trabalhos da Comissão Estadual da 

Verdade, tendo a esperança de que eles sirvam para poder reformar a nossa 

Universidade de São Paulo, para que ela possa, efetivamente, sair da influência do 

período ditatorial que, até hoje, vigora na sua estrutura administrativa e de poder. 

Um dos grandes problemas da nossa transição para a democracia se dá na 

questão da estrutura administrativa, se dá na questão do ordenamento jurídico dessa 

estrutura administrativa, das normas que regulam as relações de administração pública, 

seja com os vários órgãos, seja da administração pública com os cidadãos. 

Embora os neoliberais falem que tenham feito alguma reforma no estatuto, em 

1990 e 1998, a tal da reforma gerencial do Bresser Pereira, a verdadeira, a última grande 

reforma de Estado que o Brasil teve foi entre 1964/1967, no primeiro Governo do 

regime militar, o Governo do marechal Castelo Branco, com o chamado Paeg, Plano de 

Ação Econômica do Governo, que havia sido elaborado pelo Roberto Campos e pelo 

Otavio Gouvêa de Bulhões. 

Esse Paeg vai buscar reestruturar o Estado varguista, o Estado nacional-

desenvolvimentista que os militares tomaram, e tentar adaptá-lo, reformá-lo para a nova 

fase de domínio dos militares sobre a política. O que, entre várias medidas que 

permanecem até hoje, que foram tomadas pelo Paeg, por exemplo, a criação do Banco 

Central, toda a legislação do sistema financeiro, até hoje são as mesmas, é a Lei 4595 de 

1964. 
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A estrutura tributária do país, a estrutura de repartição dos tributos, é a mesma 

da reforma de 1965, feita no bojo do Paeg. A estrutura orçamentária do país é a mesma, 

desde então, e a estrutura da administração pública, como um todo, também é a mesma, 

é o Decreto-Lei 200, de 1967. 

Que é o decreto-lei que, até hoje, está em vigor, e que estrutura toda a máquina 

administrativa, que define o que é uma autarquia, uma empresa estatal, o que é 

administração direta, indireta. Todas essas definições, que aprendemos em Direito 

Administrativo, por lei elas estão previstas no Decreto-Lei nº 200, de 1967.  

Mesmo com a Constituição de 1988, que previa uma administração, nesse Artigo 

37, transparente, democrática, pluralista, mais aberta, para tentar retomar o processo de 

desenvolvimento democrático, ela manteve, se entendeu que estava recepcionado, ou 

seja, que estava aceito, pelo novo ordenamento constitucional, o Decreto-Lei 200/67, o 

que vai dar razão para uma frase de um clássico do Direito Administrativo, o Otto 

Maier, que no século XIX vai dizer, aliás, vai dizer isso no início do século XX, logo 

após a Primeira Guerra, ele já idoso, mas ainda atuante, vai dizer que “As constituições 

passam, o Direito Administrativo permanece.” 

Quer dizer, que o Direito Administrativo é imune às mudanças políticas 

constitucionais, ele tem a mesma lógica de funcionamento, a mesma razão de ser, a 

mesma estrutura. E o caso brasileiro parece dar razão ao Oto Maier. Temos a 

constituição democrática, com uma administração que está bem longe de ser 

democrática ainda regida pela mesma legislação da ditadura. 

A reforma de 1998, a tal Emenda 19, do ministro Bresser Pereira de acordo com 

o Fernando Henrique, na verdade foi mera perfumaria, ela acresceu alguns elementos, 

mas ela não mudou a estrutura da administração pública brasileira, até porque ela tinha 

o mesmo sentido da reforma do Paeg. O Paeg, também, já é o início, já se discutia, nos 

anos 1960, a questão do gerencialismo, e o Paeg já é um fruto dessa ideia do 

gerencialismo. 

Então, tem lá uma série de elementos que vão ser repetidos depois, na reforma 

de 1998, que já estavam presentes no Paeg, por exemplo, que as empresas estatais 

devem ser administradas como se fossem empresas privadas. Na verdade, o 

administrador tem que ser um gerente, não propriamente pensar no bem público, mas, 

sim, pensar na eficiência do órgão que ele está administrando, e coisas do gênero. Isso 
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tudo já está presente na reforma de 1967, e o resto é só repetido, ou reforçado, na 

emenda de 1998 do Fernando Henrique. 

Essa situação permanece até hoje, o Decreto-Lei 200 continua em vigor, até hoje 

não foi elaborada uma nova legislação sobre a estrutura administrativa, e podemos dizer 

que, em relação às universidades, há também certa permanência.  

A Constituição, na verdade, ela garantiu autonomia universitária, no Artigo 207, 

o que foi um ganho, mas, em compensação, a legislação sobre as universidades e a 

própria estrutura das universidades, ela foi pouco alterada, ela foi praticamente mantida. 

Embora tenhamos uma nova Lei de Diretrizes de Base na educação nacional, a partir 

dos anos 1990, salvo engano é de 1996, substituindo a antiga lei que era dos anos 1960, 

a lógica de funcionamento da universidade continua a mesma. 

É uma estrutura de administração que é elitista, formada pelos cardeais, os 

mandarins, da universidade, os cargos de direção máxima são uma espécie de 

consagração de carreira, ou prêmio, pela carreira longa na universidade, tanto que, no 

caso da Universidade de São Paulo, por exemplo, só os professores titulares podem ser 

candidatos a reitor ou a pró-reitores. 

Além do que, o próprio colégio eleitoral, são regras estabelecidas pela própria 

universidade, e a grande reformulação dessas regras que são do início dos anos 1980, no 

caso da USP, ela manteve a mesma lógica de que o reitor tem que ser eleito pelo 

chamado colégio eleitoral, que é o Conselho Universitário, no primeiro ano do 

Conselho Universitário, mais as congregações das faculdades, das várias faculdades. 

E, num segundo momento, só pelo Conselho, que faz uma lista de alguns nomes, 

e depois, num colégio mais restrito, vai escolher, desses nomes, três, para que o 

governador possa escolher algum, da lista tríplice. 

Essa estrutura, por mais que, agora, há vários anos se lute pela democratização, 

para que tanto os servidores, quanto os alunos, quanto os docentes, que não estão 

representados, não estão incluídos nesse sistema de poder, sejam incluídos no processo 

de decisão, de votação, de discussão sobre os rumos da Universidade, e continua, ainda, 

sendo um processo extremamente fechado, e ainda termina com a escolha, pelo 

governador, de um dos três mais votados. E isso pode gerar uma série de crises. 

De 1986 até poucos anos atrás, o governador, pelo menos, sempre escolhia o 

primeiro da lista, e isso foi rompido no caso do último reitor antes do atual, que ele foi o 
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segundo da lista, e o governador à época, que era o Serra, escolheu o segundo da lista, o 

que gerou, já, uma crise toda de legitimidade do próprio reitor escolhido. 

Quer dizer, talvez, algumas das reformas têm que ser pensadas, não só a questão 

da ampliação do colégio eleitoral, para que todos possam, toda a Comunidade 

Universitária possa, efetivamente, participar das decisões, seja pela eleição de diretor, 

seja pela eleição de reitor, dos dirigentes da universidade, mas também a pensar o papel 

que o governador deve ou não deve ter.  

Talvez não seja necessário que o governador tenha que escolher o reitor. Eu não 

sei se essa interferência, talvez, possa ser mais prejudicial do que benéfica para a 

Universidade, que é algo que deve ser repensado, se o governador tem que manter esse 

poder de nomear o reitor. Assim como o ministro da Educação em relação ao das 

federais, que, ao tornar-se efetivamente garantida... Talvez tenhamos que repensar isso. 

Essa estrutura extremamente fechada, burocratizada, elitizada, ela vem desde a 

organização da Universidade, ela faz parte da lógica da organização, da Universidade no 

caso da USP, não das outras, agora mais da USP, ela vem desde o início da formação. 

Só os catedráticos que decidiam, e com grande poder para as escolas que tinham mais 

influência na vida econômica e social, a Faculdade de Medicina, a Faculdade de 

Engenharia, a Faculdade de Direito, hoje, também a Faculdade de Economia ganha 

força. Quer dizer, então várias, são faculdades que têm um peso, talvez desproporcional 

ao seu tamanho, mas se deve à sua inserção econômica e social, também. Elas vão 

interferir, bastante, no rumo da Universidade. 

Aliás, algo que é comum, que são as correntes na USP, embora tenha tido a 

Reforma Universitária em 1968, ainda dos militares, que acabou com a cátedra e 

instituiu o departamento, professor titular, a ideia era desconcentrar o poder da cátedra. 

Essa ideia do titular como um catedrático foi mantida em boa parte dessas faculdades, 

dessas instituições, até porque era uma maneira de conseguir controlar, ainda mais, o 

próprio poder de decisão, seja nas unidades seja na própria Universidade. É verdade que 

o titular não é mais o catedrático, mas ele ainda continua concentrando muito poder.   

Particularmente, isso é voz corrente na Universidade, na Faculdade de Medicina. 

Porque, no caso da Faculdade de Medicina, a informação que nós temos é que, além das 

atividades acadêmicas de pesquisa, aula, etc., tem também a questão do hospital. Tem a 

administração do Hospital das Clínicas, e dos demais hospitais universitários, e isso dá 

um grande problema para o chefe de departamento e para os professores titulares porque 
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eles, na verdade, controlam não só o seu âmbito interno de relações, mas eles também 

acabam, em virtude disso, controlando aulas do hospital. 

Então, a pesquisa, o atendimento, toda a política de uma determinada aula, de 

uma determinada área, acaba sendo concentrada em um ou dois, três professores, e os 

demais acabam tendo que se submeter às decisões desses professores. Então, o fato do 

hospital talvez tenha ampliado ainda, o poder desses professores. E é algo que a própria 

Faculdade tem que pensar, como quer lidar com isso, ou acha que isso é algo que é 

produtivo ou não. Em termos democráticos é algo complicado, e isso também é algo 

que tem que ser repensado, qual é o poder que existe sobre esses, vamos dizer, esses 

órgãos que são anexos à Universidade, mas que também dispõem de grande poder, 

como é o caso, simbólico e fático, por exemplo, dos hospitais.  

No caso, ainda, da estrutura de poder, algo que ficou intocado na USP foi, 

justamente, o chamado Código de Ética. Esse Código de Ética e Disciplina foi 

elaborado à época em que o Miguel Reale era reitor, nos inícios dos anos 1970, ele é de 

1972, e ele, obviamente, reflete toda a ideologia e os medos, da época.  

É um código extremamente restritivo, extremamente duro nas suas punições 

inclusive, e, por exemplo, proíbe qualquer tipo de manifestação político-partidário-

ideológico dentro da Universidade. Se fôssemos levar o código ao pé da letra, metade da 

Universidade teria que ser expulsa, em virtude desse código. Lógico, ele caiu em 

desuso, parte dele, só que ele continua sendo utilizado, em momentos de crise, como 

uma ameaça, como uma ameaça à manifestação, à livre manifestação, à livre expressão 

das ideias. 

Então, algo que é mais do que urgente, está atrasado, é a revisão desses códigos 

disciplinares todos, não é possível uma universidade como a Universidade de São 

Paulo, em pleno início do século XXI, ainda se pautar por um código elaborado no auge 

da ditadura militar, com todos os problemas que isso acarreta. 

Então, são questões que devem ser, também, relembradas. E a Universidade, 

também, tem um papel a cumprir na questão de abrir os seus arquivos, abrir os seus 

documentos, para que, efetivamente, se possa avaliar qual foi o impacto do regime 

ditatorial sobre a Universidade. Porque lembramos, obviamente, sempre dos professores 

que foram cassados, que foram afastados, que foram, são os nomes mais marcantes 

assim, talvez na intervenção mais marcante do regime na Universidade. 
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Lembramos agora, também, de alguns professores que desapareceram, ou de 

alunos, ou funcionários que desapareceram no decorrer do regime. Então, tem alguns 

que todos conhecem, como o Alexandre Vannucchi Leme, a Rosa Kucinski. E vários 

outros foram vítimas, letais, da ditadura militar. 

Mas algo que tem que ser, também, avaliado, além dos que foram cassados, além 

dos que desapareceram em virtude da Repressão do regime, que foram mortos e 

desaparecidos, também temos que lembrar que a pressão e a Repressão do regime se 

deu em todas as esferas da vida social; e na Universidade também, ainda mais em uma 

Universidade que mantinha, e mantém, uma estrutura hierárquica de poder, em que 

qualquer voz dissidente é facilmente isolada ou calada. 

Quer dizer, quantos professores, quantos alunos, quantos servidores não foram 

reprimidos, não foram ameaçados, não foram impedidos de expor suas ideias, de expor 

o que pensavam, de ensinar teorias, ou ensinar as doutrinas que não eram vistas com 

bons olhos, pelo regime? Tudo isso tem que ser levado a público.  

Há casos, há um caso, por exemplo, na Faculdade de Direito, de um aluno, isso 

eu lembro, é um rapaz, acho que o nome dele é João Miguel, ele era o presidente do 

Centro Acadêmico XI de Agosto, à época do Golpe. E ele foi perseguido de todas as 

maneiras. Ele foi impedido de fazer prova, ele foi reprovado, não deixavam ele se 

formar no tempo regulamentar, tinha uma série de processos administrativos, 

sindicâncias, abertos contra ele. 

Quer dizer, há uma série de perseguições. Hoje ele conseguiu se formar e depois 

foi tratar da vida dele, é uma pessoa que, hoje, não gosta, sequer, de tocar no assunto do 

período da época da ditadura, e isso que ele foi uma das primeiras vítimas.  

Quantos outros não foram, também, reprimidos, perseguidos, impedidos de se 

manifestar, de tocar a sua vida como talvez desejassem, em virtude das circunstâncias 

que a ditadura impunha, e que os órgãos, da Universidade, simplesmente reproduziam. 

Simplesmente reproduziam, nas perseguições. 

A perseguição, dentro da Universidade, se dá das mais variadas maneiras, se dá 

pelos pequenos poderes, os micropoderes, na Universidade, que vão perseguindo os 

alunos, os servidores, os professores, vão tornando a vida deles um verdadeiro inferno, 

vão tornando a vida deles insustentável dentro da Universidade, para, justamente, 

obrigar a pessoa a parar ou sair.  
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Quer dizer, isso tudo a gente precisa recuperar, até como um exemplo de como a 

Universidade não deve se organizar, como ela não deve se estruturar, porque uma 

verdadeira universidade democrática, ela não fica fazendo mesquinharia, fazendo 

perseguições, fazendo esse tipo de atitude, seja em qualquer regime. 

E os mecanismos administrativos, que permitiram que os, então dirigentes, 

fizessem esse tipo de perseguição às mais variadas pessoas, professores, alunos e 

servidores, continuam em vigor. Continua, até hoje, em vigor dentro da Universidade, 

se não totalmente, ao menos parcialmente, e o regimento de ética, o código de ética, é 

um grande exemplo disso. 

Posso dar outro exemplo, também, de como a Universidade se fechou e 

perseguiu pessoas. Nós descobrimos, analisando as atas da Congregação da Faculdade 

de Direito que, em 1965, o Centro Acadêmico XI de Agosto quis trazer, para falar na 

Faculdade de Direito, o ex-presidente Juscelino Kubistchek.  

E a Congregação se reuniu e proibiu, expressamente, que o presidente Juscelino 

falasse em qualquer dependência da Faculdade. Ele era um cassado, um proscrito, era 

um inimigo do regime, portanto não podia falar na Faculdade de Direito.  

Quer dizer, quantas pessoas também não foram proibidas de falar, de se 

manifestar, em toda a Universidade?  

E o caso do presidente Juscelino é mais emblemático, porque ele é um dos 

grandes perseguidos do regime, junto, obviamente, com o presidente João Goulart e 

tantos outros, em termos políticos, e que até hoje pairam as suspeitas sobre o que 

aconteceu no dito acidente que causou a sua morte. A Comissão Nacional da Verdade, 

infelizmente, não tratou adequadamente o caso, ela aceitou o laudo feito pela Polícia da 

ditadura, em 1976, como se fosse um laudo verdadeiro, e manteve a versão oficial.  

Aliás, eu ouvi também, parece que no caso do Anísio Teixeira aconteceu a 

mesma coisa, quer dizer, há a suspeita que o Anísio Teixeira tivesse sido assassinado, e 

parece que foi mantido o laudo oficial da Polícia da ditadura.  

Ou seja, quando não se tem uma investigação profunda, uma investigação que 

examine todos os elementos, testemunhas que ainda estão vivas, documentos, as 

circunstâncias da época, tudo isso, quando você, simplesmente, vai se referir a um laudo 

feito pela Polícia da época, e que, na verdade, fazia o que o Governo queria, porque ela 

era parte integrante da parte repressiva, não há como, infelizmente, levar a sério. 
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Isso pode jogar sob suspeita todo o trabalho feito pela Comissão Nacional da 

Verdade, porque se ela não leva a sério uma investigação sobre a morte de um ex-

presidente da República, o que dirá das demais pessoas que foram vítimas da ditadura 

militar?  

Então, eu fecho esse parêntese que eu me lembrei, me referi ao caso do 

Juscelino.  

Mas a Universidade, ela atua em todas essas esferas, na produção de 

pensamentos, na disciplina dos alunos, na perseguição a quem fosse contrário ao 

regime, e, mais uma vez, acho que esse é o ponto central, boa parte desses instrumentos 

continuam em vigor. 

A estrutura hierárquica da Universidade, fechada em si mesma, sem nenhuma 

abertura para a sociedade e para a Comunidade Universitária. A estrutura 

administrativa, em que boa parte é mantida como se nada tivesse acontecido, como se a 

gente não tivesse passado de uma ditadura para um regime democrático, e os 

instrumentos à disposição dos dirigentes universitários para manter, vamos dizer assim, 

a paz e a ordem dentro da Universidade, são os mesmos do período ditatorial. 

Esse é um problema que a sociedade vai ter que, mais cedo ou mais tarde, 

discutir e repensar, afinal que tipo de universidade se quer? Uma universidade que seja 

pluralista, democrática, que produza conhecimento, que facilite o acesso ao 

conhecimento, ou uma universidade fechada em si mesma, autoritária, burocrática, que 

simplesmente sabe preencher relatório para ranking internacional?  

 

*    *    *  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Vamos lá? Vamos constituir 

a Mesa, então? Por isso que vale a pena fazer Comissão da Verdade, por isso. Obrigado, 

professor Gilberto.  

Vamos começar Lobão, vamos lá. Tapajós, eu não me refiz de ver o seu filme 

até hoje, viu? Passei mal, rapaz, durante o filme, quase que não cheguei em casa. Vamos 

lá. Lobão, Cesarino, Tapajós, Scavone, João Zanetic. Quem veio no lugar no Magno? 

Você? Você veio pelo DCE. Quem veio pela, o Magno, quem veio? Então vem você, do 

DCE.  
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Vocês viram o filme do Tapajós, o último filme dele? “Corte Seco.” Tive que 

sair no meio da sessão... 

 

A SRA. – Pelo amor de Deus.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É leve. Tem cadeira para 

todo mundo? Se não, a gente ajeita. Como você só fala coisa de amenidade, nós 

trouxemos o relatório da tortura. (Risos.) Vamos começar. Lobão começa. Cadê o 

Lobão? Está na clandestinidade, ainda?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Boa tarde.  

Inicialmente eu quero agradecer ao convite da Comissão da Verdade aqui do 

Estado de São Paulo. Foi-me solicitado para falar sobre o conjunto residencial da USP, 

o Crusp, o que não é das coisas mais fáceis, mas eu vou tentar fazer. 

Bom, como já foi referido, hoje de manhã e há pouco, hoje é um dia triste para 

todos os latino-americanos, em função do aniversário do Golpe que os empresários, em 

especial os empresários norte-americanos, deram no povo do Chile.  

E aproveitando, eu queria, antes de começar, ler os nomes dos companheiros 

estudantes da USP e moradores do Crusp, que foram assassinados pela ditadura. 

Francisco José de Oliveira, o nosso conhecido Chico Dialético.  

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Helenira Rezende de Souza Nazareth. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Issami Nakamura Okano. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Jeová Assis Gomes. 
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A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – José Roberto Arantes de Almeida. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Lauriberto José Reyes. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Lígia Maria Salgado Nóbrega. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Ronaldo Mouth Queiroz. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Ruy Carlos Vieira Berbert. 

 

A AUDIÊNCIA – Presente! 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Bom, sobre o Crusp, para mim é 

muito difícil, primeiro porque eu residia no Crusp, e segundo porque, o Crusp, são 

vários. São vários, não pela diversidade das pessoas, porque lá residiam pessoas 

principalmente da América Latina inteira, de vários estados, de várias cidades de São 

Paulo, não é só por essa diversidade, mas porque, o intermeio de várias escolas. 

Aliás, só um parêntese. Mesmo de várias escolas, de todos os assassinados que 

eu li os nomes, apenas o Lauriberto José Reyes, o Lauri, é que não era da Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras. Ele fazia Poli, e todos os demais faziam a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras, que tinha 14 cursos de graduação, incluindo Geologia, 

Física, Química, Matemática, enfim. Eu acho que tem que lembrar algumas coisas, 

porque elas parecem difíceis de entender hoje, ou tão longe.  
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Bom, sobre o Crusp, os prédios, só lembrar algumas coisas, eles foram 

construídos para abrigar todo pessoal que ia participar dos jogos pan-americano. E a 

escolha de São Paulo para sede dos jogos pan-americanos, ela foi a primeira escolha de 

sede que teve que ir para votação, São Paulo disputou com Winnipeg, e São Paulo 

ganhou por 18 votos a cinco, e foi escolhida no pan-americano anterior, que foi em 

Chicago em 1959. 

Dos pan-americanos, participaram 22 países, 1.600 e poucos atletas, 19 

modalidades. A delegação brasileira com 385 pessoas, a abertura no dia 20 de abril de 

1963, encerramento 5 de maio de 1963, portanto, antes do Golpe. 

Então, desde maio de 1963, o Crusp ficou fechado após os pan-americanos. Foi 

construído em tempo recorde, mas com material pré-fabricado, mas foi construído até a 

metade, até o bloco F. 

O Crusp foi por nós, estudantes, invadido, a bem da verdade, por dois 

estudantes, pelo Magnovaldo Santos e pelo Ulisses, ambos, calouros da Poli, e foi 

invadido em 22 de agosto de 1963. O Ulisses sabia que havia um buraco feito na cerca 

de arame que cercava o Crusp, e ele e o Magnovaldo, acidentalmente, encontraram em 

um banco da Praça da República, se preparando para dormir lá pela Praça da República, 

porque não tinham onde ficar. O Ulisses contou pro Magno, o Magnovaldo fez uma 

carta relatando tudo isso, eu imprimi e vou passar, para deixar com vocês. 

Então, eles pegaram a Auto Viação Vani, que era a única linha de ônibus que 

servia o Crusp, foram para o Crusp, entraram e dormiram, nesse 22 de agosto, no Crusp. 

No dia seguinte, a Universidade inteira sabia que dois estudantes tinham dormido no 

Crusp, não havia muita gente, ainda, estudando na Cidade Universitária naquela época, 

então, correu muito rápida a notícia. 

Bom, isso aí é a invasão de dois. Paralelamente, estava havendo algumas 

negociações entre a Reitoria, cujo reitor era o senhor Luís Antônio da Gama e Silva, da 

Faculdade de Direito, e que alguns anos depois estaria em rede nacional de televisão, no 

dia 13 de dezembro de 1968, uma sexta-feira, ao lado do locutor que, em cadeia 

nacional, lia o Ato Institucional n° 5. 

Eu achei aqui junto com, a partir da colaboração de inúmeros “cruspianos”, um 

pedaço de recorte de jornal, possivelmente de 1963, que mostra outro lado da ocupação 

do Crusp. Essa, eu vou falar, aquela legal. Eu não tenho a imagem, mas tenho o texto. 
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“Assim, depois de entendimentos com sua Magnificência, o Digníssimo Senhor 

reitor Luís Antonio da Gama e Silva, e estudos sobre as condições de habitabilidade do 

conjunto residencial, foram liberadas 99 vagas, para que realizássemos essa 

experiência”.  

Um terço das vagas foi destinado às moças, que passaram a ocupar um 

pavimento completo. O primeiro bloco ocupado foi o bloco F, o quinto e o sexto andar 

com os rapazes, e o segundo com as moças. Houve discussão de que não podia ficar, 

andar contigo, enfim, vou lembrar de novo o ano, 1963. 

 

O SR. – Quando acabou, os jogos pan-americanos? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Os jogos acabam em maio, a invasão 

do Magnovaldo e do Ulisses é em 22 de agosto. E aí, depois, há entendimentos, já a 

partir de 23 eles começam, e montam essa lista de 99 ocupantes.  

Em 1964, com o Golpe, não há, pelo que a gente levantou nenhuma intervenção 

muito direta no campus, ela há na Maria Antônia, a Maria Antônia foi invadida, alguns 

inquéritos foram feitos, mas, por exemplo, nada comparável a 1968. Quer dizer, o que a 

gente sabe é que não teve muita repercussão e perseguição na Cidade Universitária. 

Esse pedaço, que vai de 1963 até metade de 1965, havia pouca gente morando 

no Crusp. E, pelo que a gente sabe de recorte de jornal – qualquer coisa que aconteceu 

no Crusp saía no jornal, ida de cantor, a parte esportiva e a parte cultural – ligada à 

administração foram criados três departamentos. O departamento cultural, o 

departamento social e o departamento de esportes, que promoviam o chamado 

“Encontro das Casas”, que as casas eram o Crusp, a Esalq de Piracicaba, e a Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto. 

Então sem muitas, digamos assim, novidades, queria pegar aqui, mas não estou 

achando. Ah, sim. Quando eu falei que o Crusp eram vários, eu queria ler um convite, 

que é do ano da graça de 1963, ainda, que é o seguinte,  

“O diretório central dos estudantes da Universidade de São Paulo, através de sua 

subsede do conjunto residencial da Cidade Universitária Armando de Salles Oliveira, 

pela sua comissão organizadora da Festa dos Pioneiros vem, através deste, convidar 

V.Exa. e Exma. Família, para as festividades que fará realizar no dia 26 de outubro, a 

qual constará do seguinte programa:  
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 15h, 4ª Volta da Cidade Universitária, com a prova Pedestre, patrono da 

prova o professor Dr. Paulo de Camargo e Almeida. 

 16h, Sessão Solene no anfiteatro da Poli. Às  

 18h, show do Coral do Centro Acadêmico XI de Agosto, e projeção de 

documentário sobre a Cidade Universitária, no anfiteatro da Poli, também. 

  20h, “chopada” no próprio Crusp.  

 22h30, Baile de Encerramento, no restaurante do conjunto residencial da 

USP.  

Informação: 1) O conjunto residencial estará aberto, para visita, das 14h às 16h. 

2) Haverá ônibus da Universidade, circulando de hora em hora, a partir das 14h, do 

Anhangabaú até o conjunto residencial, e vice-versa. Contando com a presença de 

V.Exa., apresentamos as nossas mais cordiais saudações universitárias”.  

Assinada pelo Rafael Cauã, estudante da Poli, que é um dos que organiza a, 

digamos assim, parte oficial, nas tratativas com o reitor. Ah, sim, “Este evento tem um 

patrono geral, o professor Dr. Luís Antônio da Gama e Silva, Magnífico reitor da 

Universidade de São Paulo”.  

Então, dá para a gente ter uma ideia dessa situação, toda, do começo da 

habitação do Crusp. Isso vai mudar bastante quando, em junho de 1965, em função do 

aumento do preço da moradia, porque aumenta 20%, lá no Crusp, e o aumento do preço 

da refeição, que aumenta 25%, já vai ser feita a primeira greve mais significativa, 

depois do Golpe, aqui na USP, que é a Greve do Fogão. 

Então, os estudantes se recusam a aceitar o aumento, e passam a ocupar o Centro 

de Vivência, e passam a fazer as suas próprias refeições, com apoio do Centro 

Acadêmico XI de Agosto, e com o apoio do Centro Paulista de Estudos Geológicos, 

Cepege, da Geologia. Eu me esqueci de dizer, as pessoas não obrigatoriamente devem 

saber, eu fiz Geologia na USP, e eu entrei no Crusp em 1966, então, eu não estava nessa 

greve. 

Enfim, a greve durou um bom tempo, até que a polícia ocupou o Crusp e, eu não 

me lembro, não estava, mas enfim, uma coisa que, na época a Polícia Militar tinha a 

designação de Força Pública, que tinha o costume de, quando invadia, sempre com 

extrema violência, botar a gente em ônibus e ir espalhando pelas estradas mais longes, 

aí, no meio da madrugada. Deve ter feito isso, que eu me lembre, umas três, quatro 

vezes. 
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Bom, então esse processo da Greve do Fogão, pelo que eu percebi levantou 

bastante o moral de todos os moradores. Houve uma solidariedade, bastante grande, do 

Grêmio da Filosofia que, eu insisto, a Filosofia tinha 14 graduações, e dos residentes do 

Crusp – a maioria era da Poli e Filosofia. 

Bom, desse ano de 1965, isso passa ainda em julho de 1965, a UNE realizou o 

seu 27º Congresso, aqui em São Paulo, na Poli, com 400 delegados de todo o país, e o 

congresso não foi perseguido. Digamos assim, não era um congresso legal, mas era um 

congresso que não foi perseguido, o Congresso de 1965, o 27º. Ainda em 1965 tem, em 

15 de março, uma manifestação estudantil contra o ditador Castelo Branco, aí é do 

“Fundão.” 

A censura já tinha se instalado, mas liberou; uma das poucas coisas que 

escaparam na liberação da censura, no teatro, foi “Liberdade Liberdade” do Millôr 

Fernandes e Flávio Rangel, no Rio de Janeiro. Mas foi censurado “O Berço do Herói”, 

do Dias Gomes, “Brasil Pede Passagem”, um show a partir de um texto de Castro Alves 

e do Sérgio Porto, também conhecido como Stanislaw Ponte Preta.  

Em 1966, na Faculdade de Filosofia, e aí algumas coisas eu vou usar da 

memória, que falha e tarda. Há bastantes excedentes, eu preciso, talvez, explicar o que 

sejam excedentes. O critério para aprovação, pelo menos na Filosofia, era nota cinco, 

tirou cinco estava aprovado, só que havia o número “x” de vagas, e então as coisas não, 

necessariamente, combinavam. 

A minha turma entrou em 1966 na USP, e havia 17 excedentes, mesmo já tendo 

aumentado o número de vagas, que era 30, para 35. Então, eu fui muito feliz porque a 

minha turma já entra metendo o pé na porta, literalmente. Então, uma turma que passa a 

ter 52 alunos, quando a escola estava preparada para 30, 35. Em 1966, houve muita 

insistência para que a Geologia aceitasse essas vagas, elas foram aceitas. Outros cursos, 

da própria Filosofia, tinham excedentes e todos foram aceitos.  

Em 1967, vai haver excedentes também, uma quantidade maior, em vários 

estados da Federação. E, diferentemente de 1966, onde as tratativas e as negociações, 

com os órgãos diretivos das universidades, permitiram o ingresso, em 1967 a gente vai 

para as ruas para exigir, e conseguir, o ingresso de todos os excedentes. 

Só que, entre os excedentes em 1966, e os excedentes de 1967, que são do 

começo do ano, a gente tem, ainda, junho de 1966, realizado em Salvador o II 

Congresso Nacional dos Estudantes. Quer dizer, apesar de proscrita e perseguida, a 
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gente sempre manteve a União Nacional dos Estudantes e os outros órgãos nossos, no 

nível estadual as Uniões Estaduais, e os Diretórios Centrais das universidades. 

Em julho de 1966, foi realizado, em Belo Horizonte, o 28º Congresso da UNE, 

só que aí, já no convento dos franciscanos porque, de fato, a gente começou, e em 

especial a UNE, a ser mais perseguida.  

Aqui em São Paulo, em 1966, em setembro foi realizado o congresso da UEE de 

São Paulo, em São Bernardo. O congresso inteiro foi preso, com 178 presos. E aí a 

gente vai para a rua, a gente começa a se organizar melhor, a imprensa designou o 

movimento, nosso, de “Setembrada”.  

Então setembro, e ainda outubro, a gente está não só em São Paulo, mas está no 

Brasil inteiro nas ruas, em vários milhares, correndo contra o vento e atrapalhando o 

trânsito. Não tanto quanto os próprios carros hoje, mesmo porque as nossas passeatas 

tinham que ser rápidas, porque a gente ia encontrar a Força Pública em alguma esquina, 

com cavalaria e tudo. 

Ainda em 1966, a atual Universidade Federal do Rio de Janeiro que, naquela 

época, se chamava Universidade do Brasil, começou a cobrar anuidade, e o DCE da 

Universidade do Brasil consegue que os estudantes não pagassem a anuidade. Foi uma 

luta muito grande, que vai acontecer em vários locais, em especial, em 1968, na 

Universidade Federal do Paraná, onde o reitor da Federal do Paraná é um dos ex-

ministros da Educação da ditadura, o senhor Flávio Suplicy de Lacerda. 

Eu vou insistir nisso, porque uma das coisas básicas da política educacional da 

ditadura é cobrar anuidades, acabar com o ensino superior público, aliás, diga-se de 

passagem, gratuito.  

Um dia desses, o senhor tenente-coronel Jarbas Gonçalves Passarinho, em uma 

entrevista, falou que uma das únicas coisas que ele se arrepende, e que ele se sentiu 

derrotado na vida, foi não ter conseguido implantar o ensino pago. Eu falei, “A vitória 

foi nossa, e se tiver estudante aqui, saiba que até hoje, pelo menos nessa Universidade, é 

gratuita porque lutaram, há bastante tempo, e bastante luta, em alguns anos.” 

Em 1966, a gente estava na seguinte situação e aí já vai a minha memória falhar, 

o Crusp, a gente não tinha, só tinha uma linha de transporte, que era a Auto Viação 

Vani, que devia ter, no máximo, seis ônibus, então era o caos. Você demorava muito, e 

tinha o último ônibus que saía do Vale do Anhangabaú e ia para a Cidade Universitária. 
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Para chegar à Cidade Universitária, a gente tinha que descer ali na Vital Brasil e ir 

andando.  

Está certo que os problemas de assalto eram bem menores do que hoje, 

proporcionalmente, mas chegar tarde era difícil, quase ninguém tinha carro e a gente 

tinha alguns problemas. 

Por exemplo, o restaurante funcionava para almoço e jantar, mas se você 

chegasse depois do horário do jantar, não tinha onde comer. Então, as lutas nossas eram 

das mais variáveis características. Lanchonete, ambulatório, alguma coisa de primeiros-

socorros, porque eu já acho o Crusp longe, mesmo hoje. A Cidade Universitária, 

naquela época, era quase no exterior, entendeu? 

Estava muito longe, com poucos recursos, e a quantidade de prédios que estava 

sendo transferido da cidade, para a Cidade Universitária, aumentava. Então, em 1966 

tem a inauguração do prédio do bloco de História e Geografia, do bloco da Química, em 

1966. A minha turma inaugurou um dos laboratórios, os laboratórios cheiravam a tinta, 

tinha que abrir caixa para tirar as coisas, porque estava tudo guardado, recém-abertos.  

Então, aumentava a quantidade de alunos para ir para a Cidade Universitária, 

nós “cruspianos” também, e o transporte nada de aumentar. A gente fez inúmeros 

abaixo-assinados para a CMTC, para pedir para que fosse aumentado. Bom, a CMTC, 

sequer tomava conhecimento dos abaixo-assinados nossos. 

Até que um dia, perdão, uma noite, o último Vani que veio, saiu à meia-noite do 

Anhangabaú, quando estava subindo ali, para a História e Geografia, a gente pediu para 

o cobrador e para o motorista descerem e saírem correndo, e nós tacamos três ou quatro 

molotovs, incendiamos o Vani, e fizemos o abaixo-assinado no dia seguinte. 

Enfim, depois do terceiro ou quarto Vani que pegou fogo, a CMTC prolongou a 

linha 929, que o final era em Pinheiros. Então, a 929 até o Crusp, e acho que, no ano 

seguinte, a 942, que era Jaçanã, até o Crusp. 

 

O SR. – Da Concórdia. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – É. Que era da Concórdia até a Cidade 

Universitária.  
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Bom, eu sou professor da Unicamp, e quando meus alunos me perguntam se 

abaixo-assinado funciona, eu conto essa história e falo, “Funciona, vocês podem ter 

absoluta certeza que, fazendo abaixo-assinado, funciona.” 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com ações de apoio, sempre funciona. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Isso, pedindo que outros se 

manifestem...  

Ainda em 1966, eu acho que o que para nós, simbolicamente, vai atingir a gente 

bastante, é, primeiro, que a Reitoria não se manifestava no sentido de aumentar a 

construção dos prédios. Parou no bloco F, e ficou por aí.  

E aí, em 1966, a gente foi surpreendida com a instalação de um guindaste para 

demolir o bloco J, porque o senhor reitor queria uma avenida que passasse direto da 

entrada, até a Reitoria, que depois de um tempo passou a ser a Reitoria velha, agora é a 

Reitoria nova de novo, enfim, é aquele prédio mais alto.  

O reitor não queria desviar pela História e Geografia, talvez, ou pelo, aquilo que 

hoje é chamado raia olímpica, que no nosso tempo chamava “esquitossoma beach”. Que 

é de onde foi tirada a areia para a construção dos prédios. Que, aliás, aquela região toda 

era a maior jazida de areia de São Paulo e região. Bom, foi retirada a areia para a 

construção do prédio, e virou aquela lagoa, que hoje chama raia olímpica. 

Ainda no final de 1966, como a gente foi surpreendido com a instalação do 

guindaste, e cercaram lá de arame farpado, para demolir o bloco J, o que a gente fez 

foi... Não foi mais abaixo-assinado, o que a gente fez foi colocar açúcar no tanque de 

combustível do submarino amarelo; em função da música dos Beatles, o guindaste 

amarelo passou a ser conhecido como submarino amarelo. Quando tentaram funcionar, 

não funcionou, desmonta o motor, enfim, ficou aquele negócio, colocamos de novo, 

quando montaram o motor.  

Então, não tinha muito jeito, e em uma noite os molotovs funcionaram 

novamente, e engraçado, quer dizer, não é engraçado, mas a gente não combinou, mas 

no mesmo horário chegaram dois grupos diferentes, para botar fogo no submarino 

amarelo. Então, “Vocês primeiro”, “Não, vocês”, tal. Enfim, colocamos fogo no 

submarino amarelo. Você vê que esse final de 1966 foi, literalmente, quente. 
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Aí, a Reitoria apelou para a ignorância, botou um policial militar, um PM a cada 

cinco metros, armado, em volta do prédio, e a gente achou que não dava para enfrentar. 

Eles desmontaram o bloco J, que hoje é sede da FFLCH, como vocês chamam hoje, os 

alunos chamam, hoje, a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, não, Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Bom, em 1967, a gente já estava numa quantidade muito grande de moradores, 

estavam ocupados todos os blocos. O bloco A era um bloco feminino, o bloco B 

masculino, C masculino, D feminino, E masculino, e no bloco F ficava a administração 

e a pós-graduação.  

Aliás, eu morei no bloco F, porque eu vim fazer vestibular para Geologia e podia 

ficar. Você pagava uma taxa, quando havia lugar, e antes de fazer vestibular eu fiquei 

no bloco F. Aliás, eu achei, um dia desses, a minha ficha de inscrição da Geologia da 

USP, está na residência, apartamento n° tal do bloco F, e aí eu fiquei lembrando, fiquei 

sabendo qual era o apartamento que eu tinha morado, da primeira vez. 

Bom, quando nós fomos para a “Setembrada” nas ruas, em setembro de 1966, a 

gente se organizou bem. Na Faculdade de Filosofia, o Grêmio era extremamente forte. 

Pra vocês terem uma ideia, o Grêmio da Filosofia tinha um cursinho que não era nada, 

não sei como é que se chamam hoje os cursinhos, tem uma designação que me escapa.  

 

A SRA. – Populares, comunitários. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Populares e Comunitários não, o 

nosso não era nem popular e nem comunitário, a gente era um cursinho bom e barato 

porque éramos nós que dávamos aula, era barato porque a gente não precisava de tanto, 

mas aprovava. E o cursinho tinha quatro prédios alugados, um dos quais uma gráfica 

própria. E o Grêmio tinha um restaurante na Maria Antônia, que era terceirizado. 

Naquela época não chamava isso, a gente tinha alugado para o seu Zé. 

O que mais que o Grêmio tinha? Enfim, eu não vou lembrar, agora. O presidente 

do Grêmio, José Roberto Arantes de Almeida, é aquele que eu li no começo dos 

assassinatos. Não, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte, o Grêmio era forte e 

a estrutura do cursinho também, a gente tinha, afora o jornal, tinha uma revista chamada 

“Revisão” que, em 1967, vai ser a primeira a publicar a íntegra do acordo MEC-Usaid. 
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O acordo MEC-Usaid foi assinado em 1966, pelo Ministério da Educação, e 

ninguém conhecia o acordo, o acordo não foi publicado. Nós publicamos em 1967, um 

número especial da revista nossa, “Revisão”, sobre os acordos MEC-Usaid. 

Quando a gente tinha toda essa infraestrutura do cursinho, a Medicina da USP 

mudou o vestibular, para fazer um vestibular de cruzinha, e três professores alugaram 

uma sala, em um prédio da Rua da Glória, na Liberdade, para fazer um cursinho, era 

uma sala. Um cursinho para preparar para o vestibular em cruz, em cruzinha, que a 

Medicina ia fazer. 

Esses três professores que alugaram essa sala na Rua da Glória, vocês vão 

conhecer logo o terceiro, juro por Deus, eu não lembro hoje, a gente tentou com uns 

amigos lembrar, mas não consegui lembrar. Um chama Dráuzio Varella, o outro chama 

Di Genio, que nada mais é que um dos donos da Unip, que é a maior universidade 

particular do Brasil, Objetivo, que começou, em uma salinha da Rua da Glória, quando 

a gente tinha quatro prédios, só que, com o AI-5 eles invadiram todos os nossos prédios, 

e o deles, com certeza, não. 

 

O SR. – (Inaudível) 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Era o Dráuzio, o Di Genio e quem?  

 

O SR. – Roger Patti. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Roger Patti, obrigado.  

Bom, o bloco F, no começo de 1967 nós resolvemos ocupar o bloco F, porque 

era só para poucos pós-graduandos, e havia vários apartamentos vazios. Nós ocupamos 

o bloco F no começo, de novo fomos invadidos, o Crusp foi invadido, e a gente reagiu.  

Quando fala assim, “Eles invadiram”, nunca invadiram de graça o Crusp, a não 

ser na noite de 17 de dezembro, que aí não foi nem a PM nem a Força Pública que 

invadiu, foi o Exército, com as tropas de Quitaúna, usando aqueles tanques que, 

possivelmente, eles usariam para invadir o Uruguai. Eu sei que aqueles tanques nunca 

serviram para nada, e foi com isso que o pessoal de Quitaúna ocupou, e aí a gente não 

reagiu. Então, a gente reagiu, e lá vai, a gente, pras estradas em volta da Cidade 

Universitária. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



95 

 

Bom, aí como eu falo figuradamente, a gente passou a ser conhecido 

nacionalmente quando, em 1967, a gente pichou o Brasil inteiro, assim, “29º Congresso 

da UNE, 2, 3 e 4 de agosto, no Crusp”. Então, o Brasil inteiro pichado que faríamos o 

29º lá. 

Bom, eu vou voltar um pouco atrás, porque estava me referindo ao que eu 

considero uma das coisas mais agressivas que foram feitas, foi realmente a demolição 

do bloco J. Porque o Gama e Silva descaracteriza o conjunto, diz que nós não vamos 

ocupar mais nada, que eles vão parar ali mesmo, e que se dane, pois ele pode fazer isso, 

entendeu? E ele ainda não era o ministro da Justiça, era só o reitor da USP. Então, quer 

dizer, a agressão da demolição do bloco J é assim, para mim, uma das coisas mais 

fortes, que é feita no sentido de atacar, mesmo.   

Bom, voltemos ao ano da graça de 1967, a gente está nos muros do Brasil 

inteiro, anunciando o 29º congresso da UNE para agosto. Já nesse agosto, acho que 

Gama e Silva já era o ministro da Justiça, ele vai pra imprensa dizer que, jamais, será 

realizado o congresso da UNE, que não vai ser feito. 

Enquanto eles estavam se preparando, imagino eu, para invadir o Crusp no 

começo de agosto, a gente realizou em Vinhedo, no convento daqui de Vinhedo, a gente 

realizou o congresso com 400 delegados. E o 2, 3 e 4 de agosto não foi no Crusp, foram 

nas salas de aulas do país inteiro, a gente discutindo as teses que tinham sido aprovadas 

no congresso, e com encerramento simbólico feito com comício na Praça da Sé, 

comício, obviamente, relâmpago, antes que eles chegassem. 

A diretoria da UNE e eu vou listar, aqui, os nomes que eu consegui, essa 

diretoria do congresso de 1967 é superimportante, porque ela vai fazer o seguinte, foi 

eleger o presidente entre dois candidatos, foi eleito o José Travassos, perdão, o Luiz 

Gonzaga Travassos da Rosa, que era presidente da UEE de São Paulo, e o derrotado foi 

o atual historiador Daniel Aarão Reis Filho. 

A diretoria resolveu o seguinte, não tem, não vai ter secretaria, tesouraria, não 

vai ter nada, porque a gente não tem sede, tinha sido incendiada com o Golpe. Bom, o 

presidente é o Travassos, e nove vice-presidentes que, aí sim, fazem efetivamente, 

transformam, fazem com que a UNE fôssemos nós mesmos. 

O primeiro vice-presidente, José Arantes de Almeida, de São Paulo, Nilton dos 

Santos, do Rio Grande do Sul, Luís Raul Machado, do Rio de Janeiro, Jaques 

(Zajdsznajder), um sobrenome aqui que eu não consigo ler, do Rio de Janeiro, José 
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Carlos Novaes da Mata Machado, de Minas Gerais, que foi assassinado em Recife, José 

Carlos Moreira, Jari Cardoso, Peri, da Bahia, e Edson Soares, de Minas, se eu não me 

engano. 

Gente, eu acho que eu avancei bastante no horário, e eu vou correr. Ainda em 

1967, depois da invasão, que invasão gente, invasão da Reitoria é em 1968. Vou pular 

para 1968, vamos deixar 1967 com a eleição da diretoria da UNE, que corre o país 

inteiro organizando todo mundo.  

O ano de 1968 começa com uma péssima notícia, que eu acho que a gente não 

percebeu, porque ela é do dia dois de janeiro. O ministro da Educação nomeou uma 

Comissão Especial para supervisionar e coordenar as diretrizes governamentais do setor 

estudantil. Isso a Educação nomeia. Presidente da Comissão, coronel da ativa, Carlos de 

Meira Mattos, que tinha acabado de chegar da República Dominicana, onde comandou 

as tropas brasileiras que, junto com as tropas norte-americanas, tinham invadido a 

República Dominicana. Acho que a gente não percebeu. Isso foi dois de janeiro. 

Bom, aí em 1968 tem uma série de coisas, que eu acho que boa parte das pessoas 

conhece, e eu vou só me referir ao Crusp, que a USP vai baixar uma portaria disciplinar 

que, com isso, vai expulsar dois estudantes, e vai suspender, de morar no Crusp, mais 

dois. Era só importante isso, porque sabe o que nós fizemos? Não tomamos 

conhecimento da expulsão dos que foram expulsos, tampouco da saída do Crusp, ah, 

sim, os que foram expulsos tinham que sair do Crusp, eram os dois “cruspianos”, e dois 

que tinham sidos suspensos, também, nós não tomamos o menor conhecimento. 

Em 1968 nós ocupamos o bloco G, que tinha demorado anos para construir, e 

começamos a ter uma experiência de autogestão, nós mesmos, autogestão. Impusemos 

essa autogestão, na prática, à administração que funcionava para o Crusp, e fomos 

cuidar da nossa vida. Já que a Reitoria não providenciava essa administração qualquer, 

nós mesmos fomos fazer lavanderia, administração do restaurante, da cantina que nós 

tínhamos conseguido, enfim, banca da cultura, livraria, todas essas coisas. 

Encerro já, só contar um causo. Um dia chega uma C-14, um desses carros do 

DEIC, com dois policiais trazendo um cara mais novo que eles tinham levado lá, 

chamado Casemiro, um rapaz novo que se chamava Casemiro, que tinha sido preso e 

falou que, se o levassem ao Crusp, ele reconheceria alguém que podia estar ligado a 

alguma coisa, possivelmente a alguma das organizações que já estava se preparando, ou 

nas preliminares, para a luta armada. 
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Aí, nós vimos chegando um cara preso, no corredor do Crusp, com dois 

policiais, e a gente era muito mais que dois, nós prendemos os policiais. Prendemos os 

policiais, desarmamos e entregamos as armas na Administração, arrumamos um quarto 

próximo à Administração e deixamos os policiais presos. E ainda pegamos a Veraneio 

deles e deixamos no pátio, para ver o que é que ia fazer com o carro.  

Bom, aí o DEIC invadiu a gente, a gente brigou, apanhou de novo, mas o DEIC 

invadiu e foi soltar os policiais, deles, que a gente tinha detido.  

A assembleia da noite, lá, nossa do Crusp, foi uma assembleia tensa, porque a 

proposta que venceu foi que a gente devia transformar o carro da polícia em uma 

ambulância, já que a gente não tinha ambulância. Bom, para dizer que, nem naquela 

época, era profundamente irreal, a gente não ia circular nunca, não ia sair, não ia cruzar 

o Rio Pinheiros em um carro da polícia transformado em ambulância. 

Aí alguém, à noite, contrariando a decisão majoritária da assembleia, usou mais 

uma vez o molotov, e botou fogo na ambulância, pretensa ambulância.  

Bom, eles invadiram o Crusp no dia 17, o AI-5 foi dia 13, eles invadem dia 17. E 

fizeram uma exposição, no começo de 1969, fizeram uma exposição nos “Diários 

Associados” da Rua Sete de Abril, com aquilo, material subversivo apreendido, armas, 

que deviam ser umas facas de cozinha, ou algumas coisas. Enfim, usaram o saguão dos 

“Diários Associados” para fazer uma exposição, para dizer o que tinha sido apreendido, 

de material subversivo, no Crusp. Essa exposição foi explodida. Uma noite, depois de 

fechar a exposição, uma bomba jogou pelos ares a exposição.  

Vocês desculpem, eu acabei me perdendo. 

 

O SR. – Tinha também o livro “Resistência dos Materiais” 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO – Ah sim, tinha o livro “Resistência dos 

Materiais”, que constava lá. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Bom, a batalha da Maria 

Antônia o Tapajós faz. Aí você, depois, dá uma palavra sobre isso? Que você foi um 

elemento fundamental.  

Tapajós.  
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Em seu relatório não tinha a batalha da Maria Antônia, ô Lobão? Não? Você não 

preparou a batalha?  

Vamos lá. Tapajós. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Bom, boa tarde a todos. Eu vou falar, aqui, sobre 

a destruição da Maria Antônia.  

O que é importante antes, de mais nada, para a gente poder ter uma ideia do que 

significou a destruição da Maria Antônia, é ter uma ideia de qual foi a importância da 

Maria Antônia para o movimento estudantil.  

Aliás, eu fiz um vídeo sobre esses eventos, vídeo esse que eu vou deixar aqui 

com a Comissão, para eventual referência, e, quem sabe, fazer uma sessão para as 

pessoas verem. É um documentário de 70 minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não tem um resumozinho, 

uma ediçãozinha pra gente ver? 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Não, não tem. Só tem o documentário de 70 

minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Obrigado, Tapajós. 

Maravilha. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Como o Lobão estava explicando, a Faculdade 

de Filosofia da USP tinha 14 cursos, se espalhava por vários prédios, inclusive na 

Cidade Universitária.  

Houve todo o desenvolvimento dessa história a respeito do Crusp, mas o núcleo 

e a cabeça pensante de tudo isso, era aquele prédio na Rua Maria Antônia, onde 

funcionavam vários desses cursos, principalmente Filosofia, Ciências Sociais, durante 

certo tempo História, depois a História foi para a Cidade Universitária, e era lá que 

existia o Grêmio, que era a grande concentração de força, do movimento estudantil, em 

São Paulo.  

Havia outros grêmios, ou centros acadêmicos, isso também é outra história que 

eu não vou me deter aqui, mas é muito importante, porque foi a Lei Suplicy que 
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estabeleceu uma nova estrutura para o movimento estudantil, e estabeleceu, colocou a 

UNE na ilegalidade, acabou com todos os grêmios, e estabeleceu uma estrutura de 

centros acadêmicos.  

Acontece que o movimento estudantil não aceitou essa lei, a UNE continuou 

existindo, e muitos grêmios continuaram se chamando grêmio e funcionando como tal, 

totalmente ao arrepio da lei.  

O prédio da Rua Maria Antônia tinha uma extrema importância, porque ele era, 

estrategicamente, situado para o desenvolvimento do movimento estudantil. Ele ficava 

ali na Rua Maria Antônia, ali perto, além de ter na frente do prédio da Filosofia, o 

Mackenzie, ali por perto tinha a FAU, tinha a Escola de Sociologia e Política, enfim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você estudava o quê? 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Eu estudava Ciências Sociais. Eu entrei em 1964 

para Ciências Sociais, eu era calouro de Ciências Sociais quando houve o Golpe, e eu 

estava lá quando houve essa primeira invasão da Maria Antônia, e participei das 

passeatas, que foram feitas logo em seguida, como resposta ao Golpe e que foram 

duramente reprimidas. 

Já faz tempo, não é? Eu só me lembro de ter apanhado, bastante, na Avenida 

Liberdade, quando a passeata estava subindo ali, nós fomos cercados pela Força 

Pública, que acabou fazendo um corredor polonês, e todo mundo, que estava na 

passeata, passou pelo corredor polonês. 

A Maria Antônia, além dessa quantidade de cursos que tinha lá, ela tinha, o 

campus que funcionava dentro daquele prédio tinha uma extrema liberdade, e isso foi 

crescendo. De 1964 até 1968, o campus da Maria Antônia acabou se tornando um 

território livre, dos estudantes e do movimento estudantil. 

Como diz um companheiro, no filme que eu fiz sobre a batalha da Maria 

Antônia, a Maria Antônia se constituiu um oásis de liberdade, dentro da situação geral 

de Repressão estabelecida pela ditadura.  

Além disso, o fato da Maria Antônia estar perto do centro da cidade, e perto de 

todas essas outras escolas e universidades, funcionava como um deflagrador dos 

movimentos de rua que, rapidamente, chegavam ao centro da cidade, tomavam o centro 
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da cidade, e escapavam ou enfrentavam a Repressão, dependendo da orientação tática, 

definida em cada momento. 

Eu creio que a Repressão identificou, muito rapidamente, o campus da Maria 

Antônia como uma cabeça do movimento estudantil que, do ponto de vista deles, devia 

ser cortada. É, até, interessante perceber que ela tenha sobrevivido até 1968.  

O movimento estudantil estava em ascenso, estava se radicalizando, muita gente 

indo para a rua para lutar contra a ditadura; tinham centenas de reivindicações 

específicas, mas o que unificava o movimento estudantil era a luta contra a ditadura. 

E, principalmente a partir de 1966, você tem um movimento crescente de 

passeatas, e o desenvolvimento, por parte dos estudantes, de técnicas para tornar as 

passeatas eficientes. Desenvolveu-se um extenso “know-how” de táticas, que eu 

poderia, até, chamar de guerrilha urbana, para o enfrentamento da Repressão. Some-se a 

isso, que a luta dos excedentes tinha como um dos focos centrais, em termos de 

mobilização, o próprio prédio da Maria Antônia. 

No começo de 1968, por exemplo, os excedentes acamparam na porta do prédio 

da Maria Antônia, acamparam mesmo, tinha barracas, redes entre os arcos da Maria 

Antônia, nas colunas da Maria Antônia. Era um verdadeiro acampamento. E essa 

presença dos excedentes, e a luta dos excedentes, contribuíram para a radicalização do 

movimento. E aqui, eu até gostaria de retomar uma coisa que o Lobão falou que é o 

poder, inclusive financeiro, que o Grêmio da Filosofia tinha. 

O cursinho do Grêmio era bom e barato, mas esse, mesmo sendo barato, ele 

gerava uma quantidade significativa de dinheiro, que era muito bem utilizado, pelo 

Grêmio, em agitação e propaganda. Inclusive, eu fiz dois filmes, na época eu estava 

começando a trabalhar com cinema, eu fiz dois filmes, na época, bancados pelo Grêmio.  

Um deles diretamente, que foi “Universidade em Crise”, e o outro indiretamente, 

porque quem assinou a produção foi o cursinho do Grêmio. E esse segundo filme se 

chamava “Um Por Cento”, e ele tratava, exatamente, da questão dos excedentes, e do 

vestibular como um instrumento de elitização da Universidade. 

O que é central, nisso tudo, é que o Golpe, que foi tramado contra o campus da 

Maria Antônia, ele já vinha sendo preparado, já vinha sendo gestado, há um bocado de 

tempo.  

Durante todo esse período o Mackenzie, do outro lado da rua, servia de ponto de 

provocação em relação à Maria Antônia. E é claro que não eram os estudantes do 
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Mackenzie, porque havia uma Esquerda significativa dentro do Mackenzie, mas era, 

principalmente, o CCC, o conhecido Comando de Caça aos Comunistas, que tinha 

inteira liberdade de circular pelo Mackenzie, utilizar os laboratórios do Mackenzie, de 

utilizar as salas do Mackenzie, ou seja, a Reitoria do Mackenzie permitia que o CCC 

preparasse as coisas, pra desferir um golpe na Maria Antônia.  

Esse golpe foi ensaiado várias vezes. Quando da invasão, já em 1964, nos dias 

que se seguiram ao Golpe, membros do CCC entraram junto com a polícia na Maria 

Antônia, e destruíram o Grêmio. Quando a gente chegou lá, estava tudo quebrado, as 

cadeiras, as mesas, o projetor de cinema, estava tudo quebrado, arrebentado, e já tinham 

sido os membros do CCC que tinham feito isso. 

Bom, em 1968, com a radicalização que estava acontecendo no Brasil inteiro, e 

eu entendo que, como parte de um processo de radicalização das lutas dos juvenis no 

mundo todo, aqui, inclusive, existe opiniões contraditórias.  

Quando eu fiz o filme, entrevistei muita gente, e tem muita gente que diz que o 

Maio de 1968, na França, não teve nenhuma interferência na radicalização do 

movimento estudantil no Brasil, e tem muita gente que diz que teve, e que foi um 

exemplo para o desenvolvimento do movimento estudantil, naquele período. 

É preciso, também, considerar, que nesse momento existiam diversas 

organizações clandestinas de Esquerda, que atuavam no movimento estudantil, e que 

tinham uma significativa presença na Maria Antônia.  

Inicialmente, logo na época do Golpe, existia principalmente a AP e o Partido 

Comunista, mas, muito rapidamente, o Partido Comunista vai sofrer cisões, e surge a 

Divergência Estudantil, no Brasil inteiro, mas dentro da Maria Antônia também. E o 

PCdoB passa a ter uma representação dentro da Maria Antônia, e há uma luta interna, 

no PCdoB, que gera a Ala Vermelha, da qual eu participei, e, praticamente, todo o 

movimento estudantil do PCdoB se transforma em Ala Vermelha. Então, o que passa a 

ser significativo, na Maria Antônia, é a presença da Ala Vermelha, que se aliou à 

Dissidência.  

Existiam várias outras organizações como a Polop, como os trotskistas, diversas 

facções trotskistas, mas, vamos dizer, a polaridade essencial em termos de organização 

era entre a AP, e a Dissidência e seus aliados.  

Isso dentro de uma situação em que já se começava a discutir, bastante 

intensamente, a utilização da luta armada como forma de luta contra a ditadura. Essa 
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discussão se fazia de uma maneira bastante aprofundada, eu diria, intensa mesmo, 

dentro do movimento estudantil, particularmente em locais como a Maria Antônia. 

Para abreviar esse relato, em julho, final de junho, julho de 1968, depois de uma 

passeata que percorreu todo o centro da cidade, houve uma decisão, dos estudantes, de 

ocupar a Maria Antônia. Essa ocupação da Maria Antônia era, no entender dos 

estudantes, uma forma de defender a Maria Antônia contra as provocações, e contra 

aquilo que estava sendo tramado para a destruição daquele local que era, 

estrategicamente, importante para o movimento estudantil. 

Essa coisa de ser estrategicamente importante é o seguinte, ali você estava perto 

do centro da cidade, e qualquer coisa que você fizesse tinha uma repercussão imediata 

nos outros estudantes e na população, enquanto que, na Cidade Universitária, uma vez 

que ela estava propositadamente distante da cidade, e como ressaltou o Lobão, com toda 

a dificuldade de transporte que foi imposta a essa situação, era muito difícil mobilizar 

alguma coisa a partir da Cidade Universitária. 

Então, esse plano de acabar com a Maria Antônia e levar os cursos da Faculdade 

de Filosofia para a Cidade Universitária, já era um algo que se entrevia nos projetos da 

ditadura e, exatamente para contrapor a isso, o movimento estudantil ocupa a Maria 

Antônia, em julho de 1968. 

Particularmente, eu acho que a ocupação da Maria Antônia tem muito a ver, 

como exemplo, com a ocupação das universidades, no Maio de 1968, na França. Assim, 

nós aprendemos uma forma de luta, uma tática, que poderia ser significativa.  

Então, a Maria Antônia foi ocupada, a partir de agosto as aulas foram retomadas, 

ou seja, a ocupação não impediu a continuidade das aulas na Faculdade, e embora a 

propaganda da ditadura tenha tentado caracterizar, o tempo inteiro, aquilo como produto 

de uma baderna estudantil, é preciso que a gente tenha muito claro de que a ocupação da 

Maria Antônia foi, extremamente, bem organizada. 

Havia, dentro da Maria Antônia, uma direção da Ocupação, que se articulava em 

torno do Grêmio, e essa estrutura organizativa incluía comissões voltadas para diversas 

atividades, desde a comissão de alimentação, que tinha como tarefa conseguir alimentos 

e prepará-los para servir aos ocupantes, até a comissão de segurança, cujo objetivo era 

vigiar o entorno, para saber se alguma invasão da polícia, ou do CCC, se articulava, e 

criar métodos de defesa em relação a isso. Nessa época, se compraram muitos rojões. 
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Bom, em outubro, no comecinho de outubro de 1968, já a partir de setembro de 

1968, o volume de provocações, por parte do CCC, se torna cotidiano. Passavam à noite 

pela Maria Antônia e disparavam tiros contra a fachada da escola, durante o dia faziam 

provocações diretas, aos alunos que continuavam indo à Maria Antônia.  

E a coisa tendeu a se radicalizar, porque com a proximidade do congresso, do 

30º Congresso da UNE, foram organizados piquetes na Rua Maria Antônia, como em 

vários outros pontos da cidade, mas ali na Rua Maria Antônia era um desses pontos. 

Piquetes para pedir contribuições, voluntárias, dos motoristas dos carros que passassem 

pela Maria Antônia, o que criava certo engarrafamento. E como muitos dos alunos do 

Mackenzie tinham carros, coisa que era mais rara entre os alunos da Maria Antônia, eles 

ficaram incomodados com isso, e o CCC passou a fazer provocações diretas, em relação 

aos alunos que estavam nos piquetes. 

No dia dois de outubro eles entraram em conflito direto, estabeleceu-se uma 

briga entre os membros do CCC, que estavam por ali, e os participantes do piquete que, 

naquele dia, eram secundaristas que estavam apoiando o movimento. 

Reza a lenda, estabeleceu-se um mito em torno desse conflito, que os 

secundaristas que estavam ali, fazendo o piquete, eram do nordeste, e eram bons de 

capoeira. E a ideia é que eles teriam dado uma sova no pessoal do Mackenzie, o que 

provocou, horas mais tarde, uma incursão do pessoal do CCC, mais violenta e já 

armada, com o que a comissão de segurança da Maria Antônia estabeleceu um cordão 

de isolamento, em torno da Faculdade, houve uma tentativa de parlamentação, esse 

cordão de isolamento foi, algumas vezes, recuado para evitar entrar na provocação. 

Mas a provocação estava armada, para desencadear o conflito ali, e aí começa o 

que ficou conhecido, posteriormente, como “Batalha da Maria Antônia”. Quer dizer, os 

membros do CCC, apoiados por uma série de alunos do Mackenzie tentaram invadir a 

Maria Antônia utilizando rojões, coquetéis-molotovs e etc., pedras, foram rechaçados 

pela reação dos alunos da Maria Antônia, voltaram para dentro do Mackenzie, e foi a 

vez dos alunos da Maria Antônia atravessarem a rua, para tentar invadir o Mackenzie. 

Então, nesse primeiro dia houve trocas de rojões de um lado para outro, explodia 

uma coisa aqui, explodia outra lá, e alguns raros coquetéis-molotovs, que foram atirados 

de ambos os lados. A briga amainou durante a noite, mas no dia seguinte, no dia três, 

ela se radicalizou, a briga se tornou numa luta aberta, com várias idas e vindas entre a 

Maria Antônia e o Mackenzie, até que, por fim, chegou um momento em que, 
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praticamente, os estudantes da Maria Antônia ocuparam a rua e tentaram invadir o 

Mackenzie, jogando coquetéis-molotovs, pedras e utilizando mesas, como escudos, para 

evitar o que vinha do Mackenzie, e etc. 

Foi a partir desse momento que o CCC, especificamente, começou a utilizar 

armas de fogo contra a Maria Antônia. Há fotografias que mostram diversos membros 

do CCC entrincheirados no telhado do Mackenzie, com revólveres e fuzis, e a Maria 

Antônia ficou crivada de balas, diversos lugares da fachada da Maria Antônia ficaram 

com marcas de bala.  

A coisa estava ficando complicada, mas o pessoal não recuou, pelo contrário, 

havia um prédio em construção, ao lado do Mackenzie, prédio esse que, se subindo 

pelos andaimes para o primeiro andar, era possível jogar coquetéis-molotovs dentro do 

Mackenzie. 

Só um parêntese, enquanto tudo isso acontecia, a cavalaria da Força Pública 

estava estacionada no extremo da Maria Antônia, sem intervir, deixando a briga se 

estabelecer claramente. 

Então, vários estudantes, inclusive secundaristas, subiram por esse prédio para 

jogar coquetéis-molotovs no pátio do Mackenzie, e então, alguns membros do CCC, 

algumas pessoas dizem que foi um membro do CCC, chamado Osni Ricardo, que atirou 

e matou um estudante secundarista chamado José Guimarães. 

A descida do corpo do estudante, para a rua, criou uma comoção muito grande, o 

pessoal do Mackenzie e do CCC aumentou o volume de fogo, os tiros que estavam 

sendo dados contra a Maria Antônia, e começou a ficar claro, para toda a liderança do 

movimento ali, que ou se partia para o enfrentamento desse grupo armado do CCC, o 

que, provavelmente, iria provocar muitas vítimas, um razoável derramamento de 

sangue, ou se tomava uma atitude diferente, que seria tirar as pessoas da Maria Antônia, 

e levá-las para fazer uma passeata, que se dirigisse ao centro da cidade, para protestar 

contra o que estava acontecendo. 

Essa decisão acabou sendo tomada, tem uma foto famosa, em que aparece o Zé 

Dirceu e o José Eli da Veiga com a camisa manchada de sangue do estudante 

assassinado, fazendo a convocação para a passeata sair em direção ao centro da cidade.  

A maior parte das pessoas que estava na rua, e dentro da Maria Antônia, seguiu 

essa passeata, que era a ideia, exatamente, para fazer um recuo que não permitisse 

outras mortes. E nesse momento, quando a passeata sai levando a maior parte dos 
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alunos da Maria Antônia, a cavalaria desce, os membros do CCC atravessam a rua e, 

com o apoio da Força Pública, invadem o prédio da Maria Antônia, que já tinha 

diversos focos de incêndio provocados por coquetéis-molotovs. 

No momento seguinte, eles tomam o prédio da Maria Antônia, as últimas 

pessoas que tinham ficado dentro do Maria Antônia vão saindo do prédio, e muitas 

foram presas, exatamente, nesse momento ao sair do prédio, já depois dessa invasão 

policial, e em seguida chegam os bombeiros, que acabam apagando o fogo na Maria 

Antônia e ocupando, definitivamente, o prédio. 

Essa passeata que saiu da Maria Antônia foi, talvez, uma das passeatas mais 

selvagens que foram feitas durante o movimento estudantil, porque os estudantes 

estavam muito motivados, estavam profundamente chocados com a morte do 

secundarista. E demonstraram isso através das ruas da cidade, virando e queimando 

todos os carros, de chapa branca, fossem policiais ou não, durante o trajeto. Então, a 

cidade ficou coalhada de focos de incêndio e parecia um campo de batalha. 

É claro que, depois, a passeata acabou enfrentando a cavalaria e teve que se 

dispersar, e, nesse momento, a Maria Antônia estava ocupada pela Força Pública e pelos 

bombeiros, e com isso, o plano da Repressão, de acabar com aquele foco de agitação ali 

no centro, ganhou, tornou-se realidade. 

No filme, que vocês estão vendo aí algumas imagens, eu concluo que a Batalha 

da Maria Antônia foi uma espécie de auge do movimento estudantil, um momento em 

que o movimento estudantil comprovou a sua capacidade de mobilização e de 

enfrentamento, mas, ao mesmo tempo, foi o começo do fim dessa fase do movimento 

estudantil porque, basicamente, se perdeu aquela posição estratégica, que era a 

Faculdade de Filosofia na Rua Maria Antônia. 

Os cursos foram todos mandados para a Cidade Universitária, a maioria dos 

quais de forma absolutamente improvisada, o curso de Ciências Sociais foi para os 

barracões que tinham lá na Cidade Universitária, e o centro da agitação estudantil se 

transferiu para a Cidade Universitária, principalmente para o Crusp, e é de lá que as 

últimas providências para o congresso da UNE são tomadas. E o congresso da UNE 

acontece oito dias depois da batalha, ele já vai acontecer oito dias depois da batalha, o 

Congresso de Ibiúna. 

Mais de 800 delegados foram para Ibiúna, para uma plenária que foi construída 

ao ar livre, numa encosta, e chovia muito, fazia frio, então, eram condições 
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extremamente ruins para todo mundo, ali. E para completar, depois de dois dias a 

Repressão localizou onde era o Congresso, foi lá e prendeu, praticamente, todo mundo.  

Quase ninguém conseguiu escapar daquela redada da Repressão. Inclusive 90% 

da liderança do movimento, tanto o pessoal da AP, quanto da Dissidência, quanto da 

Ala Vermelha, quanto da Polop, etc., todo mundo foi apanhado lá.  

E aí, o movimento estudantil sem liderança, que estava presa, ou com uma 

liderança absolutamente rarefeita, porque os que ficaram fora é que começaram a tentar 

reconectar os pontos de ligação, o movimento estudantil perdeu o impulso e, no ano 

seguinte...  

Bom, em seguida veio o AI-5, o Crusp, onde ainda se resistia, foi invadido, e o 

movimento estudantil sofreu a sua maior derrota, durante o período da ditadura, sendo 

que diversos militantes do movimento estudantil, que tomaram consciência dessa 

derrota naquele momento, partiram para a clandestinidade e entraram na luta armada. O 

ascenso das organizações, e das operações de luta armada no Brasil, em 1969, tem 

muito a ver com a destruição do movimento estudantil, naquele momento.   

Agora, como o nosso tema é a destruição da Maria Antônia, eu acho que eu já 

dei um quadro geral de como a coisa aconteceu. Eu só queria dizer, para terminar, que 

muita gente fala disso aí, como se os estudantes tivessem radicalizado demais, até o 

ponto em que a ditadura resolveu intervir. Eu acho isso uma besteira. 

A intervenção da ditadura, o golpe contra o movimento estudantil, o AI-5, e tudo 

o que teve decorrência daí, já estava pronto, já estava preparado, eles não precisavam da 

resistência dos estudantes para desfechar esse golpe, dentro do Golpe. É bom sempre a 

gente lembrar, que quando a Direita precisa fazer alguma coisa, ela mesmo providencia 

o pretexto. 

O incêndio do Reichstag pelo Hitler, pelas SS, ou, seja lá quem for que tocou 

fogo no Reichstag foi a senha necessária para o domínio nazista da Alemanha. Isso é 

exemplar, quer dizer, a Direita sempre trabalha assim, a gente sempre tem que estar 

extremamente vigilante, para perceber quando golpes desse tipo estão em preparação e 

em andamento, porque é exatamente isso, não é a provocação da Esquerda que provoca 

os golpes da Direita, a Esquerda se defende contra esses golpes. É isso. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Acabou a eleição, passando 

a eleição, para não confundir com o calendário eleitoral, nós vamos fazer uma 

homenagem a você por tudo o que você contribuiu. Obrigado. (Palmas.) 

Principalmente por esse seu último filme. Muito obrigado. Obrigado, mesmo. 

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Só quero esclarecer que esse último filme é um 

longa-metragem de ficção, que eu terminei agora, teve uma única projeção pública, até 

o momento, que foi no Festival Latino-Americano de Cinema de São Paulo, essa 

projeção foi no Cine SESC, e que é um filme sobre a tortura.  

É um filme ficcional sobre a prática da tortura, pela ditadura, durante o período 

ditatorial. Ele conta a história de quatro militantes da Esquerda armada, que são presos 

pela Operação Bandeirante, e extremamente torturados durante uma semana. É 

basicamente essa, a história do filme. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Passou a eleição, pelo 

menos o primeiro turno, a gente faz uma retrospectiva da sua contribuição 

importantíssima. Muito obrigado.  

 

O SR. RENATO TAPAJÓS – Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Quem está com mais 

urgência? O Scavone ou o professor? Tudo bem? Professor.   

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Bom, em relação aos colegas que 

já falaram, eu sou meio dinossauro, assim, porque comecei as mesmas coisas que eles 

fizeram, bastante antes da ditadura.  

Quem eu sou? Eu sou médico psiquiatra, formado pela USP, e fui também aluno 

da Filosofia, da FFLCH, na Maria Antônia, participei de algumas coisas na Maria 

Antônia, mas todas elas um pouco anteriores a esse período da ditadura, propriamente. 

Não consegui terminar Ciências Sociais, terminei só medicina, porque não dava 

tempo de fazer as duas coisas, mas depois tentei fazer pós-graduação em Ciências 

Sociais, mas aí não foi mais possível, porque foi transferido lá para baixo, e não dava 

mais tempo. 
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Mas enfim, só para me localizar, porque o que eu posso dizer aqui seria uma 

contribuição, um pouco, para a história, que a gente está, aos poucos, alinhavando aqui, 

através de uma porção de referências, uma porção de discursos, de uma porção de gente. 

Eu não vou ser longo, mas eu vou tentar resumir aquilo tudo que eu acho que pode ser 

interessante para essa história.  

Na época nossa de política universitária, que foi ainda antes da ditadura, isso foi 

nos anos 1950, a política universitária, nessa época, era muito importante, a gente tinha 

muito apoio da mídia, sobretudo dos jornais, etc.  

E o que a gente fez nessa época, a UNE era muito importante e a UEE também. 

Eu fui presidente da UEE, fui conselheiro da UNE na época, e o que a gente fez vocês 

talvez nem se lembrem, talvez os mais velhos sim, foi a campanha do petróleo, “O 

Petróleo é Nosso”, da Petrobras, que era uma campanha nacionalista, mas sempre, 

evidentemente, com tintas de Esquerda. E isso tudo foi marcando o movimento 

universitário da época, porque era um movimento nacionalista de Esquerda. 

Então, isso aí a gente até chegou a fazer aqui em São Paulo, a gente construiu 

em frente ao Teatro Municipal, no meio da rua, uma casa, que era “a casa da Petrobras” 

e que, na época, isso atrapalhava completamente o trânsito, mas, nessa época, o Exército 

era nacionalista. Então, o Exército nos ajudou, e botou em frente a essa casa, sempre, 

um soldado de sentinela, e então a polícia, a Força Pública não teve coragem de tirar a 

casa e nem tirar a gente de lá, e essa casa permaneceu lá durante 15 ou 20 dias, fazendo 

propaganda da Petrobras.  

É importante, então, que a gente tinha uma participação que era não só na 

cidade, não só nacional, mas inclusive internacional, na medida em que a gente 

participava de uma coisa que existiu na época, que era a União Internacional dos 

Estudantes, era uma união de Esquerda, dos estudantes de Esquerda, que não chegou a 

ter um tamanho tão grande, mas foi bastante importante, sobretudo nos países de 

Esquerda. Na América Latina teve pouca repercussão, a não ser em Cuba, em Cuba foi 

muito bem recebido.  

O que mais? Interesse para nossa história. A partir disso aí, vocês viram o 

primeiro vídeo que foi colocado aqui, em que o companheiro aqui falou, falava muito 

das pressões que se sofria, que se fazia, na Universidade, contra as pessoas, contra os 

professores, contra os funcionários, de maneira a fazer com que eles ou desistissem ou 
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ficassem quietinhos e não complicassem mais a vida do pessoal, isso já dentro do 

período da ditadura. Comigo aconteceu, exatamente, uma coisa assim. 

Eu sou médico psiquiatra, e estava na psiquiatria do Hospital das Clínicas, da 

Faculdade de Medicina da USP, e eu sofri exatamente esse tipo de pressão. Que de 

todas as coisas que eu gostaria de fazer, eu sou professor, quando eu organizava o curso 

de pós-graduação, diziam, “Não, muito bom, o seu curso é muito interessante, mas 

vamos deixar para o ano que vem”. E, assim por diante, todas as coisas que eu tentava 

fazer. 

A gente organizou, na época havia o curso experimental de medicina, que ia ser 

iniciado na Cidade Universitária, e eu era para ser professor de psiquiatria, mas aí a 

Congregação se reuniu e falou, “Não, deixa para depois, você está tão ocupado, deixa, 

vamos por outro professor”. E, assim por diante, isso ia acontecendo. 

Uma porção de coisas desse tipo, isso aí, na época, existia, não sei como é que é 

hoje isso aí, uma figura jurídica que se chama “despedida indireta” que é isso aí, que é 

de criar uma situação tão insuportável que o funcionário, o empregado, pede demissão. 

E foi o que eu fiz, pedi demissão e fui embora. Nem sei se eu fiz bem, se eu devia ter 

permanecido lá, enchendo o saco deles, mas o meu encheu primeiro, e fui embora. Mas 

isso pra contar esse pedacinho da história. 

Outra coisa, na nossa época de política universitária, a gente foi criando um 

grupo hegemônico, que era um grupo, a JUC, JUC quer dizer Juventude Universitária 

Católica, que existia naquele tempo, a UJC, que era a União da Juventude Comunista, e 

mais os que se chamavam Independentes, que, na época, não eram nem católicos e nem 

comunistas, mas era um grupo grande, que virou “Grupão”. Esse Grupão foi a primeira 

semente da AP, e por isso é importante para a história. 

A Ação Popular começou a partir desse Grupão, que foi se desenvolvendo, deu a 

AP, e depois todos os desenvolvimentos da AP, que todo mundo conhece mais ou 

menos, ou deveria conhecer, que foi um pouco falado já, aqui, pelo Renato. Então, isso 

me parece que é importante, para ficar registrado para a história. 

O que mais que a gente fez? A gente, isso é uma coisa importante, agora já 

médico, nos anos 1970 eu organizei um grupo de médicos para tratar dos torturadores. 

Isso tinha que ser, evidentemente, clandestino. Dos torturados, (Risos.) não dos 

torturadores, Deus me livre.  
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Isso, evidentemente, tinha que ser clandestino. Então, isso aí acontecia assim, eu 

era médico do HC e as pessoas, isso eu tinha combinado com o Betinho. O Betinho todo 

mundo sabe quem é, devem se lembrar dele. Então, o Betinho, que foi com quem eu 

combinei, mandava, ele, e depois não sei mais quem, as pessoas lá do grupo político, 

mandavam as pessoas me procurar no meu consultório ou no Hospital das Clínicas, 

encaminhados pelo Dr. Paiva. O Dr. Paiva não existia, mas quando vinha alguém pelo 

Dr. Paiva, eu já sabia do que se tratava.  

Então, eram pessoas que tinham sido torturadas bastante, e que chegavam com 

distúrbios psíquicos muito graves, eu não recebia as pessoas, propriamente, com 

distúrbios físicos, esses eram encaminhados para outro lugar, mas os com distúrbios 

psíquicos graves eram encaminhados a mim. E como não dava tempo de eu tratar de 

todo mundo, eu criei um grupo de médicos que aceitavam tratar essas pessoas, e então a 

gente tratava, nos mais diversos lugares, alguns no consultório, alguns no hospital, 

alguns em minha casa, porque eu morava sozinho no apartamento, e no meu 

apartamento. 

O Betinho mesmo, por exemplo, fez psicoterapia em restaurantes, comigo, a 

gente combinava para almoçar, e durante o almoço era terapia, e eu que pagava, porque 

ele não tinha dinheiro. E teve muitas situações equivalentes e que foram muito 

importantes, e deu para ajudar muita gente.  

E a gente montou um esquema, em que eu não sei o nome de ninguém, tirando o 

Betinho, que evidentemente eu já conhecia, e o Vinícius Caldeira Brant, eu acho que 

muitos de vocês conheceram também, e que eu também já conhecia, tirando os dois, eu 

não sei o nome de ninguém, porque já chegavam com codinome. E então, se alguém me 

pegasse, eu poderia dizer que foi o João Paulo, mas quem é o João Paulo, sei lá, era o 

codinome de alguém que tinha me procurado. 

Isso durou um tempo bastante grande. Nos anos 1970, um pouquinho antes 

também, em 1968, 1969, 1970. Tempo bastante grande. E chegou uma época em que já 

era muito desesperado o trabalho, porque as pessoas estavam só sobrevivendo. Você 

chagava no ano de 1975, 1976, na maior parte, as organizações estavam muito 

desmontadas, e então o cara já tinha muita dificuldade para trabalhar, e uma boa parte 

deles estava vivendo para sobreviver. 

Então, o trabalho não era só ajudá-los psiquicamente, etc., mas era ajudá-los, 

também, a ir embora. Então, eu consegui dinheiro, consegui formas de fazer com que 
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eles pudessem fugir do Brasil, é o que a gente conseguiu fazer com muita gente. Isso é 

bom que fique registrado na história, porque é mais uma coisa importante dessa época. 

Mais um pouquinho, já quase no fim da ditadura, perto do fim da ditadura, a 

gente conseguiu, nessa época eu continuei a minha vida de médico e de política, dentro 

da política médica, então a essa altura eu era presidente, vice-presidente do sindicato 

dos médicos, e membro do Conselho Regional de Medicina. O que aconteceu? 

Aconteceu que a gente tentou recriar o movimento político, movimento 

organizador, organizado, da sociedade civil, que tinha sido desmontado pela ditadura. 

Então, a gente foi tentando tomar, aos poucos, as instituições médicas, as que estavam 

ao nosso alcance. Então, nós conseguimos tomar o Conselho Regional de Medicina e o 

sindicato dos médicos. O Conselho Federal de Medicina a gente não conseguiu na 

primeira vez, só depois. Tanto que, não sei se vocês se lembram do Shibata? Muita 

gente deve se lembrar do Shibata.  

O Shibata, nós cassamos o registro do Shibata no Conselho Regional de 

Medicina, mas no Conselho Federal de Medicina ele foi “descassado”, e voltou a ser 

médico outra vez, e a gente tinha deixado. E aí, a gente ainda não teve força no 

primeiro, só em uma segunda gestão.  

Eu permaneci no Conselho Regional de Medicina durante 10 anos, e a gente 

andou fazendo todas essas coisas. Inclusive, se vocês se lembram do vídeo que foi 

mostrado aí, em que ele falou do Código de Ética da Universidade, nós reformamos o 

Código de Ética Médica, e conseguimos, nessa época, fazer um código de ética bastante 

progressista para a época. Eu acho que ele até precisa, ainda, de mais reformas, eu não 

sei bem como ele está hoje, mas a gente conseguiu fazer um código de ética 

progressista, bem diferente do que existia antes, de ética médica, a gente não tinha força 

para mexer no Código de Ética da Universidade. 

Deixa ver o que mais seria importante de falar. Eu tenho a impressão que, a 

outra coisa que eu acho que é bastante importante de falar, e que é um pouco a razão de 

ser desse encontro, é como é que era estruturalmente e, sobretudo, como era a atmosfera 

da Universidade nessa época, tem muitas coisas que valem a pena lembrar. 

Eu estava no Hospital das Clínicas, e não posso mais dizer como era essa 

atmosfera antes. Antes, é quando eu era estudante, era uma atmosfera boa, porque não 

tinha acontecido o Golpe ainda. A gente tinha liberdade, tinha muita caretice, mas tinha 

liberdade, era diferente, a caretice não era repressão, era caretice, mesmo. 
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Era época, ainda, dos catedráticos, dos grandes príncipes, que eram os donos das 

cadeiras, que sabiam tudo, não sabiam nada, mas era como se soubessem tudo e tal, e a 

gente tinha quase que prestar a vassalagem aos catedráticos, era um pouco assim que 

funcionava. Mas não era repressão, era caretice mesmo, propriamente dita, dava para 

fazer muitas coisas, desde que não se discutisse muito o poder e a sapiência do 

catedrático. 

Mas então, quando depois do Golpe, depois da ditadura, que muita coisa mudou, 

muitos professores foram mandados embora, muita gente foi presa, muita gente 

desapareceu, como vocês sabem, muita gente morreu, a gente nem tinha mais a lista das 

pessoas todas, como foi dito, como o Lobão disse aqui, a gente não sabe quem, muitos 

colegas desapareceram.  

E, surpresa, muitos dos professores que eram muito boa gente, simpáticos, de 

repente eram dedos-duros. Muitos deles estavam dedando colegas para o DOPS, para a 

polícia, etc., isso era uma coisa surpreendente. Até dentro da psiquiatria, que era um 

grupo relativamente pequeno, tinha um dos professores, que eu não posso dizer o nome 

porque eu não tenho uma prova, mas que era um informante do DOPS e que, 

claramente, dedava qualquer tipo de atitude que ele considerava antiditadura, anti 

qualquer coisa, antiditadura, para ele, porque ele era um cara muito pouco, muito 

limitado inteligentemente. 

E outros professores, que eram muito ricos, que participavam também da 

Universidade, se dizia que eram financiadores da OBAN, também não posso dizer 

fulano de tal, etc. e tal, porque eu não tenho prova disso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Era na Faculdade? 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Na Faculdade, na Faculdade de 

Medicina. Só que eu não posso dizer quem, eusó posso dizer que o que se dizia era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eles declaravam que os seus 

familiares eram financiadores da OBAN?  
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O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Não, que alguns professores que 

eram muitos ricos, da Faculdade, não havia muita gente muito rica, então dá para 

procurar, mais ou menos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E aquele pessoal que era 

Instituto do Fígado lá, o pessoal do Silvano Raia, aquele outro, como é o nome daquele 

cara lá, do Fígado, que é um...  

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Do Fígado, é o Silvano Raia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, mas tinha outro, que 

era assistente dele lá, que era um torturador declarado.  

Bom, mas e aí professor, era esse o ambiente lá, porque o senhor era do Instituto 

de Psiquiatria?  

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Eu era do Instituto de Psiquiatria, 

e lá então, aos poucos, foi ficando uma atmosfera assim, que deixou de ser... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não era bom o ambiente lá, 

não é, professor? 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Pois é, era muito bom antes, era 

um ambiente... Tinha essa coisa, que era uma psiquiatria um pouco antiga, a que se fazia 

lá, quer dizer, era uma psiquiatria puramente biológica, medicamentosa, etc. e tal, em 

que não se aceitava muito as coisas dinâmicas. Psicanálise, por exemplo, era bobagem 

ou pecado. 

Então, não existia psicanálise, não era para fazer isso, que era uma bobagem. 

Psicólogo, ou qualquer outro, a pessoa que quisesse trabalhar com a saúde mental, que 

não fosse médico, era considerado paramédico, portanto muito pouco importante, e não 

servia para quase nada. 

Então, essa atmosfera, que isso já existia antes da ditadura, uma atmosfera 

pobre, do ponto de vista intelectual, mas depois da ditadura, além de pobre, ficou pobre 

e repressiva.  
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Então, ficou muito pior ainda, porque aí, a possibilidade de você fazer qualquer 

coisa nova era perigosíssima, tanto que a gente fez, nos anos 1970, exatamente em 

1970, nós organizamos um congresso de psicodrama. 

 Então, era totalmente novidade, tudo ao contrário do que era a psiquiatria 

tradicional, e do que era, inclusive, a psicanálise. Porque a psicanálise, embora fosse 

uma coisa mais adiantada, também era reacionária, na medida em que era elitista, era 

quase impossível ser psicanalista, porque custava caríssimo. Então, era só para gente 

muito rica, que podia aguentar cinco, seis anos de psicanálise, quatro vezes por semana, 

custando caríssimo, porque havia meia dúzia de terapeutas didatas, e tinha que ser com 

eles a terapia. 

Então, a psicanálise também era, e inclusive a psicanálise não queria entrar, a 

gente que queria trazer a psicanálise para a Universidade, a psicanálise não queria entrar 

porque ela queria continuar privada, e continuar sendo propriedade de um pequeno 

grupo, porque dava grandes lucros. E, além disso, com isso eles podiam também, de 

alguma maneira, fortalecer a ideia de que bom mesmo é o privado, a privatização das 

coisas é muito melhor do que as coisas governamentais, que era essa a cabeça da 

psicanálise. 

Então, hoje já modificou a psiquiatria da USP, ela é moderna. Só que esse 

moderno ficou ao contrário do que deveria ser, porque o moderno, hoje, é ditado pelos 

laboratórios e produtores de insumos, todo mundo sabe disso.  

É o famoso funcionamento, que tem uma lista de doenças americanas, que é o 

DSM-5 agora, que é quase uma espécie de bíblia, em que você tem, se você tiver 10 

sintomas de uma determinada lista, você tem o diagnóstico X, que corresponde ao 

remédio X, ponto final, e estamos conversados. E não importa se você é corintiano, é 

casado, se você está triste ou alegre, o que importa é que você vai tomar o remédio X, e 

acabou. Mas enfim, isso é outra história, e não tem nada a ver com isso aqui. Isso é uma 

bronca particular, minha, como psiquiatra.  

O que mais que eu posso falar? Eu tenho a impressão que, assim de mais 

significativo, que mais pudesse ajudar a construir a história que vai sendo construída 

aqui nessa Comissão, eu acho que é isso que eu poderia dizer. Não sei. Se tivesse 

alguma pergunta, eu até diria.  

Tem alguns nomes, até, que eu gostaria de lembrar, desses médicos que 

ajudaram a lidar muito com esses torturados. Eu só posso dizer os nomes desses dois, 
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porque os outros eu não tenho autorização para dizer. Um deles já morreu que era o 

Pedro Paulo Uzeda Moreira. O outro está vivo, que se chama Domingos Lalaina Junior, 

esse ia à prisão tratar do pessoal. E os outros eu não posso dizer, porque não está 

permitido. 

Enfim, eu acho que é mais ou menos isso que eu tenho para dizer. Eu sempre 

gosto mais de fazer debate, do que discurso. Aqui é discurso, não é debate, não é? 

Então, é só isso. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professor, eu só queria fazer 

uma pergunta. E o Juqueri, hein? Por que ninguém abriu o Juqueri, até hoje? 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Bom, o Juqueri é outra história. O 

Juqueri era um campo de concentração enorme, desde sempre. Quando o Juqueri foi 

criado, isso não tem segredo, era uma fazenda enorme, quando foi isso, isso foi desde o 

começo do século, no século passado, ele foi criado para, inicialmente a ideia era para 

receber os imigrantes que enlouqueciam.  

Porque havia certo mal-estar dos países de onde os imigrantes vinham, 

sobretudo da Itália, na época, porque eles não tinham tratamento adequado, só que não 

existia, mesmo, tratamento adequado em psiquiatria, naquele tempo, o tratamento era a 

internação, internava e pronto. 

Mas aos poucos, começou a se ampliar muito, então, o Juqueri chegou a ter acho 

que 10 ou 20 mil pessoas internadas, porque ele tinha colônias, era uma fazenda enorme 

que tinha colônias, e em cada colônia tinha mil, dois mil doentes, que acabavam ficando 

meio esquecidos, porque tinha, por exemplo, mil doentes e um médico, dois 

enfermeiros. Fazer o quê? Não tinha muito que fazer, mas também, apesar disso, mesmo 

que fosse 10 doentes não tinha muito que fazer, porque não se sabia o que fazer. Bem 

no começo do século, o que se fazia era sempre internar e pronto, e esperar que, talvez, 

a internação ajudasse e etc. 

Por que não se mexeu tanto no Juqueri? Mexeu, o Juqueri foi parcialmente 

desativado. Eu não tenho os números, não sou capaz de dizer, mas ele ainda existe e 

ainda não é uma coisa muito favorável, muito simpática, mas ele está melhor e está 

menor, isso eu sei. Agora, saber, com mais detalhes, como é que está funcionando hoje, 

só eu for fazer uma pesquisa. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



116 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Mas assim, no período da 

ditadura, e mesmo antes. 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Bom, aí tem uma história 

interessante, que o Juqueri tinha um cemitério do Juqueri, que era um cemitério 

diferente dos cemitérios da Prefeitura. Esse cemitério do Juqueri não era clandestino, 

mas ele era um cemitério em que se anotava, em um caderno, não os nomes das pessoas 

que morriam lá, teve isso.  

Na época em que eu estava no Conselho Regional de Medicina, a gente foi 

verificar isso e teve uma série de pessoas, presas como subversivas, que foram 

internadas no Juqueri, morreram no Juqueri e foram enterradas no Juqueri, e a gente não 

sabe bem do que morreram, porque morreram, e como é que foi. E isso ficou desse jeito, 

não houve uma pesquisa maior.  

Pode ser que, se ainda seja possível descobrir alguma coisa, eu não sei, mas na 

época isso a gente sabia, isso a gente verificou, que tinha esse tipo de coisa, assim como 

tinha essa internação de pessoas, sobretudo no Manicômio Judiciário, que era um 

inferno, tinha a internação de pessoas cuja grande loucura era ser subversivo. Isso 

aconteceu mais de uma vez.  

E o Manicômio Judiciário vocês podem, não sei se alguém tem uma ideia do que 

seja aquilo, é um inferno, era um inferno na época, total. Quer dizer, era mais do que 

uma prisão, porque era uma prisão onde se colocavam pessoas desequilibradas, que 

tenha feito crimes terríveis, e que não iam sair mais de lá, porque só poderiam sair se 

um psiquiatra desse o laudo dizendo que ele tinha cessado de ser perigoso. E nenhum 

psiquiatra tinha coragem de dar um laudo, dizendo que cessou a periculosidade de um 

cara que matou dois filhos e estrangulou a mulher e etc. Nenhum psiquiatra tem 

coragem, então não sai mais, mesmo. Quem entrou lá, quem entrava lá, ficava. 

Ele foi desativado, as pessoas foram transferidas para outros lugares, acho que 

espalhados, e no lugar do Manicômio Judiciário, agora é uma prisão, dentro do Juqueri, 

onde era o Manicômio Judiciário. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Última pergunta, professor, 

ainda nessa linha. 
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Como nós estamos falando da USP, o senhor falou do Shibata aí, do CRM, da 

cassação, dos recursos. Esse IML aí, aquele Departamento de Medicina Legal e o IML, 

é uma coisa não resolvida. Então, nós estamos trabalhando isso, o Baixo, lá na 

Comissão, lá na Saúde Pública, na Comissão, o Baixo está tentando, a Elzirinha, 

trabalhando essa questão dos médicos legistas, o Henrique Carlos está ajudando a gente, 

lá no CRM. Mas me deixa fazer uma pergunta. 

Agora, nós conseguimos aí a recuperação das ossadas de Perus, vai sair lá do 

Cemitério do Araçá, e finalmente foi montado um laboratório no Departamento de 

Medicina Legal de Antropologia Forense, lá na Unifesp.  

Aí, agora chegaram os legistas internacionais, os antropólogos, e outra vala foi 

descoberta, a vala dos indigentes, dos assassinados das execuções extrajudiciais, dos 

homens de rua, e essa parece que tem 3.000 ossadas. E o IML continua sendo o cartório 

dos assassinatos. 

Quer dizer, como se não bastasse o IML funcionar lá dentro do terreno da 

Faculdade de Medicina, a escola que produz essa, a cadeia de comando, como diz o 

Ivan Seixas, a cadeia de comando está do outro lado da rua, no Departamento de 

Medicina Legal. E nós estamos falando em Comissão da Verdade, e Comissão da 

Verdade da USP, e tal.  

E aí, professor? Isso aí, porque os legistas fizeram o que fizeram, eles continuam 

fazendo, quando tem essas chacinas eles continuam dando atestado de óbito como 

resistência, eu sei que têm outras pessoas para falar, mas eu precisava perguntar isso 

para o senhor, porque eu acho que o Brasil precisa resolver esse problema. 

O senhor viu, outro dia, o Paulo Malhães foi depor lá na Comissão da Verdade 

sobre o Rubens Paiva, voltou para casa, o esganaram, e o Departamento do Instituto 

Médico Legal do Rio de Janeiro diz que ele morreu de morte morrida, que ele tomou 

um susto e morreu do coração. Os caras ficaram seis horas dentro do quarto dele, 

interrogaram, o esganaram e a policia civil do Rio de Janeiro diz que ele morreu de 

susto. Seis horas, ele ficou trancado no quarto. 

Então professor, e aí? A USP, tudo bem que o senhor não é hoje professor, mas a 

USP vai conviver com esse Departamento de Medicina Legal, com esses assassinos 

todos, do passado e do presente? Fala um pouquinho sobre isso. 
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O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Eu não sei muito, porque não 

estou mais na USP faz tempo. Mas eu sei que esse Instituto de Medicina Legal sempre 

foi híbrido, ele era metade polícia e metade universidade. Então, a metade que é polícia 

não se tinha muito controle, eles faziam o que deveriam, entre aspas, fazer. E a parte da 

Faculdade, propriamente, era uma parte de pesquisa, se aprendia, eu passei pela 

Medicina Legal como aluno, a gente aprendia como era para fazer uma autopsia, enfim, 

tudo o que deve ser feito e como é que, cientificamente, você reconhece causas de morte 

e etc. 

Mas hoje eu não sei como é que está. Eu sei que é uma coisa meio híbrida, e 

então tem um pedaço da Faculdade que é da polícia e não é da faculdade, mas eu não sei 

dizer mais do que isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – O senhor pode dar um 

fechamento? 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Então é isso o que eu tinha para 

dizer, espero não ter chateado muito. 

 

O SR. – Professor, o senhor falou do suporte que o seu grupo dava, do lado da 

psiquiatria, aos torturados. O que é que o senhor sabe de outros grupos, que davam 

suporte, também, às vítimas de tortura, ou de ferimentos em situações de conflito, e 

tudo mais, que chegavam, e que eram atendidos por equipes de pessoas...  

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Então, a minha parte, o que 

chegava para mim era sempre o pessoal que tinha problemas de ordens psiquiátrica, 

psicológica, frequentemente muito grave, era isso. Os que tinham ferimentos, era 

quando não era o principal, era aquela coisa de pouca monta.  

Agora, eu sei que havia pessoas atendendo os torturados que tinham situações 

mais graves. Eu me lembro de um colega, por exemplo, que ele foi, entre aspas, 

sequestrado, e levado embuçado para um lugar que ele não tinha que saber onde era, 

onde havia pessoas feridas pela Repressão. E que ele cuidou cirurgicamente, fez uma 

série de coisas que tinham que ser feitas, e que eram coisas em pessoas que estavam 

muito gravemente feridas, e depois ele foi embuçado outra vez, e levado de volta.  
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E depois ele foi preso e ficou preso. Mas ele, de fato, ficou preso três ou quatro 

dias e deram álbuns e álbuns de fotografias para ele olhar, mas na realidade, eles 

estavam ganhando tempo para examinar o currículo dele, para ver se tinha alguma 

coisa. Quando eles viram que não tinha nada, soltaram, então. 

 

O SR. – O próprio Betinho foi operado. 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Ah sim, o Betinho foi operado no 

Hospital das Clínicas, com outro nome, e depois, inclusive era uma operação de muito 

risco, porque ele era hemofílico, então era uma operação muito grave que foi feita, e aí 

eu também posso falar o nome, pelo Danilo Prado Garcia, que é uma pessoa que está 

viva ainda, um cirurgião de mão-cheia. E depois, antes dele ter alta oficialmente, uma 

noite ele se vestiu e foi-se embora, porque senão correria o risco. E ele saiu inclusive, 

não sei se vocês conhecem o Hospital das Clínicas, pela parte de baixo do hospital, onde 

tem a Atlética, lá embaixo. 

Depois disso, aquela parte foi fechada, puseram uma cerca, e não podia mais 

sair. Agora já pode, tem portão e tal, mas teve uma época, muito grande, que ninguém 

mais passava por lá, só pelas partes de cima, que são fiscalizadas. 

 

O SR. – E do seu amigo Boanerges de Souza Massa , o senhor sabe alguma 

coisa? 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Bom, o Boanerges só sei que ele 

desapareceu, não sei mais nada. 

 

O SR. – Não conviveu com ele? 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – Convivi muito pouquinho, mas 

não sei nada dele. Sei que ele desapareceu, e eu acho que ele foi desaparecido. 

 

O SR. – É um mistério. 

 

O SR. ANTONIO CARLOS CESARINO – É um mistério. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Professor, muito obrigado. 

Obrigado, mesmo. (Palmas.) 

Queria pedir ao Ivan para assumir a Presidência, e ouvir o Zanetic e o Scavone, 

por favor. 

 

 

*    *    *  

 

Assume a presidência o Sr. Ivan Seixas. 

 

*    *    * 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Professor. 

 

O SR. JOÃO ZANETIC – Um bom final de tarde, já.  

E eu, também, agradeço à Comissão da Verdade pela oportunidade de estar 

participando desse importante evento sobre o legado que a ditadura deixou implantado 

na USP, tanto na sua estrutura formal de poder, estrutura de poder, quanto no 

relacionamento pessoal que os chamados poderosos têm com diferentes membros da 

comunidade “uspiana”. 

Eu, inclusive, ao longo das falas, principalmente do Lobão e do Renato, na 

segunda parte do que eu vou falar que é o depoimento, já que a primeira parte me 

pediram para falar algo sobre a participação da Adusp na resistência ao regime, dentro 

da Universidade.  

Se bem que ontem à tarde eu não pude estar aqui presente, mas de manhã já, o 

Modesto Carvalhosa, que foi o primeiro presidente eleito da Adusp, pôde falar algo. 

Mas eu queria aproveitar um pouco pra, isso pode ser uma viagem minha, fazer 

um paralelo entre um vice-reitor da USP e o reitor atual da USP, que vem da mesma 

Escola. 

E também mencionar, de passagem, para quem esteve aqui ontem de manhã, 

ouviu a colega da Faculdade de Educação da USP, Carmen Sylvia Vidigal Moraes, se 
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lembrar do educador Anísio Teixeira que, provavelmente, foi um dos assassinados 

também, pela ditadura, e que ela dizia que a memória dele era importante de ser 

levantada. 

Mas eu vou mencionar outro educador muito importante do Brasil, do século 

passado, que foi o Paulo Freire. E eu me lembro, no começo da década de 1970, ao ler o 

“Educação como Prática da Liberdade”, que foi publicado no Brasil em 1967, ele já 

estava exilado. Ele estava, nesse momento, vivendo no Chile de Eduardo Frei, é o Chile 

um pouco anterior ao Governo do Salvador Allende, ele sucedeu, o Salvador Allende 

sucedeu ao Eduardo Frei, e mesmo assim o Eduardo Frei estava fazendo uma espécie de 

reforma agrária, e o Paulo Freire escreve, depois, um texto importante baseado na 

reforma agrária, que se chamava “Extensão ou Comunicação?”. 

Mas no “Educação como Prática da Liberdade”, ele destaca, o Paulo Freire, e 

acho que isso é muito atual na história do Brasil contemporâneo, que a característica 

principal da sociedade brasileira, naquela época, era a sua inexperiência democrática. 

Era uma sociedade fechada, muito distante da prática de liberdade que o seu livro 

propunha. E eu creio, então, que o legado da ditadura não colaborou muito para 

amenizar essa carência democrática, na maioria dos embates e dos ambientes sociais. 

Eu digo que, embora vivenciemos práticas democráticas formais, como o 

período eleitoral atual, para a maioria das práticas cotidianas, de certa forma, nós 

estamos ainda em uma espécie de “democradura”. 

E como eu disse, dado o relacionamento tenso, autoritário e totalmente 

antiacadêmico do atual reitor Marco Antonio, não por acaso um nome de imperador, 

docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, eu gostaria de lembrar 

uma passagem de outro docente daquela faculdade, que desempenhou a função de vice-

reitor, já foi mencionado hoje pela manhã, pela Maria, ele foi vice-reitor da USP 

substituindo o reitor Gama e Silva, que aceitara o Ministério da Justiça do Governo 

ditatorial, sem se afastar formalmente da Reitoria, ele era reitor da USP e ministro da 

Justiça da ditadura, ao mesmo tempo, isso entre 1967 e 1969. 

Cabe lembrar que a nomeação de Hélio Lourenço de Oliveira, que no Conselho 

Universitário atuava como representante da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a 

nomeação dele como vice-reitor pelo governador Sodré ocorreu em 14 de outubro de 

1968, poucos dias depois do conflito armado, descrito pelo Renato, que desalojou a 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Maria Antônia. 
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Essa lembrança que eu quero fazer, o paralelo, aqui, de uma leitura de um 

pequeno texto do Hélio, ele descreve em detalhes a sua complexa nomeação, num 

depoimento que foi publicado apenas em 1995, em um livro em sua homenagem que foi 

organizado por Lólio Lourenço de Oliveira, Alberto Carvalho da Silva e o Antonio 

Candido. E esse livro tem o título do Hélio Lourenço de Oliveira, o período que ele foi 

reitor, 1968/1969, na verdade vice-reitor. Então o pequeno trecho desse livro, do 

depoimento do Hélio Lourenço.  

“Saído da Universidade”, ele está dizendo aqui, saído da universidade, ele no dia 

29 de abril, fruto do AI-5, redigido e assinado pelo Gama, que era o reitor, o Hélio 

Lourenço e várias dezenas de professores da USP, que incluía vários outros membros 

progressistas do Conselho Universitário, tiveram os seus direitos políticos e de 

cidadania cassados.  

“Deixei em mãos do diretor [diz ele] da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto, um depoimento para ser transmitido à sua Congregação, e dele destaco um 

parágrafo”, diz o Hélio, que é esse parágrafo. 

“Estou tranquilo quanto ao que de mim mesmo exigi, na posição que ocupei 

durante seis meses e meio, para corresponder ao que julguei de meu dever fazer. A 

Universidade, por sua elite intelectual e moral, trabalhou comigo, e apesar das extremas 

dificuldades, do período que me coube, usou de sua autonomia, pensou, decidiu e agiu 

com autenticidade. A visão que o posto me permitiu foi alentadora, a de uma grande 

Universidade, pelos homens de que dispõe, e pelo espírito público que os move”. 

Agora é que vem o paralelo, que eu faço com o reitor atual da USP. 

“Conheci, também, melancólicas exceções. Espero que estas, agitadas pelo 

afanoso carreirismo, não venham a multiplicar sua presença nos círculos centrais da 

Universidade, em detrimento das condições espirituais que aí devem ser preservadas, 

como garantia da recuperação”. 

Então, a gente vê que o retrato que ele fazia do CO de então, que era bem menor, 

como a Maria nos lembrou, hoje, a USP só tinha 17 unidades. Claro, a principal fatia de 

unidades, que vão surgir a partir de 1970, é o desmembramento da Faculdade de 

Filosofia com os vários institutos básicos, a Faculdade de Educação, e assim o número 

de unidades da USP duplica, praticamente, mas naquele momento, em 1968, eram 17 

unidades. 
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Então, o Conselho Universitário tinha cerca de 40 e poucos membros. Então 

aqueles 40 e poucos membros ele, Hélio Lourenço, naquele momento, tanto é que ele 

foi o cabeça da lista tríplice que foi encaminhada ao governador. E mais, o Hélio 

Lourenço já era fichado pelo Exército, não é nem pelo DOPS, o II Exército, aqui, se 

opunha a que ele fosse designado. Mas o Sodré, por algum motivo, ele acabou não 

aceitando essa, e julgou, inclusive, que aquele momento, talvez o Hélio Lourenço, com 

a experiência política dele, servisse melhor o papel, e ele também já tinha alguma, eu 

não me lembro, e nem fui atrás disso, o Sodré tinha algum quiproquó com o Gama, 

como ministro da Justiça. 

Eu acho que, hoje de manhã, alguém mencionou isso, eu acho que a Maria, 

talvez, eu não me lembro, mas de qualquer forma, então ele esperava que os afanados 

aí, pelo carreirismo, não venham a se multiplicar. E, infelizmente, a USP piorou 

terrivelmente nessas décadas que se seguiram, e o Zago, que deve ter sido até aluno do 

Hélio Lourenço, no início da sua vida estudantil, aparentemente não aprendeu nada do 

lado, do espírito universitário, que o Hélio Lourenço destacava.  

Bem, agora eu passo à participação, muito breve, participação da Adusp na 

resistência ao regime. O próprio surgimento da Adusp é um exemplo de resistência, eu 

me lembro desse momento, no dia 25 de outubro de 1975, nós, da USP, eu já era 

docente do então Instituto, já Instituto de Física, eu me formei no Departamento de 

Física da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, e na qual, inclusive, o Paulo 

Arantes, hoje, diz que foi aluno também, um pouco antes, embora depois ele tenha 

parado o curso. 

Bom, então os docentes da USP tomam conhecimento de que Vladimir Herzog 

havia sido torturado até à morte, nas instalações do DOI-CODI aqui de São Paulo, no 

Quartel General do II Exército, após ter se apresentado para prestar esclarecimentos.  

Lembro também das dificuldades que tivemos, numa reunião feita em um dos 

auditórios do Instituto de Física, das dificuldades que tivemos de organizar algum tipo 

de manifestação, de repúdio, de condenação, àquele crime. Mesmo um simples abaixo-

assinado foi muito difícil de ser obtido, porque as pessoas tinham medo, se recusavam. 

O ambiente de terror, que eu senti desde que entrei como estudante na USP, eu 

entrei na Física em 1964, então o clima de apreensão, de terror, nos corredores da 

Universidade, mesmo nas aulas que eu tive já, a maior parte das minhas aulas foram na 

Cidade Universitária, a gente então conseguiu, de alguma forma, eu lembro que ontem, 
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também, a Janice, que é membra da Comissão da Verdade, ela mencionou que, nos 

levantamentos que a Comissão fez, o Vladimir não era funcionário da USP. 

Eu não sei se corresponde formalmente à verdade, mas ele era professor da parte 

de cine-jornalismo da ECA, ele dava aulas na ECA, independente dessa informação. E 

eu creio que daí, inclusive no próprio velório, na missa que foi realizada na Catedral, 

que se transformou em um evento político marcante, se pensou na criação da 

Associação dos Docentes da USP. 

Então, ela já nasce de certa forma, como um reflexo da dificuldade, que 

tínhamos, de resistir politicamente ao clima instalado no país, desde 1964, e agudizado, 

naquele período da década de 1970. 

Antes da Adusp existiu, fundada em 1956, uma associação que se chamava de 

auxiliares de ensino. Na verdade, era uma associação que congregava todos os docentes, 

menos os titulares, menos os catedráticos, eram admitidos como membros da 

Associação dos Auxiliares de Ensino, que teve uma participação importante, inclusive 

na criação da Fapesp, mas que, a partir de 1964, com o advento da ditadura, a 

associação começou a entrar em colapso, como costumava dizer meu colega já falecido 

de Física, o Rocha Barros. 

Então, a Adusp nasce. A sua primeira assembleia ocorre em 19 de outubro de 

1976, um ano depois da morte do Herzog, com uma diretoria provisória. E eu leio um 

pequeno depoimento de um dos membros da diretoria provisória, o professor José 

Jeremias de Oliveira Filho, que é do Departamento de Ciências Sociais da atual FFLCH, 

em que diz o seguinte. 

“O passo mais importante, e isso é mais sensível nas áreas de Ciências Humanas 

e Sociais, foi a mudança de clima, no ambiente de pesquisas cientifica. Havia todo um 

clima de repressão e de timidez intelectual em função do AI-5, quer dizer, todo um 

esquema de Repressão, instituído no país, em uma época de exceção e arbítrio. 

Isso prejudicava muito o ambiente de pesquisa, inibia as relações entre as 

pessoas, na Universidade. Havia um clima fechado, um clima intransitável. A Adusp 

deu certa tranquilidade, certo respaldo, no sentido de que havia, agora, uma entidade 

que se interessaria na defesa dos assuntos dos docentes, dos estudantes, dos 

funcionários, daria guarda e lutaria para garantir a liberdade acadêmica, sempre que ela 

fosse atingida. 
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É verdade que, na prática, não tinha havido, na Universidade, interferência 

externa na pesquisa e no ensino, até aquele momento. É claro que havia repressão, 

principalmente às pessoas que tinham vinculações com organizações clandestinas.  

Agora, o aspecto mais grave de repressão interna, era a triagem ideológica na 

contratação dos professores”. 

 Então, foi aí que a Adusp teve, desde a sua criação, um papel muito importante. 

Os processos desses professores, nem sequer chegavam às mãos dos candidatos, porque 

paravam naquilo que o professor Azis Simão, também um antigo professor da FFLCH, 

chamou de terceiro estágio, não saiu de certo setor da Reitoria, já mencionado também, 

principalmente ontem, e hoje também, onde eles eram bloqueados. 

“A nossa diretoria, [diz lá, ainda, o Jeremias], teve uma posição muito firme em 

relação a isso. O Pavan [que era o Crodowaldo Pavan, o professor do Instituto de 

Biociências, era o presidente dessa diretoria provisória] foi pessoalmente à Reitoria e 

conseguiu, pela primeira vez, a contratação de um professor que tinha sido vítima de 

triagem ideológica.” 

Dessa forma a Adusp conseguiu, pela primeira vez, furar o bloqueio e exigir que 

a Reitoria contratasse o referido professor. Depois, conseguiu ainda a contratação de 

vários outros professores, também sofrendo de triagem ideológica. Então, a Adusp 

conseguiu inibir um processo que estava se instalando na Universidade, que é a 

influência direta, ou indireta, na contratação de pessoal, pela presença do órgão de 

segurança na USP. Nós sempre defendemos que os critérios tinham que ser científicos e 

culturais, e não de ordem política ou de Repressão. Essa defesa, fundamental, de 

liberdade acadêmica, foi claramente assumida pela diretoria provisória da Adusp.  

Finalmente, em julho de 1977, nós tivemos a primeira eleição para a nova 

diretoria da Adusp, que teria mandato até 1979, e foi eleita a diretoria tendo como 

presidente o professor Modesto Carvalhosa, que fez o seu depoimento na manhã de 

ontem. Como primeiro vice-presidente, o professor Antonio Candido de Mello e Souza 

que, aliás, viajou pelo país criando novas associações de docentes.  

A Adunesp e a Adusp, eu creio que foram as primeiras a surgir aqui em São 

Paulo, e delas acabou partindo o Baldijão também, que era o secretário, o colega 

Baldijão do ICB, que era o secretário dessa gestão, e também foi, junto com o Antonio 

Candido, proliferar as associações que, de certa forma, levavam à resistência contra a 

ditadura, que organizaram essa resistência no interior das universidades. 
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Ontem, o Modesto mencionou que um dos marcos daquela gestão, que também 

exemplifica a resistência ao regime dentro e fora da USP, foi a primeira greve do 

funcionalismo público do estado de São Paulo. Então, em 1979, a Adusp participa, 

inicia a greve que se estende, rapidamente, ao conjunto do funcionalismo de São Paulo. 

O interventor, então, era o Paulo Maluf. E o Modesto, num evento de comemoração que 

ocorreu em 2011, ele lembrou que “Nunca recebi tantos aplausos como quando falei, 

numa assembleia da Adusp, que Maluf era filho bastardo da ditadura”. E foi um marco 

político muito significativo, aquela greve.  

Outro marco importante de resistência, daquela gestão, foi a edição do livro que, 

hoje, tem o título de “O Controle Ideológico na USP, 1964/1978”. Em 1978 foi, no 

meio da gestão, o ano em que a primeira edição do livro foi publicada. Essa edição aqui, 

inclusive com o nome modificado, é de 2004.  

Nós marcamos os 40 anos da ditadura, reeditando o livro “O Controle 

Ideológico”, que tinha o objetivo de dinamizar uma campanha pela reintegração, na 

USP, dos professores e cientistas atingidos pelos atos de exceção, o de 28 e 29 de abril, 

né?   

O de 28 de abril tinha três docentes da USP, entre eles o Florestan Fernandes, e 

o de 29 tinha o Hélio Lourenço, que era o então vice-reitor, o Mário Schenberg, o 

Fernando Henrique, o Giannotti, Elza Berquó, e vários outros colegas docentes de 

então. Então, uma versão preliminar, inclusive, do texto, foi entregue para o Congresso 

do Comitê Brasileiro de Anistia, que ocorrera em São Paulo, em novembro de 1978. 

Outro exemplo, também, de resistência ao legado da ditadura, é representado 

pela contínua luta, que se estende até os dias atuais, pela democratização da estrutura de 

poder da USP. É um legado, ainda da ditadura, porque a estrutura de poder da USP, o 

Estatuto da Universidade, ele é fruto daquela reforma estatutária que foi modificada, por 

conta do AI-5 e do decreto 477, logo depois da cassação do Hélio Lourenço. Porque o 

Hélio Lourenço teve a ousadia de levar para o Conselho Universitário, como proposta 

de reforma estatutária, a reforma construída pelas paritárias, que ocorreram na Maria 

Antônia ocupada. 

Enquanto a Maria Antônia estava ocupada, nós estávamos também, docentes e 

estudantes, eu era um dos representantes da Física, eu era o suplente do meu colega, 

Luís Carlos de Menezes, na paritária da Maria Antônia.  
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Eu participava da paritária da Física, que também tinha, cada unidade da 

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras tinha a sua Comissão Paritária, e nós tínhamos 

também a Comissão Paritária Geral, da Faculdade de Filosofia, que tinha o Antonio 

Candido, inclusive, como relator dos seus trabalhos. 

Esse processo, todo, foi interrompido pelo AI-5, o Alfredo Buzaid acaba 

assumindo a Reitoria da USP, e o estatuto, que nasce nessa mudança, em 1969, é fruto 

daquela reforma que, hoje pela manhã, também foi mencionada, a reforma produzida 

pelo Governo Federal, em novembro de 1969. Portanto, o Estatuto da Universidade, ao 

contrário de seguir a proposta libertária do Estatuto de 1968 construído nas paritárias, 

ele acabou reproduzindo as diretrizes emanadas da ditadura. 

Eu creio que é isso, não é? A resistência que fazemos, contra aquilo que o 

Gilberto Bercovici disse naquele vídeo que assistimos no início, o Direito 

Administrativo Público resiste até as deliberações da Constituição de 1988, tanto é que 

o estatuto, a reforma estatutária que ocorre na Universidade em 1988, ela não leva em 

consideração aquilo que a Constituição exigia, como, por exemplo, a gestão 

democrática, não respeitando, sequer, o que, anos mais tarde, a LDB definiria. 

O Lobão e o Renato, na sua fala aqui, anterior, os dois mencionaram a luta dos 

excedentes em 1967, 1968, mas eu sou um excedente também, eu entrei em 1964 e fui 

beneficiado, eu era bancário na Zona Leste, naquela época não tinha Each na Zona 

Leste, e eu entrei na Física como excedente, beneficiado pela última medida do 

Governo João Goulart.  

Um pouco antes do Golpe ele ampliou as vagas das universidades públicas, e 

isso, naquele ano em particular, atendeu a demanda que o movimento estudantil fazia 

pelo ingresso dos excedentes, que é exatamente aquilo, quem conseguia nota maior que 

cinco, no vestibular, estava aprovado e tinha direito à vaga. Só que o número de vagas 

era limitado, e os excedentes eram exatamente aqueles aprovados que não tinham sua 

classificação, eu estava quase no raspão, mas, de qualquer forma, estava fora, e 

consegui ser beneficiado pelo decreto do Jango. 

As passeatas, também. A primeira passeata eu me lembro, em 1966, as fugas 

todas, não vou repetir aqui o que o Renato, principalmente, menciona, como as táticas 

usadas, a gente foi cada vez sofisticando mais, eu me lembro até do “grupo dos onze”.  

Era o grupo de 11 estudantes, apenas um sabia de onde ia sair a passeata, para 

driblar a Repressão, né? Então nós desfilávamos lá, com “Abaixo a ditadura”, “O povo 
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unido jamais será vencido”, mas, naquele momento, era o Castelo o ditador, então uma 

das frases populares entre os estudantes, era: “Osso, osso, osso, abaixo o sem pescoço” 

(Risos.) mencionando, aí, o jeitão físico do general Castelo Branco. 

A outra questão que eu gostaria, também, de mencionar aqui, é que, no ano de 

1968, a greve na USP começou no Departamento de Física da Universidade, em maio 

de 1968. Então, a vida estudantil dentro da Cidade Universitária, aí eu divirjo um pouco 

daquilo que foi dito, há pouco, pelo Lobão e pelo Renato, havia vida estudantil também 

na Cidade Universitária, pelo menos em alguns cursos da Faculdade de Filosofia, das 

unidades da Faculdade de Filosofia, e a Física foi um deles. 

A greve começa em meados de maio, e eu me lembro, e é isso eu queria 

detalhar, aliás, mencionar, eu me lembro, que no final de junho, nós estudantes, e 

naquela época Física e Matemática tinham a mesma representação estudantil, daquela 

unidade, que era o Centro de Estudos de Física e Matemática, a sigla Cefisma ficou 

muito famosa, naquele período. 

Muito famosa, inclusive, no inquérito que investigou comandado pelo coronel 

Alvim, que ficou muito famoso naquele período. Todo o processo do Crusp foi 

coordenado e, violentamente, implementado pelo coronel Alvim. Ele chamava o curso 

de Física e de Matemática, que ocorriam juntos, como o curso “vietcongue”, então tinha 

essa designação, lembrando o movimento guerrilheiro na Guerra do Vietnã. 

E eu lembro que, na greve de 1968, nós construímos aquilo que chamávamos de 

autogestão, que foram aulas durante a greve. Então, nós assumimos o curso, nós 

estudantes, e atravessamos o mês de julho em aulas, que se estenderam até o mês de 

setembro, quando a greve termina, e conseguimos implementar todas as correções, as 

notas, e ninguém perdeu o ano, apesar de ficarmos, lá, mais de seis meses em greve. 

Então, essa é, também, uma lembrança da memória aí, que veio enquanto os dois 

estavam comentando. 

E na passagem de dois e três de outubro, a queda da Maria Antônia, dois e três 

de outubro de 1968, eu também, embora eu fosse, naquela época, tímido, inclusive para 

falar em assembleias e coisas assim, eu participava ativamente não só do movimento 

estudantil na Cidade Universitária, mas participava de todas as assembleias promovidas 

pelo Grêmio de Filosofia.  
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Então na noite de dois para três, no dia de dois de outubro, na madrugada de três 

de outubro, eu fiquei no interior da Maria Antônia, participando da resistência que 

ocorria naquele momento, contra o Mackenzie.  

Aliás, a gente não pode esquecer, e foi mencionado aqui, que a Força, a PM, a 

Cavalaria estava lá, próxima do Mackenzie, lá na Rua Itambé, eu creio, bem próxima à 

Maria Antônia, no cruzamento, a Força Pública tinha sido solicitada pela reitora do 

Mackenzie, que era a Esther de Figueiredo Ferraz, que foi ministra da Educação da 

ditadura também, alguns anos mais tarde. 

Então, o CCC tinha também, de alguma forma, um vínculo com a estrutura de 

poder, lá no Mackenzie. 

Outra lembrança que tenho também, essa eu vou, eu não sei se o pessoal daqui 

da Casa saiu daqui, não é? O Ricardo, ah, está lá o Ricardo. Então, se eu estiver sendo 

redundante aqui, eu vou falar algo de um colega, que foi meu colega de turma, na 

Física, meu colega de bacharelado, da turma formada em 1967, e que inclusive ele foi 

alvo de uma audiência no ano passado, aqui na Assembleia, em uma semana em que eu 

estava fora de São Paulo e não pude comparecer, o Luiz Carlos de Almeida. 

Um colega que foi docente inclusive, da Física, e talvez essas lembranças sejam 

até redundantes com depoimentos que, eventualmente, tenham sido prestados naquele 

momento. A audiência estava relacionada com Luiz Carlos de Almeida e outro nome, 

que eu esqueci agora.  

Mas, de qualquer forma, o que eu posso lembrar é o seguinte: no segundo 

semestre de 1970, ele e eu dávamos aulas em uma disciplina do curso de Física, agora já 

do Instituto de Física, criado naquele ano, no prédio do biênio da Escola Politécnica. A 

Física tinha, ainda, uma estrutura predial muito pequena, não cabiam lá nossas aulas, e a 

Poli não tinha curso noturno, fazíamos as aulas lá. 

E, em uma noite, ao verificar que meu colega Luiz não estava na sala com seus 

alunos, eu juntei a turma dele com a minha, estava dando aula quando, de repente, 

aparecem dois oficiais do Exército, na sala, perguntando a respeito do Luiz. 

Eu lembro, também, que alguns dias mais tarde ao chegar ao meu escritório em 

um dos edifícios da Física eu me deparo com uma remexida generalizada na minha sala, 

as minhas gavetas estavam abertas; então, estavam à procura, obviamente, de alguma 

informação. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



130 

 

Naquele período, nas semanas seguintes, eu tive um contato com o irmão do 

Luiz, um contato previamente agendado. Eu tenho, vagamente, a lembrança de que 

alguém da Física teria sugerido a possibilidade dele ir para alguma universidade do 

exterior, em particular no Canadá. E, por intermédio do irmão, eu soube que ele 

recusara a proposta, e alguns meses mais tarde ele havia saído do país, e se encontrava 

em Santiago, no Chile já governado pelo presidente Salvador Allende. 

E, eu creio que foi no final de 1974, que eu tive a informação de que ele havia 

sido fuzilado junto com outros militantes. Foram tirados do famoso campo de presos, no 

Estádio Nacional, que havia sido transformado num imenso presídio, e ele foi fuzilado 

às margens do Rio Mapocho. 

E ainda com relação ao Luiz, é que esta lembrança, eu era muito próximo como 

colega de estudo... E no ano passado, ao se aproximar o 40.º aniversário do seu 

assassinato, eu havia mandado um e-mail, para cerca de 60 colegas do Instituto, dizendo 

o seguinte, “Como vocês poderão ler nas três páginas do ‘Dossiê de Mortos e 

Desaparecidos Políticos’, que estou mandando em anexo, no próximo dia 14 de 

setembro terão decorrido 40 anos da morte do Luiz Carlos. Como disse ao Luciano, é 

minha intenção propor, em nossa assembleia do Instituto, assembleia da Adusp, do 

Instituto, a organização de algum evento, no Ifusp, para marcar esses 40 anos. 

Pessoalmente, esta iniciativa aliviaria, de alguma forma, a cobrança que me faço, 

há muito tempo, por nunca ter feito algo, nem nenhum de nós, a respeito, 

principalmente depois que fiquei sabendo do tratamento que o Instituto de Química dera 

ao desaparecimento e morte de Ana Rosa Kucinski, em 1974, quando era docente 

daquele Instituto.” 

Para avaliarmos a pertinência ou não dessa proposta, marcamos uma assembleia, 

nessa assembleia apareceram poucos docentes, mas um deles acaba me informando o 

nome do orientador do Luiz. E o orientador me responde, quando eu o interpelo se ele 

tinha alguma lembrança, alguma memória, que é isso que nós estamos querendo 

levantar sobre o Luiz.  

O que ele disse é que “O Luiz Carlos havia sido um bom aluno numa disciplina 

do fim de graduação, e, em seguida, tive com ele a conversa preliminar, de praxe, no 

sentido de orientação, creio que um programa de mestrado. Ele tinha sido um aluno 

notável, com capacidade e maturidade claramente acima da média, de modo que 

esperei, com bastante ânimo, o início do que seria o nosso trabalho, o que, no entanto, 
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nunca aconteceu pelo fato de ele ter, simplesmente, desaparecido. Claro que, nesse 

momento, sem a conotação que ‘desaparecimento’ veio a ter. Foi apenas anos depois 

que vim saber do que havia ocorrido e isso foi tudo então, infelizmente.” 

A secretaria da diretoria do Ifusp, quando eu solicitei também informações, 

apenas me informou que ele dera entrada, como docente, em 25 de junho de 1969, e 

saída em 11 de fevereiro de 1971.  

E nós ficamos... Infelizmente a participação de colegas, nessas atividades, não é 

muito atuante, e nós mesmos acabamos não... Ontem mesmo, eu perguntei para o 

Salinas, que também é um colega, aposentado, do Instituto de Física, sobre alguma 

informação a respeito do Luiz Carlos de Almeida, e ele me disse que não tinha nada, 

que eles tinham um volume muito grande de documentos, tirados do arquivo morto da 

USP, e que ainda estavam analisando.  

Então, eu gostaria de saber se a Congregação do Instituto deu, formalmente, o 

encaminhamento similar ao que a Química deu, acabou se retratando, no caso relativo à 

Ana Rosa. Eu acho que é isso, está bom? (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Muito obrigado. Artur Machado 

Scavone, com a palavra. 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – Nós estamos todos cansados, né? 

Bem cansados já, do tempo que, dos depoimentos. Eu quero fazer um depoimento muito 

rápido, embora eu queira pegar, o nosso objetivo é falar da USP, falar de como é que foi 

este processo de Repressão, ditadura, e como é que isso se imiscuiu na própria USP, 

como é que ela está ainda hoje. 

Então, na realidade fala de duas épocas, de 1970, quando eu estive lá no Instituto 

de Física como calouro e aluno, e agora, que eu sou aluno de novo, (Risos.) 2012, 2011, 

a situação de hoje. Mas eu prometo que não falo mais do que 20 minutos ou 15, até. 

(Risos.) 

Assim, eu cheguei, na sequência disso que foi relatado. Maria Antônia, Ato 

Institucional n° 5... O mundo estava desabando. Desabando, no sentido de que a 

ditadura estava arrebentando. A luta armada já estava instalada, existia luta armada 

acontecendo no campo, sem que ninguém soubesse, ainda, que era Araguaia.  
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Existia luta armada proposta pelo Marighella, pelo Lamarca, que era espelhada 

na experiência cubana da guerrilha no campo, em que a guerrilha na cidade alimentava 

o campo. 

Essa era a situação, e como bem colocou o Renato, a explosão da Maria Antônia, 

que é uma simbologia, porque na realidade é todo um contexto daquele momento, 

daquela época, foi com a radicalização do processo de Repressão, de destruição, que a 

ditadura estava instalando, e que atingiu as universidades e atingiu a USP, em 

particular. 

Eu entrei aí, eu sou o mais novinho aqui do (Risos.) dos depoentes aqui, eu 

entrei nessa hora. Então, eu faço o cursinho em 1969, estão matando o Marighella, o 

Ato Institucional tinha sido solto lá, em 1968. Quer dizer, era a radicalização. 

Eu entro na USP. Quando eu chego, então, o que era a USP, nessa época? E aí 

eu já estou no Butantã, não tinha mais a Maria Antônia. Tinha os barracões das Ciências 

Sociais, barracões da Psicologia, os barracões da Geologia, o Adriano era chamado de 

“Mug”, o apelido dele era “Mug”, porque ele parecia um bonequinho que, na época, 

chamava “Mug”. 

E a USP era um fogareiro, de coisas acontecendo, de atividades, de movimento 

acontecendo. O DCE era muito ativo, o Ronaldo Queiroz era o nosso presidente do 

DCE. A UEE também, com o Rafael de Falco, também era muito forte, tinha uma 

presença fortíssima. E a UNE era o Genoino, se eu não estou errado, o presidente. Não! 

Era o Honestino, o Honestino Guimarães, que também foi assassinado, era o presidente 

da UNE. 

Eu entrei, então, de 1969 para 1970, quando eu entro na Universidade não era 

mais Força Pública, era o Exército, era jipe do Exército que circulava, bem lembrou, o 

capitão Alvim era quem comandava. Então o Exército estava instalado dentro da USP, 

não só instalado, como foi descrito aqui, na parte interna, na Reitoria, para fazer a 

censura dos procedimentos internos, mas estava instalado lá dentro. 

Então, para descrever e para não gastar muito tempo, qual era a situação? O 

Cefisma que era um redondinho, ainda é o redondinho, lá, que era o nosso Centro 

Acadêmico. Eu já descrevi isso por várias vezes, mas eu vou descrever de novo, porque 

é necessário. 

Nós estávamos jogando pingue-pongue, ali era um ambiente, o nosso espaço 

verde. Nós estávamos jogando pingue-pongue, o pessoal estava ali em volta, e de 
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repente parou um jipe, o jipe tinha um cabo, um sargento, um cabo e dois soldados, 

todos armados, desceram todos, vieram, nós soubemos disso depois, eles entraram no 

Cefisma, chegaram lá, imagine fazendo isso hoje, lá no espaço verde. 

Entra lá e “Vai todo mundo pra parede”, tal. Todo mundo pra parede, né? Todo 

mundo na parede, eles foram vistoriar as nossas pastas. Eles estavam procurando o quê? 

Livro, material subversivo. E era o Exército, não era a polícia, não era agente à paisana, 

não, era Exército! Cabo, sargento e dois soldados. 

E eles, e eu morrendo, assim, para não falar no popular, porque não dá, não é? 

Mas eu estava borrado de medo, porque eu tinha pasta, dentro da minha pasta tinha 

colado, entre duas páginas, assim, notícias que a gente recortava de jornais, jornais que 

a gente conseguia, e tal, que denunciavam a ditadura, para a gente fazer mural. Esse 

mural era feito clandestinamente, era feito nos cantos, escondido, e posto, sem que 

ninguém visse quem era, para divulgar as notícias graves do que estava acontecendo no 

país. E estava no meio do livro, se eles pegassem isso, eu ia ser interrogado. 

Eu me lembro de uma menina que, se eu não estou errado, chamava Cecília, 

tinha um livro, o livro era do Marx, e ela foi levada embora para interrogatório. Não foi 

para o DOI-CODI, foi lá dentro, mas foi levada para interrogatório. É um... É pra gente 

sentir o que era estar na USP naquele tempo, de 1970 para frente, de 1970 para frente, 

não era bolinho. 

Eu dava aula, comecei, do primeiro para o segundo ano, comecei a dar aula num 

colégio lá no Rio Pequeno, um colégio do estado, para o ginásio, à noite. Não demorou 

muito, o diretor da escola era um sargento, era um sargento posto lá pelo regime, e não 

demorou muito foram atrás, prenderam uma companheira nossa, porque consideravam 

que era todo mundo subversivo. E de fato era. Quer dizer, quem não era subversivo é 

quem estava ao lado da ditadura, ao lado, a favor da, porque qualquer outro era contra. 

Então, havia uma solidariedade muito grande, e havia participações em 

diferentes níveis. Tinha quem se engajou com a luta armada, como eu me engajei, tinha 

os que ajudavam, tinha os que eram simpáticos, mas a grande maioria das pessoas se 

envolvia com a luta contra o regime. 

Bom, rapidamente, eu entrei, então, em 1970, comecei a assistir aula, o Ernst 

Hamburger fez a aula inicial, o Schenberg tinha acabado de ser “aposentado”, expulso. 

As nossas primeiras coisas, as primeiras coisas que eu fiz foi fazer pichação, contra a 

aposentadoria dos professores, e tal.  
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E o meu primeiro contato foi com Port, Partido Operário Revolucionário 

Trotskista, ou dos Trabalhadores, acho que é Trotskista. Era do Posadas, Posadas, não 

sei quem se lembra disso, é famoso. E era com esse pessoal que eu, era com esse 

pessoal que eu fui me articular, para fazer coisa, e tal.  

E havia uma discussão calorosa, calorosa não, pegando fogo, dentro da USP, que 

era reforma ou revolução. Por quê? Porque do clima em que nós estávamos vivendo ali, 

os estudantes estavam vivendo, e com a Repressão que nós vivíamos dentro da 

universidade, era fazer o quê? Era resistir, como? 

Então, eu me lembro, para vocês terem ideia, qual era o debate. Esse povo do 

Port vinha discutir, comigo, que a gente tinha que se articular, e se organizar, e resistir. 

E vinha o pessoal do Queiroz, o DCE, “Gente, é luta armada, nós temos que ir para a 

revolução, nós temos que fazer, resistir para valer, não dá para brincar.” 

Então, eu me lembro, e eu estava, francamente, a favor desta linha, tinha que 

resistir e tinha que ser pela luta armada, porque era também, não era só um problema 

de... Havia romantismo? Eu acho que havia sim, digo, individualmente havia. Há 

elementos, claro, de paixão, de paixão juvenil, mas havia também uma Repressão 

evidente.  

A gente fazia o comício que a gente fazia, o Zanetic estava falando, a gente 

chamava de comício relâmpago, reunir, marcado previamente, com poucos sabendo, 

300, lá no Largo de Pinheiros, não era mais lá no Centrão. No Largo de Pinheiros, 

furava pneu de ônibus para travar, pra inviabilizar a chegada das viaturas e tal, fazia o 

comício lá no meio do Largo de Pinheiros, mas era comício de 15 minutos, fazia o 

comício.  

Eu fazia a guarda, fazia a segurança para o Rafael de Falco, por exemplo, com 

outro amigo, o Laízio. O Laízio, depois eu fiquei sabendo, ele ia armado para essas 

atividades. E no meio do caminho a gente parava e ia derrubar o poste da Esso, da Shell, 

ia balançar, e balançar, até cair, porque era anti-imperialista. A marca, daquele período 

lá, era imperialismo, e a ditadura agindo aqui. Então, esse era o clima em que nós 

vivíamos, era essa a situação.  

O que eu queria caracterizar para vocês assim, a UNE, o Genoino veio discutir 

comigo, eu me lembro. Eu me elegi presidente do Cefisma, do Centro Acadêmico, e o 

Genoino veio discutir comigo a situação, “E aí? Nós temos que fazer, o que nós vamos 

fazer?” Ele veio defender que eu fosse PCdoB, eu falei, “Não Genoino, o PCdoB é 
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reformista, (Risos.) reformista, nós vamos para a luta armada! Nós temos que resistir.” 

Mal sabia eu que o Araguaia estava em andamento lá, e nem ele podia falar.  

Mas eu fui para a ALN, fui para a luta armada, mas aí, já é fora da USP. Mas de 

qualquer forma, nessa articulação, logo depois eu fico clandestino, porque os caras 

ficam sabendo, foi gente presa, etc., não vai da para relatar aqui.  

Mas eu mantinha contatos, e a gente começou a organizar comandos estudantis, 

como a gente chamava, que eram grupos que as pessoas não se conheciam, eram 

totalmente estanqueados, estanquizados, a gente tinha cuidados, etc. Qual era o 

objetivo? Fazer grupos guerrilheiros na cidade, para alimentar a guerrilha no campo. 

Para criar condições financeiras, arma, etc., no campo. 

Então, esse foi o processo na USP, e a realidade da USP, de uma forma muito 

rápida, pincelada muito rápida, assim, do que eu vivi. Eu me lembrei, agora, uma 

questão que foi levantada aqui, por exemplo, o apoio que a gente teve de médicos do 

Hospital das Clínicas.  

Uma companheira nossa levou um tiro, que pegou aqui na região do abdômen, 

foi uma situação muito delicada, eu já estava clandestino, num aparelho, etc., eu a levei 

para este meu local. E por indicação de companheiros, aí eu levei um médico que era 

simpático à causa, à luta, etc., para ir lá vê-la. E para levar ele lá, ele tinha que ir, a 

gente não vendava os olhos, você usava papel carbono por trás, nos óculos, parecia 

óculos escuros, e a pessoa não conseguia ver fora. Por quê? Porque ele não sabia para 

onde estava indo. 

Ele ficou nervoso, por não poder saber, mas foi lá, viu, examinou, a gente 

decidiu que não ia fazer nada de operação, nem nada, arriscar saber qual era a evolução. 

E ele voltou. Mas só para saber que tinha gente que apoiava, nas Clínicas, e que, enfim, 

ajudava o movimento pra valer. 

Então assim, numa pincelada muito rápida, pra gente não se cansar muito, a 

realidade da USP, neste período, era, não sei se eu consegui passar a ideia, era terrível. 

Então, o que a gente fazia era, nós nos reuníamos em lugares, por exemplo, a FAU, 

aquelas salas da FAU lá em cima, a gente se reunia ali para fazer planejamento das 

atividades de, como essas dos comícios relâmpagos, mimeógrafo. 

Mimeógrafo a tinta, lembra? Aquele que você bate e fura o estêncil, era a 

primeira maravilha do mundo, e a Química tinha uns dois. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



136 

 

O SR. -  Tinha o a álcool. 

 

O SR. ARTUR MACHADO SCAVONE – É. Não! Eu cansei de fazer panfleto 

a álcool, ali. Mas a Química era um aparato bélico ali, a Química tinha uma 

aparelhagem do peru, e a gente usava muito as coisas que a Química tinha, eu me 

lembro, bem. 

E o pessoal do Centro Acadêmico da Química era de briga. Então a Geologia, a 

Química, a Física, e os espaços da FAU, nem tanto a FAU, propriamente, que eu me 

lembre, mas os espaços da FAU, a gente usava muito. 

Então, a USP vivia uma ebulição, que não era propriamente pública, pública no 

sentido, assim, de aberta, mas que corria entre todo mundo. Todo mundo vivia aquilo ali 

dentro. Então, essa é a USP dos anos 1970, marcada por estes fatos, por esta Repressão. 

O Exército lá dentro, não só dentro da instituição USP, no sentido da Academia, da 

regulação e da censura, mas também com relação aos estudantes, prendendo, etc., etc.  

É preciso fazer uns registros. Naquele período, a nossa atividade tinha vínculos. 

Ele estava levantando, o Tapajós estava levantando quanto que a Maria Antônia tinha a 

ver com Maio de 1968 na França, etc. A nossa atividade, toda, tinha a ver com Che 

Guevara, tinha a ver com o Vietnã, com Ho Chi Minh no Vietnã, tinha a ver com a 

Revolução Cultural na China, fosse como fosse. 

Eu quero registrar isso, toda a nossa atividade, em que pese todos os problemas 

que, hoje, nós conhecemos a fundo, do que aconteceu na União Soviética, dos 

problemas que ocorreram, havia um registro. Era possível, era palpável, era possível 

pegar a perspectiva de outra forma de se organizar na sociedade. Isso era uma coisa que 

lá deu certo, em Cuba está dando certo, no Vietnã está se lutando por isso. Che Guevara 

tinha sido assassinado, mas foi para a África, foi para a América Latina, para fazer a 

revolução. A possibilidade de uma sociedade socialista era alguma coisa que estava à 

mão. 

USP de 2011, que eu entrei, agora, em 2012 (Risos.) O que tem de diferente? 

Claro, não tem óbvio, aquela ebulição. Mas a USP de 2011, depois que eu entrei ali, eu 

participei de um movimento que foi o Fórum Aberto Pela Democratização da USP. 

Foi um movimento que foi organizado, eu ajudei a organizar também, eu 

participei. Qual era o objetivo? Brigar para a democratização da USP. Por quê? Por tudo 
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isso, eu não vou relatar de novo aqui, todos sabemos a situação que a USP está. Mas o 

que a gente sente? O que eu queria, assim muito rapidamente, registrar? 

Primeiro só registrar, eu não vou gastar tempo para falar isso, o quanto a USP 

está pendurada naquele passado. O que o Renan colocou aqui, numa das nossas 

exposições que foram feitas aqui, sobre o Regimento Disciplinar da USP, é uma 

barbaridade aquele regimento estar lá e não ser discutido, não ser debatido pelos 

docentes, pela direção da USP. É uma barbaridade, aquilo ali. 

Quer dizer, ela guarda esse respaldo, está lá, está registrado, se mantém, e a USP 

continua com esta marca. E ela tem consequências, é isso que eu queria registrar, por 

isso que eu quis falar dessas coisas passadas, estou em 15 minutos, e eu queria falar 

aquelas coisas, passadas. 

Hoje, na USP, os estudantes, se no meu tempo nós tínhamos o problema com a 

ditadura, nós tínhamos os Estados Unidos, que era o império que nos tinha como 

quintal, que a gente lutava contra o domínio americano, não era nem, o socialismo era 

uma perspectiva, mas a questão central era o imperialismo, era o domínio americano, 

aqui. 

Mas havia, e havia um anseio de liberdade, de outra possibilidade de viver, outra 

possibilidade de organizar o mundo, de organizar a sociedade. Hoje isso não se coloca, 

não está posto. Não está posto, não existe, essa é a marca mais desgraçada que a 

ditadura deixa, particularmente no nosso ambiente universitário. 

Essa perspectiva libertária, esta perspectiva de estimular o pensar, o ser 

diferente. Porque, se não surgir o diferente nesse espaço, do jovem na universidade, 

onde vai surgir? Onde? Onde nós vamos duvidar se é bom ou ruim liberar a maconha? 

Onde nós vamos duvidar das coisas, e mudar, onde? E a nossa Universidade, hoje é uma 

universidade-empresa, onde você se forma, onde você pega o seu canudo, você vai ser 

um profissional liberal legal, você vai ganhar dinheiro, você vai... As pessoas estão 

enquadradas. Eles conseguiram isso. 

Eles não conseguiram propriamente, a universidade, a que nós lutamos tanto 

contra o MEC-Usaid, fazer privatização propriamente, apesar de que a quantidade de 

universidade privada é enorme, mais do que a pública. 

Mas eles conseguiram, sim, matar muitos sonhos, matar muitos sonhos. Então, 

eu acho que é uma das questões que está posta para nós hoje, que para mim eu 

considero uma angústia, é que é preciso recuperar, nesse ambiente da juventude nas 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



138 

 

nossas universidades, esse espaço da liberdade, espaço da criação, da dúvida, do 

questionamento. 

Porque o questionamento não é só o questionamento, ou moral, ou ético, 

questionamentos em geral. E aí, também me preocupa, porque é um problema já de 

outra ordem, não é propriamente da universidade, é que as possibilidades e perspectivas 

de outras formas de organização da sociedade, também estão em questão. É que é um 

problema das Esquerdas, não é um problema das universidades, propriamente, é um 

problema das Esquerdas. 

Mas então é isso. Eu não quero me esticar, não, eu só quero deixar esse registro. 

Eu acho que a coisa mais importante a ser colocada, que eu acho que deve ser, por isso 

que eu acho, ah sim! Desculpe, desculpe, dois minutos.  

Esse Fórum Aberto pela Democratização da USP fez um movimento intenso, 

durante um ano, sete meses, enfim, lutando, entre outras coisas, porque lutou contra as 

punições, etc. e etc., pela Comissão da Verdade na USP. Foi um movimento bonito, um 

movimento que, inclusive, fez uma coisa que hoje é raro, uniu o Sintusp, a Adusp, DCE, 

Centros Acadêmicos, os pós-graduandos.  

Fizemos um movimento enorme, chegamos a fazer vários eventos que foram 

importantes, dentro da Universidade, essas entidades tiraram representantes para formar 

a Comissão da Verdade da USP, iniciamos negociações com o reitor Rodas e o reitor 

deu um golpe, deu um golpe, e criou uma comissão a canetada. 

Não desmereço o trabalho que a professora Janice está fazendo lá, tem que ser 

valorizado, e muito. Eu acho que nós temos que dar as mãos para ela e valorizar, mas 

assim, é preciso recuperar o objetivo original da Comissão da Verdade que é, para falar 

de uma forma simplificada e meio caricata, pedir desculpas a todos aqueles que foram 

perseguidos, violentados, enfim, prejudicados pelas ações que a ditadura fez dentro da 

Universidade. 

Então, isso precisa ser resgatado. Eu até acho que uma das coisas que a gente 

tinha que fazer hoje, é pedir uma audiência, juntar todos aqueles que eram nossos 

representantes, Comparato, Maria Helena e tantos outros, que eram os nossos 

representantes, propostos para a Comissão da Verdade na USP, e pedir uma audiência 

com esta Comissão da Verdade atual da USP, que eles nos façam um relato de como é 

que as coisas estão indo, e aí a gente começa a discutir para onde isso vai.  

É isso, boa noite. (Palmas.)  
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O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Bárbara Guimarães, do DCE 

“Alexandre Vannucchi Leme”. 

 

A SRA. BÁRBARA GRAYCE GUIMARÃES – Para mim, é um prazer estar 

aqui. Eu sei que está muito tarde, eu elaborei a minha fala e vou tentar fazê-la em cinco 

minutos, porque eu acho que grande parte da contribuição desta Mesa, já foi colocada. 

Eu queria me ater, essencialmente, à questão de como a USP é atualmente, até para 

fazer um link com a fala que me antecedeu. 

Ontem, um pouquinho antes disso, ontem saiu um pronunciamento, a ONU mais 

uma vez colocou que, hoje, o Brasil vive num estado em que tem um legado da ditadura 

militar. Eu acho que isso se reflete bastante em como a nossa polícia age hoje, e por isso 

que está tão em pauta, principalmente depois das manifestações do ano passado, a 

questão da desmilitarização, e tudo o mais. 

Mas eu acho que um dos focos, de que este legado ainda existe, é como hoje se 

dá a estrutura de poder dentro da nossa Universidade, que é uma universidade que é 

reconhecida no mundo todo, a melhor da América Latina. Nossos professores sempre 

nos lembram, eles sempre nos lembram, muito, disso em sala de aula, e tudo o mais, 

mas a gente sabe que na questão da democracia e da estrutura de poder a gente está 

muito atrasada. 

Eu entrei na Universidade em 2011, eu era caloura em 2011, e inclusive também 

moro no Crusp, e assim como o Lobão, que começou aqui a Mesa, é impossível não 

falar da crise que a gente vive hoje. 

Até porque, eu acho que ficou mais evidente em 2011, que a pauta da 

democracia, em si, começou a tomar mais forma naquele ano, devido à truculência com 

que o Rodas, como o Rodas tratou o movimento estudantil, naquele ano.  

E eu me lembro, que uma jovem veterana, minha, eu faço Letras, me falou 

assim, me convencendo a participar da greve, de poder participar do movimento 

estudantil, falou assim “A gente não pode deixar, que os porões da ditadura militar 

voltem para a Universidade”. Seis meses depois, sete meses depois, ela foi eliminada da 

USP, pelo uso do Regimento de 1972. 

Então, ela mais sete, mais outros sete estudantes foram eliminados da 

Universidade por causa de uma ação mais radicalizada em 2010, todos “cruspianos”, 
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que naquela época o Sintusp, os trabalhadores fizeram uma pequena paralização, uma 

pequena greve em 2010, não teve bandejão, eles tomaram uma atitude mais radicalizada 

para que os moradores do Crusp não passassem fome, porque a gente dependia, a gente 

depende muito do bandejão. E aí, esses oito estudantes foram eliminados, nas férias, 

através do uso do Regimento de 1972. 

Eu acho que esse é um dos maiores exemplos, e eu acho que o que foi, também, 

um pouco do gás do que foi o Fórum Pela Democratização da USP. Porque a gente fez 

uma luta muito grande para lançar a campanha por uma Comissão da Verdade.  

Eu me lembro, no dia 15 de maio, lá no auditório cinco da FEA, se eu não me 

engano, foi uma das atividades mais emocionantes que eu já participei em todo o 

período que eu estou organizada no movimento estudantil. A gente lançou, com a 

presença da Marilena Chaui, com várias outras grandes, outros grandes intelectuais e 

entidades, e a partir daquele momento criou-se uma força muito grande do Fórum, pela 

democratização da USP. 

Eu vou voltar neste ponto daqui a pouco, mas eu acho que toda a luta que a 

gente está fazendo dentro da Universidade, eu falo enquanto setor estudantil, a gente 

ainda debate a questão da democratização.  

O ano passado, em outubro do ano passado, a gente fez uma greve muito 

fortalecida, que chegou a 80 unidades da USP que paralisaram. Unidades que 

historicamente não se movimentavam mais, como a Farmácia, Biologia, outros cursos 

mais, que não são tanto da dita vanguarda, a FFLCH, que se mobilizaram 

principalmente pela pauta da democratização da USP. Tinha, também, uma das 

principais pautas do movimento, a questão de uma nova estatuinte, da gente rever todos 

estes resquícios, que a gente ainda sente, da ditadura militar na Universidade. 

Há duas semanas eu estive aqui na Alesp, para uma audiência pública que o 

Zago foi convocado, e ele não veio, não é? E eu me lembro, que a gente estava fazendo 

a Mesa, e aí a gente tinha acabado de passar pelo Conselho Universitário, que 

desvinculou o HRAC, e que estava tentando desvincular o Hospital Universitário da 

USP, em que o Zago teve uma postura totalmente autoritária.  

Eu diria que, eu que já fui representante discente do CO nunca vi o Rodas, que 

também é bastante autoritário e truculento, ter uma postura como o Zago teve neste CO, 

de manobrar e “tratorar”. E aí, eu me lembro, que a gente fazendo uma reflexão, nesta 

audiência pública, a gente chegou num questionamento. 
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O Zago, todo mundo já fala que é o pior reitor da Universidade. O Rodas, que 

acabou de sair, a gente falava que era o pior reitor da Universidade. Eu tenho a 

impressão de que a Sueli, antes de eu entrar na Universidade, já era dita a pior reitora da 

Universidade.  

 

O SR. -  Um supera o outro. 

 

A SRA. BÁRBARA GRAYCE GUIMARÃES – Um supera o outro, mas um 

supera o outro, claro, que pelas características pessoais, mas um supera o outro porque a 

estrutura de poder, da nossa Universidade, permite que um supere o outro. 

Então, eu gostei do final da fala, do final da sua fala, porque eu ia propor, 

inclusive, que a gente rearticulasse o Fórum Pela Democratização da USP, porque, mais 

do que nunca, o que está em jogo na Universidade, para além da falta de democracia 

que a gente tem, e que a gente debate há tanto tempo, é o caráter da Universidade. Que 

está deixando, cada vez mais, de ser pública, gratuita, de qualidade, e que a gente pode 

perder, nos próximos anos, se a gente não tiver, cada vez mais, a unidade da Esquerda 

em relação a essas questões. 

Para a gente, é muito importante que a gente consiga, para o DCE da USP, que a 

gente consiga fazer com esta Comissão da Verdade que eu tenho acordo, a gente tem 

que reconhecer, que mesmo que não seja a Comissão da Verdade que a gente lutou 

tanto, que a gente fez o abaixo-assinado, mobilizou os cursos para conquistar esta 

Comissão, que a gente se aproprie dela também, já que o Rodas deu a canetada.  

Mas que a gente consiga ir um pouco mais adiante porque, eu diria, hoje, que a 

pauta da Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça está tão na ordem do dia como 

qualquer outra pauta porque os próprios, a gente está passando num processo de eleição, 

os próprios presidenciáveis têm que se colocar, por exemplo, em relação à Lei da 

Anistia. 

E ontem, o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, 

inclusive numa decisão histórica, decidiu que os cinco militares que são responsáveis 

pelo desaparecimento e assassinato do Rubens Paiva, que inclusive é o nome da nossa 

Comissão da Verdade, aqui do estado de São Paulo, vão a julgamento. 

É claro que a defesa vai recorrer, mas é uma decisão histórica, inclusive passa 

por fora da Lei da Anistia porque, um dos dois crimes que estes cinco militares estão 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



142 

 

sendo acusados, é de ocultação de corpo e homicídio, e tem outros crimes mais 

burocráticos, e tudo mais. 

Então, eu acho que isso é um sinal de que tanto a Comissão Estadual aqui, da 

Verdade, quanto a Comissão da USP, a gente precisa avançar nesse aspecto, porque a 

gente tem que fazer toda uma recuperação histórica, mas também tem que apresentar o 

nome dos professores, das pessoas que denunciaram e levaram à tortura e morte de 

vários companheiros nossos, que lutaram contra a ditadura, e a gente precisa fazer com 

que tudo isso apareça, para que nunca mais aconteça.  

E eu acho que isso faz parte do nosso reconhecimento histórico, enquanto 

indivíduos, dentro da Universidade, mas, também, dentro da nossa sociedade. Então, eu 

acho que esta luta é uma luta que tem que continuar, e a gente tem que potencializar 

muito ela, a partir de agora, para que a gente consiga não passar por mais nada disso 

novamente. E é isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Eu vou fazer o encerramento de 

apenas 32 minutos, super... (Risos.) 

 

O SR. -  Nós vamos desligar o microfone, aí. 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Oi? 

 

O SR. – Como você tem 32 minutos e você é indiscutivelmente democrático, me 

dá um minuto, só. 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Pois não. 

 

O SR. -  Sobre o legado da ditadura na USP, é que na USP foram preservados os 

fundamentos jurídicos às gerações de poder da ditadura.  

Porque, o que se teve com a Reforma do Ensino em 1968, e depois com o 

Regimento de 1970, porque em 1970, na verdade, foi que a estrutura de poder da USP 

buscou fazer com que a liberdade, na Universidade, o senso crítico, a dúvida, os 

questionamentos, fossem inteiramente interrompidos.  
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E o que nos assusta, é que a mais importante universidade pública do país, ainda 

hoje, em 2014, se utiliza de instrumentos legais de dominação, de opressão, de 

repressão, no interior da Universidade. 

Então, me parece que o legado é esse, é que a USP continua sendo o berço  

daquilo que a ditadura significou, no meio acadêmico. 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Maria Morita. 

 

A SRA. MARIA MORITA – Coisa rápida. É porque eu fiquei bastante 

empolgada com a fala da Bárbara, e... 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Entra para o movimento estudantil. 

 

A SRA. MARIA MORITA – Oi? 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Entra para o movimento estudantil, 

então. (Risos.) 

 

A SRA. MARIA MORITA – (Risos.) 

 

O SR. – Presta vestibular na USP. 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Presta vestibular na USP. 

 

A SRA. MARIA MORITA – De novo? Não! (Risos.) Mas enfim, estou no 

movimento estudantil ainda, né? 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Sei muito bem quem é você. 

 

A SRA. MARIA MORITA – Bom, só lembrar, um pouco, que eu acho que 

uma das características mais importantes do movimento do Fórum Aberto Pela 

Democratização da USP foi que carregava no próprio nome, não é, um empreendimento 

de democratização da USP, através da criação, a primeira campanha da democratização 
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da USP, a criação de uma campanha, foi a campanha para a criação de uma Comissão 

da Verdade da Universidade de São Paulo.  

E essa pauta, Memória, Verdade e Justiça, é responsabilizar a Universidade de 

São Paulo, enquanto instituição, fazer com que a Universidade de São Paulo se 

investigasse, enquanto instituição, e se reparasse, em relação aos familiares, foi uma 

pauta capilarizada em mais de 50 centros acadêmicos. 

E foi uma pauta que, em vias de democratizar a USP, foi uma pauta capilarizada, 

justamente, para aqueles a quem a USP deve ser democratizada, hoje. Para aqueles a 

quem a USP deve ser democratizada porque não entraram nela, pelo corte de classe, 

pelo corte de raça, e para os estudantes, que são maioria na comunidade acadêmica, e 

que, pouco, têm voz nos conselhos deliberativos. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Brincadeiras à parte, ele falou que ia 

chamar, ia ligar o alarme de incêndio, e apareceu um bombeiro lá na porta, e eu já fiquei 

preocupado se ele tinha acionado. 

Eu só queria, reforçando esta preocupação de vocês com a Comissão da 

Verdade, a nossa expectativa é que não se termine a Comissão da Verdade agora, em 

dezembro. Tanto a Comissão Nacional da Verdade quanto a Estadual, quanto todas as 

outras, Municipais... 

 

O SR. -  Universitárias. 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Universitárias, e tudo o mais.  

A gente monte grupos, comitês de acompanhamento e, principalmente, de 

pressão, para que as recomendações sejam executadas.  

Então, não adianta dizer que queremos o fim da Polícia Militar, se a gente não 

cobra leis para mudar isso. 

Não adianta dizer em reforma educacional, se a gente não cobra isso. E não é 

ficar batendo boca entre nós, e nem cobrar do Executivo. O Estado Brasileiro é 

composto dos três poderes, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. 

O Judiciário passa a ser o último, mas o Legislativo tem que ser cobrado; com a 

composição, basicamente, de latifundiários, banqueiros e reacionários, e agora com 

estes fundamentalistas evangélicos, piora muito. 
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Então, nós temos que pensar que nós temos que ter uma mobilização social para 

que, não só punição aos torturadores, mas todas as outras coisas, sejam acompanhadas e 

pressionadas, para se tornar realidade. 

 

O SR. -  (Inaudível.)  

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Se eles deixarem, eu deixo. (Risos.) 

 

O SR. -  Na Unesp, a gente constituiu uma Comissão da Verdade, porque a 

Reitoria levou, com a barriga, até onde deu. Por forças próprias, a gente não tinha 

conseguido organizar uma Comissão da Verdade mesmo, aí nós nos organizamos em 

torno da Adunesp, e pusemos a Comissão da Verdade para funcionar. 

Com relação a esta questão da capilaridade, a que ela se referiu, hoje nós temos 

14 comitês organizados dentro da Unesp. Estes comitês não são comitês científicos, mas 

eles fazem pesquisa, eles fazem a discussão política, fazem a questão reparatória.  

E a gente está conseguindo fazer avançar, inclusive dentro do próprio Cedem, 

onde a gente tinha certo fogo amigo lá, no sentido de impedir que os trabalhos da 

Comissão pudessem chegar a bom termo. Estamos conseguindo avançar, em parte, 

neste processo todo. 

Só que é o seguinte, nós já descobrimos que, se nós conseguirmos transformar 

estes comitês, em locais onde nós possamos trazer a discussão real sobre os caminhos e 

os legados que nós também temos na Unesp, que não são tão diferentes daqueles que 

vocês têm na USP, guardadas as proporções, não é, como disse o Paulo hoje pela 

manhã, “mutatis mutandis”, a gente tem uma dimensão que a gente tem, ali, uma 

situação em que há, de fato, ainda hoje, um colaboracionismo de um setor da 

comunidade acadêmica que não tem o menor interesse em fazer com que ela, de fato, se 

democratize. Ela quer a democracia formal e a gente tem usado um conceito que é 

assim, “ditadura continuada”. 

Por exemplo, o estatuto da Unesp e o Regimento Estudantil da Unesp, que tem 

permitido as sindicâncias, não é diferente do da USP. É o 477 repetido, está certo? 

Então, essa é uma situação que a gente está buscando construir uma alternativa e por 

isso... 
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O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Maravilha. 

 

O SR. - Quando nós estabelecemos a nossa Comissão da Verdade, nós 

estabelecemos também, na Portaria, que esta Comissão da Verdade não se encerra na 

entrega do relatório parcial agora, está certo? 

E a gente está tentando sinalizar, na Comissão Nacional da Verdade, com a 

continuidade das Comissões Universitárias, justamente porque nós entendemos que não 

é só a questão reparatória. É mudar uma mentalidade, e buscar construir, de fato, uma 

democracia, uma perspectiva como você disse, Artur, que apresente para as futuras 

gerações uma possibilidade de alternativas. 

Só que eu acho que a gente vai ter que começar a romper com algumas coisas, 

porque a avaliação que a gente faz, aqui, é que com uma mão não dá para tocar a 

máquina, e com a outra fazer protestos aos céus. Porque, de um lado a gente tem os 

mecanismos de um modelo de Ciência, Tecnologia e de Educação que reproduz este 

modelo autoritário, e pelo outro, a gente justifica a existência deste modelo como 

condição de formação dessa nova juventude, e aí fica complicado. 

Eu faço a crítica a um modelo, mas, em função da própria sobrevivência do 

modelo, eu justifico a existência deste próprio modelo. Então, é o que eu falo, não dá 

com uma mão, com a esquerda você levanta e faz o protesto, e com a direita você 

mantém o sistema funcionando. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE IVAN SEIXAS – Maravilha.  

Bom, em nome do presidente desta Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva, deputado Adriano Diogo, declaro encerrada a 142ª audiência pública.  

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

*    *    *  
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COMISSÃO DA VERDADE 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

12/12/2014 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, posso 

começar? 

Vocês vão normal, trabalhando, posso ir? Vamos lá.  

Não, pode ficar aqui, não tem problema. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não tem problema, 

imagina, pode até dar pano de fundo. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 151ª Audiência 

Pública, dia 12 de dezembro de 2014, auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 151ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 12 de dezembro de 2014, no auditório Paulo 

Kobayashi, pro lançamento do livro “A Casa da Vovó”, de Marcelo Godoy. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade realizará todas as suas audiências 

abertas ao público. 

Haroldo, fala seu nome completo, a sua qualificação, e vamos começar. 

 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – Boa tarde, meu nome é Haroldo 

Ceravolo Sereza, eu sou jornalista e editor do livro “A Casa da Vovó” e nessa condição 

eu estou aqui. 

A gente realizou esse trabalho durante esse ano, mas na verdade é um longo 

trabalho que eu venho acompanhando, fui colega Marcelo. 

E, enfim, quando eu comecei minha carreira, eu era jornalista da “Folha”, uma 

das primeiras vezes que eu saí, acompanhando um jornalista, ainda como “trainee”, o 

Marcelo era repórter de cotidiano, e eu saí com ele pra gente ir no, acho que no Deic, se 

não me engano, e desde então acompanho. 
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O Marcelo foi um colega, era um colega muito dedicado e era muito visível isso.  

Alguns anos atrás eu soube que ele vinha fazendo essa pesquisa e achei que era 

fundamental ele ter a certeza de que essa pesquisa teria um editor e disse isso a ele, que 

a gente editaria esse livro assim que ficasse pronto e a gente acompanharia o processo. 

Daí, como editor do Marcelo, eu vim acompanhando uma parte das entrevistas, o 

Marcelo já tinha feito a maior parte das entrevistas, mas ele continuava fazendo. 

Acompanhei esse processo, o Marcelo me mandou as primeiras versões do livro 

pra gente, a gente discutiu, e foi acompanhando. 

Então, assim, quando esse livro chegou ano passado, eu disse, a gente precisa 

concluir esse processo, essas pessoas, essa história precisa ser contada com urgência, a 

Comissão da Verdade está instalada, a Comissão Nacional na época, e a gente precisa 

tornar público essa sua pesquisa, porque ela é fundamental para a história e para a 

memória do país. 

Foi nessas circunstâncias que a gente acelerou o processo, o Marcelo terminou 

de escrever o livro, a gente editou, discutiu, cada linha desse livro foi muito pensada, 

muito discutida e eu tenho certeza que é um livro histórico. 

Eu, como jornalista de diversas áreas, mas especialmente trabalhei na área de 

política, trabalho na área internacional, com relativas à repressão no Conesul, eu sou 

editor do site “Opera Mundi” também, e essa questão dos direitos humanos é 

fundamental pra gente. 

Então eu me sinto muito confiante, na avaliação que esse livro traz informações, 

relatos e dados muito sólidos e muito importantes pra gente resgatar esse período da 

memória brasileira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para concluir o 

informe, hoje à noite vocês vão estar lançando o livro lá na Vila Madalena. 

Pediria para os jornalistas presentes, avisarem os companheiros presentes, os 

amigos do Marcelo que quem não pode vir buscar o livro podem ir lá hoje à noite, não 

é? 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – Exato. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá esse recado, que é 

importante. 
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O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – O lançamento à noite é no bar 

Canto Madalena, o Marcelo vai estar lá, eu vou estar lá, ou seja, a gente vai também 

porque a gente quer o maior número de pessoas possível, porque a gente quer mostrar a 

importância desse livro, que também está chegando às livrarias, está sendo distribuído, 

ou seja, é um lançamento que a gente acha que vai marcar o ano, assim como todos os 

trabalhos de resgate da memória que foram feitos nesse período. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, ele está gravando 

ainda, fala um pouquinho dessa peregrinação desses dez anos de trabalho até chegar 

nessa edição. 

Vai falando, mesmo porque o forte dele não é ele falar (risos), então você é o 

melhor porta-voz, Haroldo, vamos lá. 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – O trabalho do Marcelo, eu acho 

que ele tem um valor, ele realiza algo que é muito difícil de fazer, porque a gente sabe 

que a repressão no período da ditadura ela é cercada por um código de silêncio, um 

código de ocultamento do que ocorreu. 

O processo de redemocratização no país não favoreceu que os erros e as 

violências cometidas durante a ditadura fossem expostos, pelo contrário, o acordo 

nacional entorno da abertura foi justamente não mexer nisso, e a Lei da Anistia é 

expressão e esse apego a essa lei é a expressão mais explícita desse acordo, que é uma 

violência contra esse país, que permanece também e é uma violência. 

Então, quando o Marcelo consegue ouvir depoimentos, e depoimentos objetivos, 

muito explícitos, muito detalhados sobre a ação desses agentes, a gente constrói uma 

narrativa mais completa. 

Alguns casos do livro do Marcelo, eles são muito, e eu acho que o Marcelo pode 

contar um pouco melhor quando ele chegar aqui, desses casos, mas eles são muito 

importantes para ver a qualidade do trabalho de pesquisa do Marcelo. 

Uma das vítimas, que nesse momento eu não me recordo à organização, salvo 

me engano é da Molipo, ele é morto, enfim, ele, depois de torturado ele é morto, mas na 

verdade ele não morre. Os agentes acreditam que ele morreu e ele é, quando estão 

cuidando de resolver a questão do corpo, eles percebem que esse militante não morreu. 

E daí há um retorno ao sítio 31 de março, salvo me engano, não é Marcelo? 
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O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – Onde há, de novo, uma violência 

explícita, bastante cruel, contra esse militante e depois esse militante ele é jogado 

debaixo de um caminhão, para simular a morte por atropelamento. 

O Marcelo tem o cuidado de, não só, ouvir os agentes que participaram dessa 

ação, e tentar identificar por meio dessas entrevistas os responsáveis diretos pelo 

assassinato, como ele também cruza com o inquérito policial do atropelamento. 

E no inquérito do atropelamento, o motorista de ônibus, perguntado sobre o 

incidente, ele diz “A única coisa que eu estranho são essas deformações na face, porque 

eu passei sobre a perna, no máximo sobre o tronco do cidadão que se jogou, e não me 

parece que fosse possível que ele estivesse tão desfigurado.” 

E daí o delegado já constrói, já conserta a versão, dizendo “Mas será que não é 

possível, que esse... A hora em que ele foi atropelado, o corpo tenha jogado a cabeça 

para baixo, tendo batido a cabeça no cárter do veículo?”. E daí o motorista responde “É, 

pode ter acontecido.” 

Mas enfim, os documentos deixados por essa investigação, complementados 

com a entrevista, com as entrevistas que o Marcelo fez, explicitam o método de 

ocultamento da verdade nessa... Já na origem dessa documentação. 

Então o diálogo entre o delegado e o atropelador, nesse caso, da veracidade, 

complementa e permite que a gente tenha certeza de que aquela versão que os agentes 

contaram pro Marcelo sobre a morte, ela é realmente verossímil e, provavelmente, 

muito verdadeira, ou seja, a gente tem um depoimento cabal de um assassinato 

cometido pelo Estado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marcelo? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria agradecer 

(ininteligível). 
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Alô, posso falar? Marcelo, eu queria agradecer a confiança, de você, como 

jornalista, com esse rigor que você tem, as coisas que você faz e na sua seriedade, fazer 

esse pré-lançamento do livro aqui, na Comissão da Verdade. 

É muito importante, na semana do Relatório, todo esse trabalho e eu queria 

dizer, de público, do reconhecimento da importância, porque eu não considero isso só 

um livro, é um documento (Está ruim isso daqui.), um documento que eu acho que vai 

ser uma das maiores contribuições para esse processo dessa chamada “Recuperação da 

memória brasileira.” 

Então, nesse sentido, muito obrigado. 

E você tem a palavra, o tempo que você achar necessário. Muito obrigado. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Obrigado, deputado. Obrigado a todos que estão 

aqui. 

Bom, eu estava ouvindo o Haroldo, ele estava descrevendo a prisão e execução 

de um militante do Movimento Libertação Popular, Antônio Benetazzo. É um caso que 

aconteceu em 1972, ele foi preso no dia 27 de junho de 1972, na zona leste. Foi 

entregue por um informante, uma pessoa infiltrada pelo DOI-CODI dentro do grupo 

dele. Foi levado preso até a sede do destacamento, lá na rua Tutóia com Tomás 

Carvalhal. 

A primeira vez que esse nome entrou nessa pesquisa, entrou por meio de um 

agente do DOI, que durante 21 anos trabalhou com o exército aqui em São Paulo. 

Era um oficial da Polícia Militar, da Reserva da Polícia Militar, que um certo dia 

me foi apresentado por um coronel, já aposentado, que ele tinha dito assim “Você quer 

que eu te apresente alguém que trabalhou lá no DOI?”, ele falou assim “Ah... “ 

Eu estava então fazendo uma pesquisa, e essa pesquisa não nasceu como uma 

pesquisa sendo do DOI, essa pesquisa nasceu, inicialmente ela foi feita partindo do 

pressuposto que a Polícia Civil e o Exército já tinham sido suficientemente estudados e 

que, mas que a aço militar naquele período ainda não. 

Então eu comecei a entrevistar coronéis, oficiais da PM que pudessem de 

alguma forma jogar luz sobre essa participação da Polícia Militar, foi quando surgiu 

essa proposta. 

Essa pessoa, a primeira vez que ela veio conversar comigo, a gente se encontrou 

no Clube dos Oficiais da Reserva da Polícia Militar, ali na Tabatinguera, eu não sabia 

quem ele era e ele também não se apresentou.  
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Eu não sei se isso já aconteceu com algum colega jornalista, mas você imagina o 

que é você fazer uma entrevista de 3h gravada com uma pessoa que você não sabe quem 

é e que não diz o seu nome, cuja única coisa que, vamos dizer assim, o único fiador de 

que você não está do lado de um louco, é que ele trouxe a tiracolo o coronel, que esse eu 

conhecia, que até, aliás, comandou a Polícia Militar aqui de São Paulo, Francisco 

Profício. 

Bom, daí você está ali do lado do sujeito, ele começa, termina a entrevista, lá 

pelas tantas ele vira pra você e fala assim “Suas perguntas estão muito fáceis”. Eu falei 

assim, ué, mas... Porque eu, de alguma forma, tentava uma abordagem mais, menos... 

Que eu achasse que não iria despertar tanta reação assim, reação contrária, 

principalmente num primeiro contato. 

Eu falei assim, “Ué, mas por quê?”. “Você não quer saber como é que era o 

pau?”, falei assim, tá, me conta. E aí começa, então, uma descrição sobre como era a 

tortura no DOI.  

O segundo encontro ele marcou duas semanas depois, falou mais umas duas ou 

três horas, não me deu o nome dele, de novo, só na terceira vez é que ele concordou 

então a me dar o telefone, nome e falou “Pode me ligar quantas vezes for necessário, 

que eu venho aqui e falo.” 

Demorou quase um ano para um dia ele chegar pra mim e falar assim “Eu vou te 

contar uma história, anota aí um nome, Antônio Benetazzo”, e eu anotando. “Esse caso 

foi, desculpa a palavra, mas foi f....”, eu falei assim, mas por que você está falando isso?  

Daí ele conta, “Você sabe o que é passar uma noite ao lado de alguém, sabendo 

que essa pessoa vai morrer? Isso já aconteceu com você? Você sabe, ele estava ali, 

preso, e eu de repente eu percebi, tinha me tocado, pra eu ficar vigiando ele, que eu 

estava diante de uma pessoa condenada à morte.  

E isso, pra mim, foi um problema, porque depois disso eu chegava em casa, eu 

abria o armário de casa e via o rosto dele lá. Esse é o meu fantasma. Todo mundo tem 

um fantasma e esse é o meu”, ele disse pra mim. 

E aí ele completou, que não era só um fantasma dele, era um fantasma também 

de outras pessoas, porque de manhã ele entregou o Benetazzo para quatro agentes da 

Seção de Investigação do DOI. 

A Seção de Investigação do DOI era uma seção que, normalmente, as pessoas 

não tinham contato, fala-se muito da tortura, fala-se muito das equipes de busca, porque 
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os presos tinham contato com essas equipes, com quem torturava, com as equipes de 

busca faziam as chamadas “Busca e Apreensão”. 

Mas com a investigação ninguém tinha contato, não, se tivesse contato ou era 

para desaparecer ou para virar informante, boa coisa, como os agentes dizem, não era. 

E esses quatro agentes, um Policial Civil, um Policial Militar e dois militares do 

Exército, levaram o Benetazzo até o sítio. Bom, a ideia era simular um atropelamento, 

como o Haroldo disse, só que nas palavras do policial civil, que eu entrevistei e 

participou dessa operação, aquilo foi mal feito. 

O Benetazzo, passaram com a roda do carro em cima da cabeça dele, e estavam 

levando ele para o Brás e ele acordou no meio do caminho, perguntou o que é que 

estavam fazendo ali. Então os policiais pegaram, levaram ele de volta, e daí mataram ele 

a pedradas, que foi a forma de... A pedrada. E que foi a forma de poder simular uma 

lesão.  

Um dos policiais que participou dessa execução, que é um policial militar, que 

mora numa cidade aqui no interior do estado, próximo de Minas, não foi nem ele que 

me disse, embora eu tenha entrevistado ele também, segundo próprio relato dos colegas, 

enlouqueceu depois disso. 

Começo... Um certo dia começou a esmurrar o painel do carro, foi parar na 

chamada 1ª Enfermaria... Por que esse relato? Eu comecei a entender que a memória 

desses agentes, ela só estava se revelando, porque existiam dois tipos de comportamento 

em relação ao que eles fizeram naquele período. 

Um, o orgulho e a convicção de que fariam tudo de novo, que o que fizeram 

estava certo, não havia nenhum sinal de arrependimento e isso eu encontrei em vários 

agentes e em outros, vamos dizer assim, esse tormento, vamos dizer assim, que os 

acompanha, que não é algo diferente do que acontece, se vocês forem ver, em relatos de 

militares que se envolveram em outras guerras. 

Por que eu falo aqui em guerra? Porque era uma guerra e isso aqui não é uma 

forma de justificar o que fizeram, porque até a guerra tem lei. A guerra tem lei e você 

tem uma diferença entre a ação legítima dentro da guerra e uma execução, tem muita 

diferença. 

E por que era uma guerra? Era uma guerra porque se você for pensar, tanto a 

esquerda, quanto a direita, reconheciam que esse era um período em que a violência 

fazia parte da política, você encontra isso em autores desde Hobsbawm, Lenin, Mao, 
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etc. O Mao dizia que o poder nasce fuzil. E nos autores militares também, eles também 

achavam que aquilo era uma guerra e que eles estavam lutando numa guerra. 

Isso aqui também não significa que você está igualando dois lados, porque a 

violência de um lado tinha uma qualidade e a violência do outro lado tinha outra 

qualidade, você tem que saber diferenciar essas violências, até porque uma delas era a 

violência estatal e que era praticada contra a lei e que eles diziam defender. 

Ou seja, não me parece que em nenhum período do governo militar o assassinato 

foi permitido e, muito menos, a tortura, então se essas duas condutas continuavam 

crime, eram crimes ainda na época, me parece que tem uma qualidade diferente a 

violência feita na política por um lado e a violência na política feita pelo outro, isso é, 

pra mim, evidente. 

Vamos dizer assim, é muito antiga essa discussão, a discussão se é lícito matar o 

tirano.  

Um dos lados ainda podia fazer essa discussão, o outro lado não, eu acho que 

isso é evidente. 

Bom, “A Casa da Vovó”, eles... Quando então eu comecei a, por meio de um 

agente, chegar em outro, outro, em outro, e em outro, e em outro, começou a ser 

possível verificar também, cruzar as informações, cruzar os depoimentos, verificar 

documentos, processos, etc., de tal forma que era, vamos dizer o seguinte, chega um 

momento que é fácil, fácil, modo de dizer, que é possível você fazer um controle de 

qualidade das informações que são passadas. 

Porque essas informações, elas podem estar depois de tanto tempo, depois de 40 

anos, prejudicada ou por uma memória falha, ou pelo desejo de uma produção de uma 

memória favorável a quem cometeu algum tipo de arbitrariedade, etc., algum crime, ou 

seja, você encontra toda uma série de problemas que você pode resolver por meio de 

técnicas, técnicas que a gente conhece, técnicas que a gente usa no dia-a-dia como 

jornalista. 

É por isso que eu não acredito que esses depoimentos sejam uma espécie de 

nova versão oficial, até porque neles existe tortura, existe assassinato, existe arbítrio, 

existe sequestros.  

Ao todo eu consegui algum tipo de informação, desde aquela linha seca, fulano 

foi executado aqui, mas como? Ah, não sei, não sei mais nada, mas sei que ele foi 

morto, até casos extremamente detalhados, como o do Benetazzo, em 66 das 79 mortes 

em que a ação do DOI foi preponderante para esse resultado. 
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Desses 37, não, desculpe, desses 30 e tá tá tá... Jornalista é uma desgraça para 

fazer cálculo, desses, 37 foram casos em que as pessoas foram presas e mortas sob 

tortura, sem nenhuma dúvida, em outros 29, essas pessoas morreram naquilo que os 

agentes, muitas vezes, classificam como tiroteio, mas que normalmente pode ser 

chamado também de emboscada ou de execução. 

Eu me preocupei durante esse tempo em não fazer um livro, ou não fazer uma 

pesquisa, que apresentasse todos esses casos como se fosse, como se fosse, vamos dizer 

assim, ações (ininteligível), sem nenhuma explicação em que você simplesmente fizesse 

um apanhado de todas essas histórias. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Oi? Ah, sim. 

Um apanhado de todas essas histórias como se elas não tivessem significado 

algum. 

Então era necessário também verificar porque agiram dessa forma, sabendo que 

compreender não significa aceitar, mas era necessário fazer isso também e aí, então, foi 

também uma parte dura da pesquisa, do trabalho, que eu pensei, bom, partindo do 

seguinte pressuposto, pra você entender como um jornalista age, você precisa saber 

como é a formação desse jornalista. 

Jornalista, assim como um médico, o médico vai estudar medicina, a gente vai 

estudar teoria da comunicação, etc., e militar vai estudar teoria da guerra, então fui ver 

qual doutrina de emprego de tropa estava por trás desse tipo de ação e existia uma 

doutrina, a doutrina da guerra revolucionária, que nasceu entre os militares franceses, 

que lutaram no Vietnã e na Argélia. 

Essa doutrina foi adotada, esse conceito de guerra foi adotado pelo Exército 

Maior das Forças Armadas aqui, em 1963, o conceito adotado é um conceito tirado de 

um autor francês, de um militar francês, e essa doutrina ela fundamenta uma estratégia 

que era a estratégia do DOI. 

A estratégia do DOI. O DOI não se preocupava em investigar crimes, a 

estratégia do DOI era neutralização do inimigo, era uma estratégia militar e para isso ele 

foi buscar táticas policiais, tortura, vigilância, infiltração, uso de fichário, etc. 

O DOI não queria saber quem é que tinha colocado uma bomba num lugar, 

assaltado um banco, sequestrado, isso era secundário, ele queria saber, quando prendia 
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alguém, qual era o ponto e qual era o aparelho que a pessoa tinha para revelar, ou seja, 

por que ele queria essas informações? 

Porque ele queria prender outras pessoas, queria desarticular a organização, isso 

que era importante pra eles, ou seja, o DOI era um órgão militar, ele não era um órgão 

policial, não tinham esse tipo de preocupação. 

Tanto é verdade que só depois eles enviavam, então, os presos para o DOPS que 

aí se preocupavam em fazer um inquérito, formalizar alguma coisa. 

Esse é o Benetazzo, é um documento que foi apreendido com ele, lá na zona 

leste.  

Esse é o livro de onde sai o conceito de guerra revolucionária, usado pelo 

Exército, adotado pelo Exército em 1963, é um livro de um coronel francês chamado 

Gabriel Bonnet.  

O Hiram Lima Pereira, era testemunha central do Partido Comunista Brasileiro, 

foi morto em 1975, foi sequestrado pela equipe Cúria, da Seção de Investigação do 

DOI, levado até um centro clandestino de prisão aqui na grande São Paulo, ali ele foi 

torturado e morto com uma injeção de curare.  

Estava na moda, acho que na época tinha até o “Maníaco do Curare”, que tinha 

matado a menina lá na USP. 

Esse é o DOI. Essa foto, ela tem uma curiosidade, que é o seguinte, isso é uma 

solenidade dentro do DOI, de entrega da Medalha do Pacificador. Ali, no meio, a 

segunda, da esquerda para a direita, é a tenente Neuza, é uma das entrevistadas nesse 

livro. Essa cerimônia foi no Dia da Bandeira de 1973. 

O curioso é que vocês veem todos eles trajados como, vamos dizer assim, como 

paisanos, mas de uma disposição militar, que eu acho que é bem o que ilustra o que era 

o DOI, essa mistura entre práticas policiais e organização militar. 

Esse é o laudo de corpo de delito da morte do Antônio Benetazzo, onde o 

médico legista atesta as lesões no crânio, o afundamento no crânio, de acordo com o 

relato feito pelos policiais, de que ele havia sido, que ele havia se jogado diante de um 

caminhão que estava entrando ali no Brás. 

Levaram para a delegacia do Brás, porque no Brás o delegado plantonista era um 

delegado amigo, do pessoal que estava fazendo essa operação. 

Bom, aqui é uma foto bem interessante, porque à esquerda está o major Dalmo 

Cirilo, era o subcomandante do DOI, no meio, de frente para cá, é o capitão Ênio 
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Pimentel da Silveira, o chefe da Seção de Investigação do DOI, e à direita é o delegado 

Sérgio Paranhos Fleury. 

O Ênio, o capitão Ênio, conhecido como Dr. Ney, podemos chamá-lo de “O 

Fleury do DOI”. Foi, provavelmente, o oficial mais importante do destacamento aqui de 

São Paulo, o Ustra era uma pessoa quase que um burocrata, comparado com o Ney. 

O Ney é responsável direto pela morte, ou pelo desaparecimento, de cerca de 40 

militantes de partidos de esquerda e organizações armadas da esquerda no período. 

Esse é um documento do Exército, mostrando qual era o objetivo deles na ação 

contra o Partido Comunista Brasileiro, o termo aí não deixa dúvidas, “Neutralização do 

PCB.” 

Aí estamos de volta ao Benetazzo. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Os autos, os autos estão aí. 

 

O SR. – Você quer por ou quer continuar? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Pode, pode ser. 

Eles estão numa ordem os autos, estão na mesma pasta, pode colocar no A, B, C, 

D, eu acho que pode... 

 

O SR. – Seguir? 

 

O SR. MARCELO GODOY – É o A, é só seguir ali, olha, A. Letra A, Neuza. 

A Neuza era uma tenente da Polícia... É uma tenente da Polícia Militar de São 

Paulo, ela era do corpo de policiamento feminino. 

O DOI foi buscar policiais femininas na Polícia Militar porque não existia corpo 

feminino no Exército, nem na... Em nenhuma das Forças. Isso só foi constituído no final 

dos anos, meados dos anos 1980. 

 

* * * 

 

O ÁUDIO  
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A SRA. NEUZA – Pegamos o presunto... 

 

O SR. MARCELO GODOY– Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – O defunto... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. NEUZA – Pusemos no carro, que fedia horrores... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – E voltamos pra nossa base, que ali no Ibirapuera. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA - Pusemos o defuntão lá... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – Eu achava um barato quando você chegava pro defunto, a 

gente matava e recolhia, sabe? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sei. 

 

A SRA. NEUZA – E levava ele e a turma vinha e dizia “Mas não dava pro 

sujeito chegar vivo?” Por que você não foi lá pegar? Porque eu era bem malcriada, 

por quê que você não foi lá pegar? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – O cara atirando em mim e você quer ele vivo? 
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O SR. MARCELO GODOY – Sei. 

 

A SRA. NEUZA – Você viu pelos documentos... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. NEUZA – Quebraram (ininteligível) inteiro... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. NEUZA – Pintaram e bordaram e agora você vai tratar eles a pão-de-

ló? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – Eu não, quando eu vejo esses bandidos que faziam essas 

barbaridades, por mim, eu matava eles todos. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – Eu já sou velhinha, mas ainda dá para matar. 

 

O SR. MARCELO GODOY – E tinha essa coisa, por exemplo, obviamente que 

existiam graus de diferença entre eles, aqueles, por exemplo, que tinham curso em 

Cuba, na Argélia, na China... 

 

A SRA. NEUZA – Ah, esses daí que era baníveis, eram pra morrer rápido. 

 

O SR. MARCELO GODOY – É? 

 

A SRA. NEUZA – É, já não existiam! 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum, ta! 
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A SRA. NEUZA – Já não existiam mesmo, estavam fora. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – Eles tinham que morrer mesmo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Tá. 

 

A SRA. NEUZA – E eles não vão ensinar a matar a gente. Todo mundo tinha, 

no mínimo, duas automáticas, e nós tínhamos umas 38, que é uma vergonha, o Fleury 

morria de rir, que a gente dava um tiro e caía pertinho do poste. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. NEUZA – Porque eu fui trabalhar lá, depois o Fleury me pediu 

emprestada e eu fui trabalhar com o Fleury.  

 

O SR. MARCELO GODOY – Sei. 

 

A SRA. NEUZA – Depois o Exército me chamou de volta e no meu batalhão eu 

não aparecia, não ia pra lá... 

 

O SR. MARCELO GODOY – A é? 

 

A SRA. NEUZA – E o comandante queria me matar, mas eu falei, o que é que 

eu faço? Eles não querem que eu volte... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hã. 

 

A SRA. NEUZA – E quem estava mandando eram eles, eu só ia fazer o que eles 

mandavam. 

 

* * * 
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O SR. MARCELO GODOY – Se eu puder colocar também, só o áudio B, o 

segundo. Esse segundo áudio é do tenente, que eu vou identificá-lo como Chico, ele me 

pediu anonimato. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Tá.  

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hã? 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, sou eu. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – A Neuza, eu fiz a entrevista com ela, na casa 

dela, no interior aqui do estado, fiz entrevistas também por telefone, pedi autorização, 

ou seja, era pra ela... 

 

* * * 

 

O ÁUDIO 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

* * * 
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O SR. MARCELO GODOY – Ele está falando sobre... O Chico, ele está 

falando sobre o que aconteceu depois da morte do delegado Octávio Gonçalves 

Moreira, que era um agente do DOI, que foi morto no Rio de Janeiro, em uma ação da 

ALN e da VAR-Palmares, se eu não me engano. 

Ele, então, conta como foi a reação do DOI a essa ação. 

 

* * * 

 

O ÁUDIO 

 

O SR. MARCELO GODOY – Como é que foi a resposta? 

 

O SR. CHICO – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hã? 

 

O SR. CHICO – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – E o que afugentou você? 

 

O SR. CHICO – Se fosse preso em Cuba, na China ou na Argélia,  

 

O SR. MARCELO GODOY – Hã, hã. 

 

O SR. CHICO – Um abraço. (Ininteligível), então, nesse ponto eu fui... 

 

O SR. MARCELO GODOY – O pessoal que era dirigente também? 

 

O SR. CHICO – Dirigente? 

 

O SR.MARCELO GODOY – É, assim, alguém que dava alguma orientação? 

 

O SR. CHICO – No DOI não tinha nenhuma orientação de execução, nunca que 

eles diriam. 
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O SR. MARCELO GODOY – Mas eram os mais perigosos, não eram? 

 

O SR. CHICO – Não, não tinham, ninguém estava pensando em recuperar 

alguém, não. 

 

O SR. MARCELO GODOY – (Ininteligível.) 

 

O SR. CHICO – Não, não eram. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, eu sei. 

 

O SR. CHICO – Essa ordem, ela veio do Humberto de Souza Melo, o general. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O Melo Maluco, não? 

 

O SR. CHICO – Não. Essa ordem (ininteligível) não era uma ordem de 

comando, ela nasceu de uma linha de pessoas (ininteligível), esse pessoal tem que 

morrer, e tal, tal, tal e deu a sentença. 

 

* * * 

 

O SR. MARCELO GODOY – Esses três trechos, são dois do Chico e um 

trecho da Neuza, o que eu estava conversando com eles nessas entrevistas era sobre uma 

informação de que os agentes do DOI decidiram num determinado momento, no final 

dos anos 1970, entre 1970 e 1971, que todo aquele guerrilheiro que fosse apanhado, que 

tivesse feito curso de guerrilha em Cuba, na Argélia, como eles diziam, na China, 

Coréia, fosse onde fosse, e que fosse apanhado, a ordem era matar. 

E também aqueles que tivessem sido banidos do país e voltassem, fossem, 

novamente, fossem presos. 

Eles confirmaram de que existia realmente essa disposição, não como uma 

ordem escrita, não como uma tropa de comando, vamos dizer, com uma tropa formal, o 

general chega, dá a ordem clara, etc., mas como algo difundido ali, entre eles, como 

prática, vamos dizer assim. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



18 
 

E que você encontra isso como explicação para que vários integrantes de grupos 

como o Molipo, o ALN, e que foram presos naquele período, tivessem sido mortos, 

mesmo depois de presos, o Benetazzo é um caso, Frederico Mayr é outro caso, que 

também foi preso, levado até o DOI, foi torturado e depois executado. E vários... Bom, 

a lista de militantes que tiveram esse destino é razoável naquele período. 

O quê que o DOI fazia então, nessa época, na maior parte das vezes? Naqueles 

casos em que o preso não desaparecia, havia uma justificativa pública para a morte, que 

era a resistência seguida de morte. 

Ou o sujeito tinha morrido e não tinha reagido, e aí eles simulavam o tiroteio e 

faziam o que a Neuza chama de teatrinho, cirquinho, pega um dos nossos, como se ele 

fosse o preso, o outro nosso da uns tiros na direção dele, na rua, diante de testemunhas, 

etc., para depois, então, você formalizar aquilo como se fosse um tiroteio. 

Não é muito diferente do que a gente ainda vê por aí nas ruas de São Paulo. 

Essa prática durou durante todo o comando do Ustra, em São Paulo, a partir do 

momento que o Ustra sai, trocasse o teatro, ou cirquinho, pelo desaparecimento, sem 

nenhuma justificativa a mais, as pessoas simplesmente são levadas para um cárcere 

clandestino, ali são executadas e os seus corpos são levados até o interior de São Paulo, 

ali, próximo de Avaré, onde os militares de desfizeram dessas vítimas, dessas pessoas. 

Eu acho que a história da Neuza é uma história curiosa, porque ela... O DOI 

precisava... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantas mulheres 

tinham? Isso eu queria entender. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Normalmente, deputado, eles... Havia cerca de 

seis, sete mulheres trabalhando permanentemente no DOI a partir do final de 1970, 

começo de 1971. 

Não foram as mesmas o tempo todo, eu sei de duas delas que receberam a 

Medalha do Pacificador, uma do Exército, uma delas é a Neuza, a outra é a coronel 

Diarci, as duas estão na Reserva. 

A Neuza, ela foi pra Reserva muito cedo, ela foi ainda como tenente, ela pediu 

baixa da Polícia Militar ainda como tenente, como 1º tenente. 
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A coronel Diarci chegou até comandar a Polícia Feminina, no começo dos anos 

1990. A coronel Diarci ganhou a Medalha do Pacificador em 1980, se não me engano, 

1979/1980. 

A Neuza foi a única que recebeu durante o período, ainda, da chamada guerra 

deles, ou seja, do período armado, do período bélico do DOI, da Repressão. E recebeu 

porque ela se envolveu em dois casos que resultaram na morte de seis militantes da 

ALN. Ela estava na ação da Mooca, onde morreram Iuri Xavier Pereira, Ana Maria 

Nacinovic e o Marcos Nonato da Fonseca. 

Ela estava também na ação da rua Caquito, onde mais três outros integrantes da 

ALN foram mortos pelo DOI, sob o comando, nos dois casos, do Dr. Ney, o capitão 

Ênio Pimentel da Silveira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ia falando alguma 

coisa da Neuza e eu te interrompi.  

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, eu só que ela permanece no DOI entre 

1970 e 1975, até o final de 1975, e ela tem essa particularidade, dela ter se envolvido em 

ações armadas. 

Ela... As outras mulheres tinham trabalho mais de vigilância, cuidavam dos 

grampos telefônicos usados pelo DOI, e elas tinham, vamos dizer assim, elas não se 

envolveram, até aonde eu consegui apurar, as outras não se envolveram em ações que 

resultaram em morte, diretamente em morte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me fala uma coisa, 

muitos vinham até de outros estados, não é? O caso... 

E aquele carcereiro, que tinha o apelido de Lumarete, você ouviu? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, ele não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Marechal? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Também não. 

Que eu ouvi, eu concentrei essa pesquisa, deputado, nas pessoas que trabalharam 

nesse setor, no setor da investigação. 
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Por quê? Porque era o setor... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque era o 

(ininteligível)... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, Não, não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque tinha três setores. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. Tinha a subseção de Análise e 

Interrogatório... 

Assim, a Seção de Análise/Interrogatório, com as subseções de Análise e 

Interrogatório, havia a Seção de Buscas, que fazia as buscas e apreensões, e havia a 

Seção de Investigação. 

A Seção de Investigação era, vamos dizer assim, a seção mais sigilosa do DOI. 

As operações que resultavam muitas vezes em ações posteriores das equipes de busca, 

elas nasciam da investigação. 

Foi sobre essa seção, principalmente, que eu concentrei o trabalho, até porque 

era a que escondia mais segredos, vamos dizer assim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu tenho tantas 

perguntas para fazer... Amelinha, você gostaria de fazer perguntas da Neuza, sobre seus 

filhos, que foram sequestrados por ela? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não quer fazer né? Tá 

muito emocionada, né? Tá bom, vamos te preservar. 

Bom, então se você pudesse falar dos principais personagens, né?  

Eu tenho perguntas, mas eu quero ser bem cuidadoso. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria que você fosse 

fazendo, porque se não a gente pode precipitar situações... Fique à vontade, por favor. 

Sobre os personagens, assim, os mais importantes, sobre o Calandra. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Calandra, Aparecido Laertes Calandra, o 

delegado de polícia, foi apontado por vários desses agentes, como um ativo integrante 

da Seção de Interrogatório do DOI, que não se limitava a fazer o seu trabalho, ou seja, o 

agente, ele se identificava, então, como capitão Ubirajara. 

Alguns entravam lá e faziam o seu trabalho como se fosse uma normalidade 

burocrática, vamos dizer assim. 

Os depoimentos que eu colhi dizem que o Calandra era alguém que gostava do 

que fazia, a ponto de deixar os seus colegas, às vezes até constrangidos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. José. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Dr. José, era Carlos Sergio Maia Mondaini. Dr. 

José era um oficial do Exército que trabalhava no interrogatório também. Era amigo do 

Ustra, amigo do comandante, do Dr. Edgar, que era o comandante da Seção de 

Interrogatório e Análise. 

E ele ficou, se eu não me engano, no destacamento durante dois ou três anos, 

depois ele foi substituído na equipe dele, mas era alguém que parece que tinha um 

interesse particular em traçar o perfil psicológico dos presos, pelo menos é assim que os 

agentes descrevem ele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dirceu Gravina. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O Dirceu Gravina, hoje é delegado de polícia, 

na época era investigador, era conhecido como JC, me foi descrito, basicamente, 

algumas ações das quais ele tomou parte. 

Ele participou diretamente da morte de Lauriberto Reyes, Alexander Voerões, 

que eram dois militantes do Molipo, que foram mortos na zona leste, depois que eles 

fizeram uma série de prisões, pouco antes haviam levado à morte do Frederico Mayr, 

outro militante do Molipo. 
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O JC vai até o ponto onde essas duas pessoas, o Reyes e o Voerões, iriam se 

encontrar com uma militante do Molipo que estava sendo torturada, e mantida lá no 

DOI já durante algum tempo, e ele fica no lugar, junto com ela, segurando ela, com a 

ordem de matá-la caso ela tentasse fugir, ele participa diretamente dessa ação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

Alô... Tá difícil hoje... Eu fui colega de classe de duas pessoas, o Alexandre 

Vannucchi. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Ronaldo Mouth 

Queiroz. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Mouth Queiroz. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E também tinha um rapaz, 

de Sorocaba, que era um estudante da PUC de Campinas, da Medicina, que era amigo 

pessoal do Alexandre, chamava Gerardo Magela. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E eu queria que você 

pudesse contar um pouquinho, porque como a Amelinha, inclusive, é testemunha da 

morte do Alexandre... 

 

O SR. MARCOS GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá dentro. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim.. 

 

O SR. PRESDIENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E depois teve aquela 

simulação. 
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O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que ele foi atropelado, lá 

na João Bueno, você podia falar um pouquinho? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, claro. 

O Alexandre, a descrição que me foi feita pelo agente Chico sobre a morte do 

Alexandre, é a seguinte: ele estava sendo torturado, no meio da tortura ele então fala 

que ele teria um ponto, que era nessa rua, ele vai realmente pra lá e há um incidente, 

realmente, com ele. 

Segundo o agente ele tenta fugir, bate num carro, faz um machucado, mas sem 

nenhuma grande conseqüência, é levado de volta pro DOI, porque parece que o ponto 

dele é um ponto frio, que ele tinha falado só como forma de tentar interromper a tortura 

e lá é retomada a tortura em relação ao Alexandre. 

A versão que os agentes contam ainda é uma versão de que ele teria se matado lá 

dentro, o que é pouco, vamos dizer assim, pouco provável, até pelo fato de você ter uma 

série de depoimentos, de pessoas que estavam lá naquele momento, que é destoante 

desse depoimento. 

É um dos poucos casos que eu posso dizer em que a versão dos agentes ainda é 

destoante da versão dos presos e das pessoas, das organizações que foram perseguidas 

pelo Regime. 

Mas eles também contam o que aconteceu com o Ronaldo Mouth Queiroz.  

No caso do Ronaldo Mouth Queiroz há uma completa concordância entre a 

descrição da única testemunha, que eu acho que conhecia a morte dele, que era um 

amigo que estava andando ali na Angélica, quando houve o assassinato, porque foi isso 

o que aconteceu, com o que os agentes contam. 

Ronaldo Mouth Queiroz foi morto numa execução.  

Foi morto na rua como uma forma de vingança, sabiam quem ele era, sabiam 

onde ele estava, já haviam ido até a casa de parentes dele e, quando veio a ordem para 

que ele fosse detido, um dos agentes desce da viatura, se aproxima dele e dispara, assim, 

pow... Por quê? Ah... Sabe aquela coisa? É a descrição que me fizeram... 
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Ah, eles mataram um dos nossos, a gente vai lá e mata um dos deles, é isso, foi 

assim, ou seja, ele foi... Ele não reagiu, ele não havia feito absolutamente nada, ele foi 

executado, foi isso o que aconteceu. 

O nome do agente eu não me recordo agora, mas está descrito aqui, os dois 

agentes, um deles está completamente identificado, o outro tem a identificação do 

apelido dele, que era, eu acho, que é Everaldo e o outro era Hamilton, eu não me lembro 

agora, mas tem o nome completo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gerardo Magela, você 

nunca ouviu falar dele? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, dele, não me foi relatado esse nome. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morreu bem perto, entre o 

Alexandre e o Ronaldo Mouth Queiroz. 

 

O SR. MARCELO GODOY – É, mas eu... Não me relataram nada dele, não 

me relataram. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã?  

 

O SR. – (Ininteligível.)  

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vem pra cá, fala o nome, 

Janaína. 

Só deixa eu perguntar uma coisa, pra não perder o meu fio da meada, Ana Rosa 

Kucinski. 
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O SR. MARCELO GODOY – A Ana Rosa Kucinski foi sequestrada pela 

Seção de Investigação do DOI, pouco depois dela se separar do marido, dela se separar 

do marido dela, Wilson Silva. 

Quem sequestrou... Essa ação foi comandada pelo Ênio Pimentel da Silveira, não 

há participação do DOPS, segundo todos os agentes, eu conversei com gente, com quem 

prendeu Wilson Silva, quem sequestrou, portanto, ele, porque a prisão nunca foi 

legalizada. 

Ele foi capturado. Ele estava sob vigilância já fazia um bom tempo, percebiam 

que ele estava avisando as pessoas que ele estava sob vigilância, e isso, de fato, depois 

eu pude comprovar, porque uma das pessoas com quem ele havia se encontrado era um 

militante da ALN chamado Clóvis de Castro, e que me disse que realmente havia sido 

avisado por ele, que ele estava sob vigilância. 

A ordem, a prisão aconteceu no vale do Anhangabaú, o casal foi levado pelo 

capitão Fred Perdigão Pereira e pelo soldado conhecido como Júnior, que foi dirigindo 

o carro para Petrópolis, onde eles foram executados, esquartejados e mortos na casa de 

Petrópolis. 

Quem também me confirmou essa versão, e esse eu posso dar o nome, foi o 

sargento João de Sá Cavalcante Neto, que era... João de Sá Cavalcante Neto, o sargento 

Sá, conhecido como agente Fábio, do DOI, era um dos, vamos dizer assim, um dos mais 

importantes sargentos da Seção de Investigação. 

Tinham dois sargentos muito importantes lá, o Sá e o chamado Pedro Aldeia, o 

Roberto Artoni. Eles cuidavam do cárcere clandestino junto com mais três pessoas, o 

cárcere de Itapevi, onde boa parte do comitê central do Partido Comunista Brasileiro foi 

assassinado. 

O Sá fez uma extensa confissão pra mim, não quis gravar. Ele era uma pessoa 

assim, que um dia você ia na casa dele, ele ficava 5h falando com você, e no outro dia 

você ia lá e ele não queria te receber na porta. Uma pessoa assim, completamente 

atormentada, mas que contou com detalhes sobre esse caso. 

Ou seja, eu tenho o depoimento dele, tenho o depoimento de um outro agente, 

que me pediu anonimato, e que participou do assassinato do Wilson Silva, e que 

também confirmam, confirmaram esses detalhes e que são muito semelhantes com os 

detalhes que, já de certa forma conhecido, do Marival Chaves, que também trabalhou lá 

no DOI e que talvez foi o primeiro grande depoimento importante para se revelar o que 

aconteceu com diversos desaparecidos políticos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, eu vou passar a 

palavra.  

Vocês vão perguntando e aí a gente vai rodando, ta bom? 

Só se identifica. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – Boa tarde. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O João Cavalcante Neto e o Roberto Artoni 

participaram do sequestro, junto com o Ênio Pimentel da Silveira, do casal. 

E mais gente, inclusive investigadores de polícia, etc. 

Tá, boa tarde. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – Boa tarde, meu nome é Maria Carolina, 

trabalho aqui, na Comissão da Verdade, a minha pergunta é sobre o Ronaldo Mouth 

Queiroz. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – No livro do Cláudio Guerra, “Memórias de 

Uma Guerra Suja”, ele fala que ele participou da ação... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – Da morte do Ronaldo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não participou. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – Inclusive teria... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Assim, segundo os agentes, não há nenhum 

relato de alguém de fora do DOI que tenha participado dessa ação. 
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O nome Cláudio Guerra não surge em nenhum dos depoimentos de todos os 

agentes do DOI aqui de São Paulo, não surge. Eu não sei, em relação aos relatos do 

Cláudio, em relação a outros estados, a fatos ocorridos no Rio de Janeiro, etc., mas 

daqui de São Paulo, dos fatos ocorridos aqui de São Paulo, nenhum, nenhum desses 

agentes cita o Cláudio Guerra. 

É o que eu posso dizer. Eu não posso dizer se o relato dele é verdadeiro ou se 

não é verdadeiro, o que eu posso dizer é que ninguém cita ele. 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – E só uma segunda pergunta, sobre as 

mulheres, houve alguma participação de mulheres nas sessões de tortura? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não... A descrição era a seguinte, segundo eles 

falam, tá?  

Nos cárceres clandestinos, Itapevi, etc., só um pequeno grupo de gente ligada à 

investigação é que tinha acesso a esses lugares. Na Seção de Interrogatório a regra era, a 

partir de um determinado momento, a partir que aquilo foi compartimentado pelo Ustra, 

que só as pessoas que fossem da sessão tivessem acesso ao interrogatório. Isso não era 

uma coisa assim tão rígida. 

Algumas das agentes mulheres chegaram a entrar na sessão de interrogatório e 

há relatos disso, mas sem que tivessem, pelo menos não há nenhum relato, de alguma 

delas que tivesse participado diretamente, interrogando e torturando. 

Vamos dizer o seguinte “Leva o fulano até lá.”, daí a mulher pega e leva o 

fulano até lá, leva e deixa o cara lá, entrou lá dentro, viu o que estava acontecendo, pode 

ter sido vista pelo preso, pelo detido, etc., mas não há relatos, pelo menos eu não 

encontrei relatos de participação direta no ato de interrogar. 

 

 

A SRA. MARIA CAROLINA – E quanto à participação de empresários, nas 

sessões de tortura, você chegou a ouvir algum relato? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Olha, isso, pelo que me foi relatado, quando 

isso, quando há informações nesse sentido, essas informações são da época em que o 

Valdir Coelho era o comandante do DOI, principalmente. 
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Como eu disse, depois que o Ustra assume, isso é... Como se diz? A estrutura ela 

é mais... Ela deixa de se comportar... O DOI deixa de se comportar como se fosse uma 

Delegacia de Polícia. 

Delegacia de Polícia o tira chega com o preso, leva o preso, leva até a sala dos 

investigadores, já começa a interrogar o preso lá, etc., ou seja, o cara que vem da rua já 

leva o preso até lá dentro. 

No DOI isso parou de ser assim. O cara da busca chegava lá, entregava pro cara 

do interrogatório, o interrogatório ia lá e fazia. O Ustra começou a tentar 

profissionalizar o DOI, vamos dizer assim, como um órgão de informação. 

Essa é a grande, vamos dizer assim, a grande marca do comando do Ustra é essa, 

ele estrutura, ele faz, ele cria a estrutura burocrática de sessões, etc., organizando o DOI. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Oi, boa tarde. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Boa tarde. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Meu nome é Janaína Teles. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELTES – Eu sou pesquisadora do Departamento de 

história da USP. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Bom, eu não pude ler ainda, só folheei, por 

exemplo, a parte do Benetazzo, e estou ouvindo o seu depoimento. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Então, baseada nesses elementos, eu vou fazer 

essas perguntas. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ok. 
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A SRA. JANAÍNA MOREIRA - E ponderações. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, por favor. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Primeira coisa que me chamou a atenção na sua 

fala é a questão de você reafirmar o velho argumento de que teria havido uma guerra. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, por favor. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Isso contrasta com a definição de crimes conta a 

humanidade, utilizado, por exemplo, pela Comissão da Verdade no seu relatório 

publicado antes de ontem. 

 Quando, para se caracterizar uma guerra, você tem que ter dois exércitos 

regulares ou, pelo menos, um movimento, um exército e um movimento guerrilheiro de 

grandes proporções, etc., o que, já há muitos anos têm se... Por exemplo, o que 

considerou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, no caso Guerrilha do 

Araguaia... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Que não houve nem guerra, nem guerra civil. 

Houve uma perseguição altamente desproporcional de um lado contra outro. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não há dúvidas Janaína, posso só...  

Se você me permitir, é uma questão de conceito. E qual é o conceito e como é 

que eu estou trabalhando, estou trabalhando com um conceito que não é meu. 

Estou trabalhando com um conceito de Guerra Civil Internacional, Conceito 

Hobsbawm. Se você pegar “Nações e Nacionalismos”, do Hobsbawm, ele traça esse 

conceito e fala como esse conceito se aplica para diversos conceitos de baixa 

intensidade no mundo. 

O quê que é um conflito armado, o quê que é uma guerra? Uma guerra ela tem 

duas características que você pode defini-la. Os homens, eles podem brigar sem, no 

entanto, guerrear, por quê? Porque eu posso brigar com o meu vizinho por causa de, sei 
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lá, qualquer motivo bobo, e isso não quer dizer que eu estou em guerra com o meu 

vizinho. 

Para haver guerra precisa haver uma razão política e precisa haver arma, certo? 

Por quê? Porque eu posso fazer política sem fazer guerra, certo? Esse é um conceito do 

Raymond Aron, conceito de guerra, “Lage Planétaire”, é um conceito de guerra, 

gostamos ou não 

Quem normalmente estuda o fenômeno guerra, os autores marxistas, alguns 

autores marxistas estudam menos, eles estudam menos, mas normalmente você vai 

encontrar Raymond Aron, vai encontrar alguns autores que não são, nunca foram 

marxistas, ou pelo menos deixaram de ser. 

Lenin, se você encontrar na saudação dele ao congresso, em que muda o nome 

do partido comunista bolchevique, cria-se o nome Partido Comunista Russo 

Bolchevique, ele fala que está aberto a era de uma guerra internacional, de uma guerra 

de classes. 

Eu não vejo qual é o problema de você reconhecer isso como guerra, porque 

guerra não é desculpa para violação dos direitos humanos e nem para crimes contra a 

humanidade, não há conflito entre você dizer que existe uma guerra, porque isso não 

justifica. 

Se fosse assim, bastava à Alemanha nazista dizer “Estamos em guerra.”, para 

que eles tivessem o direito de fazer o que bem entendessem. Não se trata disso.  

Mas durante a ocupação nazista na França, na Holanda, na Bélgica, na 

Dinamarca, em que houve movimentos de resistência a essa ocupação, há um decreto, 

se eu não me engano em 1941, pelo próprio Hitler, que é o “Nacht und Nebel”, que é a 

Noite e Neblina, onde estabelece uma ação que é muito semelhante em alguns aspectos 

como, por exemplo, com a segunda fase da ação do Destacamento de Operações de 

Informações aqui em São Paulo, já sob o comando do Audir dos Santos Maciel, que é o 

sequestro dos opositores e o desaparecimento deles, essa era a ordem. 

Entende, Janaína, eu não vejo... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Eu entendo e não concordo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Bom... 
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A SRA. JANAÍNA TELES – Porque você falou bem, você foi à fonte, o 

leninismo, e a visão política... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E visão de revolução que tinha o Lenin está sendo 

ultrapassada. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Mas... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – A realidade está demonstrando outras 

experiências, outras formas de lidar com esses conceitos. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E eu estou dizendo para você, este conceito de 

crimes contra a humanidade, que você mesmo utilizou, ele é contraditório com a ideia 

de que houve aqui uma guerra, porque o conceito de crime contra a humanidade diz o 

seguinte, é uma ação do Estado, sistemática, generalizada, contra grupos determinados 

da sociedade. 

E fala justamente esse conceito, ele aponta para essa direção, que é a 

desproporção de forças em conflito. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não tenha dúvida, há uma desproporção. A 

desproporção, ela existe. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Enorme, no caso brasileiro. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ela é enorme, não tenho a menor dúvida, quanto 

a isso. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Então, só pra eu terminar, eu insisto na questão 

conceitual porque, além de estudar isso, quer dizer, para nós que estudamos isso o 

conceito é importante. 
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O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Por quê? Porque a gente caracteriza melhor ao 

detalhar isso, ao aprofundar essa investigação, a gente caracteriza melhor como foi esse 

enfrentamento, como foi a força utilizada pela ditadura e como funcionava o aparato 

repressivo. 

Eu sou uma estudiosa do aparato repressivo e pra mim causou uma certa... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Janaína. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Estranheza, o seguinte... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – O depoimento da tenente... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – A tenente Neuza, ela fala, por exemplo, de que 

eles tinham 38, eles... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Eles tinham 38 enquanto os guerrilheiros tinham 

duas automáticas, pelo menos. Isso aí está mais do que superado. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Claro, sabemos disso. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E ela, por exemplo, ri ao comentar. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hã, hã. 
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A SRA. JANAÍNA TELES – E eu folheei aqui os excertos que você utilizou do 

depoimento dela sobre o caso Benetazzo... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E eu não vi, por exemplo, aquele trecho que você 

mostrou. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, aquele trecho ela... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E eu achei que era muito interessante... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Que pode ser de outro caso, mas achei que era 

muito interessante para caracterizar esse momento e essa atuação, que esse tipo de 

trecho fosse colocado também. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, claro. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Porque o trecho que eu ouvi aqui é ela dizendo 

que faria tudo de novo, mas ainda numa pegada assim, muito vitimária, eles se 

esforçaram muito, et., etc. 

Ao passo que aquele trecho que você mostrou aqui, ele não tem nada de 

vitimário. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Nada, nada. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Então a questão do armamento totalmente 

superado. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sem dúvida. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – A questão da desproporção também. 
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O SR. MARCELO GODOY – Sem dúvida. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E a outra questão que eu queria perguntar é... 

Bom, por exemplo, o caso Benetazzo, o caso Alexandre Vannucchi, ou no 

próprio caso, o Ronaldo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Em 1996/1997 o governo, a Comissão Especial 

de Mortos e Desaparecidos Políticos, já tinham acesso a esses documentos, que muitos 

deles foram recuperados pelos familiares de mortos e desaparecidos. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Então o laudo necroscópico, etc., e o Estado já 

tinha reconhecido que essas versões... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Eram fantasiosas. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Eram totalmente inventadas. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, não tenha dúvidas. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Então eu acho assim, que você acrescenta a 

versão deles, e algumas vezes elas batem e outras não. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sem dúvida. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Mas eu... No caso Benetazzo, que é o único que 

eu pude olhar... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 
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A SRA. JANAÍNA TELES – Eu não vi, eu vi que você citou o Nilmário e tal, 

mas eu não vi essa contraposição, esse contraste entre o que o Estado já admitiu, quer 

dizer, que isso é uma questão superada... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sem dúvida. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E o depoimento deles. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Mas, Janaína... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Pode ser que tenha sido uma leitura... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Janaína... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Muito rápida. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Eu acho que, primeiro, foi uma leitura rápida, 

me desculpe. A segunda coisa é o seguinte, acho que você tem que entender que 

compreender não significa aceitar, tá?  

 

A SRA. JANAÍNA TELES – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – É, mas é uma discussão, eu acho, que válida até 

hoje. Compreender não significa aceitar, não significa! Em hipótese alguma, hipótese 

alguma. 

Mas não se esqueça que esse era um regime militar, então para você explicar um 

regime militar é preciso que a gente não esqueça que é necessário estudar os militares e 

o que eles pensam e a doutrina que está por trás deles. 

E saber por que estudar doutrina? Por que estudar doutrina revolucionária? Por 

que estudar a estratégia usada por eles? Porque só assim você percebe que você tem 

algo que não é excesso, que é doutrina, ou seja, só dessa forma. 

Então, os relatos dessas pessoas, por mais que seja a versão, muitas vezes deles, 

ok. Por mais que você tenha justificação dentro desses relatos, e justificações, 

evidentemente, que a gente já conhece, já sabe, que a gente ouve isso costumeiramente, 
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de um lado “Ah, como eles eram perigosos, isso, aquilo, etc.”, e tudo o mais, esse tipo 

de justificação, na verdade, eu acho que é importante você trazer. 

Ela é secundária, na minha opinião, porque o importante é você mostrar essas 

pessoas contando aquilo que sempre negaram, contando que sequestraram, contando 

que mataram. 

Se a pessoa está atormentada por causa disso, isso, pra mim, é só importante 

como medida de você mostrar os efeitos disso. Não dá pra você simplesmente passar 

por cima de aspectos que lhe são trazidos, a não ser que você perceba que aquilo se trata 

de uma empulhação, de uma impostura. 

E para você conseguir fazer isso, ok, alguns casos teve depoimentos que eu 

simplesmente abandonei eles por completo, porque era uma impostura do começo ao 

fim, quando acontece isso e você não tem veracidade, você não tem credibilidade e a 

veracidade...  

A credibilidade que eu digo, verossimilhança, melhor dizendo, não se estabelece 

em cima de uma pretensão de verdade, ela se estabelece em cima de uma versão. Pode 

ser que aquilo não seja verdade, mas é a versão que eles têm como verdade entre eles, 

entre eles. Pelo menos não é uma mentira intencional, é isso que eu quero dizer. 

Você ouvir isso deles tem uma relevância e tem uma importância, você 

estabelecer como... Entenda, Janaína, trabalho tanto das Comissões, o trabalho do 

Nilmário, o trabalho da Amelinha, o trabalho do Ivan, o trabalho da Suzana, de tantas 

pessoas que passaram aí anos e anos tentando lutar pra estabelecer a verdade, 

estabelecer a memória, é um trabalho infinitamente mais importante do que qualquer 

outra pesquisa que alguém possa fazer. 

Porque essas pessoas dedicaram as suas vidas para isso, eu não tenho a menor 

dúvida quanto a isso e o resultado desse trabalho é um trabalho, como você mesma diz, 

já fixado, já conhecido. Já conhecido. Ele é pressuposto, ele é pressuposto, evidente, ele 

não é... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Eu só estava perguntando pra você... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Eu trabalho... 
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O SR. MARCELO GODOY – Cada trabalho... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Há mais de 20 anos de documentação do DOPS... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – E do Arquivo Nacional... policiais e... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Ou seja, documentos militares, eu só estava 

perguntando, do pouco que eu vi... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – Obviamente foi pouco, eu queria saber como é 

que você confrontava... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Confrontava. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – As fontes. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Confrontava as fontes. Cada momento... 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – É isso que eu estou perguntando. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Cada momento que um agente falava alguma 

coisa pra mim, eu ia buscar alguém que tivesse sido preso por esse agente, para verificar 

se a versão dele era uma versão que casava com a versão de quem sobreviveu, número 

1. 

Número 2 – Tentava verificar com Nilmário, com Direito à Memória e à 

Verdade, com todos os documentos produzidos no período, para ver se essa história 

também se casava e se encaixava. 

Esse foi assim... Entenda, isso foi um trabalho em cada caso. Cada caso. 
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Por quê? Porque uma mentira nem sempre é completa, ela não é mentira, às 

vezes, por todo. Às vezes, uma parte daquela versão oficial daquela época, esconde 

algum fato que, de fato, aconteceu e que é usado para se contar uma mentira em cima 

daquele fato. 

Então você... É um trabalho de análise muito duro, porque você tem que checar 

cada documento, cada inquérito, tudo o que foi produzido no período para se tentar 

verificar se você não está diante de uma fantasia ou de uma impostura. Isso foi feito.  

Essa preocupação foi uma constante, não tenha dúvidas sobre isso. Eu não... Até 

porque nem poderia ser diferente. Se você faz... E sabe por que ela é importante, por 

que é importante ouvir essas pessoas? Os documentos que você tem no arquivo do 

estado, na Justiça Militar, em Campinas, no (ininteligível), por exemplo, no Brasil 

Nunca Mais, eles revelam uma parte, por quê? 

Porque existe, e você sabe muito bem disso, uma série de métodos, de práticas, 

de ações que não deixaram registro e que a única forma de você tentar estabelecer, de 

alguma forma, o que houve, o que aconteceu, é buscar o testemunho dessas pessoas, na 

medida em que esse testemunho pode ser filtrado, ou seja, pode ser cruzado, com outros 

depoimentos, com outros dados, com outros fatos, inclusive com os documentos que 

existem nesses arquivos. 

Como eu disse, eu tentei centralizar essa apuração principalmente na Seção de 

Investigação, que é a seção que você não vai encontrar relatos sobre ela no arquivo do 

estado. 

Se você pegar aquelas folhas de interrogatório preliminar, uma vez um agente 

me disse uma coisa que me chamou a atenção e, de fato, você vai lendo e você não 

encontra isso, não tem uma indicação do que eles chamavam de aparelho, num tem 

nenhuma indicação de ponto aí, ou seja, as informações operacionais que eram extraídas 

sob tortura não constam do interrogatório preliminar e a justificativa desses agentes era 

simples, essa informação é uma informação sigilosa. 

O interrogatório preliminar não constava nenhuma informação operacional, 

porque ele era feito em seis vias e distribuído para diversos órgãos. 

Você conhece os documentos, você sabe muito bem que se você vai lá e você vê 

assim, Origem: DOI. Origem: 2ª Seção, etc. Difusão: daí aparece lá, diversos órgãos 

para o qual aquele documento foi difundido. 

Então de fato é verdade, você vê que o relato do agente bate com a realidade do 

documento, entende? Para te dar um exemplo. 
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Eu sei que muitas vezes a versão deles não chega... Ela não casa completamente 

com a versão do que foi apurado até agora pelas Comissões, em alguns casos, eu sei, 

como eu citei aqui o do Vannucchi, não casa, não casa. Não casa. 

E, sinceramente, como eu digo, pouco importa do ponto de vista da culpa moral, 

vamos dizer assim, e da culpa criminal, quem foi que apertou o gatilho, porque foi dito, 

por exemplo, ele se suicidou. 

Agora, você acha que ele é culpado pelo suicídio dele? Óbvio que não!  

Óbvio que não, ele se suicidou porque ele foi torturado, se não ele não teria feito 

isso. Então não me venha falar que fulano se suicidou, vocês mataram ele. É diferente, 

não tenha a menor dúvida em relação a isso, Janaína, não tenha a menor dúvida. 

Agora, em relação ao conceito de guerra, é como eu disse pra você, a guerra não 

é uma desculpa, é por isso que eu não vejo, é por isso que sinceramente eu não vejo, 

pelo que eu estudei eu não vejo como esse conceito pode entrar em conflito com o fato 

de terem sido cometidos crimes contra a humanidade, crimes de guerra, terem sido 

cometidos. 

Como um Estado ter organizado um aparelho repressivo, cuja doutrina era uma 

doutrina que buscava acabar com o dissenso, acabar com o dissenso entre as pessoas só 

tem uma fórmula, um jeito de fazer isso, é o massacre. 

Então se você ler os autores franceses da guerra revolucionária, Roger Trinquier, 

Chateau-Jobert, Gabriel Bonnet, todos eles, é evidente como essa doutrina transforma a 

política em guerra. Eles fazem uma inversão, do que vamos dizer assim, o Florestan 

Fernandes, no livro dele sobre a revolução cubana, ele fala um pouco disso e o Foucault 

também fala sobre isso, a inversão do aforismo de Clausewitz. 

Que é a política... A guerra deixar de ser a continuação política por outros meios, 

mas passasse ao contrário, a política passasse à guerra, por outros meios. Eles 

acreditavam que eles estavam fazendo isso. E fizeram. 

 

A SRA. JANAÍNA TELES – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não. E fizeram, e fizeram e se organizaram 

dessa forma, mas isso não invalida o fato de você ter uma situação. 

Aí, ok, você vai dizer usei autores como Lenin, como Mao, para usar esse 

conceito de guerra também, Hobsbawn, etc., porque eram, também, os autores, eram, 
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vamos dizer assim, desculpa usar o termo, a hermenêutica marxista mais importante 

naquele período. 

Então não dá pra você ignorar isso, eu acho que isso também não se ignora. 

Se você buscar os documentos de algumas organizações militaristas, mais 

militaristas no período, também pensavam dessa forma, então, é uma questão 

conceitual. 

 

 

O SR. FERNANDO NOGUEIRA DE ARAÚJO – Marcelo Godoy, meu nome 

completo é Fernando Nogueira de Araújo, se alguém quiser anotar o meu nome 

completo, depois, indo no “Google” tem mais informação sobre mim, porque eu 

participei em fevereiro, em Buenos Aires, do lançamento de um livro sobre tortura, 

sobre crimes. 

E estou precisando que você me diga a sua idade, Marcelo, por favor. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Quarenta e quatro. 

 

O SR. FERNANDO NOGUEIRA DE ARAÚJO – Quarenta e quatro. Meus 

parabéns, não li o seu livro, que acabei de comprar, mas já gostei do livro, tá? 

Não estou dizendo isso para te agradar, não, apenas garanto para você, como 

nessas cadeiras vazias têm espíritos de pessoas que foram torturadas e mortas. Eu digo 

isso porque eu me emociono muito quando eu falo de mortos que tiveram mortes 

violentas, ou não, mortes assim, que não se esperava. 

Aqui nesse prédio teve o Anselmo Duarte, em mil... Agora, 2009, dia 8 de 

novembro de 2009 teve o velório do Anselmo Duarte e eu cheguei 00h15, 15 minutos 

depois da meia-noite e só encontrei o filho dele, Anselmo Duarte Júnior, e para 

encerrar, por quê que eu estou falando isso? 

Eu me apresentei, chorei dizendo que era fã do pai dele, desde quando eu era 

criança, ele se abraçou a mim e ficamos ali, perto do caixão, quando apareceu um 

apresentador de televisão chamado Raul Gil, que eu acho que vocês conhecem, mesmo 

quem não assiste televisão eu acho que conhece, Raul Gil. 

E sem eu perguntar nada o Raul Gil lamentou que Anselmo Duarte nunca tivesse 

sido dono de uma estação de televisão, porque se ele fosse ele teria feito pela televisão 

brasileira o que fez pelo cinema nacional. 
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Aí eu pensei comigo, por que o Raul está me dizendo isso? Eu falei, senhor 

Raul... “Não me chame de senhor Raul, não, Raul, Raul.” Eu falei, Raul, o senhor está 

lamentando o quê? “Eu estou lamentando que esse Bispo aí, que se intitula dono da 

“Record”, não é dono da “Record”, ele é laranja, testa de ferro do Silvio Santos, que por 

ser dono do “SBT”, pode...” 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fernando, vamos... 

 

O SR. FERNANDO NOGUEIRA DE ARAÚJO – Sim, eu vou encerrar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, está bom, muito 

obrigado. 

 

O SR. FERNANDO NOGUEIRA DE ARAÚJO – O que esse homem está 

fazendo com esse “A Casa da Vovó” é positivo, porque a verdade nunca vem à tona, é 

isso o que eu estou dizendo. 

O Brasil inteiro acha que o dono da “Record” é o Edir Macedo e não é, é o 

Silvio Santos, pronto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos lá, muito 

obrigado. 

Companheiro, com a palavra. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Boa tarde. Marcelo, eu sou Álvaro Egea, tenho 

atuado junto com o deputado e outros aqui, na Comissão da Verdade, nós atuamos no 

Comitê dos Trabalhadores na Comissão da Verdade. 

A minha pergunta, Marcelo, é sobre os desaparecidos do PCB, Hiram... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – José Montenegro de Lima... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 
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O SR. ÁLVARO EGEA – Esse que, pela notícia que eu vi no jornal, é um dos 

que você confirma aquelas informações... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – do Marival... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Marival Chaves, sem dúvidas, confirmo. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Aas informações... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Os dois agentes... 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Se as informações todas, lançadas por ele naquela 

entrevista, e reiteradas... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Vou repetir... 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Se elas foram, todas, confirmadas pelos... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Foram. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Depoimentos. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O Marival é chamado de traidor pelos seus 

pares, ele não é chamado de mentiroso. 

Eu ouvi do Roberto Artoni, sargento do Exército, com o qual eu fui até ele com 

uma amiga que trabalha na Comissão Federal da Verdade, que trabalhava, a seguinte 

frase “Se eu pudesse, eu matava ele, esse cara é um traidor.”, o Roberto Artoni disse 

isso dele. 

O Roberto Artoni participou... Por quê que o Marival sabe de tudo aquilo que ele 

diz? Porque quem contou tudo aquilo pra ele foi, tanto o Roberto Artoni, como o João 

de Sá Cavalcante Neto, que eram dois sargentos do Exército, ligados ao Dr. Ney, que é, 
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talvez, o grande artífice desses assassinatos e desses desaparecimentos ocorridos no 

DOI, e eles eram os dois, vamos dizer assim, os sargentos de confiança do capitão. 

João de Sá Cavalcante Neto me contou que o Hiram foi sequestrado na zona 

norte de São Paulo, quem participou dessa operação foram os homens da equipe Cúria, 

da investigação, entre outras, mas essa foi a que fez a captura do Hiram. 

Ele foi levado primeiro para um ponto de encontro. Essa equipe, primeiro faz a 

captura, leva para um ponto de encontro onde entrega do Hiram pro Ney, pro Dr. Ney e 

pro Roberto Artoni. Eles levam, então, o preso até o cárcere clandestino de Itapevi. 

Quem escrevia os relatórios do que os presos diziam sob tortura, em Itapevi, era 

o sargento João de Sá Cavalcante Neto, ele é que... Ou seja, existe, de alguma forma, 

algo escrito sobre o que se passou lá, e isso nunca ninguém havia dito. 

Aonde estão esses escritos? O Exército pode dizer, porque isso foi feito, ou seja, 

gente que foi presa, que “nunca” havia sido presa, gente que desapareceu, deixou 

depoimento escrito e quem escreveu isso foi o João de Sá Cavalcante Neto, que era o 

agente Sá, o agente Fábio, da equipe Radar da Seção de Investigação. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Então as informações básicas do Marival não foram 

desmentidas por nenhum dos seus depoimentos. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não foram desmentidas, não foram 

desmentidas, as informações do Marival são confirmadas pelos agentes que, como eu 

disse, quando se referem a ele, se referem a ele como traidor. 

O Artoni foi ouvido pela Comissão Federal da Verdade e eu, depois de ter 

ajudado o pessoal, o Guaracy e a Mariana a irem até o Artoni. 

E o Artoni, no depoimento dele, infelizmente ele foi ouvido uma única vez, ele 

fala da chamada Lei do Talião, que eles aplicaram para matar o Márcio Beck Machado, 

do Molipo, e a Maria Augusta Thomaz. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Repete, 

por favor. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ele chamava de Lei do Talião, ou seja, porque 

ele dizia que o Márcio Beck Machado tinha se envolvido na morte de um policial e que 

por isso ele devia morrer também. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem falava isso? 

 

O SR. MARCELO GODOY – O Roberto Artoni. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que participou daquela 

diligência, lá? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Participou em Rio Verde. Ele e mais um outro 

agente que eu entrevistei, um agente conhecido como Jonas, agente Jonas, foram até Rio 

Verde. 

Essa operação nasceu aqui, no DOI de São Paulo, o Ênio Pimentel da Silveira, 

mais uma vez está presente nessa operação, junto com o Centro de Informações do 

Exército. 

Há uma equipe do Centro de Informações do Exército, junto com a equipe do 

DOI de São Paulo, que vão até Rio Verde e ali eles matam Márcio Beck Machado e 

Maria Augusta Thomaz. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá, tem mais 

alguma? 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – É... Sobre o José Montenegro de Lima? 

 

O SR. MARCELO GODOY – José Montenegro de Lima, foi sequestrado... 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Aquela informação do... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, dinheiro, havia dinheiro. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Sessenta mil dólares. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Esse dinheiro foi... A cúpula do DOI se 

apoderou desse dinheiro, lá dentro, do dinheiro que foi encontrado, é um dinheiro que 
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vinha do exterior, o José Montenegro tinha a missão de tentar reestruturar o aparelho 

gráfico do Partido Comunista Brasileiro. 

O Zé estava sendo monitorado, o Montenegro estava sendo monitorado pelo 

DOI, foi capturado por uma equipe que contou com o tenente José, que era da Polícia 

Militar aqui de São Paulo, dessa investigação a Neuza participou também, a tenente 

Neuza, o Ney, mais uma vez, esteve com ela, e o Fred Perdigão Pereira também. 

Ele foi assassinado, também em Itapevi, e tem o relato também, confirmando 

isso. 

 

O SR. ÁLVARO EGEA – Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Companheiro 

(ininteligível). 

 

O SR. MARCELO GODOY – Amelinha? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, tudo bem. 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tudo bem, aqui... 

Nós somos disciplinados. 

 

O SR. RONALD SCLAVI – Boa tarde! Godoy, primeiro, sou Ronald Sclavi, 

sou jornalista, é uma honra estar aqui contigo. 

Começamos no jornalismo juntos, enfim, muito bom ver um colega que cumpriu 

uma carreira tão brilhante como a sua. 

Eu ouvi parte das gravações que foram publicadas no site do “Estadão”. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. RONALD SCLAVI – E como ex-repórter de polícia, sempre que a gente 

cobre um crime, um fato violento, é muito mais complicado ouvir o algoz até do que 

ouvir a vítima, quando resta uma vítima a falar nesse fato. 
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O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. RONALD SCLAVI – Eu fico imaginando o que motiva, ou o que 

motivou essas pessoas a falarem da autoria de fatos violentos por um lado, e fico 

curioso em relação a que tipo de argumento, que tipo de artifício, que tipo de 

negociação você, como habilidoso jornalista que é, usou para conquistar esses 

depoimentos... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ronald. 

 

O SR. RONALD SCLAVI – Isso me chama muito a atenção. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ronald, eu acho que tem duas coisas. 

Primeiro, evidentemente, que, quando alguém resolve falar sobre isso, há uma 

boa dose de justificação, a pessoa, ela quer justificar o que ela fez, não tenha a menor 

dúvida em relação a isso. 

A pessoa quer falar da memória dela de alguma forma, também, mesmo que isso 

signifique ela contar o que ela fez no passado e que a gente chama de crime, existe isso. 

A forma de você tentar abordar uma pessoa dessas, a gente, como jornalista, é 

você tentar o máximo possível evitar transparecer condenação. Acho que você, vamos 

dizer assim, você tentar de alguma forma não parecer que você está... Não adianta você 

chegar... 

Imagina, você chegar para alguém... Você tem que colocar diante de você que o 

mais importante é você fazer essa pessoa falar, isso é o mais importante. 

O que você pensa ou deixa de pensar passa a ser algo completamente 

secundário, você tem que se anular, inclusive o que você acha ou deixa de achar, etc., 

quando você estar ali, diante. 

Porque você está ali tentando ouvir um relato, tentando esclarecer um fato, e 

acho que a gente tem que ser, como jornalista, a gente tem que ser justo e verdadeiro, 

com o que tem de pior e o que tem de melhor nas pessoas. 

Se você vai entrevistar uma pessoa, como por exemplo, o Marcola, vamos dizer 

assim, você tem que usar o critério de verdade e de justiça da mesma forma que você 
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usa se você fosse falar com o Dom Paulo Evaristo Arns, eu acho que isso é o mais 

importante. 

Evidente que você... É muito difícil, acho, que pra... Mesmo pra gente, pra mim, 

eu não tive participação direta em nenhum desses casos descritos, mesmo pra mim é 

algo difícil você ouvir esses relatos, e você tentar não conflitar a pessoa nessa hora, 

porque você tem todos os seus valores que você traz dentro de você. 

E você tem que saber que ali, que é importante você registrar isso. Eu acho que o 

registro do que aconteceu e a memória do que aconteceu, a memória coletiva, ela tem 

que servir como uma forma de libertação das pessoas, não como uma forma de servidão 

das pessoas. 

Eu acho que isso é... Se você pensa dessa forma, você consegue tirar você de 

frente, dali de frente e deixar a história se estabelecer. 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – Marcelo, só interrompendo, 

acho que também vale a pena você dizer... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Haroldo. 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – Desculpa, é pra (ininteligível). 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – Mas quais foram os graus de 

anonimato e de... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ah, sim. 

 

O SR. HAROLDO CERAVOLO SEREZA – E de (ininteligível) e explicar 

como é que foi negociado isso. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Existia o... Eu resolvi isso pra mim... Chegou o 

momento que você começa a ouvir isso, e você começa a ter um problema ético 

também, porque o quê que você vai fazer com essa informação e, principalmente, com 

essas pessoas. 
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Vamos dizer assim, a parte, um instituto docente do direito me resolveu um 

pouco isso, eu comparo, mais ou menos, o sigilo de fonte, num caso desses, como uma 

espécie de delação premiada, ou seja, você está trocando o fato dele estar trazendo 

dados que apontem para o esclarecimento de fatos, em troca da manutenção do sigilo de 

fonte, que é algo inerente da nossa profissão, do jornalismo. 

Então, algumas dessas pessoas, duas delas me pediram para que eu não citasse 

nem o codinome delas, por quê? Porque elas ainda têm uma atuação junto a militares, 

etc., tal, tal, tal, e não querem se transformar em “traidoras”, como o Marival é chamado 

entre eles, pelo menos assim me explicaram. 

Outros me autorizaram que eu divulgasse o codinome deles, enquanto eles 

estiverem vivos, depois que morressem, autorizam a divulgação do nome completo, e 

outros não me fizeram nenhum tipo de reserva e aí tem o nome completo da pessoa no 

livro. 

Então, eu acho importante pelo seguinte, dois episódios, tá? Pra vocês 

entenderem porque esse sigilo de fonte é importante. 

Em 2006, durante os ataques do PCC aqui em São Paulo, um colega meu, o Rui, 

ele que era o secretário de redação aqui do “Estadão” na época, o Rui Nogueira.  

Fomos até o Comando Militar do Sudeste, que ele cobria lá o Ministério da 

Defesa, lá em Brasília, e na época estava se falando, discutindo, se o Exército ia ou não 

ajudar no policiamento das ruas, etc. e tudo o mais, e ele falou “Godoy, vem comigo, 

vamos falar com o pessoal de lá, vamos ver se a gente tira alguma informação de lá.” 

Chegando lá, fomos recebidos pelo Chefe de Estado Maior, lá do 2º Exército, 

um general, que vira assim pra mim e fala assim “Você é o Marcelo Godoy, né?”, eu 

nunca tinha visto ele antes, eu falei, é sou eu, sim.  

Ele falou “Você está escrevendo um livro, né?”, eu falei assim, é, to.  

“Sobre o quê que é o seu livro?”, comecei assim, ah, comecei a contar da 

pesquisa, que eu tinha começado vendo a Polícia Militar, tá, tá, tá, e dali a pouco o 

assunto enveredou pelo Santos, pelo São Paulo, pelo tempo, etc., “Mas você ainda não 

me falou sobre o que é o seu livro.” 

Eu falei, mas general, por que, parará, parará... “Você andou procurando um 

pessoal nosso aqui.” Dali a pouco entra o comandante da 2ª Seção, que era o coronel 

Juliano, e o general viu ele e fala assim “O Juliano, esse daí é o Marcelo Godoy, que o 

seu pessoal estava atrás.” 
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E eu relato aqui, eu tenho essa gravação, eu tenho esse áudio, eu estava um dia 

no jornal, toca o telefone, eu tinha, antigamente eram as fitas K7, então põe ali o 

coisinho, tocou, pego o telefone, começa um sujeito com uma conversa meio estranha 

comigo, comecei a gravar o que ele estava falando, e tá aqui, a advertência está aqui no 

livro. 

“É, você está escrevendo um livro, então, eu também quis escrever um livro, 

mas eu parei quando um amigo meu que também escrevia, suicidaram ele.” 

Eu falei: “É mesmo?”. Comecei a dar risada, eu falei, eu não sei se eu sou 

inconsequente, mas em todo caso, eu comecei a dar risada. E eu falei, não, mas isso já 

mudou, isso não é mais assim. 

E aí ele falou “Não, não, você está enganado, tanto não mudou que você andou 

procurando algumas pessoas e agora eu estou te procurando, você entendeu que não 

mudou?” 

Aí eu dei risada, continuei, porque eu também não vou ficar dando corda pro 

sujeito, mas é isso, ou seja, esse tipo de coisa eu tive que também ter um certo cuidado, 

porque esse tipo de coisa também aconteceu durante a apuração. 

Eu sei que jornalista gosta de falar “Ah, me ameaçaram, e não sei que lá.”, eu 

não dou importância pra isso, se eu desse importância pra isso, como eu disse, eu tento 

ser justo e verdadeiro sem me importar com as consequências. 

Eu acredito no que eu estou fazendo, eu vou lá e faço, de alguma forma eu posso 

trabalhar com fatos assim, mas se eu fosse me preocupar com esse tipo de coisa eu ia, 

sei lá, com todo respeito, eu ia, sei lá, escrever sobre tomate, sobre frutas, qualquer 

coisa assim, que não implicasse em nenhum tipo de problema desse tipo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor se identifica, 

por favor. 

 

O SR. PEDRO FALABELLA TAVARES DE LIMA – Boa tarde. Pedro 

Falabella Tavares de Lima, eu sou procurador de Justiça, trabalho perante o Tribunal de 

Justiça Militar, duas questões. 

Primeiro, parabéns pelo livro, pela maneira como você, parece, conduziu a sua 

investigação, que você está podendo expor agora. 
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Primeiro eu gostaria de saber o quanto esse aparelho repressivo que você pode 

pesquisar, quanto ele saiu fora da resposta “da guerra”? Quero dizer, eu estou 

prendendo, matando, fazendo desaparecer pessoas que estavam na luta armada... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. PEDRO FALABELLA TAVARES DE LIMA – E que de algum modo 

podiam se armar e matar a mim, digo, como se eu fosse um agente, quer dizer, pra que 

se entenda, quer dizer, alguém da luta armada podia matar um militar, o militar vai lá e 

mata preventivamente, ou como uma vingança, como no caso desses, que você 

descreveu, que foi morto na rua. 

Quanto você apurou de gente que não era ligada a luta armada, era, por exemplo, 

alguém de esquerda ou alguém que, equivocadamente, foi confundido, como “Vamos 

queimar esse livro”, do Groucho Marx, primeiro. 

Segunda coisa, eu gostaria que você dissesse, que eu, claro, não pude ler, o 

quanto da Polícia Militar do estado de São Paulo tem nessa sua investigação, como ela 

aparece? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Tá. Bom, eu vou começar pela primeira. 

Dr. Pedro, com todo o respeito, eu acho que essa diferenciação entre luta armada 

e não, e organizações de massa, elas não tinham importância pro DOI, porque a doutrina 

do DOI, a doutrina de emprego de tropa do DOI, não fazia diferença. 

A doutrina de guerra revolucionária diz que a tortura é uma arma, mas diz 

também que o panfleto, a propaganda adversa, etc., as ações psicológicas do inimigo, os 

termos que eles usam, também são armas de guerra. 

Então, para eles, a pessoa ter uma arma na mão ou ter um panfleto, para eles, era 

a mesma coisa. Por isso esse espanto muitas vezes que as pessoas têm quando pensam 

assim “Puxa, mas porque matar o pessoal do partidão, que nunca pegou em armas?”, 

porque para os militares não fazia a menor diferença ter pego em arma ou não. 

Porque para eles essa guerra não se combatia só com... O conceito de arma que 

eles criaram foi um conceito amplificado, eles inverteram, eles transformaram a política 

numa guerra, então, por isso que para eles não fazia diferença, não fazia sentido. 
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Eu percebi isso logo no começo, eu estava entrevistando o coronel José Barros 

Paes, que foi comandante da 2ª Seção do 2º Exército, aqui, na época em que o Herzog 

foi morto. O Barros Paes foi quem intimou o Herzog. 

Eu fiz a mesma pergunta, mas coronel, por que ir atrás do pai do Partido 

Comunista Brasileiro, se o Partido Comunista Brasileiro não havia pego em armas? Ele 

não entendeu a pergunta. Sabe quando o neurônio parece que não casa com outro? 

Ele falou assim “Não, você tem que entender...”, e aí ele pega e fala assim 

“Porque um partido comunista faz assim, o outro faz assado”, não tem a menor 

diferença entre eles, são da mesma forma, cada um luta de forma, por meios diferentes, 

mas você está diante do mesmo fenômeno e que tem que ser, na concepção deles, 

neutralizado, ou seja, aniquilado, não fazia diferença. 

Em relação à segunda pergunta, a Polícia Militar de São Paulo foi quem 

forneceu o maior número de contingente que trabalhou no DOI. 

Você pensa que os policiais civis eram uma minoria, em relação ao... Era talvez 

a menor parte do DOI, até porque a Polícia Civil tinha o DOPS, o Exército forneceu 

uma quantidade grande, principalmente chefias, etc., e o pessoal da guarda, o pessoal 

das equipes de busca, muitos, alguns do interrogatório e da Seção de Investigação, 

muitos eram policiais militares, algo em torno de 70% do efetivo do DOI era composto 

de policiais militares. 

E parte do que eles fizeram no DOI, alguns policiais que saíram do DOI foram 

trabalhar na Rota, logo em seguida, no finalzinho dos anos, em 1975, 1976, 1977, 1978, 

foram parar na Rota e levaram o método. Levaram o método. 

Eu tenho o depoimento de um desses que foi trabalhar na Rota, depois foi para o 

Tático, na zona norte, que diz que “Godoy, você sabe? Tem gente que pega gosto em 

matar. Eu conheci gente assim, o cara pega gosto.” 

Ele então descreve isso, ou seja, vamos dizer assim, há uma continuidade entre a 

tática do DOI e o Rota 66, vamos dizer assim, tá? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, sua vez. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, boa tarde. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Boa tarde. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se o senhor tiver mais 

alguma pergunta, pode fazer, doutor. 

 Amelinha. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – É... Eu queria fazer algumas perguntas, a 

primeira é sobre... No DOI-CODI foram assassinadas, sob tortura, muitas pessoas, pelo 

menos 72 pessoas, provavelmente, dos militantes políticos da época e, evidentemente, 

que nem todos eram da luta armada, aliás, muitos não eram da luta armada. 

 Foram sequestradas crianças, meus filhos foram sequestrados por essa tenente 

Neuza. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Sob o comando, quem mandou foi o major 

Ustra na época, porque hoje é coronel da reserva, então, quer dizer, criança não estava 

em luta armada, não estava nem em militância, pra vocês terem uma ideia. 

 Mas o que eu queria saber é o seguinte, você ouviu falar, eu vou fazer algumas 

perguntas... 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Sim, por favor. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Sobre isso, porque eu trabalho muito, meu 

trabalho é muito centrado na verdade... 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – E principalmente na questão de mortos e 

desaparecidos políticos. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Certo. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Eu sou da Comissão da Verdade, mas sou da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 
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 Então eu gostaria de saber se você ouviu falar de mulheres que foram 

sequestradas, e levadas para o DOI-CODI e assassinadas lá dentro do DOI-CODI, e 

assassinadas com a participação de mulheres, quer dizer, tinha mulheres torturadoras 

dentro do DOI-CODI, que eu acho que essa é a grande questão... 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Que até então a gente achava que só os 

homens que torturavam. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – E agora, com a Comissão Nacional da 

Verdade, nós tomamos conhecimento que as mulheres também torturavam. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMAELINHA TELES – Eu acho que foi, pra mim, eu acho que foi o 

momento mais difícil, porque até então eu não tinha esse conhecimento, porque apesar 

de ter sido torturada, ter conhecido a tenente Neuza lá dentro do DOI-CODI e, 

certamente, ela deve ter participado de torturas, pelo menos o sequestro é um tipo de 

tortura também, é um crime de leso à humanidade. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Mas eu não fui torturada por mulheres, eu, e 

nunca vi as mulheres me contarem isso. 

 Então eu queria saber se houve, se você ouviu falar, porque você não sabe, eu 

sei, porque você está contando uma história que outros contaram... 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Sim, claro. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – E contam de uma forma muito mentirosa, 

porque normalmente os torturadores falam muitas mentiras... 
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 O SR. MARCELO GODOY – Sem dúvidas. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Que a gente tem ouvido, quatro décadas, pelo 

menos eu tenho ouvido as mentiras dos torturadores, mas eu queria saber se você ouviu 

falar, se algum deles falou de mulher que foi assassinada lá dentro, sob tortura, com a 

participação de mulheres torturadoras, pelo menos no ano de 1973, queria saber assim, 

novembro, dezembro de 1973. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Houve. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Houve mulher assassinada, agora eu quero 

saber se você soube disso, e mais uma perguntinha sobre esse ponto, que é, se foram 

usados animais vivos para torturar a essas mulheres, isso eu quero, lá dentro do DOI-

CODI, principalmente rato, porque foi esse o nome que a torturadora falou, que o 

animal rato. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – E a outra coisa, como eu trabalho com os 

mortos e desaparecidos políticos, um dos desaparecidos, em 1973, chama-se Edgard 

Aquino Duarte. 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Ele é desaparecido. Ele passa no DOI-CODI... 

 

 O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Ele fica dois anos e meio entre o DOI-CODI, 

entre quartéis e entre o DOPS... 

 Eu, a última vez que eu o vi ele estava no DOPS, que foi a última vez, dia 22 de 

junho de 1973, mas eu queria saber se esses torturadores falaram respeito do Edgard 
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Aquino Duarte que, aliás, o que eu sinto é que tem a fala dos torturadores, mas não tem 

assim, os fatos. 

É uma técnica que você usou, é... Um livro nunca responde todas as questões 

que nós precisamos saber, está longe de responder. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não vai ser um livro, dois, três... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Claro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Acho que vão ter que escrever muitos livros 

sobre essa época, mas é assim, os desaparecidos que passaram? Você fala assim, 

Queiroz, você fala de alguns, eu não vi o Edgard Aquino Duarte... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não sei se você falou, então esse eu queria 

saber também. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E, por último, é uma coisa que me incomoda 

muito, que essa parte eu li e me incomoda, porque tem a fala do torturador... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Dizendo do caso Carlos Nicolau Danielli. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Porque eu assisti a morte dele. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Eu sou testemunha ocular do assassinato sob 

tortura. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele não morreu com tiro, ele não morreu... 

Quem dera se eles tivessem... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A coragem de dar um tiro na cara da pessoa e 

matar, eles não faziam isso, eles chutavam... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eles punham no pau-de-arara, davam choque, 

arrancavam a roupa, jogavam ácido... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No corpo, até que arrebentaram ele por dentro, 

ele teve hemorragia, na boca, nariz, ouvidos saindo sangue e assim que ele morreu, 

dentro do DOI-CODI. 

E o torturador fala que ele chegou para não morrer, mas não resistiu. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quer dizer, eu não estou falando de você, você 

está reproduzindo uma conversa, não estou fazendo nenhum comentário... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Claro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A seu respeito, me incomoda... 
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O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aliás, o que torturador fala me incomoda, 

porque sempre eles faltam muito... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Faltam com o respeito. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, com o respeito, eles não têm dignidade, eu 

acho, então eles não veem. 

Então isso me incomoda, como? Chegou para não morrer e não resistiu... 

Alguém pode resistir a uma hemorragia interna, que te arrebenta todinho por dentro? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Amelinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Existe essa possibilidade? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Amelinha, eu... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você desculpa, que isso eu sei que você não 

vai responder, porque... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, não é isso, eu não vou... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você não é médico legista, você não é nada 

disso. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, não, não. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas eu queria saber mais essas duas 

perguntas, da mulher e do Edgard Aquino Duarte. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, tá. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Porque no caso Danielli eu realmente sou 

testemunha... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E achei assim, um absurdo... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Amelinha... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aquele torturador falando daquele jeito, 

entendeu? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Amelinha... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Me dói mesmo! 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum, sim. 

O Carlos Nicolau Danielli, o relato que é feito por um dos agentes, é que o 

Carlos Nicolau Danielli resistiu à tortura, não abriu nada e que por isso ele foi 

assassinado lá dentro. Ele foi assassinado por causa da resistência dele. 

É esse o relato que eles fazem, ou seja, eles usam o assassinato como uma forma 

de dizer, não conseguimos quebrar a vontade, como se estivessem falando isso, a 

vontade dessa pessoa, então, não quis colaborar então tinha que morrer. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ele falou assassinado sob tortura? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sob tortura, sob tortura, sob tortura, não tenha a 

menor dúvida, sim, não tenho a menor dúvida. 

No caso dele e no caso do Hiram, do Partido Comunista Brasileiro, a Neuza fala 

claramente, diz assim “Este daí não quis colaborar. E era assim, não colaborava, 

viajava.”, que era a forma deles falarem que era assassinado, que ia ser assassinado. 

Então, eu acho, Amelinha, eu sei o quanto é duro você ouvir isso do torturador, 

eu sei disso, mas entenda, você ouviu isso, você sabe disso, existe uma quantidade 
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enorme de pessoas que não ouviu isso e que é importante que elas vejam como isso é 

dito. 

Como isso é falado, de que forma isso é dito, porque eu acho que essa forma de 

relatar, dessa forma, expõe também a crueza do relato e eu acho que aí... Está na boca 

dessas pessoas, e aí é importante ter isso como registro, mostrar, fazer esse registro. 

Em relação ao Edgard Aquino, Amelinha, eu não encontrei nenhuma informação 

sobre ele, não me falaram sobre o caso dele. É um dos casos, porque a minha pesquisa, 

eu tentei obter os dados, o maior número de dados e de informações sobre o maior 

número de casos, de pessoas que foram mortas, etc. 

Porque são histórias, são fatos, que mostram as táticas usadas pelo 

destacamento. Cada uma dessas histórias ela não é uma história perdida, ela é uma 

história que demonstra como cada tática foi utilizada. 

Então... Isso é importante, você fixar essas histórias, para mostrar que isso tinha 

um padrão, obedecia um padrão, não era algo desvairado, não era algo aleatório. 

Em relação ao Edgard, eu, em suma, não obtive informação, infelizmente eu não 

consegui informação sobre ele, sobre o que aconteceu com ele. 

 Em relação às mulheres, evidente que todas as que passaram por lá sabiam o que 

acontecia lá dentro, e tem uma coisa interessante, que eu acho que vale a pena ressaltar, 

Amélia, é importante ressaltar, existia um aspecto voluntário no trabalhar no DOI. 

O que eu quero dizer, exatamente, porque é assim... É... Você tinha a 

possibilidade de recusar esse trabalho, alguns policiais militares, me relataram, Fulano 

de Tal foi pra lá designado pelo comandante, ficou uma semana lá, não gostou do 

trabalho, não se adaptou, etc., e pediu para ir embora, sem ter nenhuma consequência 

para a carreira dele sobre o fato. 

Ou seja, quem ficou lá, é porque queria trabalhar lá. Eu acho que isso é 

importante também, há um aspecto voluntário, um aspecto da vontade de quem 

permaneceu lá. 

Então me parece que você, é evidente que qualquer uma das pessoas que 

trabalhou lá se associou a tudo que estava sendo feito lá dentro. Todas as pessoas que lá 

estiveram, sabiam o que se passava lá dentro e, portanto, não tenha dúvidas, nessa 

medida tem sim, cada um tem a sua parcela de responsabilidade pelo que foi feito lá 

dentro, não tenha a menor dúvida. 

Sobre morte em dezembro, em novembro de 1973, o caso que eu me recordo 

agora, assim, de pronto, é o caso da Sônia, a Sônia foi sequestrada numa operação 
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comandada, mais uma vez, pelo Fred Perdigão Pereira, Ênio Pimentel da Silveira, 

participaram dessa ação o sargento Sá, o sargento, até o informante, João Henrique 

Ferreira de Carvalho, o Jota, participou dessa ação também. 

 Porque ele foi até Santos para identificar o Lana, ele foi lá mostrar, para se 

certificar que era o Lana que estava lá, participou um investigador da Polícia Civil, que 

eu identifico como Alemão, participou o agente Valdir, que está identificado aí no livro, 

que era do Exército, participou o Roberto Artoni, que era outro sargento do Exército 

também. 

Eu estou falando pra você, eu não sei se você percebe, Amelinha, tem uma coisa 

que, talvez, eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu estou identificando pessoas, e 

autorias, eu acho que isso, tanto quanto, tanto quanto é mostrar o relato deles... 

Ah, é o torturador falando, torturador falando... É importante, Amelinha, sabe 

por quê? Porque isso significa que você tem identificado quem fez o que.  

Porque uma coisa é você chegar aqui e responsabilizar o Ustra como o 

comandante, outra coisa é você chegar e falar o autor direto do assassinato de Fulano de 

Tal foi o agente tal, foi o agente Y, senhor Roberto Artoni, senhor João de Sá 

Cavalcante Neto, e por aí vai, isso é identificar autoria de crime, autoria direta. 

Eu acho que vai um pouquinho além, então têm consequências isso, imagino que 

isso tenha consequências, quem participou de sequestro, são pessoas que estão 

desaparecidas ainda, e o Supremo está decidindo se isso é um crime que ainda está em 

andamento, ou não. 

Passando por cima, portanto, da Lei de Anistia ou não, então isso têm 

consequências, não é assim, um mero relato de que “Ah, escuta as pessoas aí e vê o que 

eles dizem.”, isso pode trazer consequências. Pode trazer consequências. 

No caso da Sônia, eles foram vigiados, o DOI chegou a alugar um apartamento 

próximo ao apartamento onde a Sônia e o Lana estavam, em Santos, um dia, de manhã, 

logo de manhã, o casal saiu, pegou um ônibus, eu acho que... 

Eu não me lembro agora se primeiro eles foram pra São Vicente e depois pra 

Santos, ou o contrário, isso tudo foi vigiado pelo DOI, eles pegam um ônibus com 

destino a São Paulo, quando eles param numa agência, para comprar a passagem, 

porque eles tinham pego um ônibus no meio do trajeto, sobe dentro do ônibus dois 

agentes, que sentam atrás do casal. 

O Lana desce para comprar a passagem, nisso, o Ney e mais alguns agentes, vão 

em cima do Lana, fazem a prisão do Lana, a Sônia é presa dentro do ônibus, os dois são 
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colocados no corcel, os dois são colocados no corcel do Ney, do capitão Ênio Pimentel 

da Silveira, são levados até o sítio, que eles usavam aqui. 

Ali fizeram, ali eles foram torturados durante algum tempo, o Roberto Artoni, o 

agente (ininteligível), uma outra policial feminina, se eu não me engano chamada... Não 

me lembro agora quem, se era Magali ou alguma coisa assim. 

Fazem a simulação do tiroteio onde o Lana e a Sônia são “assassinados” na zona 

sul de São Paulo, eles simularam um tiroteio ali, entre eles, isso é descrito também no 

livro, eles permaneciam presos ainda, porque a Neuza fala isso, simularam o tiroteio, 

fizeram a mesma coisa com o Bacuri. 

Eles são assassinados, eles fizeram tiro ao alvo neles, como uma forma até de... 

É a descrição que me foi feita em relação a eles. A morte deles foi uma morte muito 

cruel, se é possível... Eles, depois os corpos são levados para dentro do DOI, porque 

eles faziam isso, isso que a Neuza está falando “Pegar o presuntão e levou.”, eles faziam 

isso. 

Levavam lá pro DOI e sabe por quê? Porque militar... Você tem que pensar que 

também tem uma cosia assim, que explica alguns comportamentos, tem que ser tudo 

muito bem organizado. 

Então você levava até o quartel, porque lá tinha que fichar o morto, tirar foto do 

morto, estendia o corpo ali, no chão, faziam esse fichário da pessoa e depois, então, 

faziam o que eles achavam que tinham que fazer depois. 

Isso aconteceu. Esse caso está bem documentado, com vários relatos de agentes, 

e na versão, se você for pegar a versão do Ustra, é aquela versão que todos conhecem 

aqui, “Ah, estavam ali, trocaram tiros, etc., e tá tá tá, e apareceram mortos.”, é essa a 

versão, um tiroteio que aconteceu e tá, tá, tá, tá. 

Eu acho que a versão que os agentes contam é uma versão muito diferente da 

versão do Ustra, a versão que os agentes contam é uma versão de sequestro, de tortura e 

morte. Não deixa nenhuma dúvida sobre o que aconteceu. 

Assim, sobre outros detalhes, como você disse, Amélia, sobre uso de rato, ou se 

a Neuza de repente participou dessa tortura também, pra ela saber de todos esses 

detalhes, ela não me disse. Pode ser que seja verdade isso o que você está falando, eu 

acredito que muitos, que várias coisas, não foram ditas pelos agentes, evidente. 

Evidente, evidente, não tenho a menor dúvida disso.  
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Mesmo dentro de uma confissão, que é disso que se trata em vários casos, são 

confissões de crimes, a pessoa não tenta se justificar, tenta de alguma forma esconder 

algum detalhe, alguma coisa que nem ela acharia que ficaria bem no relato dela. 

Então, eu não acho... Não me espantaria se a coisa tivesse ido ainda mais longe 

do que foi, não me espantaria nem um pouco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você falou... Fala Dr. 

Rafael. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Dr. Pedro. 

 

O SR. PEDRO FALABELLA TAVARES DE LIMA – (Ininteligível.) 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, o que é isto. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marcelo, só uma dúvida... 

O senhor quer falar? 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

Marcelo, me fala uma coisa, você falou de aplicação de uma injeção letal. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Exato. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você podia falar um 

pouquinho sobre isso, por favor. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor quer se 

inscrever pra falar? Por favor, o senhor se identifica, por favor. 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Boa tarde a todos, meu nome é 

Carlos Alberto Augusto, no qual figuro na lista que saiu quarta-feira passada, e quero 

dizer aos senhores o seguinte, estou a disposição dos senhores e gostaria que o autor do 

livro, se tiver condições, anotar, poderá publicar na próxima edição. 

Marcelo, nós estivemos algumas vezes juntos... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Delegado de Polícia, sim. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Você sabe que eu sou muito franco 

nas minhas coisas. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Quero deixar claro que aqui 

algumas inverdades e algumas perguntas, típico de comunistas, ladrões de bancos, que 

não agrada a sociedade. 

Dona Janaína, boa tarde. Nós conversamos por telefone, quando a senhora 

estava em Brasília, pelo menos a pessoa se identificou como a senhora e eu dei toda 

atenção. 

Então eu vou dizer o seguinte, uma Janaína qualquer, que faz parte da Comissão 

dos Presos e Desaparecidos, me ligou de Brasília, pedindo informações que, além do 

cabo Anselmo, que é meu amigo até hoje, com muita honra, teria outros informantes. 

Eu falei que tinha muitos informantes, bastava ela procurar no Exército 

brasileiro, nesse novo governo, quem são os políticos que receberam a Medalha do 

Pacificador, que eram informantes nosso. 

Se morreu muito é porque houve a colaboração de alguém. Isso daí é em relação 

à senhora. 

O conceito de guerra. Guerra é guerra, um ganha e outro perde. Você me 

permite, Marcelo? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Eu discordo. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Você discorda, mas guerra é 

guerra. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Delegado, por favor, o 

senhor faça a sua pergunta. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Deixa eu fazer a minha 

explanação, por favor? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico, estou falando... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu estou pensando. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar, por favor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu estou pensando, é muita coisa. 

Quando essa... A Comissão da Anistia começou errada, desde a data, começou errada. 

Nós temos que começar a falar desde 1935, quando o Partido Comunista já 

matou a menina Elza. 

 

O SR. MARCELO GODOY – É... Eu... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – De lá pra cá, tudo bem. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Então, quando se fala em ditadura, 

o que eu ouvi, ditadura, ditadura, ditadura, dona Amelinha, por favor, atenção, pode dar 

atenção, por favor... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, o senhor se dirija 

à Mesa, por favor, o senhor não vai ficar aqui intimidando as pessoas que... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, não vou intimidar ninguém. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Estão na sessão, por 

favor, vamos manter... 

O senhor se dirige à Mesa, a mim... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Doutor... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marcelo, por favor, o 

senhor tem todo o tempo do mundo, mas o senhor não vai intimidar ninguém aqui, não 

vai chamar, o senhor se dirija formalmente à Mesa. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Perfeitamente. 

Senhor Marcelo, quando se fala do trabalho da Amelinha, eu também saí... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor  

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Atrás dos arquivos do DOPS. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu também estou atrás até hoje 

atrás... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor, o senhor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Dos arquivos do DOPS. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor, o senhor trabalhou no DOPS e o senhor 

trabalhou na equipe do Dr. Sérgio Paranhos Fleury. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Perfeitamente. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O senhor participou do massacre da Chácara 

São Bento, o senhor sabe muito bem o que foi feito na Chácara São Bento. 
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Os senhores prenderam seis militantes da VPR e assassinaram esses seis 

militantes lá, o senhor participou disso, o senhor sabe muito bem. 

Na boca do senhor o significado de guerra, significa apenas uma desculpa para 

assassinato e tortura, o senhor me desculpe, doutor. 

Aliás, conhecido publicamente como “Carteira Preta”, eu já entrevistei o senhor 

no DEIC, em outros departamentos, porque o senhor, até pouco tempo atrás, não sei se 

ainda está na ativa da Polícia Civil de São Paulo, mas, o discurso que o senhor está 

começando a fazer é um discurso que é possível encontrar em todos os textos do 

Exército e de autores do Exército, que são publicados pela BibliEx. 

Que eu vou dar um exemplo, Agnaldo Augusto Del Nero, que foi do Centro de 

Informações do Exército, o seu discurso, começando com 1935, é o mesmo discurso do 

Projeto Orvil, que foi feito pelo general Leônidas Pires Gonçalves, o discurso do 

senhor, é um discurso conhecido. 

O que não se conhece, é o senhor chegar, é o senhor contar o que de fato o 

senhor fez, isso que não se conhece. (Palmas.) 

O senhor tinha que contar o que o senhor fez, o senhor deveria falar que o senhor 

pegou o Anselmo, o senhor pegou o Anselmo e levou o Anselmo até Recife, e mataram 

uma mulher que estava grávida do Anselmo. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – O senhor já terminou? 

 

O SR. MARCELO GODOY – O senhor fez isso, doutor 

O senhor me desculpe, mas se o senhor quiser contribuir com a memória, 

inclusive do DOPS, e o senhor sabe onde está esse arquivo, o senhor sabe, porque 

quando o senhor... 

Esse arquivo foi levado para a Polícia Federal pelo Dr. Romeu Tuma, pelo 

Aparecido Laertes Calandra, o senhor sabe, o senhor sabe disso. Esse arquivo ficou na 

Polícia Federal até 1994, 1994/1995, mais ou menos, daí foi entregue para o arquivo do 

estado e lá o senhor pode encontrar muitas informações, mas os senhores tiraram de lá.  

Isso que o senhor está tentando fazer aqui, que é falar sobre informantes, o 

senhor tirou os policiais que trabalhavam no DOPS e que foram para a Polícia Federal, 

tiraram a pasta dos informantes que existia lá, dos colaboradores e isso, os senhores é 

que deram sumiço nisso. 
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Os senhores deram sumiço nisso e fizeram junto com o Exército, em 1982, uma 

grande queima de documentos lá em Quitaúna, o senhor sabe disso, não é? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Posso falar agora? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Então, quem quer preservar a memória não 

queima a memória, quem quer preservar a memória, conta o que sabe. 

Eu gostaria que o senhor contasse o que o senhor sabe. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Exatamente, então eu vou contar o 

que eu sei. 

Muito bem, quando o senhor falou em arquivo, eu quero dizer para o senhor o 

seguinte, por isso pedi pro senhor anotar, eu não acompanhei o Dr. Tuma, nunca 

trabalhei no Exército, que eu fico até triste por esse motivo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Só no DOPS. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Queria ter trabalhado lá. 

No DOPS trabalhei com muito orgulho, porque a Polícia Civil é legalista. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim, eu imagino. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu quero dizer ao senhor o 

seguinte, não houve arbitrariedade nenhuma. 

 

O SR. MARCELO GODOY – No DOPS, no DOPS? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não houve arbitrariedade. 

 

O SR. MARCELO GODOY – No DOPS? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não houve arbitrariedade. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ah, não? No DOPS?  
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O senhor conhece o Dr. Paulo Bonchristiano?  

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Nunca trabalhei com ele, nem sei 

quem é. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Nunca trabalhassem, era só o diretor da Ordem 

Política. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Desconheço. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Trabalhava ali, quase no mesmo andar da 

Ordem Social, onde o senhor trabalhava. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Marcelo, quando eu cheguei lá ele 

já não estava mais. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – O que eu quero dizer é o seguinte, 

com relação a desaparecidos... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Viu, deputado, eu era para ser um 

desaparecido e o Anselmo era pra ser outro. 

Nós fomos julgados por um tribunal revolucionário, no qual a dona Amelinha e 

muitas pessoas da esquerda faziam parte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que foi morto o 

Edgard Aquino Duarte? O senhor pode esclarecer? Aproveita essa oportunidade, é 

importante. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu vou aproveitar a oportunidade. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu ouvi, eu estava preso 

lá, eu ouvi. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Perfeitamente.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Conta pra nós, é 

importante pra nós. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu quero dizer o seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu quero dizer para o senhor o 

seguinte, nos autos, na qual eu sou réu na 9ª Vara Federal, tem um documento, que foi 

juntado pelo próprio procurador Federal, no qual, na data que ele foi morto, ele estava 

em Cuba, o senhor tem que ver esse documento lá, na Justiça Federal, está certo? 

Quando o seu colega, colega da Amelinha, Ivan Seixas, fala de que eu andava 

nas carceragens do DOPS com uma metralhadora, eu quero dizer a vocês, 

principalmente ao jornalista, que em carceragem não entra arma, não pode entrar arma, 

é proibido entrar arma, então é mais uma mentira do senhor Ivan Seixas, que espalhou 

esse boato por lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria saber, o senhor 

conheceu o Edgard Aquino Duarte? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não o conheci e estou sendo 

acusado por isso, não o conheci. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor nunca viu ele no 

corredor do DOPS? 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Nunca vi. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nem lá no fundão? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, porque policial não entra na 

carceragem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor nunca conheceu 

o Edgard Aquino Duarte? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Nunca conheci. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor conhece o cabo 

Anselmo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Bastante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é a sua relação com 

ele? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Amigo, hoje ele é meu amigo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me conta, como é que 

aconteceu o massacre da Chácara São Bento, o senhor pode falar sobre isso? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu explico perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor. O senhor 

esteve lá, não esteve? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Na Chácara não.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 
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A SRA. – (Ininteligível.) 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu estive infiltrado na VPR, tenho 

contato com assaltantes de banco, terrorista, no qual houve um julgamento num 

apartamento em Olinda, iam levar o Anselmo e o policial, que seria eu, para ser 

justiçado, morto e ser enterrado lá. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O senhor está vivo, os outros estão mortos. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu estou vivo e o Anselmo está 

vivo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Sim. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Evidentemente, como qualquer 

Policial Civil, tem que defender vidas. 

Eu peguei o Anselmo, levei para um hotel, enquanto o pessoal foi para essa área 

de guerrilha, não é chácara de massacre, não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT  – O senhor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Uma área de guerrilha. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor prendeu o 

Jorginho Viedma? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então não foi o senhor 

que trouxe ele pra São Paulo? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, eu estava infiltrado. Não. 

Não. 
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O SR. MARCELO GODOY – Doutor, as pessoas foram presas em locais 

distintos, doutor. 

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu posso (ininteligível)... 

 

 

O SR. MARCELO GODOY – Elas foram presas em locais distintos e levadas 

até essa chácara, doutor. 

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Bom, eu posso informar ao senhor 

o seguinte, o senhor não pediu pra eu contar? O deputado não pediu pra eu contar o que 

aconteceu, a minha participação? 

Minha participação é essa, depois do julgamento, vindo ordem de Cuba, para 

justiçar o cabo Anselmo e a mim, eu levei o Anselmo para outro lugar. 

Lá, houve que o pessoal do Exército, possivelmente... Alô? Alô, alô. 

 

O SR. MARCELO GODOY – O pessoal do Exército, o senhor quer dizer o Dr. 

Ney? Que estava lá, junto com vocês nessa operação. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu não sei, eu não posso te dar 

nomes, porque eu não estava lá. Não sei, porque eu não estava lá. 

Foram para a área de guerrilha, cercaram e um cachorro atacou, parece, que um 

sargento do Exército e o sargento reagiu a tiros, matando o cachorro. Houve o 

confronto, que o pessoal estava fortemente armado, que eu vi esse pessoal fortemente 

armado, está certo? 

Deputado, eu vi. Eu cedi uma arma para o pessoal que morreu lá, se quiser saber, 

eu cedi a arma, então eles reagiram, morreram.  

Agora, para chorar uma mãe, deputado? 

Você queria que eu não estivesse aqui para dar esse meu depoimento, Marcelo? 

Eu quero colaborar com a verdade, mas com a verdade e vamos começar em 

partes, em partes. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



73 
 

 

O SR, MARCELO GODOY – Doutor... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que o microfone 

dele não... Espera um pouquinho... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Na verdade, eu nem estive lá, viu? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está gravando, espera um 

pouquinho. 

Você pode ver, a parte técnica, se o microfone dele está funcionando, por favor, 

parece que acabou a... Por favor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – É, eu aguardo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Dr. Carlos, então, 

por favor, vê se o microfone dele está dando... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Alô, alô, alô... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está dando? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu aguardo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está tendo? Estão 

trocando o microfone. Troca o microfone, por favor. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Deputado, fui surpreendido quarta-

feira passada por uma mentira, quando saiu o relatório final da Comissão da Verdade. 

O senhor, como deputado, presidindo essa Comissão da Verdade da Assembleia, 

tem e tinha condições de me localizar, no entanto meu nome surgiu em vários 

depoimentos aí e até hoje ninguém me intimou, o senhor não me intimou, por quê? 

Eu estava preparado e estou preparado, pro senhor me chamar a hora que o 

senhor quiser, e vou em qualquer lugar. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



74 
 

Muito bem... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor, o senhor foi ouvido pela Comissão 

Federal da Verdade. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu não fui ouvido. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Alguém então se apresentou então com o seu 

nome. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Acredito, eu acredito, eu não fui 

ouvido por ninguém. 

Na Comissão Nacional da Verdade, eu... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para deixar claro, nós, 

aqui, não temos atribuição de ouvir nenhum policial, então não adianta o senhor 

querer... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Me atribuir, ou tentar 

fazer... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, o que eu quero dizer é 

assim... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma ameaça indireta, 

porque o seu nome está lá, não tem nada que ver conosco, e o senhor sabe disso. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Deputado, dá licença? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Comissão Nacional da 

Verdade... 

Eu vou falar e o senhor vai falar em seguida. 
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A Comissão Nacional da Verdade só pôs nome lá da responsabilidade e 

atribuição dela, não terceirize, por favor, não faça essa indireta, que nós é que pusemos 

o seu nome lá no relatório, está bom? Então o senhor prossiga. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – É, quando a gente fala em... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Prossiga, prossiga. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Comissão Nacional da Verdade... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E retira essa acusação. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Retira essa acusação. 

Prossiga. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu quero dizer pro senhor o 

seguinte, no dia 2 de setembro de 1914, eu recebi um e-mail, e troquei vários e-mails 

com a Ouvidoria da Presidência da República, do senhor Adilson Santana Carvalho, 

secretário da Comissão da Verdade. 

Trocamos e-mails para agendar um horário na Comissão da Assembleia, pra ele 

me ouvir aqui. Não me chamaram até hoje. Tenho os dados dele, todinhos aqui. 

A Comissão da Verdade de Pernambuco queria conversar comigo por causa 

dessa operação feita em Recife, o senhor fala que é chácara, não é chácara, é área de 

guerrilha. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Carlos, por favor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Quando eu conversei com 

(ininteligível). 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Para de enquadrar... 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Quando o (ininteligível)... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que coisa feia. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Conversei com... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala tudo o que o senhor 

tiver que falar, mas não enquadra ninguém. O senhor não vai enquadrar ninguém aqui. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, eu só vou... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor não está na 

condição de autoridade, aqui o senhor está como qualquer... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu não sou autoridade mais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu estou aqui como cidadão e 

estou sendo acusado injustamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fala... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas não enquadra, não 

enquadra. Não ameaça, não enquadra. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu não faço ameaças, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faça o favor, não 

enquadra. 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu não faço ameaças. 

(Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Principalmente o 

jornalista. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – O senhor Fernando Vasconcelos 

Coelho, que é da Comissão de Pernambuco, ficou de vir aqui também, falar na 

Assembleia, me convocar para ser ouvido aqui, não me chamaram também. 

O senhor, depois, o senhor Henrique Mariano, secretário geral, da Comissão 

também. Isso porque eu estive seis, sete meses conversando com ele por telefone, não 

me chamaram também, está certo? 

Então não se pode colocar nome de uma pessoa numa lista dessas, de torturador, 

de assassino, porque eu também tenho família. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Ou vocês não? Se é para chorar 

aqui, então eu também vou chorar, entendeu? 

E na Câmara Municipal, infelizmente, o seu colega, o vereador do partido, ele 

colocou o meu nome como sendo processado numa Vara no qual eu não estou sendo 

processado. 

Quem vai ser agora vai ser ele, eu estava apenas aguardando essa oportunidade. 

Me calei até hoje, esperando a oportunidade de falar para a sociedade brasileira, 

me calei até hoje, aguentando desaforos do que foi escrito em todos os jornais e sites. 

Deputado, eu também tenho família, não é só o senhor, não. 

Marcelo, eu também tenho família.  

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Então eu quero ficar à disposição. 

É o seguinte, eu vou comprar o seu livro, com o maior prazer, vou ler, com o 

maior prazer... 
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O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – E vou saber o seguinte, estou à 

disposição do jornalista... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Para esclarecer o que o senhor 

tiver de dúvidas. 

Deputado, estou à disposição. Basta um telefonema, não precisa nem mandar 

ofício, nem atrás de nada. 

Quem me localizava até fevereiro é a Delegacia Geral de Polícia e a Associação 

dos Delegados de Polícia, do qual tenho a maior honra de ter sido. 

Muito bem, quero dizer o seguinte, toda operação que foi feita em Pernambuco, 

eu era investigador de polícia e não era delegado. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu quero dizer a você, Janaína, 

você que teve o arquivo na mão, que se for procurar alguma coisa, procura informações 

corretas e eu estou atrás até hoje, Marcelo, do arquivo da Delegacia de Sindicatos e 

Associações de Classe, que eu chefiava essa delegacia no DOPS. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não consigo achar esse arquivo, 

porque lá tinha mais de 200 informantes meu. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Hum, hum. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Mais de 200 informantes, 

sindicalistas. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Mas vocês deram fim nesses arquivos, doutor. 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, não. Quando eu saí, em 1977, 

ficou no DOPS. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Doutor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Nunca mais voltei naquele prédio. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Dr. Romeu Tuma levou para a Polícia Federal e 

deu fim nesse arquivo. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Bom, eu não posso... 

 

O SR. MARCELO GODOY – (Ininteligível) de passar isso... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu não posso falar nada sobre 

Romeu Tuma, não era nem subordinado a ele. 

A Delegacia do Sindicato... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Em 1977... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Que eu trabalhei. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Talvez eu esteja enganado, mas eu acho que o 

senhor era subordinado ao Romeu Tuma, porque ele era diretor do DOPS. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Sim, aí sim. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Ou era o Tácito Pinheiro ou era o Romeu Tuma. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não, aí... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, doutor... 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Não é sobre o... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Carlos, vamos fazer o 

seguinte... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor já usou a 

palavra, vamos prosseguir? Aí a gente volta, conversa... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Ah... Perfeitamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOFO – PT – Com o maior respeito, 

está bom? 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Aceito e respeito... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, não. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Só queria dizer o seguinte, pra 

vocês... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está todo mundo indo 

embora, ficando assustado. 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu vim aqui... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor... 

 

O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu só vou deixar claro para a 

imprensa o seguinte... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está acabando a nossa 

audiência... 
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O SR. CARLOS ALBERTO AUGUSTO – Eu vim aqui de smoking, porque 

eu não tenho farda de gala, porque o senhor tem que respeita as Forças Armadas, 

qualquer cidadão, que tenha um certificado de reservista, tem a procuração para 

defender o Exército. 

Esta gravata preta que está aqui é para poder simbolizar o luto das famílias que 

foram mortas pelos terroristas. 

E esse capacete quer dizer o seguinte é a proteção que o Estado tem que dar pro 

cidadão, pra quem trabalhou no DOI-CODI. 

Nunca trabalhei no Exército, nunca trabalhei no DOI-CODI, mas respeito muito 

esses homens de coragem. 

Marcelo, muito obrigado, depois você vai fazer dois livros, um em meu nome e 

um em nome do coronel Ustra, que faço questão de mandar para ele. Obrigado. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Que horror. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos prosseguir? 

Ai meu Deus do céu, vamos lá, a vida é dura. 

Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Vamos pros finalmente já. Vamos 

lá. Marcelo, vamos lá, vamos encerrando, né? Estamos encerrando? 

 

O SR. MARCELO GODOY – Bom, não sei se alguma outra pergunta, ou é 

só... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Jorge Machado? 

 

O SR. – Por favor, faça um comentário sobre Hélio Bicudo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera, espera.... Pelo 

amor de Deus, gente... 

 

O SR. MARCELO GODOY – Não, não, não. 

 

O SR. – O senhor Hélio Bicudo, eu fiz a escolta dele. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não. 

 

O SR. – Você conheceu (ininteligível). 

 

O SR. MARCELO GODOY – (Ininteligível.) 

 

O SR. – Eu trabalhei com ele, eu fiz a escolta dele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

Bom, vamos lá, vamos concluir então? Vamos lá, Marcelo. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Bom, esse é o tipo de dificuldade que a gente 

encontra. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom pessoal, vamos 

lá, vamos concentrar, está concluindo. Pessoal, por favor, vamos concentrar. 

 

O SR. MARCELO GODOY – Esse é o tipo de dificuldade que a gente 

encontra, toda vez que você vai tentar conversar com as pessoas que trabalharam nos 

órgãos de repressão no período, DOPS, no DOI, etc. 

Algumas dessas pessoas continuam até hoje, como mesmo discurso que tinham 

no passado. Essas pessoas, elas continuam, vamos dizer assim, sequestrando 

intencionalmente a memória, a verdade. 

Eu acho que é em nome, justamente, da fixação da memória e da verdade que a 

gente procura quebrar esse silêncio, que é um silêncio que eles mantêm com esse único 

objetivo, como se o desaparecimento não fosse uma continuidade da tortura e como se, 

e é, e como se o sequestro da memória e da verdade fosse a última salva-guarda que eles 

têm, ainda, e que tentam impor à sociedade. 

Eu acho que é justamente contra isso que essas pessoas que concordaram em 

falar e contar o que sabiam, viu, doutor, porque quem está falando aqui, que torturou e 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



83 
 

matou não é ninguém, como o senhor disse, não é nenhum comunista que assaltou 

banco, quem está falando aqui que torturou e matou são os colegas do senhor. 

São essas pessoas que estão falando isso. E o Ustra, que o senhor citou, talvez 

muitas outras pessoas tivessem falado, se o coronel Ustra não tivesse ligado 

pessoalmente para diversos agentes, ordenando que eles se mantivessem em silêncio 

quando eu os procurei. 

Vários, aliás, naquela reunião que os senhores fazem, anual, não sei se o senhor 

participa, se o senhor é convidado, porque o senhor não trabalhou no DOI, mas pode ser 

que seja, pois o senhor é ainda muito ligado ao coronel. 

O Ustra, uma vez, pra o senhor ver né? Hoje em dia até entre os senhores as 

pessoas vazam informação, me citou na reunião, falando assim para os agentes “Se 

vocês forem procurados pelo repórter Marcelo Godoy, não falem nada e se dirijam ao 

oficial-comandante, o Dr. Sebastião.”, que era o comandante do Serviço de Informações 

aqui, do Comando Militar do Sudeste. 

O senhor deve saber de quem se trata, porque o senhor frequenta ainda, né? 

Então é possível que o senhor conheça o Dr. Sebastião lá. 

Então, esse sequestro da memória e da verdade, é contra isso que a gente, que 

quem tenta procurar, quem tenta mostrar o que aconteceu naquela época se bate, se luta, 

apesar de todos os esforços dos senhores, de alguns dos senhores, de muitos, aliás, em 

sentido contrário. 

Eu acho que é isso que eu queria dizer e agradecer a presença de todos, 

agradecer ao deputado Adriano Diogo e a esta Comissão.  

Agradecer a Amelinha, eu acho que poucas pessoas têm uma história de 

dignidade, de luta tão grande quanto a Amelinha, quanto o Ivan Seixas e quanto outras 

pessoas que fizeram, durante tanto tempo, parte da Comissão de Mortos e 

Desaparecidos Políticos. 

Porque, sem dúvida alguma, sem o trabalho da Amelinha, eu estava aqui 

conversando com ela, antes de começar essa sessão, sem o trabalho dela e sem o 

trabalho do Ivan, sem o trabalho da Suzana, sem o trabalho dessas pessoas, 

provavelmente eu não teria feito essa pesquisa. 

Porque a primeira vez que eu encontrei a Amelinha foi em 1990, no Cemitério 

Dom Bosco, logo que havia sido descoberta a vala de Perus e foi o exemplo de 

abnegação dela e de outras pessoas dessa Comissão, que desde então me levaram a 

pensar que era necessário pesquisar também sobre esse período. 
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Quando eu pensei em começar essa pesquisa pela Polícia Militar, pensei em 

começar porque achei que era necessário preencher essa lacuna e acabou virando esse 

livro, “A Casa da Vovó”, já sobre o DOI. 

Mas isso, certamente não teria, eu acho que dificilmente teria existido se não 

fosse pelo exemplo da Amelinha, se não fosse pelo exemplo da Suzana, do Ivan e de 

todas as pessoas que dedicaram a sua vida para que a memória e a verdade fossem 

conhecidas de todos, vamos dizer assim. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quero agradecer o 

Haroldo Ceravolo, a Joana Monteleone e você, Marcelo. 

Quem quiser continuar esse papo, hoje à noite, daqui um pouco ele está lá no 

Bar da Tita, qual é o endereço? 

 

O SR. – Rua Canto Madalena. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rua Canto Madalena. 

 

O SR. – Na Vila Madalena. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quem quiser avisar os 

amigos para ir lá encontrar o Marcelo, e muito obrigado. Muito obrigado, pela sua 

seriedade e por você ter confiado na gente, fazendo o lançamento aqui. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

* * * 
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EVENTO DEPUTADO ADRIANO DIOGO - PT 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

13/05/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, eu queria compor a 

Mesa, vamos lá? Carlão, vem para a Mesa, Zé Preto vem para a Mesa, Pai Valter vem 

para a Mesa, e o Zé Preto vem para a Mesa, e o Clóvis. Vem os quatro para a Mesa. 

Gegê vem para a Mesa aqui, Gegê. Cadê o Costa? Costa vem pra Mesa. Está dando 

entrevista? Professor Aílton, vem pra Mesa, professor Aílton, vem pra Mesa. Cadê o 

Dito? Dito, vem pra Mesa. O Dito tá aí? Dito, que horas são? Meus Deus, sete e meia. 

Silvana é dura a vida, né? 

Pai Valter. Cadê o Dito? Gegê vem pra Mesa. Pai Valter vem pra Mesa. Cícero, 

você trabalhou muito, vem pra Mesa aqui, vem ajudar, não?  

 

O SR. CÍCERO - Pegar cadeira aqui pro pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –  Pessoal, senta todo mundo 

aqui na primeira fileira, vai. O Dito tá aí? Vem pra Mesa, eu queria fazer uma foto 

bonita dessa Mesa, vem pra cá. Cadê o Dito? Costinha vem pra Mesa. Vamos lá? 

Pessoal, sabe que eu? Falta só uma cadeira para o Dito e pro Costa, né? Põe uma cadeira 

legal para o Costa ficar aqui, ele lutou tanto para fazer esta audiência. 

Danilo põe o começo do filme do Marighella na, põe o começo do filme do 

Marighella. Está no HD, não está? Não dá para pegar pela internet? Pega o filme do 

Marighella, no início. 

Bom pessoal, eu estou me preparando para começar esta sessão aqui, Costa já 

está aqui? Senta mais para cá o Pai Valter, só faltou o Dito, cadê o Dito? Pai Valter está 
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aí, chegando. Carlão, você é o mais antigo aqui da Mesa, não é? Carlão? Está me 

ouvindo. 

 

O SR. CARLÃO - Sim, diga. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Carlão, nós hoje vamos fazer 

uma sessão que é a grande aspiração do Costa que é a questão do negro na ditadura 

brasileira. 

O filme do Marighella, o começo do filme, a menina lá que fez o filme dele, a 

sobrinha da Clara, faz uma introdução muito bonita sobre a participação do Marighella, 

a família do Marighella e a Revolta dos Malês, na Bahia, para mostrar. 

Eu vou usar essa introdução porque tem uma coisa que se falava antes de 

começar a Comissão da Verdade que os negros não teriam participado da resistência à 

ditadura, que isso aí era um enorme buraco que tinha na história do Brasil. E agora 

parece que também estão fazendo um filme sobre Geraldão, Osvaldão, Osvaldão lá no 

Araguaia, do Araguaia. Não sei nem se o filme está pronto. 

E aí nós vamos falar um pouco, tem poucos personagens que gravaram dos 

negros, né? Só a Helenira. Mas o que eu queria falar mesmo, eu queria fazer uma 

reflexão, a gente vai ler o nome dos companheiros de origem africana que resistiram à 

ditadura, tal, mas eu queria aproveitar uma Mesa tão importante como esta, sabe para 

quê? Para a gente fazer uma reflexão companheiros, da escravidão, da escravidão. 

Vocês, cada um, porque eu acho que a história da escravidão, não teve Comissão 

da Verdade na escravidão. O catolicismo, o cristianismo escondeu a história da 

escravidão, mas sem mais delongas, vocês já viram esse início do filme do Marighela? 

Que conta da Revolta dos Maleses? Depois tem aquela coisa magnifica que o Mano 

Brown fez que foi aquele clip que ele fez para o Marighella. Então, vamos dar uma 

escurecida na tela e vamos falar do começo da história do Marighella. 

Por que eu estou falando do Marighella? Como o Marighella foi um cara muito 

importante e acho que ele era a cara do negro brasileiro na resistência, vamos fazer uma 
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homenagem, abrindo, falando do Marighella. Tudo bem, Costa? Você acha que é uma 

boa introdução? Então vamos lá. 

 

É feita apresentação do filme. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Legal, vamos dar um corte aí 

na Clara. Então, pessoal eu acho que a gente fazendo um pouco da retrospectiva do 

Marighella, a gente começa a falar da história do povo negro, tanto da escravidão. Não 

precisa acender a luz, não, espera aí. Agora, vocês prepararam uma surpresa para hoje à 

noite, não foi Cícero? O clipe aí, dos negros que resistiram à ditadura. 

Eu formei a Mesa e cometi uma indelicadeza de vir assistir aqui da tela, não é? 

Mas, vamos, eu queria pedir a seguinte sequência Cícero, espera aí. Vamos fazer este 

trabalho que vocês fizeram, maravilhoso. Esse clipe dos negros que resistiram à 

ditadura, e em seguida vamos passar o clipe do Mano Brown sobre o Marighella, sobre 

a tomada da Rádio. 

Então, vamos passar então o clipe que vocês prepararam dos negros que 

resistiram à ditadura. Vamos lá. Eu agradeço este trabalho bonito. É com a Beth 

Carvalho que vocês fizeram? Apaga a luz. 

 

 

Apresentação do clipe. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Parabéns pelo trabalho, ficou 

muito bonito. Deixa eu só sugerir uma coisa. Isso viu, que queria ver, Danilo, se é 

possível, espera um pouquinho antes de fazer o clipe do Racionais, vê se dá para 
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preparar. Aí tem dois, tem esse clipe do Racionais e Mil Faces do Homem Leal, é o 

mesmo clipe, é?  

Então eu queria preparar duas coisas. Deixa também o depoimento da Helenira 

de Souza Nazareth e vamos ver se dá para recuperar do Dossiê a biografia do Osvaldão. 

Mas vamos fazer o Rap do Mano Brown. 

 

Apresentação do clipe do Rap do Mano Brown. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Beleza. Agora vamos de 

Helenira. Bonito este trabalho do Mano Brown. Vamos lá, Helenira. 

 

Vídeo de depoimento da Helenira de Souza Nazareth. 

 

“Quanta dor. Eu estava lutando pela liberdade de um povo oprimido, um povo 

massacrado pela injustiça social que assolava o nosso país. Fui cercada por forças 

militares e por defender meus companheiros, fui metralhada nas pernas. Presa ainda 

com vida e barbaramente torturada, recebendo pontapés e golpes de baioneta. Fui 

assassinada. 

Vocês conseguem imaginar o que foi mais dolorido? A tortura que já havia 

passado no DOPS em São Paulo, a rajada de metralhadora nas pernas, os pontapés? Os 

golpes de baioneta ou a dor de saber que estava deixando os amigos e a família? Meu 

nome é Helenira Rezende de Souza Nazareth. Conhecida como Preta na USP e como 

Fátima no Araguaia.  

Nasci em Cerqueira César, uma pequena cidade no interior de São Paulo onde 

ainda bem jovem, sem entender muito bem o que se passava, ouvia de dentro da igreja 
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católica o sermão do padre encoberto pela voz de meu pai, Adalberto de Assis Nazareth, 

um comunista que fazia a sua pregação política pelo alto-falante do coreto da praça. 

Tendo trabalhado desde os 12 anos como marceneiro em Nazaré das Farinhas ao 

lado de meu avô, conseguiu estudar e se formar em medicina em Salvador. Foi trabalhar 

na pequena cidade de Irará quando a febre tifoide assolava a região. Nos anos 1930 

mudou-se para Cerqueira César onde além de médico exerceu a função de jornalista. 

Coordenava também um grupo de teatro e um time de futebol na cidade, além de 

participar da política como membro do Partido Comunista.  

Em 1947 o Partido Comunista entrou na ilegalidade. Reiniciaram-se as 

perseguições pelas quais meu pai já passara quando era estudante e depois médico na 

Bahia. 

Imaginem vocês, um negro baiano e comunista em uma pequena cidade do 

interior paulista, tendo a sua vida prejudicada por um padre. O título de doutor 

amenizava um pouco a discriminação. Mudamos para uma cidade um pouco maior, 

onde o meu pai pode encontrar dois amigos, ex-colegas também médicos vindos da 

Bahia. 

Em Assis cresci, me alfabetizei e tive a oportunidade de terminar o curso 

clássico, hoje ensino médio. Como estudante de escola pública que gostava de ler sobre 

assuntos que não se ensinavam na escola brasileira consegui me politizar através das 

conversas e de leituras de livros de meu pai. 

Após o jantar, todos os dias, havia um momento de conversa e as discussões 

sobre diversos assuntos. Destacavam-se a religião e a política. Adorávamos ouvir o meu 

pai contar sobre o Movimento Estudantil na Bahia e como os estudantes de medicina 

conseguiam driblar os policiais.  

E as discussões religiosas? Éramos nove pessoas discutindo, seis meninas, o pai, 

a mãe, a tia que também era comunista. Líamos trechos da Bíblia, a cada dia uma 

pessoa lia em voz alta e fazia a sua interpretação. Ah! A discussão era acirrada entre o 

que aprendíamos na igreja e a interpretação apresentada. Aprendi a ter a minha opinião 

e discutir sem desrespeitar as ideias do outro. 
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Em Assis participei da criação do Grêmio Estudantil e do então Instituto de 

Educação de Assis, hoje escola estadual Dr. Clybas Pinto Ferraz, foi como o presidente 

do Grêmio e com o apoio do professor Antônio Cândido que pudemos utilizar uma sala 

da faculdade para a realização de um debate sobre o parlamentarismo e o 

presidencialismo entre os estudantes. 

Participei também da campanha política para a prefeitura da cidade subindo em 

palanques para apoiar o candidato. Um fato bastante comentado na época foi o apoio de 

estudantes do Grêmio ao Movimento Grevista dos funcionários da Estrada de Ferro 

Sorocabana que reivindicava melhores salários.  

Como eu pretendia ser crítica literária, conversando com o meu pai e com o 

professor Antônio Cândido resolvi estudar em São Paulo onde já estudavam as minhas 

irmãs. Morei num pensionato para moças na rua Martim Francisco e fui fazer um curso 

de férias no cursinho do Grêmio que ficava quase ao lado, não havia a necessidade de 

condução para ir até a rua Maria Antônia onde comecei o curso de Letras. 

Minha participação política se intensificou primeiro no Centro de Letras e no 

Grêmio e depois na UNE. Eram constantes as reuniões em minha casa, tanto as de 

estudo com os colegas de classe como aquelas discussões políticas com os amigos da 

Biologia, da Física, da Geologia e de outros cursos. Discutíamos muito pensando como 

poderíamos lutar contra a ditadura que se implantara no país. Mesmo entre as minhas 

irmãs as ideias divergiam. Seria possível partirmos para a luta armada? No campo ou na 

cidade?  

Meu pai faleceu e nós precisávamos cuidar da minha mãe e da minha tia. Todas 

trabalhávamos. Eu era estudante na USP e professora em Guarulhos. Adorava os meus 

alunos, cheguei a organizar com eles uma peça de teatro após a leitura do livro 'Morte e 

Vida Severina'. 

Em 1968 tendo sido presa em Ibiúna no 30º Congresso da UNE fui obrigada a 

deixar as aulas. Saindo da prisão, um dia antes da assinatura do AI-5 entrei na vida 

clandestina sem nem ter condições para isso. Minha irmã Heleneide havia conseguido 

contato com uma pessoa que poderia me encaminhar para o exterior. Mas eu recusei. 
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Uma vez que eu pensava que os militares é que estavam errados ao dar o golpe, 

eles é que deveriam deixar o país. Eu não deveria deixar o país, precisava lutar pela 

liberdade e pelo socialismo.  

A chapa da UNE da qual eu fazia parte foi eleita, o congresso acabou 

acontecendo na clandestinidade, mas foi ficando cada dia mais difícil permanecer na 

cidade sendo considerada subversiva.  

Parti para a Guerrilha do Araguaia sem dizer aos meus familiares para onde iria. 

Minhas irmãs sabiam que eu estava clandestina e vez ou outra recebia um bilhete 

colocado embaixo da porta ou sobre a mesa da minha irmã no Departamento de 

Genética na Faculdade Paulista de Medicina onde ela trabalhava como docente 

pesquisadora. Somente em 1978 minhas irmãs souberam extraoficialmente da minha 

participação e da minha morte na Guerrilha do Araguaia e até hoje ainda não se sabe 

onde foi sepultado o meu corpo. 

Os familiares de desaparecidos da Guerrilha do Araguaia buscam desde 1979 

informações sobre o paradeiro desses homens e mulheres que lutaram contra o regime 

militar que nos foi imposto. A luta que se perde é aquela que se abandona. A luta 

continua e é contínua”. 

 

(Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, vamos voltar para a 

Mesa, vamos lá. Dan, pode deixar o Osvaldão, vamos retomar a Mesa senão fica muito 

longo, está muito demorado. 

Bom, retomando a Mesa, senta todo mundo. O Dito já chegou?  Olha quem está 

lá, o Rafael! Que bom. Aperta um lugar para o Rafael ficar aqui com a gente aqui. Dito, 

você está com esta camisa de italiano juventino, você não quer vir para a Mesa fazer 

uma... Está bom, mas Rafael vem para cá que você... legal. 

Eu queria pedir para o, deixa eu instalar a sessão aqui. Dizer o seguinte, pessoal, 

esta sessão, "Os Negros que Resistiram à Ditadura", o Costa, desde que chegou aqui, 
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que foi criada a Comissão da Verdade, tinha uma publicação que o Ivan trouxe de 

Brasília lá do Ministério que fazia uma publicação bem simples, fazia referência aos 

negros que resistiram à ditadura. E o Costa batalhou pra caramba para que houvesse a 

reprodução das fotos, que a gente fizesse essa sessão. 

Então, Costinha, para abrir a nossa sessão aqui, a 122ª audiência pública nesse 

dia 13 de maio de 2014, eu queria que você fizesse a leitura desse texto, Carlão. O Costa 

vai fazer a leitura desse texto, e antes do Costinha falar, só queria dizer o seguinte. 

Vocês viram como foi interessante, essa menina, essa atriz, fazendo a videobiografia da 

história da Helenira, né? 

O que eu queria pedir para todo mundo que está aqui hoje à noite, gente como o 

Carlão que é do meio artístico, as pessoas questão aqui. Cadê o, mesmo o nosso amigo 

Gegê que tem relação, que os negros, lógico que podem ter alguma iniciação artística, 

teatral, assumissem a biografia desses companheiros, né? Mesmo as pessoas que estão 

aqui na Mesa, pudessem assumir algumas biografias. Quantas são no total? 

 

O SR. COSTA -  São 42. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– São 42 na resistência 

política. Então, você tem a lista dos 42, Costa? Em ordem alfabética? 

 

O SR. COSTA -   Tenho aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Passou ali, não? Passou, ah! 

Está ali, né? Entendi, Costa, lê então esse manifesto que vocês escreveram. 

 

O SR. COSTA -   Boa noite a todos e a todas. Nós nos reunimos do Movimento 

Negro, nós tiramos como proposta não deixar este 13 de janeiro, o Ivan me ajudou com 
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esta proposta para passar. Este 13 de maio, não deixar passar em branco os 126 anos da 

falsa Lei de Alforria que de Áurea não tinha nada, né? 

Mas nós sofremos um golpe maior ainda que foi o golpe mais brutal que este 

país cometeu contra nós negros que era a base mais pobre que dizia “vamos ajuntar o 

bolo e depois dividir”. E esse bolo nunca foi dividido, essa riqueza nacional. E nós hoje 

continuamos nas palafitas, nas favelas e nos bairros periféricos. Então este foi o nosso 

documento. 

“O golpe de 1964 que completou seus 50 anos neste ano deu início à mais longa 

ditadura do continente latino-americano que foi de 1964 a 1985, com influência por 

todo o continente. O regime autoritário, ambos liderados por militares que teve o apoio 

de empresários e latifundiários e praticou inúmeras violações contra os direitos 

humanos. 

Os negros não foram alvo do sistema econômico (estou muito nervoso) imposto 

pelo regime golpista e racista. Pois, naquele momento se intensificou com a maior força 

a exclusão da população negra dos centros urbanos. E a militarização das polícias 

verificadas nos anos 1960 foi um marco da modernidade da violência do Estado contra 

o negro. Durante este período o nosso país viveu sob intensa e brutal repressão e 

censura e grave violação dos direitos humanos foi realizada contra aqueles que 

discordavam politicamente do regime. 

Uma violência absurda, mas quase invisível. Pouco lembra-se que operou contra 

os camponeses que os jagunços e capatazes das fazendas, fazendeiros, fazendo o que 

bem entendia nos latifúndios, no que seria a terra devoluta onde seria feita a reforma 

agrária prometida pelo governo constitucional de João Goulart deposto em 1º de abril de 

1964 pelo movimento golpista. 

A violência que foi praticada pelo regime obviamente significou a suspenção da 

Constituição de 1946 conforme apurado que consta no dossiê publicado pela Comissão 

de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, a violência atingiu tal cifra, muito 

elevada no Brasil. Mais de 1.200 camponeses são presos nos primeiros meses depois do 

golpe, 437 mortos e desaparecidos políticos, 10.034 pessoas submetidas a inquéritos, 

7.376 indiciadas por crime político, 130 banidos, 4.862 pessoas cassadas, 6.950 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



10 

 

militares atingidos, 1.180 camponeses assassinados e quatro condenados à morte e 

milhares exilados. 

Apesar do elevado número que não oferece a real dimensão da violência que foi 

praticada pela ditadura militar brasileira, primeiro, porque é impossível medir o número, 

a gravidade e a herança da violência de um regime autoritário. Segundo, o próprio 

caráter arbitrário da ditadura esconde os números reais da violação dos direitos 

humanos, pois muitos casos anônimos, sequer conhecidos, não se encontram registrados 

na lista existente e sobre estes temas.  

O negro até hoje é alvo privilegiado da repressão da Polícia Militar criado pelo 

regime golpista de 1964. Tiveram a resistência à inviabilização do racismo estrutural 

que sempre esteve presente na sociedade brasileira. Foi potencializada nesse momento 

que a violência do estado se intensifica. 

Mais de 40 negros e negras constam na lista dos 437 mortos e desaparecidos por 

razões políticas. Este número de vítimas excepcionalmente aumenta se considerar a 

enorme quantidade de negros que foram presos e torturados, além daqueles que 

submetidos à execução sumária e desaparecimento forçado pelo esquadrão da morte. 

Infelizmente esta prática continua acontecendo até hoje exatamente do mesmo jeito, 

mostrando que a ditadura ainda permanece especialmente aos jovens negros que vivem 

na periferia”. Este é o nosso manifesto. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Antes que a companheira do 

"Diário Oficial" vá embora, Costa vem para cá. Vamos chamar todos os companheiros e 

companheiras para fazer uma foto de todo mundo. A senhora do SOS Racismo, as duas 

companheiras. Dito, para de enrolar e vem fazer uma foto aqui. O Altair foi embora? 

Vamos fazer uma foto, fica todo mundo, vamos fazer uma foto bonita em cima dessa, 

em pé, Dito, fica aqui, chame os companheiros. 
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Só falta o Altair. Chaia, insiste para o Altair vir fazer essa foto. O Altair estava 

aqui e saiu para tirar. 

Então, só vamos fazer algumas falas, não vamos esticar muito essa audiência, 

vamos manter algumas pessoas, vamos aproveitar que o Carlão está de pé agora, mas 

não desmancha a Mesa não, vamos fiar aqui, Clóvis, Zé Preto, nossa gente, cada gente 

com histórias maravilhosas. 

Rafael, fique aqui com a gente, Rafael. Olha o Altair aí, olha o Altair.Vamos 

fazer uma foto com o Altair, vem cá Altair, pelo menos com o pessoal que está aqui na 

Mesa, super importante, vamos lá completar uma com o Altair, companheiro que segura 

toda a onda da gente aí na Bancada. Pode fazer. 

Senta todo mundo aí, eu queria fazer umas perguntas rápidas, vou fazer de um 

jeito, pessoal, aqui só tem personagem histórico nessa Mesa, mas Altair, fique um 

pouquinho com a gente, assista. 

O Carlão, eu vou falar uma coisa para vocês, o Carlão, conheci o Carlão em 

1967, 1968 lá no Teatro de Arena. O Carlão é uma pessoa querida para caramba. O 

Carlão tem uma memória absurda do povo de São Paulo. 

Carlão, quando vocês montaram aquele espetáculo com o Plínio, contando a 

história de São Paulo, do Largo das Bananas, aquela coisa toda, como você fala muito 

bem, fale um pouquinho das coisas que você lembra, porque a gente da ditadura está 

conseguindo falar um pouco no Brasil, da escravidão, a gente sabe muito pouco e se fala 

muito pouco. 

Você é daquela velha guarda, da velha guarda mesmo, não é? Fale um 

pouquinho aí Carlão das suas memórias, do começo, daquelas coisas mais antigas de 

São Paulo que você lembra, da vida do povo negro, fale um pouquinho Carlão, você que 

sabe tanta coisa, já viu tanta coisa, fale nesse microfone aqui Carlão. 

 

O SR. CARLÃO – Então, eu lembro muito do nosso samba, Adriano. O nosso 

samba e o nosso carnaval era feito mais o menos pelos negros e branco quase não 
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entrava, porque dizia que o Carnaval era coisa de gente baixa, coisa de malandro, coisa 

de não sei o que tem. 

E o carnaval bom, gente, era na velha Praça da Sé, velha mesmo porque de 1950 

para cá já tiveram duas remodelações na Sé. Uma mudou para a Clóvis quando o bonde 

saiu da Praça da Sé que foi a reforma para o quarto centenário da igreja e a outra foi em 

1966, quando fizeram o metrô ali. 

Então, a Praça da Sé era estreita ali e tinha o Cine Mundi, o Cine Santa Helena, 

tinha restaurante, bancos na Praça da Sé, o pessoal ficava sentado namorando lá, sabe? 

E a polícia sempre em cima. Ah! Crioulo que estava sentado lá, esse crioulo é 

vagabundo, o Geraldo Filme fez até um samba que essa perseguição dos negros é coisa 

feia, pega esse negro e bota ele logo na cadeia. Era assim, entende? 

A gente vinha passando com os blocos no Carnaval em 1947, 1948 e eu ainda 

era garoto, não é? Meu irmão tinha um bloco na Vila Maria que era o Bloco Bandeira 

Paulista que era de um time de futebol, meu irmão era oito anos mais velho do que eu e 

então dirigia esse bloco. 

Vinha na Sé e pronto, "ah esse bando de negrada" e a tal de força pública, que 

tinha antes de ser Polícia Militar. Eram uns caras de uma ignorância danada. "Não pode, 

vocês não podem descer lá que senta o porrete nessa negrada aí". Eram só crioulo que 

tinha nos blocos que vinham. 

Você encontravam um branco ou outro que era ali do pedaço, mas o resto, 

porque eles não entravam, dizer que saiam em bloco ou escola de samba era coisa feia, 

coisa de vagabundo e de malandro. Então vinham e sentavam o porrete no pessoal, mas 

foi um a resistência, a gente estava na Praça da Sé, eles sentavam porrete e a gente 

corria para a Praça do Patriarca, e chegava lá o samba comia novamente. 

Aí eles chegavam na Patriarca com cavalaria, todo mundo corria para em frente 

ao Teatro Municipal, Praça Ramos, fazia um samba lá, eles vinham e a gente corria para 

o Largo do Paissandu e aí subia a São João, lá entrava à esquerda e ia para a Praça da 

República, entende? E assim ficava a noite inteira e eles perseguindo a gente.  

Então foi isso, mas foi essa luta que a gente fala com o pessoal negro nosso, o 

Carlão do Peruche, o famoso Inocêncio Tobias que era da Camisa Verde, fundador. 
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Tinha o apelido dele na Barra Funda era Mulata porque ele saía nos blocos vestido de 

mulher, entende? Mas ele vinha com porrete por dentro do vestido. Os caras bestas que 

vinham mexer com ele, ele sentava o porrete, entende? 

 

(Risos.) 

 

Quer dizer, então, o caras que era homem mesmo não podia ser chamado de 

“boneca” ou de “bicha”, ah! Eles viravam uma fera, está entendendo? Então era assim, e 

essas brincadeiras nossas, mas a polícia sempre perseguindo a gente, sabe? 

Então era até nas festas da Nossa Senhora do Rosário lá, isso eu não cheguei ver, 

mas o pessoal da antiga diz que eles perseguiam os negros que iam lá na Festa do 

Rosário, que lá era a festa do pessoal da Mãe Preta, do pessoal. O Zezinho do Morro 

mesmo que era um homem nascido em 1911, então ele contava isso pra gente negócio 

de 1932, 1935 ali na Festa do Largo do Paissandu. Ele dizia, “Carlão, lá o pessoal 

perseguia a gente. Era negro lá fazendo festa, indo pra missa, festa à noite lá da Mãe 

Preta, os caras perseguiam a gente”. 

Então era isso da nossa vida. E o que você falou do samba do Plínio Marcos? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Não! Quando você passa a 

conviver com o Plínio. O Plínio e você como era ator, você fez “Dois Perdidos Numa 

Noite Suja”? 

 

O SR. CARLÃO – Não. Como ator, não. Eu fui o... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Produção? 
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O SR. CARLÃO – Produção e diretor assistente, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Bom, vocês andavam para 

cima e para baixo. 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Nós andamos com essa peça uns três ou quatro anos 

viajando o Brasil inteiro, interior de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Mas deixa eu te fazer uma 

pergunta, com “Dois Perdidos Numa Noite Suja”, era um texto barra pesada pra 

caramba, e era um texto que sugeria luta armada, né? Quando os caras estavam no 

quarto e no, lembra quando o Plínio falava, pegava uma arma na mão e falava “você que 

não tem nada, vai buscar sua”, lembra disso? 

 

O SR. CARLÃO – Lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Vocês foram presos pra 

caramba. 

 

O SR. CARLÃO – Fomos com essa peça, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Então, fala um pouco desse 

período, como vocês viram a ditadura, aquela loucura do Plínio, enfim, aquela vida que 

vocês. Quanto tempo você trabalhou com o Plínio, quanto vocês ficaram juntos? 
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O SR. CARLÃO – Vinte e dois anos nós ficamos juntos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Vinte e dois juntos. Então 

vai, fala um pouco aí, Carlão. 

 

O SR. CARLÃO – Então, mas, então, a gente saía para o interior fazendo, e no 

interior era pior do que aqui, né, Adriano? Então a gente ia fazer no interior, tinha que 

tirar o tal de alvará, não é? Para apresentar o espetáculo. 

Você chagava na delegacia falava que era a peça do Plínio Marcos, "mas esse 

Plínio Marcos vem aqui? Aqui não pode, já disseram que ele é comunista, não sei o que 

tem porque ele é contra isso, é contra a ditadura, não sei o que tem". 

E eu vou contar uma história que nós fomos fazer “Os Dois Perdidos”, eu nem 

“Os Dois Perdidos”, e eu fui com o Plínio vender livro, se o Plínio fazia palestra nas 

faculdades e levava 70, 80 livros para vender. Então ele dizia, "Carlão vamos comigo 

que você tem uma comissão na venda dos livros". Eu digo vamos embora, eu não estou 

fazendo nada, eu preciso ganhar um dinheiro, vamos embora. 

E tinha uma freira, nós fomos num colégio de freira, da Freira Valentina que era 

um colégio ali no centro de Ribeirão Preto. Então, nós fomos de dia no colégio e aí o 

Plínio de manhã, né? Fazendo a palestra, eram colegiais mesmo, né? Já eram meninos 

adultos, e o Plínio fazendo a palestra o menino diz “Ah! Mas você é comunista!” Aí o 

Plínio diz “eu sou comunista e daí?” Ah! Meu pai é delegado. Aí o Plínio diz “então 

você vai se foder você e seu pai”. 

 

(Risos.) 

 

Aí tinha a palestra à noite também e a freira falou pra ele, tinha uma freira muito 

boa, né? “Plínio cuidado que esse delegado é um terror aqui em Ribeirão Preto, mas eu 
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vou junto com vocês lá, se ele prender vocês ele vai prender a mim e eu tenho status 

aqui em Ribeirão Preto toda”. 

E aí ela foi coisa e tal com a gente, aí o Plínio fez a palestra, eram duas horas de 

palestra, vendendo os livros e não sei o quê. Aí o pessoal, não, "vocês não vão embora, 

vocês vão tomar o ônibus aí e o pessoal vai cercar vocês na estação de ônibus". E aí nós 

não fomos. 

Aí a freira disse, “o Carlão, vem cá, Plínio vem cá. Vocês vão dormir lá no 

convento com a gente”. Aí dois homens foram dormir no convento. 

 

(Risos.) 

 

Ela disse, eu vou fazer uma canja para vocês lá, tem um vinho bom (risos) vocês 

comem e depois vocês dormem lá. Mas nós não conseguimos dormir, né? Tinha uma 

freira muito bonita, o Plínio já queria paquerar a freira. 

 

(Risos.) 

 

Porque ele era bom de papo, né? Com mulher, coisa e tal e ele tinha açúcar pra 

jogar um melado na orelha dela, (risos) está entendendo? Então nós fomos. Aí não 

conseguimos dormir a noite inteira foi conversa sobre política, sobre esse, o Frei Tito, 

esse não sei o que tem, bababá  e acabamos não dormindo. Aí quando foi cinco horas 

da manhã eu digo “Plínio, vamos embora. Vamos tomar, Freira Valentina, vamos tomar 

o ônibus e vamos embora”. 

E aí nós viemos embora e não aconteceu nada, entende? Mas aconteceram essas 

histórias com a gente, né? Hilária, mas aconteceu. 

 

(Risos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Carlão, eu vou precisar dar 

uma saidinha. Conta a história do dia que ALN foi lá no teatro do Sindicato dos Têxteis, 

no dia 1º de maio, como é que foi aquilo? 

 

O SR. CARLÃO – O quê? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Quando a ALN fez uma 

ação que vocês estavam lá no teatro? 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Lá no Teatro dos Têxteis? 

 

O SR. -  “Quando as Máquinas Param”. 

 

O SR. CARLÃO – Ah! “Quando as Máquinas”, não! Era, não, a gente estava 

apresentando, é “Quando as Máquinas Param”. Então, dia 1º de maio, acho que foi de 

1971. E a gente estava fazendo um espetáculo lá, e um pessoal aí apareceu lá e a gente 

estava tudo vendendo ingresso para operário que a gente fazia preço barato o ingresso 

aquele tempo, a gente fazia a dois reais, era o preço de uma passagem de ônibus, quase. 

Para os operários têxteis ou qualquer operário que aparecia. 

Então, nós fomos, e a peça era feita pelo Tony Ramos e a mulher do Plínio 

Marcos, a Walderez de Barros, né? Direção do Jonas Bloch, e eu administrava a 

Companhia. E eu estou lá perto da bilheteria, o pessoal já tinha entrado, tinha não sei o 

que tem, um cara na hora que começou a peça, um cara me bota uma carabina 31 no 

rosto, "vai assistir a peça!". Aí eu levei um susto, eu trabalho sem nada, pensando no 

espetáculo. Eu digo, mas eu vou assistir por quê? “Porque não sei o que tem” Era a 

aliança, como é? ALN? 

O SR. -  Ação Libertadora. 
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O SR. CARLÃO – Ação Libertadora Nacional, invadiram lá, entende? A 

menina da bilheteria, coitada! Morreu, outro encostou o revólver nela. E ela “Meu 

Deus” eu digo, fica quieta. Aí eles, "vocês deixam tudo aí e ninguém vai mexer no 

dinheiro e vão assistir ao espetáculo lá embaixo". 

Eu falei, mas companheiro? “Não tem nada de companheiro, vão assistir o 

espetáculo!” Eu digo, e agora? Aí eu fui e vocês sabem o que eles queriam 

amedrontando todo mundo? Pra eles na hora que terminasse a peça, para eles falar que o 

dia, a gente fez, isso foi num domingo à noite, porque o dia 7 de setembro seria na 

quarta-feira. Então era para eles falar pro pessoal ou não ir, ou se ir fazer bagunça no dia 

7 de setembro pra desrespeitar os militares e tudo o mais.  

Quando acabou a peça eles subiram no palco com revólver, com tudo. Coitado, o 

Tony Ramos era menino, na época ele eu acho que tinha uns 23, 24 anos, tremia igual à 

vera verde e não conseguia falar, entende? 

 

(Risos.) 

 

Você vê, um ator não conseguir falar! E eles então falando, ah! "Vocês vão 

seguir porque nós somos contra os militares, somos da Ação não sei o que tem", e 

bababá e coisa e tal, e o Plínio foi subir no palco. A mulher dele, "não vem que eles 

estão armados!" Aí o Plínio parou, né? 

Aí fizeram, a sogra do Tony Ramos tinha ido no teatro há uns oito anos atrás 

quando passou a “Roda Viva” do Chico Buarque. Esse espetáculo foi passado lá no 

Teatro Ruth Escobar, ali na 13 de Maio, lá em cima.  

E foi quando invadiram esse teatro também, né? O pessoal do CCC invadiu o 

teatro, bateu no pessoal, bateu nas atrizes, sabe? Deixaram uma atriz quase pelada no 

palco que era a mulher do Antônio Pedro, entendendo? Então ela saiu, disse eu nunca 

mais vou ao teatro. Nossa senhora, eu quase morri. Vai lá no nosso teatro, acontece isso 

novamente. 
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(Risos.)  

 

Entende? Coitada, ela quase morreu. Disse, "agora eu juro, eu não vou mais ver 

meu genro em teatro, em coisa nenhuma. Vai tudo à merda, não sei o que tem". 

 

(Risos.) 

 

Então, foi essas coisas 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– O Tony Ramos só tremeu 

no palco, mais nada. Não teve nenhuma...  

 

O SR. CARLÃO – Não! Ele ficou assustado. O Tony é um cara tranquilo, bom 

sujeito e tudo o mais. É que ele ficou com medo de tudo, né? Ver os caras com arma lá, 

ele tinha casado há pouco tempo, estava com o filho pequeno de um ou dois anos, o 

filho mais velho, né? 

Então ele tremia de medo. Dizia, agora os caras vão atirar na gente aqui, e como 

é que vamos fazer? Aí, pô, sabe? Então foram essas coisas que nós passamos no teatro, 

né? E lá em Santos que a gente foi preso também lá em Santos, né? Que o Plínio 

desacatou, a gente foi fazer espetáculo pra uns estudantes. Eu já contei, tinha uns 

estudantes lá de medicina que estavam presos lá em Santos e tudo o mais, e eles de 

Santos ligaram para o Plínio Marcos. O Plínio não estava no teatro, o Plínio não tinha 

telefone em casa essa época, eu não tinha.  

Então ligaram para o teatro, eu estava no teatro. Aí disseram "cadê o Plínio? O 

Plínio não tá, tá o Carlão". O Antônio que atendeu o telefone dele. Ah! Então a gente 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



20 

 

quer falar. Então digo a eles, vocês estão onde? Nós estamos em São Paulo. Digo então 

vem no teatro que a gente conversa. 

Aí vieram, falaram comigo e coisa e tal, o Plinio morava na Aclimação, eu digo 

vamos tomar um taxi aqui e vamos até a casa dele, o apartamento. Aí fomos lá, 

conversaram, o Plínio fechou, bom, nós fomos para Santos. Chega lá está um alvoroço 

danado. Aqui Carlão, o advogado era o Corte Real que era primo daquele Corte Real 

que era da TV Record. "Carlão, tá duro aqui". 

Aí eu liguei pro Plínio no “Última Hora” lá de Santos, que ele tinha a coluna 

dele no jornal “Última Hora”. Aí ele falou "Carlão fica aí que eu vou aí e a gente 

resolve". Aí o advogado Corte Real resolveu, mas aí ele disse “olha, fala para esse cara 

que nós vamos lá assistir o espetáculo”. O Plínio não acreditou que ninguém pediu 

texto, ninguém pediu nada. E aí no fim do espetáculo que era “Os Dois Perdidos”, o 

Plínio na palestra que ele fazia depois do espetáculo, sobre o espetáculo, né? Ele sabia 

da confusão. "Toda vez que eu venho aqui na minha terra é isso, eles não querem que eu 

faça espetáculo pro meu público, eu sou nascido, fui criado aqui. Trabalhei de camelô 

no Porto de Santos ajudando a minha família. Agora essa cambada de filho da puta não 

quer que eu faça espetáculo aqui".  

(Risos.) Ah! Rapaz, os caras subiram lá e falaram para o Plínio e o Ademir, que 

eram os dois atores, vocês dois estão presos aí, vamos para a delegacia. Eu estava com o 

texto na mão, ele pediu “dá o texto!” Eu dei o texto para ele, “quem é o senhor?” Eu 

digo, eu sou o Carlão, eu sou administrador da Companhia. “O senhor está preso 

também!” 

 

(Risos.) 

 

Aí eu fui. Aí coitado, o Nelson que era o iluminador estava lá em cima fazendo a 

iluminação, desceu, viu todo mundo lá no canto, né? “Mas o que está acontecendo?” 

“Quem é o senhor?” “Eu sou o iluminador.” “Está preso também”. 
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(Risos.) 

 

Aí nós fomos todos lá para o xilindró, lá. Já entramos lá e fomos recebendo uns 

“pé do ouvido” e tudo o mais, entende? E aí ficamos lá dois dias, né? Presos junto com 

uns chineses, com um pessoal lá do cais do porto. Um chinês tocando flauta não deixava 

a gente dormir à noite, nem nada. 

 

(Risos.) 

 

Aí nós ficamos lá. Aí depois o Plínio assumiu a culpa, né? Quando o delegado 

chamou, ele deu um chá lá. Aí o Plínio disse, “não, o culpado sou eu, a peça é minha, o 

diretor também sou eu, pode deixar os outros irem embora”. 

Aí nós viemos embora, né? Aí viemos embora e aí o Plínio disse pra gente, 

chamou num canto e disse, vocês vão embora e fala com o pessoal lá em São Paulo. Aí 

o Ademir estava fazendo a novela, eu acho que "Nino, o Italianinho" que o Ademir, a 

peça era o Plínio Marcos e o Ademir. Aí o Ademir falou lá na Tupi, aí logo foi o pessoal 

da Tupi ali na Federal que era ali perto Mackenzie, e hã? Na Piauí. 

E aí eu falei com o Tinhorão lá na Editora Abril, né? O Tinhorão era redator lá 

na Editora Abril e editor não sei o que tem, o ininteligível Pereira que era do "Diário da 

Noite", com o pessoal das “Folhas”. Aí publicaram né? Pessoal preso lá em Santos, não 

sei o que tem, o Plínio ainda está lá, Bababá. Aí logo teve, e aí o sogro do Tinhorão era 

coronel do Exército e comandante da Força Pública, né? Que eram os coronéis do 

Exército que comandavam as polícias militar. 

O Tinhorão era nosso amigo, né? Aí eu liguei para o Dirceu Leme nas “Folhas” 

que era muito amigo do Tinhorão, não é? E aí falou e aí eu fui atrás do Tinhorão que ele 

estava fazendo um programa do, aquele Pinga-Fogo da Record, fui lá no teatro ali na 

Brigadeiro, aí ele falou “Carlão, espera acabar aqui, aí”. 
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Aí ele caiu em cima da mulher dele, né? "Você tem que falar com seu pai, e não 

sei o que que tem. O Plínio é meu amigo, é jornalista, é dramaturgo, ela conhece o 

Plínio" e o milico não querendo falar, né? 

Aí depois ele, "mas então fala que é?" Aí ela diz não, ele está preso lá em 

Santos, ele é amigo do Zezinho, que o Tinhorão era o marido dela, né? Aí ele falou, 

espera aí. Liga lá para Santos, ligou, falou com o delegado lá, delegado da federal. Ah! 

Sim senhor, nós vamos soltar, não sei o quê. Soltaram. Aí o Plínio veio embora, mas no 

dia seguinte, coisa e tal. Mas parece que abriram processo aí, não deu em nada, não é? 

Mas essas foram as nossas caminhadas. 

 

O SR. – E a banda?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– A banda ele vai falar, 

espera aí. Deixa eu pegar, o Pai Valter voltou? Pai Valter você já gravou essa na 

televisão, agora tem um pouco mais de espaço. Fala um pouquinho do Pato N'Água, do 

seu pai. Pega esse microfone que é melhor você fica mais a vontade. 

 

O SR. VALTER – Sim. Finado Pato N'Água matado pela Policia Militar hoje, 

né? Então na época era meu pai, Pato N'Água. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Mas não foi o esquadrão da 

morte que matou o Pato N'Água? 

 

O SR. VALTER – Sim, sim. Mas naquela época existia esquadrão da morte, 

RUDI, RUPA, o DEIC, né? Mas o esquadrão da morte que praticamente que matou, 

como é? O Pato N'Água. 
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O SR. CARLÃO – E a Ronda também, a Ronda. 

 

O SR. VALTER – Isso. 

 

O SR. CARLÃO – A Ronda Noturna, não é? Ronda Especial Noturna. 

 

O SR. VALTER – Só que o Pato N'Água, ele era perseguido praticamente por 

todos os polícias de São Paulo. Só que ele encrencava mais com a guarda civil distinta. 

Agora, quem matou ele praticamente foi, como é? A, meu Deus do céu! Acabei de falar 

agora. O esquadrão da morte, né? Mas a polícia toda perseguia. 

Ele era na época, ele era guarda-costas do Wadih Helu do Corinthians. Então 

assim, ele era muito amigo do meu pai. Era do meu pai, Assunção, mas o apelido 

Viriato, Carretel, Pato N'Água, Giripoca e Pato N'Água. 

Então eram amigos muito fortes e quando eles iam presos, praticamente, meu pai 

era futebolista. Meu pai jogou para o time do DEIC. Então na época tinha os policiais 

civis, Ratinho, naquela época, China, Albano, era tudo polícia civil do DEIC. 

Então, meu pai era muito conhecido do pessoal do DEIC. Então, quando eles 

iam praticamente presos, meu pai que ia conversar para soltar os meninos. Os meninos 

“louça fina” se dizia, meu pai dizia assim. 

Mas era uma briga, na época o Pato N'Água, 20 pessoas na mão era pouco. Era 

um capoeirista que dava salto de dois metros para cima, e era um guerreiro. Eu diria, 

segundo Zumbi, porque ele era um guerreiro em defesa ao Movimento Negro, em 

defesa ao povo que estava sempre junto com ele. 

Muito bom de coração. Eu era menor, então ele colocava o pé no, às vezes de 

sapato, colocava o pé na minha testa e empurrava, puxava no chinelo. “Tô te 

ensinando!” Eu era moleque, pegava pedra, né? E atacava nele, saía fora, chamava 

pombo, na época. Pegava o pombo e atirava e saía fora, me dava um chinelo e eu 
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chorando. Ele dizia pra mim, “tô te ensinando” e realmente ele estava me ensinando, só 

que eu não compreendia, não é? 

Mas foi uma época de ditadura também porque aquele povo era perseguido, 

principalmente Pato N'Água, Bizilongo e Giripoca. Giripoca porque eles falavam muita 

gíria e era um comedor de pipoca. Então o pessoal falava e chamava de Giripoca. 

 

(Risos.) 

 

Mas Pato N'Água ele tem o histórico de guerreiro defensor do Movimento Negro 

que já existia, principalmente ele não era um espírita, ele não era um babalorixá, mas 

um defensor da capoeira que é a nação Angola, sabe?  

Então para mim que vi, é muita coisa dele, muita história dele, principalmente 

porque ele era muito amigo do meu pai e na época eu comia paçoquinha, moleque! E 

guaraná e dava muita encrenca em casa que às vezes chegava em casa praticamente 

muito tarde. Então minha avó, a minha mãe brigava com meu pai. 

Meu pai, né? De vez em quando ia, aonde ele ia ele me levava, né? Mas só que 

eu estava com meu pai. Existia juiz de menor naquela época, mas eu estava com meu 

pai, então estava bem. Mas foi uma história, foi um histótrico muito bonito porque ele 

era um guerreiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Quantos anos você tinha 

quando ele morreu? 

 

O SR. VALTER – Acredito eu que tinha uns 15 anos, acredito eu. Sabe?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT - Teve muita repercussão? 
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O SR. VALTER - Olha, as pessoas que conheciam, só, né? O pessoal da Bela 

Vista, meu pai, o pessoal do Corinthians que ele foi guarda-costas do Wadih Helu o 

segurança do Corinthians, né? Então não houve repercussão, pelo contrário. Se 

houvesse eles iam abafar, queriam abafar principalmente por causa dos jornalistas. 

Então foi uma época de luta dele principalmente, e covardia da polícia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Quando ele foi morto? 

Onde ele foi, você lembra que lugar? 

 

O SR. VALTER – Não me lembro, não me lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Não lembra? 

 

O SR. VALTER – Não me lembro, não me lembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Mas sabia se o Fleury 

estava metido nisso? 

 

O SR. VALTER – Não.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Se falava? 

 

O SR. VALTER – Não, não, não, não tenho essa certeza. Sei que quem matou 

foi como é? O esquadrão, sabe? Mas na época o meu pai, ele conheceu o Dr. José 

Moraes Novaes que era delegado se não me engano na Zona Sul, o que foi que trouxe se 
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não me engano o choque dos Estados Unidos, né? Então se falava muito nesse, esse 

delegado que você fala. 

Mas esse delegado, eu acredito que não foi na época desse delegado, né? Se 

falou muito nesse delegado Fleury que era um carrasco. O próprio delegado federal que 

também era outro carrasco, naquela época da ditadura eu tinha mais ou menos uma 

idade pouquinho mais avançada, então trabalhava praticamente por conta. E eu ouvia 

muitas histórias. Eu escutava muitas coisas, principalmente, eu não sei se você 

conheceu, ouviu falar numa siderúrgica chamada Ferrugem no ABC. O senhor 

conheceu? Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– O Zé Preto conheceu. 

 

O SR. VALTER – Isso. Então veja bem, eu já estava com mais idade, comecei 

a pegar mais idade e nessa época da ditadura, no começo da ditadura eu levei um 

caminhão de sucata, eu não tinha carta, mas dirigia muito bem. Eu levei um caminhão 

de sucata lá no Ferrugem. Eu tô na porta do Ferrugem, quer dizer, vários caminhões 

carregados. 

Naquele dia também a Polícia Militar, eu fui preso e não tinha nada a ver com a 

greve, eu fui preso. Só que me levaram aqui no Centro da cidade que era o Estado na 

época, né? Só que eu estava todo sujo de graxa, ferrugem. Aí eu falei a realidade 

praticamente, mas os PMs não queriam saber, não. Eles queriam prender e estavam 

prendendo. E o couro comia, coro não comeu porque eu rezava muito. Então o coro não 

comeu em mim. (risos.) Mas me lembro dessa, da ditadura militar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Deixa eu perguntar, o 

Geraldo fez o samba quando o Pato N'Água morreu, logo em seguida, Carlão? Ou 

demorou? 
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O SR. CARLÃO – Não, o Geraldo fez esse samba... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Fala no microfone aqui. 

Arruma outros, Costa, fala nesse aí Carlão. 

 

O SR. CARLÃO – O Geraldo fez esse samba quando a gente começou fazer o 

espetáculo lá do, como é que chama? “Nas Quebradas do Mundaréu”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – “Nas Quebradas do 

Mundaréu”. 

 

O SR. CARLÃO – “Nas Quebradas do Mundaréu”. Ele fez esse samba em 

1970. Então o Pato N'Água se não me engano foi morto em 1965 ou 1966. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Entendi. 

 

O SR. CARLÃO – Sabe? E aí ele fez esse samba, antes até mostrou, “olha, eu 

estou fazendo este samba para o compadre Pato N'Água”. Ele era conhecido o Pato 

N'Água, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – É. 

 

O SR. CARLÃO – Então ele fez esse samba e aí que ele cantou pela primeira... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Ah! Pela primeira vez foi 

no show? 

 

O SR. CARLÃO – Foi no show lá “Nas Quebradas do Mundaréu”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Esse samba que eu estou 

me referindo, é esse samba que o Costa e o Cícero usaram de pano de fundo para fazer a 

exibição dos negros que resistiram à ditadura. 

E, Carlão, ah! Quer dizer que o Geraldo fez o samba para o espetáculo que vocês 

fizeram? 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Ele já tinha feito o samba, mas ele usou pela primeira 

vez no espetáculo para cantar lá no nosso show, né? O Plínio diz, "não, eu quero que 

vocês façam um samba falando", pra você ver, o Geraldo falou em Barra Funda 

também, porque depois ele fez o samba lá, “quem quiser ver o dia amanhecer, vai no 

Bixiga pra ver”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – É do Geraldo este samba? 

 

O SR. CARLÃO – Hã? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Este samba também é do 

Geraldo? 

 

O SR. CARLÃO – É do Geraldo, né? (Risos.) Ele frequentava a Barra Funda, 

mas ele era torcedor do Vai-Vai. O pessoal ficava “p” da vida com ele, ficava puto, 
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(risos) não é? Porque ele ia para a Barra Funda, nasceu ali na Glete veio com dois anos 

de São João da Boa Vista para morar ali, morava na Glete.  

A mãe dele tinha uma pensão em frente à Igreja Coração de Jesus. Então aqueles 

padres iam comer lá, o pessoal dos Campos Elíseos ia comer, e quando o Geraldo estava 

com 11 para 12 anos a mãe dele pediu para um dos padres que era diretor lá. “Olha, o 

meu filho precisa estudar”, era só o Geraldo, né? Que ela tinha de filho, ele tinha mais 

uma irmã que era de criação. 

Então disse, "o meu filho precisa estuda"r, que o pai do Geraldo era malandro, 

né? Gostava de tocar um violão à noite, namorar umas moças cheias de graça e tomar 

cerveja, e chegava com a cara cheia em casa. O Geraldo disse que a mãe dele, a Dona 

Augusta metia uma bronca nele e no outro dia fazia a mesma coisa. 

 

(Risos) 

 

Não tomava, “você não toma vergonha! Você está um homem velho desse 

jeito!” Então ele, aí a mãe do Geraldo pediu para o padre lá, “mas eu não tenho 

dinheiro”, ali o Coração de Jesus era da elite do Café, ali dos Campos Elíseos, e o filho 

do Adhemar de Barros, esse que morreu agora, o Adhemar de Barros Filho estudava lá e 

ele foi amigo do Geraldo lá, né? 

Então o Geraldo fez o ginásio lá, o famoso ginásio antigo junto com o 

Adhemarzinho lá, coisa e tal, “bababá”. E vou te contar, agora é o contrário, né 

Adriano? O Geraldo me contou que o pessoal da, aqueles crioulos que viviam com ele 

de pequeno tinham ciúmes dele, tinha inveja dele estar estudando lá no colégio. “É, 

você está estudando nesse colégio, você não gosta de negros”, não sei o quê. 

 

(Risos) 
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“Eu tô aproveitando, eu arrumei para estudar lá, minha mãe arrumou”. Você vê 

como é que é? E aí, e ele saiu melhor do que os outros do tempo dele, cabeça boa, né? 

Bom ele tinha cabeça avançada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cícero, o Danilo foi 

embora? Vocês já tocaram o Pato N'Água, vê se abre uma foto do Geraldo ininteligível 

e vê se acha esse outro samba maravilhoso, aquele “Quem Não Viu o Bixiga 

Amanhecer”. E aí Carlão? Continua. 

 

O SR. CARLÃO – Então, e aí o pessoal tinha ciúme e o Geraldo, “eu aproveitei 

a situação. Se minha mãe arrumou lá para mim estudar, coisa e tal.” E o Geraldo foi um 

lutador, ele foi do Partidão também, né, Adriano? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Foi. 

 

O SR. CARLÃO – O Geraldo foi do Partidão, ele lutou aí “bababá”, ele, o 

Assis do Embu lá que a gente conheceu muito. O marido da “coisa lá”, como é que 

chama? Da, que era filha do Solano Trindade, a Raquel Trindade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Raquel. 

 

O SR. CARLÃO – O Assis foi marido dela. O Assis era um crioulão, grandão, 

mineiro lá de Guaxupé. E o Assis quando vinha vender as coisas ali na cidade, ele era 

um escultor de mão cheia, ele passava no Teatro de Arena, "cadê o Carlão?" (Risos.)  

Eu estava, “Carlão, vamos tomar uma cerveja, vamos primeiro tomar uma 

caipirinha e depois uma cerveja”. Eu digo, mas... “Porque toda vez que eu passo com 
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você aqui, se eu tomar uma cerveja e uma caipirinha com você eu vendo quase todas as 

minhas obras”. 

 

(Risos.) 

 

O SR. -  Abria o caminho. 

 

O SR. CARLÃO – Abria o caminho. Então, toda vez que passava lá ele me 

chamava e vendia. Coitado, depois de uns cinco, seis anos, isso foi em 1976, 1977, ele 

morreu de um câncer no estômago rapaz, entende? Aí não teve cura e, mas era uma 

grande pessoa ele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Legal, Carlão. Abriu 

Cícero? Conseguiu? Está abrindo, não é? Meu Deus, vamos pegar o outro lado da 

história. Vamos falar um pouco o Clóvis, Zé Preto. 

Deixa, Gegê, e você? Seu irmão virou aquele grande compositor, aquele músico, 

você optou pela política. Vocês vieram lá do Alto Sertão paraibano. Fala um pouquinho 

da vida de vocês, da família de vocês. 

 

O SR. GEGÊ – É interessante. A gente. Somos uma família de sete filhos, eu 

costumo dizer assim, sete filhos originais e um adotado, né? E hoje a gente perdeu duas 

irmãs, a mais velha da família e a mais nova da família. 

Chico César, ele, a origem, filho de camponês, camponesa. Morávamos no 

campo, quatro, cinco quilômetros ao lado de Catolé do Rocha, Alto Sertão paraibano. E 

a gente estudava na cidade, éramos pretos metidos, não é? 
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(Risos.) 

 

O pessoal já dizia assim, “esses pretinhos são metidos, são...”, e eu fui estudar 

no colégio de um frade franciscano, Frei Marcelino de Santana que veio a falecer há um 

atrás. E lá eu conheci um grupo de esquerda, fiz parte do... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Com quantos anos você 

está, Gegê? 

 

O SR. GEGÊ – Agora eu estou agora,  poucos dias pela frente, se não morrer eu 

completo 65 anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Sessenta e cinco. E o teu 

irmão Chico César? 

 

O SR. GEGÊ – Chico, 14 anos e meio mais novo do que eu. Então eu vou 

estudar neste colégio, conheço o pessoal da esquerda. Já tinha uma influência musical, a 

gente tinha uma influência musical. Meu pai, meus tios tinham um negócio, Bumba 

Meu Boi, e eu com 13 anos e meio fui preso a primeira vez junto com meu pai. 

Estava chegando da gandaia, moleque lá ia para os forrós. Chegamos sabadão de 

madrugada em casa, a polícia levando o meu pai. Meu pai tinha o dever de defender os 

direitos de viver com dignidade enquanto um camponês, e o cara foi lá e tomou a roça 

do meu pai e pôs o gado dentro, e meu pai foi reclamar e foi preso. 

O meu pai era dirigente do Sindicato dos Rurais de Catolé do Rocha. Era um dos 

poucos sindicatos rurais na época. E eu vou acompanhando meu pai, mais para a 

esquerda. Em 1969 fui preso duas vezes, e Chico molequinho. Quando eu saí de lá da 

prisão a primeira vez, deu uma festa muito grande lá em casa, lá no sítio onde a gente 
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começou a beber meio-dia da quarta-feira e foi até a quinta-feira amanheceu o dia 

bebendo. 

O Chico queria por toda força tomar a cachaça do meu copo com cinco anos e eu 

não podia deixar, né? Tirava o copo, "sai moleque! Não enche o saco, te dou um 

cascudo, tal!”. Ele nunca tinha visto gelo. O pessoal pegava as pedras de gelo, quebrava 

dentro do latão, aí o Chico ia lá comendo gelo. E dizia assim, “tá tudo bem, você não 

me dá o copo de cachaça, mas eu como o gelo!” 

 

(Risos.) 

 

Mas veja como é que são as coisas, eu em 1970 e poucos eu participei de um 

festival de música popular lá em Catolé do Rocha, com três letras minhas, onde uma até 

hoje continua presa e 10 anos depois, eu já morando em São Paulo volto para Catolé do 

Rocha, Chico participando do mesmo festival e o mais interessante é que o mesmo cara 

que ganhou o festival quando eu participei, que era um gerente do Banco do Nordeste, 

se tivesse 30 prêmios e o prêmio seja lá o que fosse, o cara ganhava tudo. 

E 10 anos depois o Chico participando do festival e me enchendo o saco, “pô, 

me ajuda aí, tal, vem fazer uma batucada coma gente”. Fizeram um sambinha lá, rapaz, 

eu não vou participar disso não, que é marmelada. Eu já sei quem vai ganhar. 

E aí queriam que eu fosse para a mesa julgadora, eu falei, então eu não vou 

participar porque se meu irmão está participando vai ter problema. Vão dizer que meu 

irmão foi beneficiado com o voto. E eu acabei ficando lá na galera tomando cachaça, 

né? E Chico não é premiado no festival. Foi, foi, foi, na última etapa o mesmo cara que 

participou comigo que tinha ganho tudo, ganhou tudo novamente lá. 

E aí, um setor da esquerda na época a gente não tinha muito o que fazer a não ser 

fumar maconha, né? E aí a gente vai fumar maconha e leva o Chico junto como 

consolação. Não, Chico, vamos para a festa. Um moleque com 12 anos. Vamos! E aí 

fomos lá. 
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E o Chico meio triste, tal. Aí um dos nossos companheiros, nossos amigos falou, 

“Chico, fica tranquilo que você vai ser premiado ainda”. E aí no outro dia bem cedo ele 

foi na casa que vendia instrumentos musicais e comprou um violão e deu de presente 

para o Chico como fosse um brinde do festival, Segundo Festival de Música de Catolé 

do Rocha. 

E daí três, quatro meses depois Chico tocava as músicas que ele cantou no 

festival sem ninguém dizer para ele, olha, um dó é aqui, um ré é ali. Sozinho ele pegou 

o violão, e, aliás, ele veio estudar música quando ele veio para São Paulo, já depois de 

grande. Mas ele participou do festival de música popular em João Pessoa. Lá tinha o 

grupo Jaguaribe Carne, ele participou desse grupo junto com Pedro Osmar, Lenine, esse 

povo que hoje está na mídia aí, mas o Chico tem uma característica muito parecida com 

a minha. Não dá muito o braço a torcer para as pessoas. 

Quando o Chico estoura com “À Primeira Vista” e “Mama África” a Globo 

chegou a rodear e o Chico disse para eles, “não, eu não tenho acordo. Vender a minha 

liberdade é vender a única coisa que eu não posso trair meus pais e meus irmãos. Se eu 

me vender para vocês, se eu aceitar de vocês o jogo de vocês eu não vou mais entrar na 

casa dos meus pais, porque eu não vou ter cara de entrar na casa dos meus pais”. E, ele 

sempre teve um lado de esquerda. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– A Globo queria uma 

exclusividade? 

 

O SR. GEGÊ – Queria exclusividade na “Primeira Vista”. Eu não sei se vocês 

lembram que a "Primeira Vista", “quando eu não tinha anda eu quis, quando tudo era 

esperança...”. Aí a Globo queria porque queria para uma artista. Aí Chico falou “não! 

Eu não posso fazer isso. se eu fizer um negócio desse eu estou vendendo a única coisa 

que eu tenho que é a minha vergonha”. 

E o Faustão tentou, foi na casa do Chico várias vezes. Ele não conseguiu porque 

o Chico é muito parecido com a minha pessoa assim, nessas coisas. Se ele disser sim, aí 

você pode ficar tranquilo que será até às últimas consequências. Se ele disser não, é não, 
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não e acabou-se. E tem mais um negócio, se ele disser não duas vozes e você tentar a 

terceira vez ele vai dizer “vai tomar naquele lugar de uma vez”. Ele já diz isso. Ele é 

menos paciente do que eu. 

Mas, com tudo isso eu acredito que o Chico é um cara que contribuiu, tem 

contribuído, não contribuiu, mas tem contribuído com a luta do povo da esquerda e eu 

quero encerrar dizendo pra vocês que eu fui de uma tendência, no Partido dos 

Trabalhadores, “O Trabalho”, na fundação do “Trabalho”.  

E eu mandava o jornal para lá numa forma que chegasse na mão do Chico e o 

Chico começou a se politizar lendo os primeiros jornais do “ O Trabalho”. Mas, quando 

uma vez o Faustão perguntou pra ele, “mas Chico, seu irmão é trotskista, lá em Catolé 

do Rocha, no Alto Sertão paraibano, como é que pode um trotskista lá? Devia brigar 

com ele, né? Ele sozinho brigava com ele, quando tem dois trotskistas, tem três 

tendências e ele sozinho lá em Catolé do Rocha, brigava sozinho. Não tinha com quem 

brigar, brigava ele com ele mesmo”. 

 

(Risos.) 

 

Porque essa é a pecha, né? Que os trotskistas brigam muito. Não é que os 

trotskistas brigam muito, os trotskistas são um pouco mais exigentes consigo mesmo 

diante das consequências da luta que nós levamos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Ele falou isso? 

 

O SR. GEGÊ – É. Ele falou isso para o Faustão inclusive. E aí, você disse aqui 

para a gente adotar um dos caras, eu adoto Marighella. Para mim foi o cara que eu 

queria muito ter vivido na época de Carlos Marighella, queria ter morrido junto com ele 

porque eu tenho certeza, plena certeza que no dia da morte de Marighella eu estava 
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preso em João Pessoa e a gente ouviu por um radinho caixa de fósforos. E para a gente 

aquilo foi muito dolorido. 

A gente estava os quatro presos, a única coisa que a gente teve pra fazer foi 

osquatro presos se abraçar e chorar junto. Porque o vamos fazer? Mataram a revolução 

no Brasil. Eu não tenho sombra de dúvidas que se Marighella tivesse sobrevivido mais 

tempo, com toda certeza nós tínhamos feito alguma coisa mais no sentido da revolução 

brasileira, a revolução armada que para mim, eu mantenho hoje a minha postura. Pode 

eleger quem quiser que seja, pode eleger Marighella, mas se não fizer uma revolução, 

nós não teremos mudanças nesse mundo. 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Bom, vamos fazer uma 

homenagem ao Geraldo Filme, pequenininha. Tchau, obrigado Silvaninha, você chegou 

tão cedo. Vamos fazer uma pequena homenagem ao Geraldo Filme. Já tocou o Pato 

N'Água, e toca um pouquinho do samba que é um dos sambas mais bonitos de São 

Paulo, depois me acha um pouquinho o Chico César para a gente homenagear o Gegê e 

a família dele, toda esta luta do povo lá da Paraíba e aí a gente, vamos ouvir mais um 

pouco o Zé Preto que falou tão pouquinho. O Rafael não falou nada, o Clóvis. 

Vamos homenagear esse grande Geraldo Filme, amigo do Carlão, grande figura 

humana. 

 

Apresentação da música "Quem Nunca Viu o Samba Amanhecer". 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado. Padre Eanes, vem 

aqui pra frente. Vamos dar uma salva de palmas para o Geraldo Filme. 
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(Palmas.) 

 

Esse cara era santo, santo. 

 

O SR. CARLÃO – Era uma ótima pessoa. Um ótimo amigo que a gente perdeu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É verdade. E você sabe que 

o filho do Talismã estudou medicina em Cuba? 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Eu vi ele lá. Você me apresentou ele aqui faz uns oito 

anos por aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ele trabalha na Venezuela. 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Ele foi pra Venezuela? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –  Trabalha. Não sei se está lá 

ainda, mas trabalhava numa favela como médico lá na Venezuela. 

 

O SR. CARLÃO – Então, a filha da coisa lá, que está com a Jô, também a filha 

dela foi para lá estudar medicina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT –  Da Nani, da Nani.  
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O SR. CARLÃO – Da Nani, não foi? Então vai se formar logo, está na “bica” 

para se formar médica. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Se forma este ano. 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Que legal. Deus que ajude essa gente, viu. Porque eles 

tiveram uma vida sofrida, principalmente o filho do Talismã, que eu conheci, entende? 

Morando nos barracos ali na Vila Cachoeirinha, mas não sei o que que tem. Depois o 

menino vai para lá e se forma, tem valor essas coisas, viu Adriano? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – E a mãe da Nani trabalhou 

muito no Vai-Vai, deu a vida dela para o Vai-Vai. 

 

O SR. CARLÃO – Deu a vida no Vai-Vai. Ela trabalhou muito tempo com a 

gente lá no Anhembi e ela tem capacidade, viu? Menina pobre também, tudo o mais, 

né? Mas com uma cuca boa e tudo o mais. Então ela também tem um grande valor. 

Deus que ajude. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Isso aí. Deixa eu pegar... 

 

 

Apresentação de música. 

 

(Palmas.) 
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Parabéns, viu Gegê? Você contribuiu para a formação política, esse gênio 

musical. Parabéns, viu Gegê! Você pegou a banda dura, a banda podre, mas deixou a 

sua, o seu legado, parabéns! 

E o Padre Eanes quando terminar nós vamos fazer, o Cícero, o Costa fizeram 

junto com o Ivan, fizeram um trabalho sobre os negros que fizeram... ainda bem 

embrionário, bem simplesinho, mas no fim nós vamos mostrar como ficou bonito o 

trabalho. 

Bom, vamos lá. O Rafael quer dar uma palavrinha, contar um pouquinho da 

vida. O Clóvis vai dar uma falada também, o Zé Preto que falou coisas muito bonitas, 

que veio lá de Boquira, da Bahia. Fala um pouquinho Rafael, que você ainda não, fala 

um pouquinho da tua vida, da tua história, da tua origem. 

 

O SR. RAFAEL – Minha origem é Bixiga. 

 

(Risos.) 

 

Minha origem é do Bixiga. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Bixiga? 

 

O SR. RAFAEL – É interessante falar um pouco dessa história porque as 

pessoas passam, pela cabeça do privilegiado num aspecto. A minha família é originária 

do Bixiga, da Fundação do Vai-Vai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Quantos anos você tem? 
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O SR. RAFAEL – Eu tenho 65. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT–  Sessenta e cinco? 

 

O SR. RAFAEL – Sessenta e cinco. (Risos.) Minha família é do Bixiga. O que 

acontece? Uma parte da minha família lá nos anos 1940 sai e vai para o Ipiranga. Então 

lá era mato naquele período. Então uma parte, meu pai foi amigo de juventude do Pé 

Rachado. A minha família é da história do Vai-Vai, meus primos foram diretores do 

Vai-Vai, ficou na presidência. 

O Vai-Vai saía lá antigamente saía da porta da casa da minha tia. A minha 

família morava nos porões lá no Bixiga, então tem aqueles casarões na parte de cima 

moravam os italianos e minha família morava nos casarões de baixo. 

Deu um racha no Vai-Vai, um dos meus primos funda o Fio de Ouro, o Cordão 

Fio de ouro, meu primo que funda. Mas o interessante que eu queria falar é, falando do 

meu pai e do meu avô. O meu pai foi, militou também na Frente Negra Brasileira, na 

Frente Negra, e na Revolução de 1932 meu pai fez parte de um braço de voluntários da 

Frente Negra Brasileira que foi a Legião Negra Brasileira. Então meu pai e meu avô 

lutaram na Revolução de 1932, na Revolução Constitucionalista de 1932. 

Interessante que a minha avó teve dois casamentos, primeiro com meu avô 

Ibrahim e o segundo com o meu avô Januário. Na Revolução de 1932 o meu avô 

Januário que é do segundo casamento da minha avó, ele leva um batalhão para o interior 

e até Itapetininga. E o meu pai vai depois no Batalhão.  

Quando meu pai chega lá em Itapetininga o meu avô está preso, né? Batalhão da 

Legião Negra, o meu avô está preso. Aí meu pai foi perguntar por que o capitão que 

estava dirigindo a tropa naquele momento era amigo do meu avô Ibrahim, então viu o 

sobrenome do meu pai Rafael Pinto. Então falou, "você é filho do Ibrahim?" Aí não 

deixou meu pai ir para a frente de batalha e meu pai ficou no rancho, né? Ficou 

cuidando da parte da comida. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Isso em 1932? 

 

O SR. RAFAEL – Em 1932. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Ele era prisioneiro das 

tropas federais? 

 

O SR. RAFAEL – Isso. Não, o meu pai não chegou, eu falo mais da disciplina 

mesmo da tropa, coisa interna da tropa. Porque o meu avô levou o batalhão até 

Itapetininga e ao invés do meu avô levar o batalhão cantando as marchas militares, o 

meu avô levou o batalhão cantando samba. 

 

(Risos.) 

 

Em função disso o meu avô ficou preso, foi (risos) e meu pai, do racha que teve 

da Frente Negra, porque as pessoas falam da Frente Negra, fala de uma questão, de uma 

Frente Negra como se ela fosse homogênea. 

O meu pai fez parte da Frente Negra, mas da Frente Negra socialista junto com o 

Correia Leite, porque a Frente Negra tem duas vertentes. Tem a vertente patrianovista 

que era dirigida pelo Arlindo Veiga dos Santos que escreveu até um livro sobre o 

assunto que ele era patrianovista. Na verdade o que era o patrianovismo? Na verdade o 

Arlindo Veiga dos Santos era monarquista, entendeu? E ele escreve um período que era, 

o que ele argumentava? Ele falava que pós a escravidão, pós o fim da escravidão a 

situação do negro foi deteriorada. Um debate ideológico nesse período, foi isso. 

E aquele pedaço ali do Baixo Ipiranga, é um pedaço interessante nisso. Então, 

não só tinha o meu pai que lutou na Frente Negra, o meu avô, a minha... algumas 
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pessoas que moravam por lá que lutaram, mas também ali naquele pedaço morou o José 

Correia Leite, morava ali. 

Do outro lado do riacho, no início da Rua da Glória morou o Henrique Cunha, o 

Sr. Henrique Cunha. Mais adiante, ali na vila, mais ali do lado na Vila Gumercindo 

morava o Raul Joviano do Amaral, ou seja, todos esses militantes que atuaram nesse 

período. E foi interessante porque eu pude viver na minha juventude, eu pude conviver 

com eles e dialogar e aprender com o José Correia Leite, com o Jaime de Aguiar, que 

essa é a primeira geração lá Frente Negra.  

Posteriormente quando a gente começa a militar nos anos 1960, nós, 1970, né? 

Praticamente eu, Miltão, Henrique Cunha Junior, Ivair, essa geração, nós começamos a 

ter contato também com a geração intermediária que foi o professor Eduardo de 

Oliveira e Oliveira, o Oswaldo de Camargo, esse pessoal intermediário. 

E nesse período, nessa fase que a gente já como estudantes tem um contato com 

o Geraldo Filme. É interessante falar do Geraldo Filme nesse período porque enquanto 

jovem o Ciro Nascimento, nós queríamos que o Vai-Vai, só abordava os temas, enredo 

do Vai-Vai, só falava da história do Brasil.  

Os vários temas do Vai-Vai era sobre esse assunto e nós queríamos introduzir no 

Vai-Vai os temas afro, porque no início dos anos 1970 o Joãozinho Trinta já começou a 

introduzir lá na Beija-Flor, entendeu?  Os temas afro e nós começamos o trabalho. 

Tem que buscar trabalhar os temas afro aqui em São Paulo. O Solano tinha 

falecido em 1975 nós colocamos o tema do Solano Trindade no Vai-Vai, em 1975. Aí o 

que acontece? Nesse período o Geraldo Filme dirigia o Paulistano da Glória. Então no 

Paulistano da Glória ele levou alguns temas como foi o Padre José Maurício, falou do 

Tebas. Foram esses temas que o Geraldo Filme destacou lá.  

Aí como o Vai-Vai fez o tema do Solano Trindade, aí o Geraldo Filme, para 

homenagear o Solano que era amigo dele, ele falou, eu me lembro que nós estávamos 

passando na Praça da Liberdade, o Miltão encontrou conosco e estava só com o refrão 

do samba “quem nunca viu o samba amanhecer”. Era só o refrão porque para entrar na 

ala dos compositores antigamente de qualquer escola de samba o compositor tinha que 
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fazer um samba de quadra. Ou seja, um samba que homenageava a escola de samba que 

eles estavam entrando. 

Então esse samba é o samba em homenagem ao Vai-Vai que ele faz para entrar 

na ala dos compositores. E ele foi conversando com o Osvaldinho da Cuíca, o Geraldo 

tinha uma relação muito forte de amizade, de fazer samba com o Osvaldinho da Cuíca. 

Aí os dois fazem um samba enredo que é outra coisa. 

O samba enredo é, que tem o refrão que é “Solano vento forte africano” 

entendeu? Essa homenagem do samba enredo que nesse ano, o samba enredo do 

Osvaldinho da Cuíca e do Geraldo Filme.  

Então um pouco da, eu estou falando um pouco da minha história de vida, estou 

falando um pouco mais do Bixiga, do... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Eu vou falar uma coisa 

gravada que eu não devia falar, mas, o Osvaldinho da Cuíca, ele reage muito mal 

quando a gente fala da morte do Pato N'Água, reage muito mal. 

Eu, nós já quase nos enfrentamos por causa desta questão. Enfrentamos é verbo 

bom, não fala nada, né? Quase que ele me pegou por causa disso, ainda bem que o 

Moisés da Rocha deu uma estancada nele que ele veio para cima. E todo mundo sabe a 

origem do Osvaldinho, né? 

Então, quer dizer que o Osvaldinho tinha uma boa relação com o Geraldo? 

 

O SR. RAFAEL – Geraldo Filme? Sim. Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – É? E mesmo com essa. 

 

O SR. CARLÃO-  Amigo do samba, né? 
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O SR. RAFAEL – Amigo do samba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Tem mais um microfone 

para o Carlão? O Carlão é o cara que tinha que falar 24 horas que nem, não tem mais 

um microfone? Carlão, por favor. Mas, então fala, vai. Porque, a impressão, eu vou... a 

impressão que eu tenho é que o Osvaldinho sempre protegesse o lado da polícia, né? 

Essa versão. 

 

O SR. RAFAEL – Pode até ser, pode até ser do ponto de vista do 

posicionamento do Osvaldinho, mas na convivência dentro do Vai-Vai, na disputa que 

nós tínhamos dentro do Vai-Vai, isso nunca apareceu. Eu não posso falar que o 

Osvaldinho chegou lá no Vai e fez algum enfrentamento. Não, isso ele não fez. 

Do ponto de vista da convivência no mundo do samba, dentro da escola de 

samba, fazer samba essa coisa toda, ele estava lá na bateria, junto não só com ele, mas 

junto com o Branca de Neve, aquela turma que era a turma da bateria do Vai-Vai. E 

essa relação com a ala dos compositores, o Osvaldinho sempre foi esse cara, estudioso, 

sempre viveu no mundo do samba. Essa parte da vida dele, da profissão que ele teve não 

aparecia no samba. Eu não me lembro de nenhum momento dentro do Vai-Vai, de ver o 

Osvaldinho se expressar ou buscar ocupar algum espaço em função da profissão que ele 

exercia. Isso nunca apareceu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Não aparecia no samba 

também, é importante isso. Mas Rafael, só, mas um pouco sobre a sua vida. Você 

chegou a ser ator também, não foi? 

 

O SR. RAFAEL – Ah! Eu fiz de tudo um pouco, né? Fiz de tudo um pouco. 

 

(Risos.) 
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A vida, é interessante isso. Eu fiz de tudo um pouco. É interessante falar uma 

questão que você tocou en passant aqui, e é bom falar nesse lugar. Bom falar nesse 

lugar. O Clóvis eu já conversei sobre isso. Algumas pessoas, bom, todos que viveram, 

militaram comigo sabem disso daí. Eu, aos meus 18 anos, eu sou filho de pedreiro e de 

empregada doméstica, nasci ali naquele pedaço que, continuo vivendo na rua onde eu 

nasci. Mas eu ingressei em 1968, eu ingressei na Guarda Civil de São Paulo, é 

importante falar sobre esse assunto. Porque depois isso vai ter consequências quando a 

gente vai militar no Movimento Negro.  

E permaneci, virou a ditadura e permaneci até 1975. Em 1975 eu presto, faço o 

vestibular para Ciências Sociais, entro, em 1974 entro na USP, em 1975 eu vou, entro 

para a Liga Operária, milito na Liga, vou para a Quarta, eu, Miltão. 

Mas este período que é interessante falar, esse período de 1970, a primeira 

metade dos anos 1970, a gente passa a organizar o Movimento Negro e passa a 

construir, organizar as várias entidades, fazer grupos de teatro, parte de cultura, e eu, 

quando ocorre... a gente entra no, começa a organizar o Movimento Negro por dentro da 

USP, vocês vão ver que no filme "Orí" vocês vão perceber que nós estamos em uma 

mesa de debate, a Semana do Negro na USP, lá nos barracos feito com o Eduardo de 

Oliveira e Oliveira. Eu estou na Mesa, estou eu, o Hamilton na Mesa, na plateia tem um 

monte de gente que está conhecida hoje, entendeu? Mas a luta foi complicada e naquele 

período, ainda a esquerda brasileira tinha uma avaliação de que a questão racial dividia 

a luta de classes, entendeu? Eu fazia parte... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Enfraquecia... 

 

O SR. RAFAEL – Dividia a luta de classes. Eu fazia parte de uma corrente 

trotskista óbvio, entendeu? Aliás, é importante dizer que com a vinda da clandestinidade 

dos companheiros que saíram do Chile, com a morte do Allende, no Chile, os 

companheiros vêm para, aqui nós começamos a organizar e no Movimento Estudantil a 

gente passa também a organizar o Movimento Negro. 
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Eu tenho uma avaliação de que esta geração que eu fiz parte, outros fizeram 

parte, com esta proximidade e com este envolvimento que nós tivemos coma esquerda, 

principalmente com a turma da Quarta é que faz com que a gente faça uma análise 

obviamente levando em conta a contribuição de Florestan Fernandes, principalmente do 

Ianni, Oracy Nogueira que eram os camaradas que tinham, da sociologia paulista que 

escreveram sobre essa questão, que dá uma influência positiva do ponto de vista da 

gente fazer a luta e a construção do Movimento Negro que nós fazíamos aqui. 

Quando é 1978, um pouco esse debate que é importante falar deste lugar, nós 

tínhamos um olhar importantíssimo. Construímos as palavras e combinávamos a 

questão da luta de classes com o combate ao racismo. 

Obviamente não tratávamos a questão dessa maneira, né? Escrevíamos no Afro, 

no Verso, no Afro-Latino América, em 1978 começamos a fazer uso de, teve os dias 

nacionais de luta, né? Contra a carestia, por liberdade democrática, aquela coisa toda. 

No período, logo após a repressão que tem ao Movimento Estudantil na PUC, 

quando Erasmo Dias invade o Tuca e lá há problemas no Tuca eles prendem o 

Brambilla, tivemos problemas também aqui com várias prisões que o Nahuel Moreno, 

por exemplo, estava por aqui também. 

Eu falo um pouco isso porque da geração que atua e vai para a, na 

clandestinidade e atua, que está por aqui em São Paulo todo mundo sabe, sou eu, Flávio, 

Miltão, Lumumba, no país, Hamilton Cardoso, depois para o norte também tem 

algumas pessoas, no Rio de Janeiro tem alguns militantes que ainda estão construindo o 

Movimento Negro, mas a grande mudança que nós temos é que nós conseguimos fazer 

aquele ato público contra a violência policial e contra a discriminação racial quando 

ocorreu a morte do Robson Silveira da Luz e da prisão daqueles meninos que foram 

impedidos da prática de basquete no Clube Tietê. 

Eu vou falar publicamente uma coisa que eu sempre evitei falar, mas o Robson 

Silveira da Luz é da minha família.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Quem? 
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O SR. RAFAEL – O Robson Silveira da Luz que foi o menino que foi torturado 

em Guaianazes era um menino que nasceu na Rua Oliveira Melo, entendeu? Eu falo 

Rua Oliveira Melo porque é Vila São José, meu parente, entendeu? Eu quase não falo 

sobre isso, mas é importante falar do momento que nós vivíamos, essa juventude vivia, 

e como nós construímos este momento importante que hoje, que foi, que redundou na 

Fundação ininteligível. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Ontem foi aniversário do 

Miltão. 

 

O SR. RAFAEL – É? Não sabia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Vai dar uma saudação? Eu 

estou preocupado com o tempo, 21h44. Deixa eu só perguntar uma coisa pra vocês. De 

ditadura eu não sei tanto quanto o Ivan, mas tento me especializar e esse capítulo dos 

negros da ditadura é uma coisa que eu estou seriamente propenso a... 

Agora, me explica uma coisa, vocês todos aqui e até quem estiver, por que que a 

gente no Brasil não fala da escravidão? Porque que esse período tão difícil, com tanta 

tortura, com tanta barbaridade, por que não se comenta? Por que é muito difícil para 

vocês que são jovens, desde os jovens que nem o Carlão até o jovem que nem o Padre 

Eanes? 

 

O SR. RAFAEL – Já que eu estou com o microfone. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Isso, fala, então fala um 

pouquinho mais alto. 
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O SR. RAFAEL – Eu quero falar uma coisa, beleza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Fala um pouquinho. 

 

O SR. RAFAEL – Eu, a questão da escravidão é um capítulo que precisa ser 

efetivamente escrito a partir da visão do oprimido. A partir da visão do oprimido. A 

escravidão ainda hoje no Brasil que predomina a visão da escravidão é a visão, 

entendeu? É a visão do colonizador. É esta a questão que está posta no Brasil hoje. 

Quando ainda se discute a questão da ditabranda, que a escravidão aqui foi 

suave, entendeu? A questão da queima dos arquivos, mesmo o fato de nós termos no 

Brasil uma presença... 

O que é importante falar que pouco se diz? Dos 10 milhões de africanos que 

saíram do continente africano no período da escravidão, 50% vieram para o Brasil. O 

maior contingente de africanos escravizados veio para o Brasil. Com a dimensão que o 

Brasil tem, então a presença da cultura negra no Brasil, na sua diversidade, ela é... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Esses cinco milhões que 

vieram, quantos habitantes digamos assim, para a gente fazer o cálculo proporcional de 

quanta gente tinha aqui, pelo menos quando começou o tráfico negreiro? 

 

O SR. RAFAEL – Não dá para fazer essa afirmação porque você tem que se 

remeter lá ao século 16, entendeu? Não dá para fazer esse cálculo. Agora, é importante 

ver dentro do processo a quantidade de africanos escravizados do processo do tráfico 

negreiro, a quantidade que permaneceu aqui no Brasil. E o problema da extensão do 

período da escravidão. Ou seja, foram quatro séculos, 400 anos. 
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Se nós falarmos hoje da violência no mundo do trabalho, da violência existente 

de torturas nas prisões, isso tem reflexo ainda da cultura escravocrata. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Origem. 

 

O SR. RAFAEL – A origem é essa daí. A origem é essa. Mesmo a origem, hoje 

se discute a origem da nossa polícia. A origem da nossa polícia está no capitão de mato, 

nos capitães de mato, entendeu? 

Você tem, qual foi o primeiro mecanismo digamos de tropas, que exercia o papel 

da polícia no estado colonial? Foram os capitães de mato. Essa é a origem que nós 

temos do ponto de vista da estruturação do estado brasileiro. Esta é uma questão 

seríssima. 

Agora, eu acredito Adriano, você toca nesse assunto, eu já começo a observar 

nesse último período uma questão que está tomando força e forma que é o que você, já 

ouvi você falar sobre se fazer uma Comissão da Verdade sobre a escravidão no Brasil. 

Realmente é necessário, do ponto de vista de efetivamente mostrar a partir do olhar do 

escravizado o que foi a escravidão, por quê? 

Se você observar grandes textos e grandes escritos sobre a escravidão, vamos 

falar sobre período, Gilberto Freyre, “Casa Grande e Senzala”. O Gilberto Freyre nada 

mais, nada menos faz uma apologia do colonizador português. Quando você olha os 

grandes, o Darcy Ribeiro quando ele fala do povo brasileiro, ele faz uma apologia do 

povo indígena.  

E as escritas, o que escreve mesmo o Florestan Fernandes, mesmo o Ianni, eu 

falo, eles escrevem a partir de um dado momento onde determinadas informações não 

tinham sido ainda levantadas. Eu creio que hoje, se nós falarmos assim, de montarmos 

uma comissão, levando em conta trabalhos mais atualizados, pesquisas mais atualizadas 

sobre a escravidão na América, nós tenhamos a possibilidade juntando Luiz Felipe de 

Alencastro, entendeu?  
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Nós teríamos a condição hoje de fazer um levantamento, um diagnóstico 

rigoroso sobre a verdade da escravidão no Brasil. Essa verdade da escravidão no Brasil 

ela está fragmentada, é mascarada. Nós não temos uma capacidade, veja o 

enfrentamento que nós fazemos hoje. O mecanismo de dominação e de informação é 

dominado pela elite, o papel exemplar, o papel da Universidade de São Paulo como a 

principal universidade do país, o que ela produz neste aspecto do ponto de vista de 

mascarar o que efetivamente foi a escravidão. 

Então este trabalho é um trabalho longo. Então eu acredito que nós não tivemos 

ainda, e assim, do ponto de vista da correlação de forças, força para impor uma 

comissão da verdade e efetivamente resgatar a verdade sobre a escravidão no Brasil a 

partir do olhar do africano oprimido e escravizado. 

Temos elementos hoje já acumulados que permitem isso. Agora, temos que fazer 

um grande esforço para mudar esta visão, porque a visão que está colocada na maioria, 

em todos os textos didáticos na educação brasileira permanece, infelizmente ainda, a 

visão do colonizador. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Então, você sabe que eu 

estou tentando até estudar um pouco mais sobre a princesa Isabel. A princesa Isabel era 

filha da princesa Leopoldina, né? E você sabe que ela não falava português, a princesa 

Isabel? Ela estudava na Áustria e só falava alemão. 

E ela veio aqui só para fechar a fatura, o ato de fim da escravidão era um acerto 

que eles estavam fazendo para ver quanto que a Casa Imperial podia levar embora. 

Então, foi em 1888 e 1889 fecham as contas, os fazendeiros e os militares Floriano e 

Deodoro junto com a Casa Real e os ingleses falam: "olha, vocês têm o direito de levar 

isso do Brasil".  

Então, um dos acordos, uma parte do acordo era a promulgação da Lei Áurea. 

Fazia parte do acordo, era o espólio de quanto de grana a Casa Real podia levar. Então, 

essa história a gente realmente precisava contar. 

Você vê que a ditadura, a ditadura que tinha um livrinho sem vergonha, 

vagabundo que o Paulinho Vannuchi fez, que o Ivan organizou que é “Os Negros na 
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Participação da Ditadura”, agora que o Costa e o Cícero conseguiram formatar melhor, 

“Os Negros Assassinados na Ditadura”. 

E hoje nós estamos, olha, vocês veem, era para ser uma tremenda de uma 

audiência pública, foi, em que pese o esforço dos meninos, Costa ficou trabalhando 

quase um mês nisso. 

Então, para encerrar viu, Padre Eanes, como o senhor chegou agora e já é quase 

10h, não sei se o Rafael vai falar mais alguma coisa, pelo menos apresentar este 

trabalho que ficou bem incipiente. 

Viu Cícero, aquele aplauso que tem no fim do samba, precisa cortar aquele 

aplauso, né? Talvez repetir a música de novo, mas cortar o aplauso porque dá noção de 

show, né? Então queria que se reapresentasse, o Padre Eanes não viu, não sei se todo 

mundo que está aí estava no começo, mas esse é um esforço conjunto, me ajuda, do 

Costa, do Cícero, do Ivan. Ah, espera o Carlão vai dar uma palavra, espera aí. 

 

O SR. CARLÃO – Eu vou contar uma história do samba. A gente desfilava ali 

os blocos na Rua Direita, na Rua 15 de Novembro, descia para o Correio. Os negos 

prendiam todo mundo e a maior parte, 99,9% era tudo negro que ia preso. 

Então, ia mulher casada presa, os homens casados e coisa e tal, ia na Central de 

Polícia que era ali perto da casa da Marquesa de Santos, na Rua do Carmo. Então, ia 

preso no sábado, no domingo e os delegados só chegavam na quarta-feira de cinzas 

depois do meio-dia. Então, o pessoal ficava preso, coitados! E as, mas era xadrez 

separado, né? Mulher de um lado e homem de outro. 

Coitados! E elas, "mas e agora minha gente? O que eu vou dizer lá em casa para 

o meu marido, meus filhos?" As mulheres vinham também, "o meu marido está preso", 

não sei o que tem. Quando prendiam no Carnaval, nesta época, 1947, 1948, 1950, vai na 

Central de Polícia que está lá, não veio até agora, está lá. 

Bom, na quarta-feira de cinzas, então aí soltava todo mundo, né? E aí o 

delegado, olha aqui, vocês! E ficava assim de gente apinhado pra ver o pessoal que foi 

preso lá, quarta-feira de cinzas, depois de meio-dia com fantasia, outros com cuíca, 
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pandeiro, surdão. E aí o pessoal, o delegado, “eu vou soltar vocês, vocês vão embora, 

heim! Senão, se ficar aqui”. E aí o pessoal punha três, quatro pés para fora da delegacia, 

"gente! Agora vamos formar o 'bloco do que eu vou dizer lá em casa' e mete a mão no 

surdo!" 

 

(Risos.) 

 

E saía o bloco e “vai embora negrada sem vergonha, senão vocês vão voltar para 

a cadeia!” não sei o que tem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – O Zé Preto vai falar, o 

Gilson nem falou ainda. E o Gilson para falar toda a história de Itaquera que ele 

construiu lá na Leandro. O que eu quero dizer, olha.  A nossa estruturinha do SOS 

Racismo é pequena, viu Costa? Cadê o Cícero? Viu Cícero, o Carlão não é eterno, né? 

Não é eterno, e o Carlão tem uma memória. 

Então, sabe uma coisa que eu queria sugerir? Mesmo o Pai Valter, que vocês 

pegassem depoimento dessa turma e gravassem com vídeo. Fazer e deixar falar, falar, 

falar, gastar rolo de fita, como a gente falava antigamente, para eles gravarem essa 

memória, gravar. O Zé Preto mesmo, o Zé Preto sabe de coisa lá de São Bernardo, 

Movimento Sindical, que ninguém vai falar, que ninguém vai gravar. Então, façam isso!  

Agora, vamos começar. Esse é o meu último ano aqui, vamos começar a fazer o 

negócio da escravidão. Alguma coisa ou do ponto de vista teórico, tal. O Carlão, eu 

escuto histórias do Carlão e ele sabe contar história. Se vocês pegarem o futebol de 

várzea do Ipiranga, ele fala disso, ele sabe a escalação de time que jogava no Ipiranga 

em 1945, sabe a escalação do time que ele jogava e dos adversários! Entende? 

É uma coisa impressionante! Zé Preto dá uma palavrinha, Gilson, eu te peço 

desculpas, é que eu mergulho aqui nas histórias e vou me perdendo aqui. Eu queria 

apresentar o trabalho para o Padre Eanes antes da gente terminar. Você estava aí quando 

começou? Você viu? Zé, fala um pouquinho, Zé. 
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O SR. JOSÉ - Adriano, eu pedi para falar duas coisas que eu acabei não falando 

lá. Primeiro, nós pegava lá no ABC, nós criamos a Comissão de Mobilização. O que era 

essa Comissão de Mobilização? Nós pegava, começamos a atrair as mulheres que não 

participavam do Movimento e trazia para essa Comissão de Mobilização para decidir o 

que iria fazer no dia seguinte.  

A outra coisa que ele tocou mais ou menos que nós decidimos a não ter uma 

participação no Movimento Negro, eu quero deixar isso aqui bem claro, porque na 

época nós tinha uma visão essa, lutar contra a ditadura e no mesmo tempo lutar para 

poder nós sobreviver. O que nós achamos naquela época? Se nós dividir os negros, os 

brancos e for ... nós vamos rachar o Movimento Sindical. O que nós fizemos? Nós 

fizemos não, vamos lutar pela derrubada da ditadura, vamos lutar contra os patrão, por 

que aconteceu um monte de coisa no ABC? 

Quando as empresas fizeram 10 anos e tinha principalmente as empresas 

automobilísticas, 10 anos que a pessoa trabalhava, quando completou 10 anos eles 

começaram, ia completar, quando faltavam dois, três meses eles começaram mandar 

embora os caras que iam completar 10 anos porque ele tinha estabilidade. Uma coisa 

séria. 

Então, nós não tinha como, no momento, fazer duas coisas que era o Movimento 

Sindical, a ditadura e voltar a discutir o Movimento Negro. Eu tenho muito pesar disso, 

de não ter acompanhado, não ter lutado, mas foi uma luta assim, que a gente decidiu 

para não rachar o Movimento. Teve muitos estudantes que saíram das universidades e 

foram para lá nos apoiar. E eles tocavam nesse ponto. “Olha, e o Movimento Negro, o 

que vocês vão fazer?”  

“Olha companheiro, no momento nós estamos pensando só nessa linha de não 

dividir!”. E nós já tinha problema lá, viu Adriano? Um supervisor negro ganhava menos 

do que o supervisor branco. Mas como é que nós ia pegar? Se nós rachasse o 

Movimento, eu não sei se nós chegava lá onde nós chegamos e hoje, lá no meu 

sindicato já tem pessoas que são representantes do Movimento Negro, que está 

participando. Mas isso veio depois, no momento a nossa visão era essa, por isso que nós 

não tocamos nesse sentido. 
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E a Comissão de Mobilização era muito importante, era o tapa negro, branco, 

chinês, japonês, todo mundo estava junto para poder nós tocar o nosso Movimento. Eu 

não sei se nós fizemos certo ou errado, eu não gostaria de julgar porque eu sou desse 

tipo. Eu arrependo daquilo que não fiz, mas de tudo o que eu fiz eu não arrependo, eu 

arrependo daquilo que eu não pude fazer e esse é um dos meus arrependimentos de não 

ter militado junto do Movimento Negro. 

 

O SR. -  Ainda está em tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Muito bom, Zé. Gilson, Zé 

você deu uma tremenda contribuição, uma tremenda contribuição, e continua na sua 

humildade lá em Itaquera, lá na Cohab. Gilson dá uma palavrinha. 

 

O SR. GILSON – Não, eu acho que eu estou contente aqui com a Mesa, nosso 

homenageado Zé Preto, Clóvis, companheiro Carlão aí, o Pai Valter. Mas eu queria, 

primeiro parabenizar e agradecer meus companheiros Cícero e o Costa que ficaram, a 

gente aqui fazer esta homenagem, e as pessoas, e ele pegava no meu pé. Eu gosto do 

Costa porque ele é insistente nas coisas, é muito importante. 

Mas eu queria partilhar com todos vocês aqui duas alegrias que eu tive nesses 

últimos 15 dias, porque isso é importante, né? Uma quando nós estávamos aí nas 

reuniões finais da Marcha Noturna, quem estava fazendo o encaminhamento, aí de 

repente uma senhora levantou do fundo e falou “olha”, nós estávamos falando dos 

homenageados, ela falou assim, “não, mas por favor, você tinham que homenagear”, 

ininteligível, né? 

“Vocês tinham que homenagear também na Marcha o Ciro Nascimento porque 

ainda está vivo”. Aquilo foi uma emoção muito grande para mim, porque o Ciro foi meu 

parceiro de luta, me ensinar a tomar cachaça junto e tal. Está vivo, tá em Santos 

morando com o filho dele e está numa situação muito difícil, ela explicou pra gente. 
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O SR. CARLÃO – Qual filho dele morreu? 

 

O SR. GILSON – Não, o filho dele teve um derrame agora e diz que, aí o 

seguinte, o filho está cuidando dele em Santos, cuidando dele. Aí o filho teve derrame e 

não consegue mais cuidar do pai. Então está em uma situação muito ruim. Até passou o 

telefone, o contato dele. O Ciro é um comunista assumido que assim, sambista, aquele 

período muito dedicado aí nos ensinou. Parava comigo, ficava uma hora, duas horas na 

Praça da Sé. 

 

O SR. CARLÃO – Trabalhou com a gente no Anhembi? 

 

O SR. GILSON – É o que está em Santos, não sei quem é. Não sei se é o que 

trabalhou com a gente lá ou não. Isso me deixou muito contente, com alegria de retornar 

um pouco esse, o Ciro Nascimento foi um grande comunista convicto e investia na 

cultura. Ele me ensinou a me dedicar ao samba. Então eu acho que foi muito importante. 

A outra foi ao chegar aqui no início da homenagem a gente ver na abertura uma 

música do Geraldo Filme, outro grande comunista, né? Que fazia uma homenagem para 

o Pato N'Água. O Pato N'Água nós estávamos discutindo aqui, a introdução do Pato 

N'Água nessa homenagem. Então, são coisas que alegram o nosso coração, uma 

excelente homenagem, muito bonita, né?  

E outra também, o Geraldo Filme que era nosso parceiro de samba, de cachaça 

porque nós naquela época a gente não tomava cerveja não, né? Né “seu” Carlão? Na 

nossa época era cachaça mesmo. Era cachaça, ia pro baile, pra folia, pro Paulistão da 

Glória. 

 

O SR. CARLÃO – A feijoada que ele sabia fazer, rapaz. Era bom pra fazer uma 

feijoada. 
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O SR. GILSON – É isso, era o nosso parceiro de cachaça, e eu fiquei em uma 

felicidade tremenda de ver tudo isso aí. Então eu queria finalizar para homenagear essas 

duas personalidades, tanto o Ciro e o Geraldo Filme retratando aqui um pouco do 

poema do Solano Trindade que é aquele, né? “O trem da Leopoldina correndo, 

correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. 

Mas se tem gente com fome, por que não dá de comer? Mas se tem gente com fome por 

que não dá de comer? E o freio da máquina autoritária decreta ‘siuuuu’. É o silêncio da 

ditadura”. Axé, gente! 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Bonito, bonito, bonito! 

Depois acha a foto do Ciro Oliveira. Bom, Padre Eanes depois vai dar uma palavrinha 

para encerrar, mas antes o que melhor a gente poderia fazer para essa noite além dos 

pirulitos aí, com a foto de todos os companheiros, foi esta síntese que o Costa e o Cícero 

conseguiram fazer. O ininteligível também ajudou, né? Então vai, põe no ar aí. Eu vou 

dar, vamos sair da Mesa, vamos sentar, assistir com todos, aí o Padre Eanes dá a última 

palavrinha e encerra esta noite maravilhosa. Vamos lá sentar lá embaixo. Vamos ver 

que coisa bonita que os meninos fizeram. 

Olha o CD que o ininteligível, Carlão, o CD que o ininteligível, fez, ele te 

deixou. 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Meu CD. 

 

O SR. -  Vem Carlão, vem comigo. 

 

O SR. CARLÃO – Ah! Rapaz, vou descer sossegado aí. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT– Cícero, vocês 

providenciaram quem vai levar o Carlão para casa hoje?  

 

O SR. CÍCERO - Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Embora não tenha o 

trabalho de estúdio artístico, ficou bonito pra caramba. Vai começar pela ordem, 

alfabética. Vamos lá, começa do zero, vai. 

 

Apresentação de vídeo. 

 

Viu pessoal, você vê que a nossa subnotificação sobre este tema é tão grande, a 

nossa dificuldade, que nem a foto do Pato N'Água nós temos. Sem dizer todos aqueles 

que foram mortos pelo esquadrão da morte que foram como anônimos da Resistência 

Social, e os meninos que estão sendo mortos até hoje na periferia, nas chamadas 

chacinas. 

Então Padre Eanes, queria que você desse uma fechada, uma saudação pelo 

menos pelo esforço que você fez de vir aqui, o apoio que você deu ontem na Marcha. 

Dá uma palavrinha pra gente, dá um fechamento aí. 

 

O SR. EANES – Então, eu queria lembrar, estava lembrando o Carlão, o Sr. 

Carlão lá do Peruche que também tem uma história bonita e acho que valeria a pena o 

SOS trazê-lo, Sr. Carlão, lá do Peruche. 

Lembrar que também no período nós falávamos da escravidão, e tem período 

que os negros superam em todas as cidades do Brasil, né? A maior população era de 
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negros, tudo escravizado. Então em 1800, 1700 e pouco, 1800 e pouco, eu não saberia 

precisar, mas então, a população maior das cidades era a população negra, escrava. 

E por fim eu quero lembrar de duas figuras da Igreja que ficou muito presente na 

história da ditadura. Um a gente não pode esquecer, o nosso irmão Dom Paulo que lutou 

tanto contra a ditadura, e quero lembrar de Dom José Maria Pires que está incluído 

inclusive no batismo de sangue que é juntamente com Dom Paulo e Dom Pedro 

Casaldáliga fizemos uma visita no presídio de Tiradentes. 

Uma figura que passa quase desapercebida, mas ele veio visitar juntamente com 

Dom Paulo aí os prosseguidos, aí na década de 1970, e enfrentou muitas complicações 

no finalzinho de 1970 lá na Paraíba onde ele foi arcebispo, né? O Gegê está aí, que é de 

lá e enfrentou Exército, né? Para... humilhações, não é? Muito, muito horrorosas. Eu, 

oi? 

 

O SR. -  Ele tirou este título de Dom Pelé. 

 

O SR. EANES – De Dom Pelé, é verdade. Dom Zumbi, é verdade, é verdade. 

Então, eu conversava com ele ano passado se ele pudesse dar um depoimento, ele não 

quer falar muito das coisas, não e? Mas ele deixou aí algumas coisas gravadas e tem um 

responsável que vai colocar na biografia dele. 

Então lembrar que de fato estes irmãos e irmãs, nós hoje fazemos muito pouco 

se a gente olhar um pouco a história deste povo, não é? Que morreu pela liberdade do 

nosso país. Então, que esses ancestros, né Pai? Cadê o Pai? Então os nossos ancestros, 

né? Que eles possam fortalecer a todos nós, que a gente não desanime na caminhada, a 

caminhada e longa e nós vamos chegar lá se Deus quiser. Axé para todos! 

 

(Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Queria agradecer a 

presença de todos, né? Nós fizemos, é um tema muito duro. Cada um desses 

companheiros que estão nesses retratos, eu conheci este daqui, por exemplo, Luiz José 

da Cunha era amigo meu, baiano, fantástico companheiro, e outros não é? 

Então eu queria dizer para vocês jovens que estão desde as 4h da tarde aqui, que 

a esse aqui, Osvaldão, era geólogo. Osvaldão, do PCdoB, Osvaldo Orlando da Costa. 

Esse sujeito comandou toda a resistência lá no Araguaia, Osvaldo Orlando da Costa, 

grande Osvaldão. Um cara maravilhoso, engenheiro de minas, um geólogo, um cara 

incrível, Osvaldão. 

Então, eu queria dizer que tenho um compromisso com vocês de que nós vamos 

continuar nessa luta, não é? Vou ficar mais um pouco aqui nessa Assembleia, mais uns 

seis meses. Vai ter Copa, campanha, toda essa desgraça, mas nós não vamos esmorecer. 

Então, Carlão, você, companheirão mais antigo aí da luta de tal, acho que a 

gente tem que achar o outro Carlão também, o... 

 

O SR. CARLÃO – Carlão do Peruche? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Peruche. 

 

O SR. CARLÃO – Carlão Peruche é amigo meu desde 1950, rapaz. (risos). 

 

O SR. -  Incrível, uma história incrível. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Está bom. Então está bom. 

 

O SR. GILSON – Adriano. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– Oi? Fala Gilson. 

 

O SR. GILSON – Eu, o companheiro Zé Preto, combinamos aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT– É, o Solano também fez 

uma resistência à ditadura fantástica. 

 

O SR. GILSON – Eu e o companheiro Zé Preto que é conselheiro lá de Itaquera 

eleito, nós combinamos ali eu e ele ali, que a próxima etapa disso nós vamos fazer em 

Itaquera. Então não vai parar. Nós vamos combinar em Itaquera lá junto com o 

diretório, o pessoal nosso e a próxima etapa nossa vai, nós confabulamos eu e ele ali, 

conspiramos e vamos fazer acontecer lá, tudo bem? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO –  PT – Olha, guardem, aí vocês 

vão melhorando aí, era bom ter uma síntese, um pouquinho da biografia de cada um, 

quando puser a foto escrever, está bom?  

Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Está encerrado. 

 

(Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

14/04/2014 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, Rubens Paiva, 121ª Audiência Pública, 14 de abril de 2014, 

auditório Franco Montoro. 

Está instalada a 121ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo, Rubens Paiva, no dia 14 de abril no auditório Franco Montoro para a oitiva 

de depoimentos sobre o caso Frei Tito de Alencar e o lançamento do livro “Um  

Homem Torturado - Nos Passos de Frei Tito de Alencar”. 

A mesa está composta pela Clarisse Meireles, Leneide Duarte-Plon e pelo Frei 

Betto.  

Inicialmente faremos a leitura do memorial. Renan Quinalha, da Comissão 

Estadual da Verdade, vai fazer a leitura do Memorial do Frei Tito, contido no 

documento do “Dossiê dos Familiares dos Mortos e Desaparecidos Brasileiros”.  

Com a palavra, Renan Quinalha. 

 

O SR. RENAN QUINALHA - Boa noite a todos e a todas.  

Frei Tito de Alencar Lima nasceu em 14 de setembro de1945 em Fortaleza, 

Ceará. Filho caçula de Idelfonso Rodrigues de Lima e Laura Alencar Lima.  

Suicidou-se em 07 de agosto de 1974 no exílio, na França.  

Era frade dominicano.  

Estudou em Fortaleza com os padres jesuítas.  

Iniciou sua militância na União Cearense de Estudantes Secundaristas, sendo, a 

seguir, dirigente da Juventude Estudantil Católica, JEC.  
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Em 1965 ingressou na Ordem dos Dominicanos, sendo ordenado Sacerdote em 

1967. Também foi aluno de Filosofia da USP. Como militante da Ação Estudantil 

Católica, foi seu coordenador para a região nordeste.  

Foi preso em 1968 sob a acusação de ter alugado o sítio onde teve início o 30º 

Congresso da UNE, em outubro daquele ano, na cidade de Ibiúna, Estado de São Paulo.  

Foi preso novamente em 4 de novembro de 1969 em companhia de outros 

dominicanos acusados de terem ligações com a Ação Libertadora Nacional, a ALN e 

seu dirigente, #Carlos Marighella, assassinado pela equipe do delegado Sérgio Paranhos 

Fleury do DOPS de São Paulo no mesmo dia.  

Frei Tito foi torturado durante quarenta dias pela equipe de Fleury e depois foi 

transferido para o Presídio Tiradentes, onde permaneceu até 17 de dezembro de 1970. 

Nesse dia foi levado para a sede da OBAN, posteriormente reorganizada como 

DOI-CODI, onde o capitão torturador #Maurício Lopes Lima lhe disse ao chegar 

“Agora você vai conhecer a sucursal do inferno”.  

Frei Tito foi torturado no pau de arara com choques elétricos em diversas partes 

do corpo. Levou socos, pauladas, telefones, enfrentou um corredor polonês e foi 

queimado com cigarros. Tentou suicídio com uma gilete, sendo conduzido para o 

Hospital do Exército, no bairro do Cambuci, onde ficou cerca de uma semana. 

As torturas sofridas por Frei Tito foram relatadas em documento redigido por 

ele, anexado a seu caso na Comissão Especial Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 

“Na quinta-feira, três policiais acordaram-me a mesma hora do dia anterior. De 

estômago vazio, fui para a sala de interrogatórios. Um capitão, cercado por sua equipe, 

voltou às mesmas perguntas; “Vai ter que falar senão só sai morto daqui”, gritou.  

Logo depois vi que isso não era apenas uma ameaça, era quase uma certeza. 

Sentaram-me na cadeira do dragão com chapas metálicas e fios, descarregaram choques 

nas mãos e um na orelha esquerda. A cada descarga eu estremecia todo, como se o 

organismo fosse se decompor. 

Da sessão de choques, passaram-me ao pau de arara. Uma hora depois, com o 

corpo todo ferido e sangrando, desmaiei. Fui desamarrado e reanimado, era impossível 

saber qual parte do corpo doía mais, tudo parecia massacrado. Mesmo que quisesse, não 
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poderia responder as perguntas. O raciocínio não se ordenava mais, restava apenas o 

desejo de perder novamente os sentidos. Isso durou até às 10h, quando chegou o capitão 

Albernaz, ‘Nosso assunto agora é especial’, disse o capitão Albernaz. E ligou os fios em 

meus membros. ‘Quando o venho para o OBAN’, disse, ’Deixo o coração em casa. 

Tenho verdadeiro pavor a padre e para matar terrorista nada me impede’.  

A certa altura o capitão Albernaz mandou que eu abrisse a boca para receber a 

hóstia sagrada. Introduziu um fio elétrico, fiquei com a boca toda inchada sem poder 

falar direito”. 

Banido do país em 13 de janeiro de 1971 com mais 69 presos políticos trocados 

pelo embaixador suíço sequestrado, Giovanni Enrico Bucher, foi para o Chile e depois 

para a Itália e a França.  

Até junho de 1973 viveu no convento #Saint Jacques, em Paris, onde retomou 

seus estudos na Universidade de Sorbonne.  

Depois mudou-se para o Convento Dominicano de #Saint-Marie de La Tourette 

em #Éveux, província de Lyon.  

Em 23 de fevereiro de 1973, estando no exílio, foi condenado na 2ª Auditoria 

Militar, a um ano e meio de reclusão.  

Em 07 de agosto de 1974, enforcou-se em uma árvore do bosque ao redor do 

convento, conforme foi retratado no filme “Batismo de Sangue”, de #Helvécio Ratton, 

produzido em 2006. Foi enterrado no cemitério de #Saint Marie de La Tourette. 

Em 25 de março de 1983, suas cinzas, ao lado dos restos mortais de #Alexandre 

Vannucchi Leme, foram recebidas na Igreja dos Dominicanos no bairro de Perdizes em 

São Paulo, onde foi realizada uma celebração litúrgica, com a presença de Dom Paulo 

Evaristo Arns, em homenagem aos dois.  

A seguir, suas cinzas foram enterradas no jazigo da família, em 26 de agosto do 

mesmo ano, em Fortaleza.  

A relatora do caso na Comissão Especial Sobre Primórdios e Desaparecidos 

Políticos, #Maria Eliane Menezes de Farias, destacou vários registros da participação de 

Tito de Alencar Lima em atividades políticas, chamando atenção para as inúmeras 
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brutalidades sofridas que teriam culminado em seu suicídio, demonstrando nexo causal 

entre o suicídio e as torturas e perseguições por motivação política, na forma do 

disposto no Art. 4º, Inciso I, #alínea D da Lei 9140/1995.  

Ao elaborar seu voto, Maria Eliane Menezes de Farias afirmou que: “A vasta 

documentação acostada aos autos confirma os fatos quanto á militância política de Tito 

de Alencar Lima, seu sofrimento e morte por suicídio, em consequência das sequelas 

resultantes de atos de tortura praticados por agentes do poder público. Provada a relação 

de causa e efeito entre a prisão, tortura e posterior desequilíbrio psíquico que levou Frei 

Tito ao suicídio, reconheço-o como vítima da ditatura militar”. 

Seu caso foi aprovado por unanimidade em 10 de agosto de 2004. Em sua 

homenagem, a cidade de Belo Horizonte deu o seu nome a uma rua localizada no bairro 

Goiânia.  

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT - Eu queria pedir para 

companheiro #Giannazi vir para a mesa conosco ao lado de Frei Betto.  

Queria convidar o presidente da Comissão da Verdade da OAB para compor a 

mesa.  

Queria chamar Amelinha e o Ivan, meus companheiros na Comissão da Verdade 

para virem para cá.  

E queria convidar uma pessoa muito especial, a irmã Élide, comboniana, que 

viesse aqui para a mesa.  

Doutor Mario Sérgio Duarte Garcia da Comissão da OAB.  

Sem mais delongas, ao vídeo. Nós vamos passar dois vídeos em memória do 

Frei Tito.  

 O SR. RENAN QUINALHA - Só para explicar, esse primeiro vídeo é um 

depoimento gravado com Frei Tito mesmo em 1971 no Chile. Depois da prisão dele. 

***  

- É feita a exibição do vídeo com depoimento do Frei Tito  

*** 
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A SR.  - Agora nós vamos passar uma cena curta do filme “Batismo de Sangue”, 

de Helvécio Ratton já no final do filme quando retrata o momento do suicídio do Frei 

Tito.  

***  

- É feita a exibição do filme “Batismo de Sangue”. 

*** 

 

A SRA. - A gente tem algumas fotos da missa do translado dos restos mortais do 

Frei Tito e do Alexandre Vannucchi.  

O SR. – [Falando sobre as pessoas nas fotos] Aqui está o bispo da diocese, o 

bispo de Chapecó e os padres na época. O #Chico Falconi, #Paulo Bezerra. Essa é 

quando chegaram os restos mortais na igreja Praça da Sé. Aqui é junto com o Frei Tito e 

o Alexandre Vannucchi. Esse era o superior dos dominicanos, na época e o Frei Betto. 

Esses são nossos queridos Dom Fernando e Dom Joel.  

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT - A Secretaria de Direitos 

Humanos da prefeitura no sábado pela manhã, às 11h, não é, Carla? #Carla Borges que 

está representando o secretário #Rogério Sotilli, confirma?  

O filme “Batismo de Sangue”, vai passar às 11h, no Espaço Itaú de Cinema na 

Rua Frei Caneca, sessão gratuita. Dessa semana do Golpe e da comemoração. Com a 

palavra, Frei Betto. 

O SR. FREI BETTO - Boa noite a todos e a todas. Primeiro eu queria 

agradecer a Comissão da Verdade de São Paulo por promover esse nosso encontro e o 

lançamento do livro da Leneide e da Clarisse, mãe e filha. Esse é um livro feito em 

família.  

Elas trabalharam dois anos e meio. Um trabalho profundo, um trabalho muito 

intenso do qual eu sou testemunha e quero agradecer pelo resultado. Esse é o terceiro 

livro que se produz sobre a trajetória do Frei Tito, é o mais completo de todos.  
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O que mais entrevistou testemunhas e pessoas que conviveram com o Tito, com 

a vantagem de que elas moram na França, embora sejam brasileiras, puderam pesquisar 

detalhadamente o período final da vida do Tito na França. 

Esse ano a gente comemora 40 anos do martírio do Frei Tito e que queria que 

vocês anotassem. Primeiro, nós dominicanos, leigos, religiosos dominicanos e amigos, 

faremos uma comemoração para os dominicanos e amigos nos dias 8 e 9 de agosto de 

2014.  

Na biografia que foi lida sobre o Tito, há pequenas imprecisões. Uma delas é a 

data, Frei Tito morreu no dia 10 de agosto de 1974.  

Nós vamos fazer a comemoração dia 8, que é uma sexta-feira, às 19h. Uma 

celebração litúrgica na igreja de São Domingos, nas Perdizes. E dia 9, sábado, o dia 

todo no Colégio Rainha da Paz das dominicanas, na Pompeia faremos um seminário 

sobre o testemunho e o pensamento do Frei Tito.  

Existem muitos textos que o Frei Tito escreveu. Textos muitas vezes 

surpreendentes do ponto de vista da atualidade. Estão convidados vários palestrantes, 

como #Alfredo Bosi, já confirmado, o padre #Oscar Beozzo, #João Pedro Stédile, o 

#Ivo Le Bopan que foi frade dominicano também, esteve preso com o Tito.  

Eu vou dar para vocês duas indicações do que já está na rede.  

Vocês podem ter a programação, além dos textos do Tito e outros materiais.  

É freittitovive.wordpress.com 

Nesse site você encontra toda a programação e o material que está sendo 

divulgado a respeito do Tito. Depois tem o Facebook. Que é Facebook.com/freititovive.  

Eu pediria que vocês divulgassem essa comemoração no sentido de fazer 

memória, não no sentido usual da palavra. 

O Tito, de todo o grupo de dominicanos presos, foi o mais torturado porque ele 

voltou para a tortura, foi preso em novembro de 1969 e voltou para a tortura em 

fevereiro de 1970. Seja porque ele havia conseguido o sítio em Ibiúna onde se realizou o 

famoso congresso da UNE e isso foi descoberto no início de 1970 pela repressão, seja 

porque a repercussão da nossa prisão de religiosos foi muito grande, na medida em que 
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a Igreja funcionou como uma caixa de ressonância no exterior, e o governo Médici 

achava que faltava “sustança” para justificar nossa prisão. Era preciso comprovar que 

nós também tínhamos participado de algumas operações armadas, assalto a banco, 

apropriações e outras operações.  

Foi tomada uma decisão em Brasília, de que todos nós deveríamos voltar para a 

tortura para assinar a participação em operações armadas, que nós nunca participamos. 

Sempre fomos um grupo de apoio aos guerrilheiros urbanos, mas nunca efetivamente 

participamos de uma operação armada.  

O Tito foi o primeiro da lista, o que mais sofreu e quem nos salvou. Porque não 

tivesse ele resistido e tentado o suicídio para não falar, chegou o momento do limite da 

sua resistência. Eu falaria ou me mataria, ele optou por se sacrificar cortando a artéria 

do braço esquerdo e isso teve uma enorme repercussão. Criou um enorme transtorno 

para o governo e para a repressão, e foi o que salvou todos nós do grupo dominicano de 

novamente passar por aquele massacre, a que ele foi submetido. 

Mas, a resistência dele... Mas um dos torturadores, eu creio que foi o Albernaz 

que disse: “Você não vai falar, mas jamais esquecerá o preço do seu silêncio”. E de fato 

assim aconteceu.  

No exílio, o Tito tinha alucinações, via seus torturadores, ouvia seus pais que 

nunca foram presos, eram idosos moravam em Fortaleza, sendo torturados. Nas ruas de 

Paris, ele sempre via a sombra do delegado Fleury.  

Antes de o Tito se enforcar em agosto de 1974 no sul da França, ele escreveu na 

Bíblia dele: “é preferível morrer do que perder a vida”.  

Dom Paulo Evaristo Arns, quando houve o retorno dos restos mortais do Tito, 

disse algo muito importante: “O Tito não se matou, o Tito buscou do outro lado da vida 

a unidade que havia perdido deste lado”. O psicanalista dele atesta que o Tito não se 

matou porque enlouqueceu, ele se matou para evitar a loucura. Ou seja, esse “É 

preferível perder a vida do que morrer” foi justamente o último grande ato de liberdade 

do Tito para não entrar num túnel escuro onde talvez ele não teria nenhum controle 

sobre suas decisões.  
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Realmente é uma vítima da ditadura, um mártir para todos nós que lutamos 

contra a ditadura. Mais uma vez eu agradeço à Leneide e à Clarisse pelo esforço, pela 

bela obra que produziram, porque eu já li integralmente. Creio que esse livro não é só 

um resgate da memória, mas também um incentivo, sobretudo para os mais jovens hoje 

que continuam lutando para o aprimoramento da nossa Democracia e agradecer à 

Comissão da Verdade de São Paulo, quem dera que fosse também da Justiça, a gente 

espera que isso aconteça um dia, pela iniciativa desta noite. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SR. CLARISSE MEIRELES - Boa noite a todos, obrigada por terem vindo. 

Quando eu fui convidada para embarcar nesse projeto com a Leneide, eu sabia 

que ia descobrir muita coisa sobre o Tito, personagem do qual eu já tinha ouvido falar, o 

filme do Helvécio já tinha sido lançado, mas eu não sabia que ia descobrir quão enorme 

era, ainda é, a minha ignorância sobre a história do meu próprio país e, sobretudo, desse 

período.  

Eu descobri lacunas que por mais leituras que eu tivesse feito por curiosidade 

pessoal, percebi o quanto a gente ainda não se apropriou da nossa história recente e o 

quanto isso deixa marcas no nosso cotidiano, na nossa jovem democracia.  

Eu acho que essa foi uma oportunidade e um privilégio muito grande para mim 

ter escrito e pesquisado esse livro por descobrir não só a história desse homem 

fascinante que foi o Tito. Que mergulhou com tanta fé num projeto de resistência, que 

junto com o grupo de dominicanos, do qual fazia parte também Frei Betto, e alguns 

outros, aqui de São Paulo, enfim, alguns outros religiosos de outros lugares também, 

grupo que ousou conciliar Marx com Cristo. Trazer a mensagem de Jesus Cristo para os 

dias de hoje.  

Eu descobri também dentro dessa pesquisa uma Igreja que ainda tem essa 

preocupação, quer dizer, mais uma vez a minha ignorância porque eu não sou católica, 

não tenho nenhuma especialização, nunca tinha pesquisado o assunto.  

Eu acho que foi uma oportunidade para mim e acho que o Brasil tem uma 

oportunidade hoje, sobretudo as gerações mais jovens. Nesse momento em que a gente 

completa 50 anos do Golpe Militar, acho que é uma oportunidade preciosa para a gente 
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pensar o que a gente ainda carrega no nosso cotidiano de exclusão e truculência. Os 

exemplos, infelizmente, de desigualdade não faltam no nosso país. 

Acho que ler a história do Tito, ter escrito, ter pesquisado e ter descoberto, para 

quem queira ler, acho que é um sopro de esperança. Apesar de ele carregar uma 

trajetória tão trágica. 

Como o Frei Betto falou, a opção pela morte talvez tenha sido para se unir, do 

outro lado, ao que ainda restava de esperança.  

Agradeço muito a oportunidade de estar aqui. Acho que a Comissão da Verdade, 

as comissões, não só aqui de São Paulo, a nacional, a de outros estados e outros órgãos, 

tem tido um papel fundamental justamente para a gente não continuar caminhando sem 

fazer essa reflexão coletiva de como a gente veio parar aqui e que heranças podemos 

identificar e tentar coletivamente transformar. Mas sobretudo, refletir e falar sobre isso. 

Acho que o desafio é esse. Acho que a gente está encaminhando. É isso, muito 

obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT - Vamos finalmente ouvir a 

Leneide que é uma jornalista brasileira há 13 anos na França que coordenou esse projeto 

importantíssimo e está fazendo esse lançamento aqui hoje.  

Queria anunciar a presença do nosso companheiro Paulo Vannucchi, ex-ministro 

representante do Brasil na OEA. Júlio Lancelotti, Elie Politi, @Dodora, Carla Borges, 

Nivaldo Padilha, Fernandinha, Dani Lisboa, Juliana Cardoso e tantos outros valorosos 

companheiros que estão aqui hoje. Vamos ouvir a Leneide. 

 

A SR. LENEIDE DUARTE-PLON - Eu queria começar fazendo uma 

observação que o Frei Beto não fez por modéstia, obviamente.  

O relato do Tito que a gente reproduz na íntegra, inclusive eu chequei com a 

versão que está no livro do Frei Beto que eu tinha uma versão que algumas palavras 

divergiam e eu assumi a versão dele, totalmente.  

O relato de Frei Tito é um texto que ele escreveu com Frei Betto na prisão.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



10 
 

Então Frei Beto é um dos autores, ajudou a escrever, porque ele devia estar tão 

destroçado, tão destruído que ele precisava de alguém que escrevesse.  

O Frei Betto já tinha trabalhado em jornal, já tinha sido jornalista e já tinha 

experiência de escrever um texto, talvez om mais facilidade e talvez estivesse em uma 

situação, digamos, de integridade psíquica que o Tito talvez tivesse perdido um pouco a 

tranquilidade para escrever esse texto.  

Então é um texto tão duro que a irmã dele que o criou, Nildes# 36:25 talvez seja 

omildes, se não conseguir conferir inint, até hoje não consegue ler. A gente vê o quanto 

isso é duro e representa sofrimento. Poder ler esse texto já é um desafio. Frei Betto é o 

coautor do texto do Tito e esse texto ganhou um prêmio internacional de jornalismo da 

(Revista Look ¿¿¿¿¿¿¿¿ Nildes# 36:30se não conseguir conferir inint ininteligível) da 

imprensa estrangeira em Nova Iorque, no ano seguinte que foi divulgado.  

Ele saiu da prisão clandestinamente e foi divulgado por vias clandestinas pelos 

militantes resistentes da ditadura, e saiu do Brasil também clandestinamente. 

Quanto à data da morte de Frei Tito citada na leitura que foi feita, se não me 

engano, ele fala em 7 de agosto de 1974, a data oficial da morte é 10 de agosto de 1974, 

dia em que o corpo foi encontrado, pendurado num álamo. Não foi no convento, não foi 

perto do convento, foi em uma cidade francesa perto de detritos, perto de um lixão, 

perto de @Chalon-sur-Saône. A data, então, oficial é 10 de agosto de 1974, que 

normalmente se usa. 

Eu queria ler apenas para começar, três epígrafes que nós utilizamos para abrir o 

livro, que eu acho que numa Comissão da Verdade que está se falando do caso Tito, elas 

são pertinentes essa três... e bom, para o livro, evidentemente, nós escolhemos por 

serem muito fortes. 

A primeira é do juiz @Serge Portelli, juiz na França e uma autoridade dos 

pilares da Associação Primo Levy, em Paris. Essa associação tem psicólogos e 

psicanalistas para cuidar de pessoas vítimas de tortura no mundo inteiro e que se exilam 

na França. Pessoas que foram torturadas no Iraque, no Afeganistão, vítimas das guerras 

na África, recebem apoio psicológico nessa associação.  
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O juiz diz o seguinte: “A tortura só pode existir graças ao silêncio”. Acho que 

isso é indiscutível.  

A segunda epígrafe é a citação de uma frase dita pelo #frei Osvaldo Augusto 

Resende Júnior, que foi do convento das Perdizes. Era frade dominicano. Escapou da 

prisão e tortura, porque ele foi mandado pelos superiores para continuar os estudos na 

Europa.  

Poucos meses depois, o delegado Fleury invadiu o convento, prendeu os frades. 

Depois Frei Betto foi preso no Sul. Eles já tinham sequestrado e prendido Frei Ivo e Frei 

Fernando de Brito, no Rio. Foram trazidos para São Paulo e torturados. O delegado 

Fleury montou a emboscada para Marighella, quando ele foi morto fuzilado.  

Frei Osvaldo diz o seguinte: “Lembrar Tito é lembrar o que se passou, mas 

lembrar cria também um dever, uma exigência de justiça”.  

Eu acho que é isso que a gente espera das Comissões da Verdade e de um 

processo de rever nossa história e de tentar trabalhar contra o “memoricídio”, expressão 

do Jacques Derrida que acho muito apropriada para o que se fez durante todos esses 

cinquenta anos. É uma tentativa de matar a memória, de anular o que se passou. 

Inclusive juristas que trabalharam no ditatura, hoje dizem que não houve ditatura. Esse 

“memoricídio” é um crime e a gente trabalha modestamente fazendo livro, reportagens, 

fazendo o que for possível para tentar lutar contra o “memoricídio”.  

 A última epígrafe com a qual a gente abre o livro é uma citação de Goethe que 

diz: “Posso prometer ser sincero, mas não imparcial”. É como se a gente se apropriasse 

dessa frase do Goethe, Clarisse e eu, porque nós somos sinceras, nós não distorcemos 

uma frase, uma linha, uma vírgula do que nos foi dito, e do que encontramos como 

material de pesquisa ou entrevistas, no caso história oral que a gente fez também com 

trinta e cinco entrevistas com pessoas que conviveram com o Tito ou deram 

depoimentos da época do exílio. Nós não deturpamos nada, mas nós não somos 

imparciais.  

Obrigada pela atenção de vocês. (Palmas.) 
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O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Parabéns, Leneide, muito 

obrigado. Antes de abrir a palavra para os outros integrantes da mesa, queria registrar a 

presença de algumas pessoas importantes pela contribuição que deram à luta: #Clóvis 

Preto, Maximino, Evaristo, Eugenia Zerbini, (Idbal Pivetta) Dani Lisboa, Mané Dias do 

Nascimento, Paulo José Aidan, Bernardo Kucisnki, Idavina e Ana Nemi da Unifesp da 

Comissão da Verdade.  

O Betto quer apresentar mais alguma coisa? Ele chegou agora de Roma, só veio 

para essa cerimônia. É importante você falar um pouco. Você viu o que está circulando 

na internet sobre seu pedido ao papa para reabrir o caso de Giordano Bruno? (Risos). 

 

O SR. FREI BETTO - Está parecendo italiano. Italiano está querendo sempre 

saber, mesmo que seja totalmente ateu, a gente pensa no papa, como é que conversou 

com o papa? Eu falo: “A diferença com nós brasileiros é que vocês aqui vivem perto do 

papa e longe de Deus e a gente vive perto de Deus e longe do papa”. (Palmas.)  

Mas como agora o papa é latino-americano, é argentino, e o que nos consola é 

que Deus é brasileiro, eu fui lá encontrá-lo e realmente, primeiro agradeci a ele a carta 

que ele fez ao 13º Encontro das Comunidades Eclesiais de Base, que ocorreu em 

janeiro, em Juazeiro, no Ceará.  

As Comunidades Eclesiais de base ficaram sob sinal amarelo, semáforo amarelo, 

durante 34 anos nos pontificados de João Paulo II e Bento XVI.  

E com essa carta do papa o sinal passou para verde. Setenta e três bispos 

baixaram lá em Juazeiro, porque agora sentem que não tem perigo de ficar queimados 

por apoiarem.  

Depois, eu pedi ao papa que dialogasse com a Teologia da Libertação, porque 

nos pontificados anteriores a Teologia da Libertação nunca foi condenada, mas sempre 

foi maltratada, humilhada, censurada e nunca rompeu com a unidade da Igreja.  

A Direita do #Lefebvre rompeu, e Roma foi lá e tal, então, eu fui lá pedir a ele 

que dialogasse com a Teologia da Libertação. Pedi a ele também que não esquecesse 

dos povos indígenas. Eu falei: “Coloco nas mãos do senhor a reabilitação de dois 

dominicanos que é o #mestre Eckhart, que foi um místico alemão do século XIV, e do 
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Giordano Bruno que foi um filósofo, cosmólogo do século XVI” ele foi queimado vivo 

numa praça de Roma, Campo de Fiori. Hoje existe uma estátua dele nessa praça. 

E por que ele foi queimado vivo? Porque ele abraçou as teorias de #Kepler entre 

as quais se afirmava que a Terra gira em torno do Sol e até hoje não foi reabilitado.  

Foi interessante que o papa teve uma reação muito simpática nessa hora, ele 

falou: “Reze por isso”, como quem diz; “isso é importante”. No fim eu falei em latim, 

porque existe uma expressão em latim que diz: “fora da Igreja não tem salvação”. Eu 

mudei a expressão, e disse: “Fora dos pobres não tem salvação”. E ele disse: “Estou de 

acordo”. 

Mas o fato é que o Tito é uma pessoa muito marcante hoje dentro da vida da 

Igreja. O túmulo dele em Fortaleza tem um pequeno museu onde alguns objetos 

pessoais dele ainda estão preservados. E o túmulo dele no cemitério em Fortaleza é o 

mais visitado. Eu conheço muitas pessoas que têm devoção pelo Tito.  

Pessoalmente, acho bobagem essa história de canonizar, beatificar. Agora o 

papa, que não me ouça, porque estamos em boas relações, canonizou Anchieta. 

Anchieta era um colonizador. Enfim, se pelo menos tivesse tido a hombridade, a 

dignidade do também dominicano meu confrade Bartolomeu de Las Casas. Mas o 

Anchieta era um agente do colonialismo português aqui. (Palmas.) 

Vai servir de exemplo para quem, né? Para os índios? Os índios não estão nem 

aí, até porque hoje a política indigenista da Igreja Católica é valorizar a religião própria 

dos índios e não querer que eles se tornem cristãos. Hoje a linha que a Igreja abraça, uns 

menos, outros mais, mas oficialmente é isso. Não queremos que eles se tornem cristãos, 

queremos que eles vivam a religião deles, porque consideramos que a religião deles tem 

os mesmos valores que a nossa tem. Só que é outra visão do transcendente, da divindade 

e da liturgia diferente. 

Mas voltando ao Tito, acho que a importância é a coerência do Tito. Eu conheci 

o Tito muito cedo, eu conheci o Tito na JEC, nós éramos os dois militantes da 

Juventude Estudantil Católica. Nós éramos estudantes secundaristas. 

Eu fui para o Rio, para a direção nacional da JEC, quando o Tito foi deslocado 

de Fortaleza para a direção regional, todo o Nordeste, no Recife. Várias vezes 
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participamos de encontros e reuniões. O fato de os dois se sentirem atraídos pela 

vocação dominicana nos aproximou ainda mais. A diferença era que o Tito era mais 

novo que eu, e eu entrei nos dominicanos no ano de 1965 e ele ingressou no ano de 

1966. Convivemos muito na prisão. 

O Tito tinha uma característica curiosa, ele era um místico no sentido da palavra. 

Uma pessoa muito silenciosa, muito contida nas palavras, mas extremamente afetuosa e 

poética. Ele tocava violão, gostava muito de cantar, gostava muito de rezar. E a gente 

ria porque de vez em quando no Presídio Tiradentes o Tito dizia: “Quando eu sair 

daqui, vou ser monge, eu quero ficar enclausurado”. A gente ria porque a gente estava 

enclausurado na cadeia. Eu falava: “Tito, mais enclausurados que nós estamos você 

ainda vai querer ser monge? ”. Mas ele tinha essa veleidade de uma vida mais recolhida.  

Os poemas dele são lindíssimos, não sei se reproduzem, não me lembro. No 

“Batismo de Sangue”, eu reproduzo vários poemas do Tito.  

Peço desculpas, passei a noite voando de Roma para cá e ainda estou com fuso 

horário bastante confuso, literalmente.  

Agradeço a atenção de vocês, passo a palavra para o Adriano. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – A noite é de vocês, quanto 

mais vocês falarem... Queremos que você fale um pouco do livro. Gianazzi, você quer 

dar uma palavrinha? 

O SR. CARLOS GIANNAZI - PSOL - Boa noite a todos e a todas. Prazer 

enorme estar participando do lançamento do livro das escritoras Leneide e Clarisse 

sobre o Frei Tito que é uma figura que eu admiro muito, sempre admirei. Agora 

ouvindo Frei Betto falando, Frei Betto conviveu com ele.  

O fato é que o Frei Tito foi uma das pessoas mais torturadas durante o regime 

militar. Foi vítima da política que foi instalada no governo militar, política da tortura. 

Ela virou uma política do Estado brasileiro, do Estado autoritário que foi totalmente 

organizado pela doutrina de segurança nacional.  
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Uma das maiores vítimas, em minha opinião, foi o Frei Tito que resistiu à 

ditadura militar, resistiu a tortura. Ele é um exemplo de resistência. Fico extremamente 

emocionado em ouvir o Frei Betto falando, as autoras do livro. 

Tive formação na área da Teologia da Libertação. Toda minha formação política 

veio da Teologia da Libertação do Movimento Fé e Política. Eu sempre acompanhei a 

trajetória do Frei Tito, sempre ouvi falar dele. 

Quando fui vereador de São Paulo, tive a oportunidade de homenageá-lo com o 

nome de uma escola na Zona Leste. Uma escola de educação infantil. Inclusive o Frei 

Betto participou da inauguração.  

Queria fazer esse registro da minha emoção de estar aqui nesse evento com 

vocês. Sei que tem muita gente aqui da formação da Fé e Política, pessoas que 

resistiram à ditadura militar, que foram torturadas, perseguidas e presas. E parabenizar o 

deputado Adriano Diogo pelo brilhante trabalho que ele tem feito coordenando a 

Comissão da Verdade. 

A contribuição que o deputado Adriano Diogo está dando aqui, na Comissão da 

Verdade, é histórica aqui na Assembleia Legislativa. É uma contribuição sem 

precedentes o levantamento que ele vem fazendo, os esclarecimentos.  

Adriano, parabéns pelo seu trabalho. É um orgulho para nós esse trabalho de 

resgate da memória. Esse acerto de contas recontando a história recente do Brasil. 

Principalmente da ditadura militar que tanto mal fez ao nosso país. Muito obrigado. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE  - ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado Giannazi, você 

é um exemplo de conduta dos nossos jovens aqui dessa casa, você é um companheirão. 

Doutor Mario Sérgio, você gostaria de fazer uma saudação em nome da 

Comissão da Verdade da OAB? 

O SR. DOUTOR MARIO SÉRGIO DUARTE GARCIA: Eu vou fazer uma 

saudação muito singela, mas acho que é muito importante, e principalmente porque eu 

devo confessar que fiquei extremamente emocionado pelos relatos que aqui ouvi.  
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O Frei Betto, que conviveu com o Frei Tito, nos deu uma demonstração daquilo 

que infelizmente o Frei Tito, tendo morrido muito cedo, tendo sido levado a suicidar-se, 

é um dos exemplos mais significativos da tortura que asfixiou o Brasil. 

Alguns dias atrás, quando na Comissão da Verdade de São Paulo, nós 

divulgamos um filme do #Silvio Schendler que historia a luta dos advogados paulistas 

brasileiros da defesa dos presos políticos. Eu tive a oportunidade de ver e passei por um 

momento muito triste quando meu filho que era cineasta, o Silvio Schendler que 

lembrou esse fato, foi levado ao DOI-CODI quando ele tinha 17 anos de idade. Porque, 

sem que eu soubesse, ele fazia reuniões na minha casa com os colegas do colégio que 

frequentava ali no Brooklin, um colégio estadual que se notabilizou por uma revolução 

que fez no ensino, fazendo com que os meninos ficassem o dia inteiro na escola pública. 

A diretora foi depois punida pela revolução, pelo pecado de querer abrir os olhos dos 

jovens. 

Naquela ocasião, quando eu tomei conhecimento que estavam atrás dele, cometi 

uma loucura. Estava na casa da minha mãe e fui avisado que tinha, em frente à minha 

casa na Granja Julieta, um carro da polícia militar que tinha ido buscar meu filho.  

E eu cometi a loucura de... Ele estava comigo, meus outros filhos e minha 

mulher, eu cometi a loucura de ir para minha casa, deixei meu filho no meio do caminho 

e lá encontrei um carro da polícia militar, e um tenente dizendo que precisava falar com 

meu filho, precisava tomar um depoimento dele. Eu disse: “Mas ele não vai, a não ser 

comigo e no meu carro”.  

Depois de muita insistência, ele acabou concordando. Eu fui levá-lo até a casa 

do meu irmão onde eu o havia deixado. O tenente insistindo, eu dizia: “Não, ele vai 

comigo, e vai sair comigo”. 

Eu fui ao DOI-CODI, levei meu filho, cometi uma loucura, mas ali fiquei e me 

recusei a sair até que ele pudesse me acompanhar.  

Mas acho que a sorte de eu ter tido que ele pudesse sair, implicou em uma ação, 

numa reação que hoje sou obrigado a confessar, de certa forma, envergonhado. Porque 

não ele, mas vários outros jovens foram tolhidos num #ansio de libertação, de reação de 

opor-se ao que passou a ser implantado no país.  
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Nós temos aqui um amigo que foi preso, um menor que sofreu na prisão, está 

aqui presente e que hoje é memória viva desse triste período da história do Brasil. 

Eu me emocionei muito porque o relato feito pelo Frei Betto, o sofrimento do 

Frei Tito e certamente do Frei Betto, não só pelo que ele sofreu como vítima da tortura, 

mas como companheiro amigo ao lado de outro herói do Brasil que acabou sendo 

levado à morte para abrir nossos olhos. Para nos demonstrar que nós tínhamos que 

reagir. 

Eu já estou numa idade que eu devia estar me aposentando, mas aceitei compor a 

Comissão da Verdade da Ordem dos Advogados de São Paulo e fui surpreendido com a 

incumbência de presidi-la. 

Eu tenho me emocionado cada vez mais, do pouco tempo que me resta, mas 

quando eu vejo episódios, sessões, reuniões como essa, até me penitencio porque o 

deputado me convidou, me honrou, trazendo-me para compor também o conselho da 

comissão, pela circunstância de não poder ter mais tempo para me dedicar. 

O trabalho que está sendo feito aqui pelo deputado Adriano Diogo é exemplar, 

supera todos os esforços das Comissões da Verdade. Ele tem conseguido sensibilizar 

vários setores aqui de São Paulo e do Brasil e merece todo nosso apoio, nosso 

reconhecimento porque ele está escrevendo a história de um período muito triste que 

nós, mas principalmente muitos dos senhores que estão aqui presentes sofremos.  

Eu acho que essa noite para mim foi muito gratificante, embora triste, para que 

eu pudesse conhecer um pouco mais de uma história triste como a do Frei Tito. Vou ler 

o livro. 

Eu acabei de ler o livro do #Maurice Politi que tomei conhecimento tardiamente 

desse livro e fui atrás dele. Tive uma dificuldade tremenda em comprá-lo e depois ele 

me disse que queria me dar de presente, já tinha até feito uma dedicatória para mim. Ele 

conta o padecimento durante 34 dias de inquietação em que todos eles, três freis e três 

presos que foram para a penitenciária de Presidente Venceslau e ali sofreram durante 34 

dias passando fome, mas com demonstração da resistência para que eles pudessem ter 

alcançado uma única coisa que era ficarem todos juntos no Presídio Tiradentes. Para 

que juntos pudessem resistir, enfrentar aquele período negro de ditadura no país. 
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Graças a Deus, graças ao trabalho desses homens valorosos, nós suplantamos 

tudo. Estamos aqui a rememorar, entristecidos por aqueles que foram torturados, por 

aqueles que foram assassinados, por aqueles que tiveram de procurar a morte porque era 

uma forma de demonstração de absoluto inconformismo pelo que aqui nós vivemos. 

O Adriano Diogo está de parabéns.  

As autoras, vou ler o livro, estão de parabéns.  

O Frei Betto também pelo que aqui nos brindou com suas palavras e suas 

lembranças. E agora o seu relato, o seu contato com nosso papa. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado Dr. Mario 

Sérgio pela contribuição da OAB, da Comissão, Idibal, Aton Fon, Eduardo Greenhalgh, 

todos.  

Vamos retomar a conversa com a Leneide. Agora quebrou um pouco a tensão 

inicial e ela vai fazer o resumo das partes mais importantes do livro. Vai entrar 

propriamente no assunto do livro, da organização. 

Como nós conhecemos a Leneide? A Leneide é uma jornalista brasileira 

radicada na França há 13 anos, que conseguiu entrevistar o general francês, #Paul 

Aussaresses, antes de ele morrer.  

Esse general atuou na repressão na guerra do Vietnã, ainda na França colonial. 

Foi para Argélia. Participou da repressão brutal à FLN Argelina. Voltou para a França, 

entrou em contato com os americanos para preparar a forma e o treinamento dos 

americanos no Vietnã, Camboja. Finalmente, esse senhor veio ao Brasil por convite do 

general João Batista Figueiredo.  

A Leneide é uma pesquisadora seríssima que faz pesquisa e combate à tortura no 

mundo. Além desse livro do Frei Tito, ela está terminando o livro do general Paul 

Aussaresses. 

Para que a gente não disperse, porque ela veio da França para fazer o lançamento 

aqui em São Paulo, aqui na Comissão, acho que seria importante que a gente pudesse 

ouvir um pouquinho mais ela falar da pesquisa e do livro.  
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Eu queria falar uma coisa que me emocionou muito.  

Bernardo Kucisnki acabou de dar esse livro para nós aqui da Comissão, 

Amelinha e Ivã, livro de contos. E sabe o que o Bernardo falou? Que boa parte desses 

contos ele escreveu baseado em sessões aqui da Comissão da Verdade. Obrigado por 

tudo, Bernardo. (Palmas.) 

Antes de passar, está aqui e eu não falei, está aqui #Helenalda Nazaré. 

Helenalda, irmã de Helenira Rezende de Souza Nazaré, assassinada pelos assassinos 

curió# e outros militares brasileiros no Araguaia. Viva a memória de Helenira Nazaré. 

Obrigado, Helenalda. (Palmas.) 

 

A SRA. LENEIDE DUARTE LE-PLON – Eu queria homenagear uma pessoa 

que está aqui presente que foi muito importante para o livro, #Eugênia Zerbini, que é 

filha de dona Teresinha Zerbini, que nos deu uma entrevista muito longa. 

Generosíssimas a mãe e ela para o livro.  

O general Zerbini foi um personagem muito importante na vida de Tito e elas 

nos contaram e recriaram todo o ambiente da casa do general. A gente colocou um 

subtítulo em um dos capítulos que é justamente “Na casa do general”. 

O Tito ia com alguns dominicanos, provavelmente Frei Betto e outros, à casa do 

general aos sábados conversar sobre filosofia, trocavam livros. O general fazia Filosofia 

na USP e estava fazendo pós-graduação.  

O Tito era aluno da USP também, de Ciências Sociais, eles liam muitos livros de 

filosofia, e trocavam. Havia um ambiente de amizade muito caloroso.  

Foi na casa do general que o Tito encontrou o dono do sítio, através da dona 

Teresinha ele conheceu o dono do sítio que se tornou a ratoeira de todos os líderes 

estudantis no Congresso de Ibiúna de 1968.  

Dia 12 de outubro de 1968 foram presos 712, segundo dados oficiais do DOPS 

da polícia paulista, 712 líderes estudantis do Brasil inteiro. Então, eles ficaram com a 

ficha de todos ali, e a partir dali eles foram controlando a repressão de maneira muito 

mais fácil.  
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O Tito voltou para a tortura, como lembrou Frei Betto, justamente porque o dono 

do sítio foi preso. 

Mas eu queria homenagear a Eugênia, a mãe dela e, “in memoriam”, 

homenagear o general também.  

Eu queria lembrar que o general #Euryale de Jesus Zerbini é um dos militares 

que disseram “não” ao Golpe. E por isso eles pagaram caro, pagaram com a carreira 

deles. Foi preso, como dona Teresinha também foi presa posteriormente. Esses militares 

são homenageados pelo #Silvio Tendler no filme recente que ele fez que eu vi e é muito 

bom, emocionante, chamado: “Os militares que disseram não”. O pai da Eugênia, o 

general Zerbini, é um dos militares que disseram não. A Eugênia dá um depoimento no 

filme, é muito emocionante. 

Voltando ao Tito, eu não queria me prolongar muito, mas queria lembrar que 

existe na França, eu acho importante a Comissão da Verdade divulgar um trabalho de 

uma associação chamada, vou dizer em português, é exatamente o mesmo nome em 

francês, Ação dos Cristãos para Abolição da Tortura, ACAT.  

A ACAT tem no Brasil, funciona em São Paulo. Eu tive contato com a ACAT na 

França e depois em São Paulo. Eles estão retomando uma divulgação maior, um 

trabalho mais próximo, eu não sei se o representante da ACAT o #Luiz Fabri. Eu acho 

que é um trabalho importantíssimo que a gente deveria ajudar. [Falando com alguém no 

recinto]. Queria homenagear você e o trabalho da ACAT, formidável. 

Eu gostaria de dizer que o boletim da março da ACAT na França foi para 

denunciar as torturas, a violência policial brasileira contra as populações pobres das 

favelas. Conta a história do Amarildo. 

 O título é: “Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 2016, Direitos Humanos 

20..?”. 

Essa é uma pergunta para o Brasil. Dois mil e quando? Dois mil e pontinhos. 

Porque a tortura de Tito é uma coisa do passado. A tortura dos frades dominicanos é 

uma coisa do passado, mas a tortura de Amarildo e a tortura de Zeferinos, como diz o 

Tito aqui, vários Zeferinos, ele dá uma entrevista muito bonita no exílio. E ele fala de 
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Zeferinos que conheceu na prisão. E que eram os Antonios e Zeferinos que o Esquadrão 

da Morte assassinava, o esquadrão do delegado Fleury. 

Eu queria ler, voltando à vida e à morte e à tortura de Tito, simplesmente, para 

terminar, um trecho pequeno do diário de #Magno Vilela que foi frade dominicano aqui 

no convento das Perdizes. Escapou da tortura e da prisão, fugiu do Brasil junto com 

outro frade chamado #Ratton Mascarenhas e foram para a França.  

No exílio, o Magno Vilela foi muito próximo de Tito. Eles viveram juntos dois 

anos e pouco em Paris, depois Tito foi transferido para o convênio mais próximo de 

Lyon, Saint Marie de La Tourette. O Magno anotou no diário dele, após a morte do 

Tito, uma coisa muito bonita que a gente reproduz como uma epígrafe de um dos 

capítulos.  

“Ele agora descansa em paz. Não sonhará mais com sua vida na prisão nem com 

os rostos infames de seus torturadores. Sua morte foi seu último gesto de resistência a 

opressão que pesou sobre ele. Morreu no exílio, banido pela ditadura que ele sempre 

combateu”. Isso ele anotou no diário dele no dia que soube da morte do Tito. 

Eu queria ler três frases para terminar, para não me alongar mais, do psiquiatra 

que cuidou do Tito no seu último ano de vida e que eu tive o prazer de conhecer em um 

seminário como esse na Associação Primo Levy, era um colóquio.  

Nesse colóquio, psicanalistas falavam, e ele falou sobre o caso Tito. Foi ali que 

esse livro nasceu. Porque eu fui propor uma entrevista a ele, ele aceitou a entrevista, 

depois evoluiu a ideia de não fazer só uma entrevista, mas fazer um livro. Eu passei a 

entrevistar os frades que conviveram com ele.  

O Frei Betto para nós é uma bússola, porque ele tem os livros dele já publicados. 

Tem o “Batismo de Sangue”, que foi importante para o nosso livro. Tem o “Diário de 

Fernando”, que é o diário de Frei Fernando de Brito, mas escrito por Frei Betto que foi 

lançado em 2009. Foi para nós importantíssimo para reconstituir o dia a dia de todos 

eles na prisão e que a gente usou muito no nosso livro, principalmente para esse 

capítulo da prisão. #E as cartas de Frei Betto que foram publicadas aqui e em vários 

países do mundo, além das entrevistas que ele nos deu. Generosamente nos recebeu, 

conversou conosco e tirou todas as dúvidas, leu o livro, deu opinião e foi generoso, 
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presente, atencioso o tempo inteiro e teve muita paciência com nossa demanda de 

informação.  

Eu queria ler três frases do psiquiatra que nunca tinha dado entrevista nenhuma, 

nunca tinha sido entrevistado por nenhum jornalista brasileiro, até o momento em que a 

gente começou fazer entrevistas com ele sobre o caso do Tito. Ele tinha escrito muito, 

tinha falado muito em colóquios, mas nunca tinha dado entrevistas para um livro, nem 

para jornais. 

Ele diz:  

“Tito de Alencar foi submetido a torturas de tal forma cruéis, não somente do 

ponto de vista físico, mas também no nível psíquico, foi tão humilhado, que algo nele 

estava efetivamente morto. Na aparência ele estava vivo, mas de fato era apenas um 

sobrevivente”.  

“Não há dúvida de que Tito de Alencar morreu no decorrer de suas torturas”.  

Outra frase dele que a gente tirou das entrevistas e dos textos que ele depois nos 

escreveu respondendo essas perguntas, ele diz:  

“A barbárie que leva certos homens à prática da tortura contamina 

automaticamente todos os seus contemporâneos. Ela faz de cada um de nós cúmplices 

virtuais”.  

Eu queria acabar e agradecer a vocês a atenção, agradecer pela oportunidade de a 

gente estar presente numa sessão da Comissão da Verdade que para mim, 

particularmente, para a Clarisse, é realmente muito emocionante porque tudo que a 

gente puder humildemente, e como indivíduos, como cidadãos, fazer para ajudar o 

trabalho da Comissão da Verdade, a gente vai fazer.  

Eu acho que todos os brasileiros deveriam fazer alguma coisa.  

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Para concluir, nós 

convidamos duas pessoas que expressam esse sentimento que o Frei Betto fala da 
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Teologia da Libertação, o padre #Júlio Lancelotti e a irmã Élide, italiana da 

Congregação dos Missionários Italianos Daniel Comboni. A irmã Élide é uma pessoa 

muito simples, expressiva e muito autêntica.  

Eu queria, antes, agradecer a presença da doutora Maria Luiza Bierrenbach e o 

Douglas Mansur que é outro ícone da resistência da Teologia da Libertação, da Paulinha 

Dallari e passar o microfone para irmã faz uma fala da conclusão da beleza da forma 

que a senhora vê o mundo.  

 

A SRA. ÉLIDE¿¿##- Em primeiro lugar gostaria de agradecer o deputado 

Adriano Diogo, que ontem de manhã estava presente na Missa de Domingo de Ramos e 

me convidou pessoalmente para vir hoje.  

Eu vim com muito gosto por duas coisas; primeiro para presenciar tudo aquilo 

que hoje se fala aqui, e depois para me encontrar mais uma vez com Frei Betto. Há 

muitos anos não o via. Quero agradecer por tudo isso. 

Eu já tinha assistido ao filme “Batismo de Sangue”, de Frei Tito, sei que me 

deixou quase uma semana sem dormir de tão emocionada que eu fiquei. Ele também fez 

me lembrar de outro martírio, o do Padre Ezequiel, que eu presenciei, estava com ele 

quando foi morto em 1985 em Cacoal, Rondônia. Então tudo isso me fez reviver uma 

coisa real. 

Achei muito importante que no início dessa Semana Santa, eu como religiosa, 

foi uma coisa bem colocada a data de hoje.  

Porque o Frei Tito morreu com consequência de tortura, ele morreu por 

fidelidade à sua missão. Eu o vi como a presença de Jesus Cristo, ele foi fiel à sua 

missão até dar a vida, como tantos outros, no tempo da Teologia da Libertação, que 

deram sua vida, como eu vi o Padre Ezequiel e muitos outros nativos da natividade, um 

operário lá em Goiás, e tantos outros que nós conhecemos. 

Eu diria que nosso dever é fazer memória. Mas como fazer memória?   

Nós devemos dar esse material nas mãos dos jovens.  
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O papa Francisco falou que os mártires de hoje são muito mais do que os dos 

primeiros anos da Igreja. Então, por que não apresentarmos esses mártires à juventude 

que está morrendo na periferia de droga, porque não tem um ideal, o ideal deles é só a 

droga.  

Gente, uma coisa que me faz morrer, ver tantos jovens nesses poucos dias, na 

nossa #Fazenda Da Juta, mataram cinco jovens. Três morreram de overdose, de 14, 15, 

16 anos. Outros foram mortos pela polícia, porque assaltaram, a polícia chegou lá e 

matou.  

Nós temos que fazer alguma coisa por esses jovens. Eu não saberia o que fazer, 

mas me deixa sem dormir à noite.  

 

A SRA. – Essa polícia que mata, é fruto do Esquadrão da Morte. 

 

A SRA. ÉLIDE¿¿##- É verdade que esses jovens também se colocam lá, vão 

assaltar carros. E a polícia nesse confronto, é uma coisa impressionante. 

Eu fiquei pensando em nossos jovens que recebem o ensinamento da crisma, 

porque não dar essas figuras dos novos mártires de hoje. San Sebastian morreu há 

milhares de anos, mas estamos aqui hoje para ver se nossos jovens se tocam um 

pouquinho para perceberem que há outros ideais que não a droga. 

Eu quero agradecer. O Adriano Diogo falou que eu sou muito simples, de 

verdade sou muito simples, mas vivo a realidade do nosso dia a dia e gostaria e mudar 

essa realidade. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT- Estamos encerrando. Tem 

mais livros, quem quiser autógrafos, quem quiser conversar, curtir. O Júlio vai falar? Ai 

que bom. Ele estava economizando e agora com a irmã, ele se animou.  
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O SR. PADRE JÚLIO LANCELOTTI – Eu estava sem voz, mas talvez o que 

eu vou dizer diante da irmã Élide, de quem eu sou grandessíssimo admirador, seja muito 

medíocre, mas não quero deixar de ser provocador.  

Eu queria dizer para vocês que me emocionou muito, porque eu também me 

sinto um sobrevivente. Algumas pessoas ficaram muito assustadas quando, em 2007, 

depois de tudo que eu passei, logo no início eu disse em uma missa, “Cada vez mais 

entendo o Frei Tito”. E as pessoas vieram perto de mim e disseram: “Você está ficando 

louco”, eu falei: “Não, cada vez eu entendo mais o Frei Tito”.  

Gostei muito do que diz aqui o psiquiatra: “A tortura física, mas também em 

nível psíquico, foi tão humilhado que algo nele estava efetivamente morto”.  

O Frei Tito está vivo, ele não se suicidou, ele ressuscitou. Ou como diz o Betto, 

a palavra mais certa é “transvivenciou”.  

O Frei Tito continua caminhando conosco. Eu não sei se o Betto já leu um livro 

chamado “Zelota” do Reza Aslan, ele é iraniano, e escreveu um livro chamado “Zelota” 

e chama muito a atenção porque ele é um iraniano, de origem muçulmana.  

Você deveria ler, Betto, gostaria muito de saber o que você pensa desse livro e 

eu tenho ultimamente pensado muito no Frei Tito, porque ele era meio zelota, se não 

fosse zelota inteiro. Os zelotas não eram nada menos do que os “black blocks” do tempo 

de Jesus.  

Eu tenho apanhado muito na rede de ódio que existe na internet porque hoje a 

rede também tem uma rede de ódio que tortura, destrói, machuca e mata também. Quem 

sabe agora o Marco Civil da Internet vai ajudar um pouco nisso, porque eu defendo os 

“black blocks” também.  

Jesus, quando chutou a banca dos vendedores no templo e a mesa dos cambistas, 

e jogou o dinheiro no chão, quebrou a primeira agência bancária daquele tempo, q eu 

estava no meio dos religiosos. Foi a primeira agência bancária quebrada. 

Há um célebre frade italiano chamado #Roberto Maggi, que escreveu um livro 

muito interessante que saiu agora chamado #“A Loucura de Deus”, já que a gente está 

falando de livro, estou falando de uma porção também. Nesse livro ele mostra o Cristo 
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de João que era antirreligioso, institucional, antipoder. E que chutava agência bancária e 

jogava no chão também.  

Quando você diz e o jornal da ACAT, nós estamos lançando uma camiseta e 

uma campanha: “Povo na rua, o primeiro eliminado da Copa”.  

O povo da rua de São Paulo e dos Brasil é o primeiro eliminado da Copa, está 

sendo varrido.  

Sabe, Betto, nós saímos do higienismo hostil e estamos no higienismo gentil da 

Prefeitura de São Paulo. Higienismo também, só que é mais gentil, é perfumado, ensina 

varrer para varrer os pobres, e nós vamos resistir. Não vai ter Copa. Não a Copa 

gloriosa que pensam que vão fazer e falar que o Brasil é a pátria de chuteiras. O Tito 

vive, e vai conosco resistir nas ruas, e vai gritar conosco e defender os pobres, o povo da 

rua que está sendo chutado e varrido e jogado fora. 

Os quatro primeiros presos políticos deste ano, foram quatro moradores de rua 

que por causa da sua irreverência, da sua insubmissão e da sua revolta, foram presos por 

formação de quadrilha, por destruição do patrimônio público, da paz pública e por terem 

depredado o patrimônio público. Quem faz isso tudo é o poder público e não o povo 

pobre que é submetido ao sofrimento. 

O Tito entendeu tudo isso porque ele era pobre como esse povo. A aquilo que 

diz o Boff: “Todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto”. O Tito viu a partir do 

ponto, do ponto dos pobres, dos fracos e dos pequenos. Ele não foi sozinho, mas ele 

apoiou, lutou, e sua luta não vai acabar. 

Misturando tudo eu só quero dizer finalmente a saudação, “Sempre, desde, 

abaixo e à esquerda”. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT - Para concluir mesmo, a 

ACAT, Ação dos Cristãos pela Abolição da Tortura, sua fundadora aqui no Brasil, 

Isabel Peres, obrigado Isabel.  

Depois desse chute na porta do Padre Júlio, só ouvindo e curtindo nossas 

autoras. Mãe e filha fizeram esse belíssimo livro. Muito obrigado.  
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Obrigado Betto, obrigado a todos.  

Sessão encerrada. (Palmas.) 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE E CDDPHCPQS 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

15/10/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 145ª Audiência Pública, 15 de outubro de 2014, 

Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 145ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 15 de outubro, no Auditório Teotônio Vilela, sobre o 

“Esquadrão da Morte – Um Capítulo da Violência Policial”. 

Esta audiência pública está muito bem organizada, foi muito bem estruturada, 

temos vários convidados, mas eu, tanto o deputado João Paulo Rillo e eu não 

poderíamos, como líder da bancada e membro da Comissão da Verdade, não 

poderíamos deixar de fazer esse registro da presença do Dr. Hélio Bicudo entre nós, 

com 93 anos de idade. (Palmas.)  

Ele que foi nomeado, em 1970, pelo procurador geral, para acompanhar o caso 

do Esquadrão da Morte. 

Antes de compor a Mesa, de qualquer iniciativa, eu queria pedir que todos, de 

pé, déssemos uma salva de palmas por essa pessoa maravilhosa e tão corajosa. 

(Palmas.) 

 

O SR. JOÃO PAULO RILLO – PT – A presença do Dr. Hélio Bicudo, que 

posso chamar de companheiro, de camarada, dignifica ainda os trabalhos realizados, Dr. 

Hélio, por essa grande equipe liderada pelo Adriano Diogo. 

Eles honraram a Assembleia Legislativa de São Paulo, tão desonrada, todos os 

dias, por tantas negociatas, tantas coisas ruins, tantas coisas que nada a ver têm com a 

nossa política, com a nossa causa, e a Comissão da Verdade no ano passado aqui, 

salvou a legislatura fazendo um trabalho de extrema dignidade, de dedicação imensa. 

E hoje, o senhor vem coroar esse trabalho magnífico, dando a sua colaboração 

para a reconstrução da nossa história, o estabelecimento da verdade e da nossa história. 

Então, muito obrigado pela presença do senhor aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos continuar, agora 

vamos instalar a nossa Mesa. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 2

Vou convidar uma pessoa que também faz parte da resistência popular, das 

vítimas, não digo do Esquadrão da Morte, mas dos grupos de extermínio do presente. 

Quero convidar, para compor a Mesa, em segundo lugar, a companheira Débora, de 

Santos, das Mães de Maio. (Palmas.) 

Em seguida, queria convidar a Alessandra Teixeira, jurista e socióloga, e 

pesquisadora do tema do Esquadrão da Morte. (Palmas.) 

Depois, o Luiz Malavolta, esse jornalista, esse companheiro, esse grande, grande 

militante da causa dos direitos humanos. É de Bauru, também. Só tem gente de Bauru. 

(Palmas.) 

Ricardo, venha aqui com o Malavolta, Ricardo Andreoni, desse grupo do 

Malavolta. (Palmas.) 

Está faltando o Fux e o Edson Vaz. 

Tem os exemplares do jornal das Mães de Maio. 

Está presente o Daniel Gandara D’Amico, que é o novo assessor parlamentar da 

Defensoria, que vai acompanhar as nossas sessões. 

Antes de começar, quero falar que o livro “Infância Roubada” está pronto, que 

são as crianças que foram atingidas na ditadura quando da prisão dos seus pais. Esse 

livro será lançado no dia 5 de novembro, às 19h, na Biblioteca Municipal “Mário de 

Andrade”. 

Então, o livro das crianças da ditadura está pronto e vai ser lançado. 

Sem mais delongas, agora vamos ouvir, finalmente, o Dr. Hélio Bicudo. 

Só queria ler esse trecho do livro, só consegui esta edição. Cadê aquele livro do 

Pádua Fernandes, aquela edição histórica do lançamento do livro? É de 1976, a 

primeira. 

Doutor Hélio, lhe passo este documento sobre o general Paul Aussaresses, que 

veio para o Brasil no tempo do João Batista Figueiredo. É todo o material desse general 

que veio a pedido, para junto com o Fleury, adido militar da embaixada francesa, o cara 

que montou os esquadrões da morte. Olha o livro que me referi ao senhor, dos 

esquadrões da morte na escola francesa, da FLM, que aparece naquele filme “Batalha de 

Argel”. Ele também é personagem daquele outro filme “Fora da Lei”, que ele é o 

general que reprimia a FLM, que ele veio para o Brasil para fazer isso. A filha dele 

trabalha na embaixada francesa até hoje. 

Tem a palavra o Dr. Hélio Bicudo. 
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O SR. HÉLIO BICUDO – Boa tarde. Eu recebi o convite para estar aqui com 

vocês com muita alegria, porque esse tipo de reunião é importante para que os assuntos 

não morram, mas que sempre estejam presentes na consciência de todos nós, da 

população em geral. 

Porque hoje, quem sabe o que eram os esquadrões da morte? Pouca gente. 

Então, acho que essa chamada do passado, como uma lição daquilo que se deve fazer 

para o futuro, é da maior relevância para que a sociedade cumpra com as suas 

finalidades de paz, de liberdade e democracia. 

Eu estava em casa, hoje estou mais do que aposentado, estou chegando no final 

da reta de chegada, mas é com muita satisfação que estou aqui com vocês. Se vocês 

querem um depoimento meu, eu vou dar agora. 

Lá pelos idos de 1970, mais ou menos, começaram a aparecer cadáveres na 

periferia de São Paulo, porque como a polícia estava em baixa, do ponto de vista da 

sociedade, eles precisavam fazer com que a polícia desse conta à população do que, 

realmente, eles estavam fazendo. Só que não davam, então começaram a matar 

marginais. Tiravam do Presídio Tiradentes, esse pessoal que andava na rua e tal, e 

levavam para ser mortos na periferia de São Paulo. 

Diante desse quadro, eu era, nesse tempo, procurador da Justiça de São Paulo, do 

Ministério Público, e eu fiz uma representação ao Ministério Público porque eu achava 

que ao Ministério Público incumbia fazer as investigações para saber o que realmente 

estava acontecendo além desse encontro de cadáveres na periferia de São Paulo. 

O meu primeiro requerimento foi pura e simplesmente engavetado. Passado 

algum tempo, eu voltei a fazer uma nova representação, e aí o colégio de procuradores 

de São Paulo, sob a palavra do seu procurador geral, que não me lembro mais qual era o 

nome dele. (Pausa.) Dario de Abreu Pereira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em 23 de julho de 1970. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Então, quer dizer, como eu estava fustigando o 

Ministério Público para que se fizesse uma investigação, essa investigação caiu no meu 

colo. Eles disseram: “Você que está cutucando a onça com vara curta, você vai se 

responsabilizar pela verificação desses fatos e tal e coisa”. 

Nessa ocasião me foi dado escolher dois promotores públicos para me 

auxiliarem nessa tarefa, que eu sabia que não era uma tarefa de uma pessoa só 
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conseguir. E entre aqueles que me foram concedidos, quero ressaltar o nome do Dirceu 

de Melo. 

Dirceu de Melo foi do Ministério Público, era promotor público nesse tempo, 

quando ele foi procurador da justiça ele foi para o 5º Reservado do Ministério Público, 

para o Tribunal de Justiça, foi presidente do Tribunal de Justiça. Ele foi também reitor 

da Universidade Católica de São Paulo, ele é vivo ainda, e foi, na verdade, meu braço 

direito nas apurações dos crimes praticados pelo Esquadrão da Morte. 

Nós fizemos vários procedimentos, esses procedimentos vingaram na justiça, 

houve condenações, mas essa coisa se estiola no tempo. Se me perguntarem hoje como 

era o nome das pessoas, eu vou ter dificuldades de dizer qual era o nome. Eu me lembro 

de alguns, Fininho, Fininho II, Campão, mas era por aí, eram os apelidos dos policiais 

que compunham o Esquadrão da Morte. 

E essa questão do Esquadrão da Morte que precisa ser muito bem visualizada, 

porque, na verdade, o Esquadrão da Morte buscava assassinar, primeiro, pessoas 

inocentes e depois passou a assassinar aquelas pessoas que divergiam da política 

brasileira, dos militares, porque foi na época das ditaduras militares que o Esquadrão da 

Morte floresceu e que deu conta de muitos e muitos assassinatos. 

E nós não sabíamos nem quantos poderiam ser, nem quantos eram. Nós pegamos 

apenas alguns casos, porque a finalidade era levar ao tribunal as atuações do Esquadrão 

da Morte e dos seus componentes naquele tempo, que era o Fleury, o delegado Sérgio 

Paranhos Fleury, e mais investigadores, Fininho I, não lembro o nome dele, Fininho II, 

Campão. Era ele e o irmão. Tinha Astrogildo, Correinha, que ainda é vivo, me parece. 

Parece que ele é pistoleiro lá no Paraná. 

Então, na verdade, quando eu fui designado para apurar essas questões do 

Esquadrão da Morte eu e o Dirceu sentamos, conversamos e chegamos à seguinte 

conclusão, “Vamos pegar os casos mais gritantes, porque basta dois ou três casos para 

você levar ao tribunal os componentes do Esquadrão da Morte”. Foi o que fizemos. 

Na verdade, eu não sei como esses processos terminaram. Nós fizemos algumas 

denúncias, mostrando o número de pessoas que se integravam nesse Esquadrão da 

Morte, mas eu, na verdade, perdi contato com esse processo porque eu fiquei apenas um 

ano nessas investigações. E quando chegou ao final desse ano, eu fui contatado pelo 

procurador geral da justiça, que era Oscar Xavier de Freitas, no sentido de que eu 

deveria tomar férias, sair e tal, porque ele não queria parecer que ele tinha me tirado, me 

exonerado das funções. 
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Eu disse: “Olha, Oscar, você quer me tirar, você tira, mas com a sua 

responsabilidade, e não atribuindo a terceiros o fato da minha saída”. 

E ele tergiversou e tal, não me convenceu e eu falei: “Não vou sair. Se você 

quiser me tirar, pode me tirar, porque você é o procurador geral, mas não será de acordo 

com a minha vontade”. 

Então, ele acabou tirando, porque o governo do estado de São Paulo, naquele 

tempo era o Abreu Sodré, que era, vamos dizer assim, coparticipe daquilo que o 

esquadrão estava fazendo, e o Oscar não conseguiu me segurar, e depois de um ano de 

atuação eu saí. 

Mas aquilo que nós fizemos durante esse ano foi o bastante para evidenciar 

quem era que realmente era o responsável pela atuação do Esquadrão da Morte, quais 

eram seus componentes, quais eram suas raízes, e como ele atuava, não só no Estado de 

São Paulo, no Brasil em geral. 

Então, nós fizemos alguns processos. Lembro que o primeiro processo que 

fizemos era o mais simples, era um jovem que era conhecido como Mário Ladrão e que 

ele havia sido baleado pelos policiais, mas não morreu, e foi dar com as costas na Santa 

Casa, e lá ele se recuperou e ele contou, eu tive um contato com ele, e ele contou a 

história para mim, como ele tinha sido machucado, ferido, baleado e tal, por conta dessa 

atuação do Esquadrão da Morte. 

E aí nós abrimos os espaços e pudemos apurar quem eram os membros do 

Esquadrão da Morte. O Fleury era a pessoa principal, o chefe do grupo, alguns 

investigadores, e até delegados de polícia. Não me lembro do nome de todos eles. Eles 

tinham uma pessoa que veiculava na televisão e na rádio os fatos do Esquadrão da 

Morte, era o Lírio Branco, que era um delegado de polícia que fazia o papel de Lírio 

Branco. 

De modo que a partir daí, quer dizer, das apurações, a atuação do Esquadrão da 

Morte arrefeceu e desapareceu da crônica judiciária. 

Mas os processos que nós abrimos, eu e o Dirceu de Melo, e eu também assim 

entendia, bastava levar alguns processos, porque todos seria impossível, porque o 

número de assassinatos por parte do Esquadrão da Morte, até hoje não sei qual o 

número a que chega. Naquele tempo falava-se em mil pessoas eliminadas pelo 

Esquadrão da Morte. Nunca me dei conta da realidade, da veracidade desse número, 

mas eles mataram muita gente. 
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Mataram muita gente e dispersaram os corpos por poços de água e jogavam o 

pessoal lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na vala de Perus? 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Isso mesmo. A vala de Perus, exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A vala de Perus tem 

relação? 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Tem. Até lembro que, quando estava na militância, a 

Luiza Erundina era prefeita de São Paulo, e ela mandou fazer uma investigação sobre 

essas sepulturas de Perus, e lá encontraram ossadas de pessoas que haviam sido 

assassinadas pelo Esquadrão da Morte, mas que não se sabia nem quem eram essas 

pessoas. 

Mas, então, com o aval do Ministério Público, porque eu achava que o 

Ministério Público, ao Ministério Público incumbia a tarefa de fazer essas 

investigações. Eu sempre fui muito favorável ao fato de que as investigações são 

inerentes ao Ministério Público. Dizer-se, por exemplo, como se diz agora, que o 

Ministério Público não pode investigar, é uma estultícia, não tem sentido. Porque se ele 

é o dono da ação penal, ele que vai propor a ação penal, nada mais do que ser a figura 

mais importante na apuração dos crimes que vão ser levados ao conhecimento do 

Judiciário para o devido julgamento. 

Então, eu acho que essa questão, que foi até pouco tempo muito discutida, se o 

Ministério Público pode ou não pode investigar, eu acho isso, na verdade, me desculpe a 

palavra, uma bobagem. É incito do Ministério Público a investigação. 

Eu fui promotor público no interior de São Paulo, sempre fiz investigação. Se 

você for deixar na mão da polícia, o negócio desaparece. Não tem saída. Eu acho que o 

Ministério Público, dentro das suas atribuições, deve fazer investigações para saber até 

que ponto as coisas chegam aqui no Brasil, do ponto de vista da criminalidade. 

Eu sempre fui favorável a essa atuação do Ministério Público e eu sei que cada 

vez surgem discussões sobre se o Ministério Público não pode investigar. Isso não tem o 

menor sentido. Se você pode fazer uma denúncia sem inquérito policial, por que você 

não pode investigar para cobrir as lacunas da polícia? 
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E como disse a vocês, eu fui promotor público em São Paulo e sempre 

investiguei. Investiguei porque nem sempre a polícia anda de acordo com a realidade 

brasileira. A polícia procura distorcer os fatos e tal, e as coisas dão em nada. A não ser 

que você tenha o respaldo da atuação de uma instituição como é o Ministério Público. 

Acho que o Ministério Público, é função do Ministério Público a investigação. 

Quando aconteceram os encontros de cadáveres na periferia de São Paulo, e eu 

representei ao Ministério Público para que o Ministério Público investigasse o que 

estava acontecendo, e o Ministério Público, a primeira representação foi parar numa 

gaveta e desapareceu, e tive de fazer uma nova representação, e aí me disseram:   “Você 

está cutucando a onça com vara curta, você vai investigar, porque você não vai 

encontrar nada”. Isso me foi dito inclusive por alguns membros do Ministério Público: 

“Você vai se desmoralizar e não vai encontrar uma saída para essas investigações”. 

O contrário ocorreu, porque nós conseguimos apurar. Eu acho, na primeira 

denúncia ao Poder Judiciário, nós conseguimos indicar mais de 10 policiais como 

membros do Esquadrão da Morte. Nós fizemos umas duas ou três denúncias, não sei se 

elas resultaram em alguma coisa, mas praticamente resultaram. Quer dizer, o Esquadrão 

da Morte desapareceu a partir dessas investigações. 

Eu acho importante que vocês, e o Adriano Diogo está fazendo isso, continuem 

mostrando a realidade brasileira como ela realmente é, porque daqui a pouco, eu não 

acredito, por exemplo, que, se perguntarmos a um rapaz que está no curso elementar, 

antes da universidade, ele não sabe o que foi o Esquadrão da Morte. Ninguém sabe. 

Ninguém sabe que o Esquadrão da Morte era um órgão do Estado. O Estado é que 

organizou os esquadrões da morte para cumprir, quando foi o tempo da chamada 

subversão, para cumprir o papel de algoz da subversão, que realmente foi, porque 

quantas pessoas foram assassinadas por motivos políticos pura e simplesmente. 

Eu não sei como escapei dessa história. Não sei mesmo, porque acho que, como 

tive, sabia que podia acontecer, eu fiz uma carta responsabilizando o Estado se eu fosse 

eliminado, e distribuí essa carta inclusive no exterior. E dei notícia de que tinha feito 

isso. 

Acho que foi o que, realmente, me protegeu durante essas investigações do 

Esquadrão da Morte, para poder estar aqui com vocês conversando sobre esse assunto, 

que é uma chaga da atuação do Brasil com relação à criminalidade. Não tinha nada a ver 

com o problema da criminalidade. A criminalidade era do Estado. 
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Por que o Abreu Sodré ficou meu inimigo? Porque eu estava atuando no sentido 

de encontrar uma solução a respeito do Esquadrão da Morte, e ele sabia, porque ele era 

o chefe da quadrilha, um dos chefes da quadrilha. 

Então, acho que foi importante, mas o mais importante eu acho, hoje, é isto aqui, 

estas reuniões, para reavivar a memória nossa, para que não se repita mais o que 

aconteceu no passado. 

Eu não acredito mesmo que a polícia não aja com o mesmo autoritarismo que 

agia antigamente, mas eu acho que eles têm de ter muito mais cuidado no uso da 

arbitrariedade, no uso do autoritarismo, do que realmente teriam, se não tivesse sido 

feito nada a respeito. Porque, na medida em que você der liberdade, entre aspas, não é 

bem liberdade, liberdade não é contra a lei, mas é a favor da lei, se você der à polícia a 

autonomia exclusiva para a apuração de fatos criminosos, eu acho que nós estaríamos 

marcando passo, sem a menor possibilidade de encontrar, não digo solução, porque para 

isso não existe solução, existe a solução que é a educação do povo, mas até chegarmos 

lá acho que já fomos embora. 

Eu fico por aqui. Se vocês quiserem fazer perguntas, evidentemente que vocês 

podem fazer. Se eu souber responder, eu responderei. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor, eu tenho uma 

pergunta do Nego Sete, e também teria uma pergunta, quando o senhor foi lá com Dom 

Paulo nos visitar, Amelinha estava lá, o César, o Ivan, quando o senhor foi retirar alguns 

documentos, que agora nós estamos publicando. Mas como a Mesa está longa, eu 

queria, se o senhor puder ficar mais um pouco, a gente dá uma rodada e aí o senhor 

volta. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Só queria dizer mais uma coisa. Essa questão, por 

exemplo, da investigação, não era uma coisa simples. No Ministério Público eu fiz duas 

representações. Na segunda representação o procurador geral, que era o Dario Abreu 

Pereira, me disse: “Você está cutucando a onça com vara curta, você vai se 

responsabilizar pelas investigações”. 

Não foi como, vamos dizer assim, uma atuação prevista para realmente você 

encontrar uma solução, porque se acreditava que não se iria encontrar nenhuma solução 

para essa questão do Esquadrão da Morte, e a coisa ia morrer no espaço e tal. 
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Eu lembro que até um dos procuradores da justiça do interior me disse: “Você 

está se metendo num beco sem saída, porque você não vai apurar nada e você vai se 

desmoralizar”. Eu disse: “Não, eu vou fazer e vou mostrar para você que não é um beco 

sem saída. Acho que o beco sem saída é aquele em que o governo se meteu, 

favorecendo e instrumentalizando a atuação”. 

Porque o Fleury, por exemplo, ele era considerado o homem símbolo da 

repressão na ditadura militar. Quando estava nessas investigações, eu fui convidado por 

um coronel, que era o responsável pela segurança da área de São Paulo, lembro o 

sobrenome dele, coronel Faustini e ele me convidou para uma conversa, fui, conversei, 

expliquei a ele o que era e tal, e ele: “Não, você está desmoralizando o país perante a 

opinião pública internacional”. Eu disse: “Não, isso não desmoraliza coisa nenhuma. 

Acho que é uma maneira de você levar esses fatos ao conhecimento da sociedade para 

que a sociedade tenha, vamos dizer assim, raízes a fim de atuar em consequência”. 

E assim eu fiz. Pode-se dizer que, leviandade ou não, eu nunca medi muito 

consequências pessoais para minha atuação como membro do Ministério Público. 

Nunca. Eu acho que membro do Ministério Público deve atuar, deve investigar, porque 

se não atuar e não investigar, a ação penal é uma grande mentira. 

Eu acho, há pouco tempo se discutiu isso na própria Assembleia Legislativa, 

porque tem, de vez em quando aparece uma proposta para tirar do Ministério Público a 

função investigatória, quando a função investigatória é precípua do membro do 

Ministério Público. 

Me lembro, quando era promotor de primeira instância, a mais nova, eu ficava 

cutucando, procurando coisas para denunciar ao juiz. Então, quer dizer, isso não vale 

nada? Como não vale. Você não pode impedir que o Ministério Público atue, que o 

Ministério Público investigue, porque não há sobreposição nenhuma sobre a atividade 

policial. Porque a polícia pode não apurar e o Ministério Público pode apurar, de modo 

que foi uma coisa que sempre fiz, na minha carreira, foi atuar nesse sentido. 

Não estou aqui apenas como um fantoche da polícia. Estou aqui como 

representante da sociedade, e como tal, quero mostrar à sociedade os seus malfeitos. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora nós vamos entrar 

numa sucessão de depoimentos, de fatos, e até a hora que o senhor puder permanecer 

entre a gente, e se o senhor quiser solicitar a palavra para comentar de coisas que o 
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senhor vier a lembrar, porque são tudo coisas relativas a esse caso, o senhor fique à 

vontade. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Vou tomar a palavra, então, para dizer o seguinte. 

Quando estava fazendo as investigações do Esquadrão da Morte, Dom Paulo Evaristo 

foi designado como vigário geral de São Paulo, e eu recebi o cartão do Dom Paulo 

Evaristo, confiante na minha atuação, e dizendo, incentivando que eu continuasse nessas 

apurações. 

Esse cartão está dentro de uma documentação que eu doei à PUC, a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo. Eu doei à PUC a minha biblioteca e toda a minha 

documentação, tudo aquilo que eu tinha, esse negócio de esquadrão. Está tudo lá. 

E o Dom Paulo Evaristo foi a primeira pessoa de nível que realmente apoiou a 

minha atuação. Quando eu recebi aquele cartão, pensei: “Não é possível”. 

E aí, Dom Paulo Evaristo me designou como membro da justiça e paz, da 

Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese, e eu fui membro até há pouco tempo, quando 

se extinguiu a Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo, que fez, na 

verdade, um belíssimo trabalho de investigação e de revivência da memória, que precisa 

ser feita. 

Eu acho que o Adriano está perfeitamente na sua atuação, porque a memória 

daquilo que nós vivemos ela é o alicerce da nossa atuação futura em prol da paz e da 

liberdade e da democracia. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor Hélio, como Dom 

Paulo Evaristo não pôde vir, ele mandou um representante dele, o Fernando Altemeyer, 

que é professor da PUC, foi o maior incentivador que eu tive para fazer, foi um 

discípulo de Dom Paulo. Ele não é da Comissão da Verdade da PUC, mas ele me leva 

todo dia lá para fazer Comissão da Verdade. O maior incentivador da Comissão da 

Verdade é o Fernando. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Tem uma outra coisa que queria contar para vocês. 

É exatamente de Dom Paulo Evaristo. 

O Dom Paulo Evaristo incentivou as investigações contra o Esquadrão da Morte 

e a publicação deste livro aqui nós devemos ao Dom Paulo Evaristo. (Palmas.) Porque 

quando eu fiz o livro do Esquadrão da Morte eu era repórter, era jornalista do 
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“Estadão”, e eu tinha os originais na mão e queria transformar isso numa publicação, 

para que tivesse maior divulgação. 

E Dom Paulo disse para mim: “Hélio, você procura as entidades ligadas à Igreja, 

o pessoal lá de Petrópolis e tal e coisa”. 

Foi engraçado porque quando eu procurei esse pessoal de Petrópolis, não me 

lembro do diretor dessa, da “Vozes”, eu fui falar com o pessoal da “Vozes”, que era um 

frade, e ele me disse: “Não, porque isso é negócio político, e nós somos uma editora e 

tal”. E ele fez a proposta mais indecente, desculpe a palavra, que se possa imaginar. Ele 

me disse: “Nós vamos autorizar desde que o senhor permita que esse manuscrito seja, 

antes, liberado para a Polícia Civil”. Quer dizer, não ia publicar coisa nenhuma. 

Aí, vai para lá, vai para cá e tal, esse pessoal da “Vozes” me deu essa notícia 

triste, e eu voltei depois de algum tempo com Dom Paulo. Com Dom Paulo ele disse: 

“Tudo bem, não tem problema, nós vamos publicar”. 

E realmente publicou, sendo que quando ele publicou, evidentemente que o 

pessoal já queria tirar, mas nós pegamos nos tribunais e levamos para a Cúria toda a 

edição, e o Dom Paulo mandou distribuir para as universidades, para as escolas e tal, de 

maneira que quando a Polícia Federal me chamou, para saber por que eu estava fazendo 

esse livro, ele já era de domínio público e eu não tinha mais nada que falar. Eu disse ao 

delegado: “Já está no domínio público”. 

E isso, diante de atuação claríssima de Dom Paulo. Foi Dom Paulo o responsável 

pela divulgação. Este livro aqui teve 10 edições. Esta é a segunda edição. Hoje até a 

capa é diferente. Esta é a décima edição, a atual. 

Então, quer dizer, acho que Dom Paulo merece, de todos nós, muito obrigado 

pelo que ele fez durante a gestão dele na Arquidiocese de São Paulo, em benefício dos 

direitos humanos. Dom Paulo foi, realmente, o cardeal dos direitos humanos em São 

Paulo. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não é à toa que a 

inquisição cassou ele, Dr. Hélio. 

Agora vamos prosseguir, passar a emoção. Tem a palavra, Alessandra Teixeira. 

 

A SRA. ALESSANDRA TEIXEIRA – Boa tarde a todos, a todas. Queria 

agradecer o convite da Comissão da Verdade, agradecer ao deputado, agradecer à 

Amelinha, minha companheira de lutas, cumprimentar a Mesa, cumprimentar a Débora 
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que já esteve comigo em alguns momentos, manifestar a minha honra de estar aqui ao 

lado do Dr. Hélio que, de fato, é o personagem mais importante e mais significativo 

dessa história do Esquadrão da Morte paulista, e sem dúvida é a peça principal para 

todos os pesquisadores, ou as pessoas que tentam entender o fenômeno, ele é a principal 

fonte e a fonte mais qualificada, e também a pessoa responsável, senão pela punição 

final, porque conversávamos até sobre isso, não sabemos se, de fato, esses agentes 

policiais foram punidos, e certamente sabemos que os principais mentores do esquadrão 

nunca foram punidos, mas ao menos levar essa questão a público e iniciar, além das 

investigações, alguns processos criminais. 

A minha fala hoje aqui vai no sentido de contextualizar um pouco o fenômeno 

do Esquadrão. Na verdade, os fenômenos dos esquadrões, porque o Esquadrão da 

Morte, os esquadrões da morte, foram fenômenos que aconteceram em diferentes 

estados do país, nas principais capitais. 

Primeiro, a primeira manifestação do Esquadrão da Morte foi no Rio de Janeiro, 

no final dos anos 1950, num período ainda que precede a ditadura militar, e seguiu a ele 

São Paulo, Espírito Santo e algumas outras capitais até meados dos anos 1970. 

No entanto, embora diversas experiências, elas eram unificadas pelo fato de 

representarem a expressão maior, mais organizada, ritualizada e institucionalizada da 

violência policial e legal promovida no país. E em todas essas manifestações, em todos 

esses estados, ela ter, efetivamente, representado a política de segurança pública adotada 

oficialmente por esses estados. 

Vou me centrar mais em São Paulo porque, enfim, é também, não obstante o 

trabalho do Dr. Hélio, o caso do esquadrão paulista é menos falado, foi menos debatido 

do que o carioca. A imprensa carioca, de um modo ou de outro, na época, ela foi muito 

mais presente do que a imprensa paulista. Então, de fato, o fenômeno do esquadrão 

paulista é mais obscurecido numa discussão nacional. 

A gente pode definir, a gente pode simplificadamente dizer que o fenômeno do 

esquadrão em São Paulo consistiu na execução de civis, de modo brutal e ritualizado, 

por policiais civis, entre aos anos de 1968 e 1971. 

A exemplo do fenômeno carioca, essa execução era feita de maneira sistemática, 

execução de suspeitos e de presos. No caso de presos, eram retirados esses presos das 

unidades prisionais, no caso de São Paulo, do Presídio Tiradentes, a partir de 

procedimentos determinados.  
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Havia o sequestro, o espancamento, a tortura, seguida de rajadas de tiros, por 

vezes dezenas, por vezes centenas, em muitos casos desferidos pelas costas.  

O ritual se encerrava com o corpo sendo abandonado, mas não ocultado, em 

locais ermos, em São Paulo na periferia, no Rio de Janeiro muito expressivamente na 

Baixada Fluminense, e o fato encerrava-se mesmo com um telefonema de um relações 

públicas do esquadrão, que em São Paulo era chamado de Lírio Branco, e no Rio de 

Janeiro de Rosa Vermelha. Ele telefonava, em geral, para a imprensa. Por isso ele era o 

relações públicas. 

No caso do esquadrão paulista, de fato há um contexto que o Dr. Hélio menciona 

aqui, que é o próprio contexto da militarização brasileira. Então, quer dizer, o Golpe é 

de 1964, o fenômeno começa em 1968. Ainda antes do Golpe, o que a gente assistia, 

sobretudo em São Paulo, era uma situação de crise entre as duas polícias, a Polícia Civil 

e a Força Pública, que ainda não havia sido criada a Polícia Militar. E, de fato, havia, 

por parte da Polícia Civil, um descrédito muito grande na sociedade. Já havia toda essa 

ideia de uma ineficiência, também de uma corrupção. 

É claro que nesse contexto é possível, sim, pensar numa interpretação, numa 

linha de interpretação possível, como a emergência do Esquadrão, como uma forma de 

fazer, mostrar força, mostrar trabalho. 

No entanto, é o próprio Dr. Hélio que nos esclarece, nas suas investigações, a 

relação direta que existia entre a execução, entre as pessoas executadas e o tráfico de 

drogas, a prostituição, enfim, economias criminais.  

Havia uma relação direta entre as pessoas que eram executadas, pretensamente 

por uma forma de justiçamento e limpeza social e, na verdade, interesses espúrios da 

corporação, e de membros da corporação, com o crime, ou seja, a corrupção e a 

extorsão.  

Isso não é algo banal e acho que é algo que deveria ser muito mencionado nessas 

experiências, e no Rio de Janeiro igualmente. 

O esquadrão é criado em 1958 pelo chefe da polícia especial do Rio de Janeiro, 

que era já um militar à época, chamado (ininteligível), e esse militar também era 

profundamente conhecido pelas suas ligações com o jogo do bicho. Então, também as 

execuções naquele estado atendiam a essa economia certa. 

E com isso quero fazer uma colocação aqui que acho fundamental para 

entendermos a violência institucional no país, e a violência policial especialmente, que é 
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quebrar um certo consenso que existe, que entre a violência e a corrupção não existe 

uma continuidade, que são fenômenos distintos. É assim que se representa geralmente. 

Aqui é muito comum a gente ouvir isso na opinião pública, no senso comum 

que, por exemplo, a Polícia Militar é uma polícia violenta, mas ela não é corrupta. Isso 

está no senso comum. E a gente vai ver, vou falar um pouco da Rota também, que é 

criada após, já com o fim do esquadrão, e a gente vai ver que, de fato, não só com a 

Polícia Civil, mas com a Polícia Militar, o fenômeno se repete. 

A violência e a corrupção andam lado a lado, são formas espúrias de abusar de 

um determinado poder, que é conferido legitimamente, mas que é usado de uma 

maneira usurpadora. 

Sobre a criação, específica, do esquadrão, a versão que é mais falada data de 

dezembro de 1968, quando um suposto bandido de nome Saponga entrou em 

enfrentamento com um investigador chamado Davi Romero Parré, que era um policial 

do DEIC, vindo, portanto, esse Davi Parré, a falecer. 

Nesse momento os policiais do DEIC teriam jurado a morte de Saponga, 

pronunciando a sentença que marcaria o grupo: “Para cada policial morto, 10 bandidos 

hão de morrer”. 

Eu trouxe isso porque quando eu trabalhei na minha tese, eu não trabalhei só 

com a violência do esquadrão, eu trabalhei com toda violência institucional dos anos 

1930 para cá, eu conversei com algumas pessoas de 70 anos, 60 anos, 80 anos, e nessa 

memória coletiva, quando eu falava: “Você lembra do Esquadrão?”, o que me falavam 

era: “Eu lembro, era aquele grupo que falava: ‘“Para cada policial morto, 10 pessoas 

vão morrer’.” 

Então, de fato, isso foi alguma coisa que ficou marcada, que foi o que a 

imprensa acabou por noticiar. Então, quer dizer, uma forma de justiçamento também 

que guarda uma semelhança com o caso carioca, quando aí já alguns anos depois morre 

um policial importante, que é o Milton Le Cocq, que é formada a “Scuderie Le Cocq”, 

mas é como eu disse, quer dizer, por trás desse pretenso, essa pretensa vingança policial 

e limpeza social, havia, sem dúvida, essas ligações que o Dr. Hélio tão bem pôde 

demonstrar nas suas investigações. 

E eu diria que, de fato, esse foi o ponto, talvez, fundamental para o seu 

afastamento, porque, que ela era uma política de estado, isso era explícito, com apoio 

muito claro do governador Sodré e também do seu secretário de Segurança, Hely Lopes 

Meirelles, que é um famoso, já falecido, mas famoso administrativista, que é estudado 
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em todas as faculdades e todos os cursos de direito, mas cujo passado, obviamente, nós 

não conhecemos. Mais um problema com relação à memória. (Palmas.) 

De fato, havia esse apoio, de fato, o delegado Fleury era a peça chave que 

demonstrava alguma coisa muito importante, porque, ao mesmo tempo que ele estava à 

frente do esquadrão, ele também estava à frente da repressão política. Ele era, de fato, 

aquele a operar a mais bruta repressão do DOPS e do DOI-CODI, o que mostra, de fato, 

aquela frase que a gente deve sempre lembrar, que todo preso é um preso político, e que 

toda vítima do Estado é uma vítima política. Qual a diferença, então, entre o preso 

comum e o preso político, entre a criminalidade e a resistência? Os métodos de 

enfrentamento são os mesmos, os mesmos autoritários, enfim. 

Então, de fato, isso foi o que me chamou bastante a atenção no levantamento, 

tanto do caso paulista quanto do caso do Rio de Janeiro, essa conexão com as 

economias criminais, que também foram fundamentais para levar ao fim desses 

agrupamentos. Quer dizer, para além das punições que, se houveram, foram a pessoas 

menos importantes, quer dizer, esses investigadores que nós falamos aqui, Fininho, 

quem era ele perto de um Abreu Sodré, de um Hely Lopes Meirelles, de um Sérgio 

Paranhos Fleury? Obviamente, então, de fato, a institucionalização desses fenômenos 

vem a partir dessas manifestações, do fato de que não só essas pessoas não são punidas, 

como até são premiadas. 

No caso do Rio de Janeiro, o grupo de policiais que promovia os principais 

ataques foi, efetivamente, alçado a uma grande promoção. Eles passaram a ser 

chamados “Os 12 Homens de Ouro”, passaram a receber mais na polícia, a ter uma 

cobertura. Então, de fato, mostra essa institucionalização do fenômeno e a maneira 

como o Estado brasileiro abraçou esses abusos como uma política de estado. 

E depois? Acho que essa é a pergunta que talvez seja muito importante ser feita. 

O fenômeno do esquadrão se encerra nele próprio? E a gente sabe que não. Durante, 

exatamente durante a existência do Esquadrão da Morte, a Polícia Militar de São Paulo, 

e não só a Polícia Militar de São Paulo, todas as polícias militares são criadas, portanto, 

pelo regime militar, como forças ambivalentes, que ao mesmo tempo que é ligada ao 

exército nacional, e que estão encarregadas da repressão política, estão encarregadas da 

segurança pública, o que já está demonstrado esse projeto político da ditadura. 

No contexto da Polícia Militar a violência institucional ganhou ainda mais 

legitimidade, e eu diria, de uma certa forma houve até uma comunicação entre um 

fenômeno e outro. A Polícia Militar herdou também, da Polícia Civil, os métodos, 
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aquilo que há de pior, quer dizer, seus métodos, além de violentos, corruptos, e 

ganhando uma legitimidade ainda maior do que a Polícia Civil, porque ela era, de fato, a 

grande força de segurança nacional. 

E a Rota é criada, ainda no contexto da ditadura militar, Rondas Ostensivas 

Tobias de Aguiar, que foi concebida como uma unidade de choque, fortemente armada 

para combater a resistência, e ao mesmo tempo também, transpondo essa truculência, 

para atuar, após a revogação do AI-5, junto à criminalidade comum. 

Vocês devem conhecer o trabalho do Caco Barcellos, já nos anos 1990, que 

resolve investigar exatamente os homicídios cometidos pela Rota. E é interessante, 

porque é possível a gente observar uma linha de continuidade entre o esquadrão e a 

Rota. 

Então, dos oito mil homicídios cometidos pela PM entre 1970 e 1991, o que o 

Caco Barcellos... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, queria que a 

senhora pudesse discorrer com bastante precisão essa passagem, que é muito 

importante. 

 

A SRA. ALESSANDRA TEIXEIRA – Enfim, desses oito mil homicídios, que 

está tudo documentado, acho leitura obrigatória, o que o Caco Barcellos consegue 

demonstrar são práticas que vão possuir uma semelhança importante com o fenômeno 

do esquadrão. Ou seja, a execução sem resistência, um suposto confronto, mas que as 

provas não conseguiam demonstrar essa resistência. E, no entanto, eram todos 

tipificados, como ainda são hoje, em 2014, resistência seguida de morte, e não 

homicídio. Havia uma inviabilização completa do exame pericial e da coleta de provas 

pela manipulação do local do crime. 

Outra prática que ocorre até hoje, ou muitas vezes, os mortos eram levados pela 

polícia, os que já, alegadamente não mortos, para o pronto-socorro, e no caminho 

faleciam, ou seja, não se aguardava o resgate pelo serviço de saúde. 

O perfil das vítimas também é um perfil marcadamente composto, era composto 

de homens, negros, muito jovens, menores de 21 anos, trabalhadores sem 

especialização, com escolarização precária, baixa renda, moradores da periferia e, isso é 

o mais importante, muitos deles, tal como no fenômeno do esquadrão, muitos deles com 

ligações com o tráfico de drogas. 
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E que ligação é essa? Acho que essa é a questão, é isso que é necessário analisar. 

Tanto aqui quanto lá no esquadrão, havia fortes indícios que essas execuções, muitas 

delas, se tratavam ou de queima de arquivo, ou de, efetivamente, execução de rivais, de 

grupos rivais. 

Há, na verdade, uma continuidade, só que em outros patamares, agora a partir de 

uma polícia que além de polícia é, efetivamente, uma força ligada ao exército, que foi, 

na sua concepção, pensada para atuar na repressão à resistência. 

Com a redemocratização, e aí a gente vê de 1970 a 1991, o período da 

redemocratização, com a redemocratização não ocorre, infelizmente, um refreamento 

desses fenômenos. Os anos 1980 são marcados, ao mesmo tempo, pelo apogeu das 

execuções sumárias nas periferias, os linchamentos, as chacinas, mas ao mesmo tempo 

há também uma intensificação da violência na gestão cotidiana do crime urbano. A 

letalidade policial passa a dizer respeito, de uma maneira expressiva, a esse suposto 

enfrentamento cotidiano, ao lado da existência dos grupos de extermínio. 

Então, vocês veem que fica mais complexo ainda esse fenômeno da violência 

policial, e ganha um outro estatuto. Pese o fato de que no período da redemocratização, 

algumas iniciativas de alguns governos, como o Franco Montoro e o primeiro mandato 

do governador Mário Covas, houve uma tentativa de refrear esse fenômeno e, portanto, 

houve, e que produziu efeitos, produziu uma redução concreta nesses períodos de 

mortes de civis, mas pese esses pequenos momentos, é possível dizer que dos anos 1980 

para cá o que nós assistimos é uma escalada absurda da letalidade policial, e da 

violência, de um modo geral, policial. 

E não procede uma interpretação que atribui o aumento da violência urbana, 

portanto, como aumenta a violência do crime, aumenta a violência do Estado. Essa é 

uma versão que é muito repetida pelos governantes, pelo senso comum, mas a gente 

consegue demonstrar justamente o contrário. 

Quando o fenômeno do esquadrão desponta, o crime em São Paulo não era da 

violência que ele é hoje. O roubo, que é possível dizer que é um crime violento, mas em 

termos, porque existe o roubo armado e existe o roubo do trombadinha, mesmo esse 

roubo nos anos 1960 era, ele era cometido em percentuais muito baixos, e com o tempo, 

sim, você começa a ter um aumento. Mas o que precede? A violência institucional. 

A violência do Estado, a violência desses agentes policiais antecede à própria 

violência do crime. Isso eu acho um fenômeno que a gente precisa observar. 
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Aí vou trazer rapidamente alguns dados recentes para a gente ter uma dimensão. 

No fim do governo Montoro, portanto, com o governo Quércia e o governo Fleury, 

esses dois mandatos, de 1987 a 1992, na verdade o Fleury até teria um mandato maior, a 

violência policial, o número de mortes aumentou em 389% no estado de São Paulo. 

Saltou de 293 pessoas oficialmente pela Polícia Militar em 1987, para 1.226 pessoas 

mortas em 1992. Esse é um dado da Anistia Internacional, que foi realizado em razão do 

massacre do Carandiru, em 1992, que não estão contabilizados aqui os 111, certamente. 

É mais, e com certeza é mais, porque aqui são, até para a gente descobrir, esses 

dados provavelmente são os dados de homicídio, mas aqueles famosos dados de 

resistência seguida de morte, que não são contabilizados como homicídio, esses dados, 

de fato, são aqueles que fazem esses percentuais virarem muito mais exponenciais. 

Entre 2000 e 2009, segundo o mapa do extermínio, foram mortos no estado de 

São Paulo 5.414 civis, e 4.345 foram feridos. Embora os dois números sejam altos, 

observem, os números de mortos são superiores, o que é algo, no mínimo, curioso, se 

você entende que não está numa guerra, e sim numa política de segurança. 

Para a gente ter uma ideia, em Nova Iorque, entre 1993 e 2002, um período até 

maior, morreram 196 pessoas, em confronto com a polícia, e 390 ficaram feridas, um 

número maior de feridos. 

Em 2006, que a Débora deve trazer aqui, um ano muito sangrento, em que em 

poucos dias quase 500 jovens foram mortos nas periferias da capital e da grande São 

Paulo, numa ação, no mínimo, tenebrosa, que permanece sem punição até hoje. 

Após essa alta há uma contínua, há um contínuo crescimento, o ano de 2013 teve 

uma sutil, porém importante, queda, que foi atribuída a uma medida que foi tomada pela 

Secretaria de Segurança, que foi a proibição dos policiais militares de prestarem o 

socorro, que foi muito polemizada à época, recebeu inclusive medidas judiciais 

contrárias, mas que eu acredito que foi responsável pela redução, porque foi a única 

medida adotada. 

Não obstante isso, no ano de 2014 nós já tivemos um aumento em 85% o 

número de mortos em relação ao ano passado, número de mortos pela polícia. 

A odiosa sigla resistência seguida de morte, que é, lembrando, uma categoria 

antijurídica, não existe esse crime, não existe essa explicação jurídica, o que existe é um 

crime de homicídio, ponto, e não um crime de roubo com morte, que é assim que é 

classificado. Então, no estado de São Paulo, entre 2003 e 2009, 2.176 pessoas morreram 

sob essa classificação. 
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E aí, vou encerrar, Dr. Hélio, com um diálogo com o senhor, sobre o Ministério 

Público. Se todos fossem iguais a você, acho que, concordo plenamente com o senhor 

sobre o Ministério Público, acho, sim, que é um órgão que deveria, ainda que não 

sozinho, conduzir, porque ele precisaria de um apoio técnico. Mas o que nós temos, não 

só por parte do Ministério Público, mas principalmente por ele, porque é o titular da 

ação penal, mas também por parte da justiça, é sistematicamente uma legitimação 

desses fenômenos. 

Então, em 1996, isso também tem de ser dito, foi finalmente aprovada uma lei, 

de autoria do Dr. Hélio Bicudo, que finalmente fez com que os crimes cometidos por 

policiais militares, embora o seu projeto era para todos os crimes, a aprovação foi só 

para homicídio doloso, em 1996 finalmente, portanto, essa lei é parcialmente aprovada, 

e a competência sai da justiça militar e vai para a justiça comum. 

Bom, era o momento dos promotores agirem. Beatriz Afonso, que foi a sua 

assessoria, fez um estudo, portanto, trabalhando com os inquéritos policiais por 

homicídios provocados por policiais entre 1996 e 1999, a partir dos registros da 

Ouvidoria. E qual foi o resultado, assustador?  

Em 72,5% dos casos o Ministério Público pedia o arquivamento. Alguns casos, 

com palavras, com frases maravilhosas como eliminou, devia ganhar uma medalha. Ou, 

um caso que li, recente, acho que saiu no jornal, que o rapaz não morreu, mas ele ficou 

seriamente machucado, e aí ele falou: “Minha dica, melhore a sua mira”. Isso está no 

pedido de arquivamento. Só que são 72%. É o Zagalo, que até foi... enfim. 

Mas a gente não tem um caso emblemático, enfim, tem todos, a gente tem a 

imensa maioria, e um estudo que precisa ser feito também, e os casos que são 

efetivamente denunciados, quantos deles são condenados? 

Eu assisti a diversos julgamentos no Tribunal do Júri em que os promotores 

pediam a absolvição. E quando o promotor pede a absolvição, o senhor sabe, é a mesma 

coisa que você dar a própria sentença absolutória. 

Mas aí nós podemos pensar que a lei tinha acabado de ser aprovada, quem sabe 

10 anos depois. Aí a Universidade Federal de São Carlos fez uma pesquisa 10 anos 

depois, também com os mesmos arquivos da Ouvidoria. E qual foi o resultado? 

Praticamente o mesmo, até meio por cento pior, 73% dos inquéritos, o Ministério 

Público pediu a absolvição, pediu arquivamento. 
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 E, também, revelando o perfil desses indivíduos, o mesmo perfil do Esquadrão 

da Morte, da Rota, jovens, homens, entre 15 e 29 anos, negros, escolarização precária, 

formação incompleta. 

Com isso, eu, na verdade, encerro, e acabei não falando uma coisa que queria 

falar muito, que é parabenizar esta Comissão, que é, de fato, nesta Assembleia, que cada 

vez mais se torna um retrato triste do nosso estado, mas ela se torna um reflexo, em que 

a violência se torna a principal propaganda dos parlamentares que aqui foram eleitos, 

democraticamente, esta comissão é uma alegria, uma esperança, principalmente porque 

ela dá o recado que o Brasil tão pouco conhece, que é vamos conhecer a História, que 

sem conhecer a história a gente não consegue avançar em absolutamente nada. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Poderia ler, por favor, 

para constar no seu depoimento? 

 

A SRA. ALESSANDRA TEIXEIRA – Lírio Branco eram dois delegados, 

Ernesto Milton Dias e Alberto Barbour. Alguém sabe se eles estão vivos? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Barbour. Depois a gente 

vê. 

Vamos pôr uma pimentinha aqui. Minha amiga pimentinha, Débora. 

 

A SRA. DÉBORA MARIA DA SILVA – Boa tarde a todos e a todas. Quero 

cumprimentar esta rica Mesa, na presença do deputado Adriano Diogo, e também na 

presença do Dr. Hélio Bicudo, o professor Hélio Bicudo, para mim. 

E é uma aula que a gente vai assistindo aqui com as suas palavras, Dr. Hélio, e 

também com a riqueza de detalhes que a Alessandra traz. 

Eu sou Débora, sou a coordenadora e fundadora do movimento Mães de Maio, 

sou mãe de vítima dos crimes de maio de 2006, mas também sou irmã de um 

desaparecido do tempo do Esquadrão da Morte, porque ele poderia ter cessado de atuar 

aqui na grande São Paulo, mas ele ficou ainda pertinente na Baixada Santista, tendo em 

vista que o meu irmão foi uma dessas vítimas. 
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A gente escutava, ao longo dos anos, os rádios notificarem que acharam mais um 

presunto no mar, nos mangues. Geralmente era nos mangues que eles jogavam os 

corpos, com tiro na nuca. 

E quando eles viram que já estava muito macabro esse modus operandi deles, 

eles começaram a fazer cortes na barriga e jogavam na maré. Meu irmão foi uma dessas 

vítimas. A gente tem depoimento, após o empregado de um cabo ser exonerado do 

cargo, porque ele era vigilante, e ele começou a contar o que acontecia e o cabo 

colocava os meninos dentro da viatura, depois desovava, matava e desovava com corte 

na barriga. E ele conta, com riqueza de detalhes, nessa época que o meu irmão 

desapareceu. 

Então, tenho certeza que meu irmão está embaixo das águas do mangue lá de 

São Vicente. O nome do meu irmão era Nicodemos Justiniano da Silva. Ele, quando 

desapareceu, tinha 25 anos, e foi no dia 17 de abril de 1982. 

Inclusive, a foto acabou ficando dentro da minha mochila, deve ter ficado no 

gabinete, porque tirei a xerox e deixei lá, uma pequena fotografia, uma relíquia, porque 

a minha família é de pessoas cristãs e meu pai não aceitava tocar no assunto do 

desaparecimento do meu irmão, mas eu, como sempre fui bem atuante, eu desafiei meus 

pais e saí em busca do meu irmão. 

E qual foi a minha surpresa? Eu fui atrás de um pessoal que tinha visto o meu 

irmão ser preso. Meu irmão apareceu nessa casa algemado e a pessoa fala, com riqueza 

de detalhes, que roupa meu irmão estava. Naquela época meu irmão usava aqueles 

Kichute, era prática dos meninos, hoje é tênis, mas naquela época era Kichute, e uma 

camisa que quem deu para ele fui eu, aquela camisa USTop. E foi com essas roupas que 

meu irmão sumiu, e com os documentos. Ele estaca com documento quando saiu de 

casa. Foi muito rápido o sumiço dele. 

E depois caiu no arquivamento, e depois a minha família colocou uma pedra e 

ficou nesse silêncio sepulcral até o dia de hoje. Para eu poder pegar alguns vestígios 

para trazer aqui sobre meu irmão, a minha mãe acabou caindo de cama. Ela não aceitava 

eu mexer na pasta. Mas já deixei outras irmãs incumbidas de pegar tudo que a gente 

tem, porque a gente tem várias matérias da época do desaparecimento dele.  

Enfim, eu tenho lutado, corrido atrás, e para mim é muito significante e honroso 

tocar nesse assunto, sobre o desaparecimento do meu irmão, porque meu pai não 

deixava eu falar, e ele está sabendo que vim para São Paulo para tocar no assunto do 

desaparecimento do meu irmão. 
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Quando a gente vê um raio cair na nossa porta, no nosso telhado, mais de uma 

vez, a gente cai para a militância. Logo após o desaparecimento do meu irmão, houve o 

homicídio do pai dos meus filhos, por grupo de extermínio. Ele é maciço na Baixada 

Santista. 

O pai dos meus filhos desapareceu há 23 anos, e foi encontrado na mão da 

polícia, a polícia levou ele para o pronto-socorro dizendo que ele estava tendo uma 

overdose, e logo em seguida ele faleceu na Santa Casa de Santos. 

Quando liberaram o corpo dele, eu me conduzi ao IML e o médico legista 

conversou comigo e falou, com riqueza de detalhes: “Seu marido usava droga? O exame 

necroscópico que nós fizemos deu overdose”. Eu falei: “Não. Eu não acredito que foi 

overdose”. “Nós encontramos ele na mão da polícia”. E comecei a insistir, ele recolheu 

o corpo, que já estava liberado, e fizeram a autópsia, que era o que eu exigia. E qual foi 

a surpresa, que era a surpresa que nós esperávamos? Traumatismo craniano e fratura 

exposta no braço direito. 

Para ver a intervenção que os policiais fazem também no exame cadavérico. Isso 

é realidade. E aí liberaram o corpo dele para o sepultamento. Mesmo assim caiu no 

arquivamento. 

Em 2006 a vítima foi meu filho, a mais crucial. Eu vi minha mãe ficar esperando 

a justiça sentada no sofá, eu vi a minha sogra calada, não tocar no assunto, mas quando 

me deparei com a morte do meu filho, eu tinha de reagir, para não ver um neto, para não 

ver um neto, para tentar mudar essa cultura, para tentar transformar o que é corriqueiro 

das instituições do nosso país. 

E quando nós nos deparamos com a morte desse menino, com a morte de vários 

jovens, e o lugar que mais matou foi a Baixada Santista, porque a Baixada Santista é o 

curral dos grupos de extermínio. Não é à toa que os arquivos da ditadura estavam 

escondidos lá. Não é à toa que o navio Raul Soares também foi atuado lá na Baixada 

Santista, porque nós nos dividimos através de uma serra, e lá é um lugar de desova, a 

Serra do Mar. 

Então, quando a gente vê as semelhanças, que são iguais, onde a impunidade 

reina, é muito complicado saber. Quando vocês tocam num assunto que não há punição, 

que a parcela de culpa, no meu entender, na minha leitura, como mãe, como vítima dos 

crimes de maio, é o Ministério Público. 
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A gente tem de falar do Ministério Público, porque eles sabem que a polícia 

mata. É a cultura. Mas quem muito mais mata é o Ministério Público, com uma 

canetada. Ele mata mais de 10 vezes do que quem aperta o gatilho e quem ordena. 

Porque os crimes de maio, quando terminou um pouco da matança, amenizou, 

no dia 19 de maio de 2006, imediatamente o Ministério Público da capital, do fórum da 

capital, eles mandaram ao Comando Geral da Polícia militar do Estado de São Paulo 

parabenizando a eficiência da polícia em restabelecer a ordem, matando na periferia 

mais de 600 jovens. 

Então, essa é a cultura do Ministério Público. Então, a gente exige a reforma do 

Judiciário, é necessário, para poder a gente avançar com a democracia. A gente não 

pode aceitar uma democracia com uma polícia militarizada, com o Judiciário, a justiça 

militarizada, e a sociedade assinando embaixo essa cultura de extermínio. 

Nós tivemos o privilégio de mostrar agora na Bienal, o nome do filme é 

“Apelo”, é um apelo que nós gritamos, como vítimas da democracia, que o memorial 

das valas de Perus não termina ali em cima, as ele continua, ele continua, porque as 

vítimas da democracia estão continuam sendo enterradas e identificadas com um 

simples pedacinho de madeira, por números. E nós mostramos que por dia são 

enterrados como indigentes naquele cemitério mais de 20 corpos. Em cinco minutos se 

enterra 20 corpos. Os caixões tudo em valas rasas. Os modus operandi são os mesmos. 

O que se mudou? Nada. Nada se mudou. Por que não se muda? Porque a gente 

tem o Ministério Público omisso, que ele tem obrigação de fazer o controle externo da 

polícia. Isso ele não faz, ele passa a mão na cabeça dos assassinos do meu filho e dos 

assassinos de uma nação. 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

A SRA. DÉBORA MARIA DA SILVA – Quando a gente vê que se faz um 

Ministério Público especializado, como o Gaeco, na Baixada Santista eu estive antes de 

ontem conversando com o Gaeco, o Gaeco da Baixada Santista está clamando para ter 

uma companhia de pelo menos dois policiais federais. Eles querem policial federal 

porque eles não confiam nos policiais estaduais. 

E clamando, que as mães clamem no Conselho Nacional de Justiça, porque ele 

agora está com um caso meio macabro que foi a morte do Ricardo, funcionário da 
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Unifesp, que o Gaeco investigou e ele faz a denúncia como crime de tortura, e o 

Ministério Público do Tribunal do Júri de Santos não aceita. 

Nós fomos conversar com a promotora e ela disse que é lesão corporal. Talvez 

leve, porque ela não enxerga o que é a dor de uma perda, porque são pobres, periféricos 

que estão sendo assassinados. É a continuação. 

Então, quando a gente tem um país que tem uma pena de morte decretada, a 

gente tem de gritar, como mãe. Porque eu grito como mãe do passado e do presente. Eu 

grito como mãe do passado e do presente, e eu não quero que ninguém grite como mãe 

do futuro. Por isso que existe as Mães de Maio. 

As Mães de Maio não vieram a nascer para querer poder. Elas querem justiça, e 

que a justiça seja feita. Os crimes de maio, é impossível que todos os casos sejam 

arquivados a pedido do Ministério Público. Pedido pelo Ministério Público o 

arquivamento. 

Então, a gente vê uma continuidade macabra, tendo em vista o filme da Bienal, o 

“Apelo”. Nós estamos gritando, nós estamos mostrando o passado e o presente, de uma 

continuação para aquilo que não teve justiça no passado, teve a impunidade. 

E eu louvo esta Comissão, esta Comissão está de parabéns, porque quando a 

gente traz à tona o que é o presente, semelhante ao passado, então não foi feito, de jeito 

nenhum, não foi feita, de fato, a lição de casa. O Brasil não passou a limpo o que foi a 

ditadura. Por isso que tem a continuação. 

Eu fico assustada de tudo que fizeram no passado, mas eu fico muito mais 

assustada ao enxergar a olho nu o que acontece no presente, selando a impunidade do 

passado e continua selando a impunidade do presente. 

A gente conseguiu condenar, agora no começo de agosto, um único caso dos 

crimes de maio, e a gente ainda teve como representante da defesa do assassino, que 

agora a gente pode falar assassino porque ele foi condenado, o Comando da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo. 

É vergonhoso. Se a gente não tivesse uma promotora que vem da militância, 

talvez a gente não tivesse tido êxito, quando aquela promotora rasga, tira de dentro dos 

processos e mostra para o júri que o que veio da corregedoria não representava a 

sociedade, maquiaram, houve uma maquiagem. Se não são coniventes, o que é isso? Se 

não coniventes, como pregam que não são coniventes, por que não se pune? Não se 

pune porque é a mão do mando, de gente que tem a lei, o dinheiro e as armas a seu 

favor. Essa que é a realidade. 
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É muito mais fácil prender uma mãe, como prenderam as Mães de Maio, duas 

mães, de que trazer aos bancos dos réus os algozes dos filhos delas. 

E eu digo com a maior sinceridade, enquanto os crimes de maio não tiverem 

uma história verdadeira contada, ninguém vai ter sossego, porque essa história tem de 

vir à tona. Porque não se mata 600 jovens num espaço de uma semana, e todos os 

inquéritos arquivados. 

É incompetência da Polícia Militar, de matar e enterrar? Não, ela foi muito 

competente, mas é incompetência de quem? De uma polícia investigativa que não serve 

para nada. Para que nós queremos duas polícias, uma que mata e uma que encobre? Para 

que nós queremos duas polícias, uma que mata e outra que encobre? 

Esse não é o modelo de Segurança Pública que nós almejamos. Esse é um 

modelo de uma insegurança que está aí prestando um desserviço para a sociedade. Eu 

paguei a bala que matou meu filho. Eu pago os algozes que mataram meu filho. Eu pago 

a mão do mando que matou meu filho, e que mata os filhos desta terra. 

E só nós vamos ter êxito nos crimes de maio quando a gente denunciar lá fora, 

porque estão a quatro anos enxugando gelo pelo meu pedido de federalização. Por que 

se tem medo da federalização desses crimes? Por que tem medo? 

Eu tinha medo de ver o que eu vi no relatório de Harvard, quando fala que São 

Paulo, sob achaque, porque a corrupção é velada, é ela que ajuda a matar. A corrupção é 

que ajuda a matar. E o crime organizado, que foi denominado de crime de maio, o crime 

organizado só é organizado com a mão do Estado, porque se o Estado tiver 

competência, não existe crime organizado. E a gente tem outra leitura sobre o crime 

organizado. 

Então, eu quero dizer, se matar em nome do crime, se matar em nome do tráfico, 

para mim é mazela, então a gente tem de lutar, lutar, porque os crimes de maio, alguém 

vai pagar por isso. Muito obrigada. (Palmas.) 

Esqueci de falar um numeral. No meio dos 600, foram 74 mortos na Baixada 

Santista, foram 29 no Guarujá, 15 em Santos, 12 em São Vicente e um na Praia Grande. 

E quero também dizer, ressaltar, que em Santos todos os corpos estão 

conservados, os túmulos nós pleiteamos, está perpetuado, e o memorial dos crimes de 

maio está prestes a ser lançado em Santos, e a gente está pleiteando um memorial dos 

crimes de maio também aqui na grande São Paulo, porque as vítimas aqui foram várias. 
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Então, não houve punição nos crimes de maio. E a gente viu em 2012 e 2013 um 

maio continuado. Só não avançou porque existe as Mães de Maio. Muito obrigada. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Malavolta, o menino que 

veio de Bauru. 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Olá, boa tarde. Meu nome é Luiz Malavolta, 

sou jornalista já faz 44 anos, e o Ricardo Andreoni trabalha comigo já há alguns anos, e 

a gente trabalha na TV Record, coordeno lá um pequeno núcleo de reportagens dessas 

que a gente fala que é investigativa, enfim, e a gente tem um espaço lá para poder 

publicar algumas reportagens, como esta que foi o convite do Ivan, para a gente vir aqui 

falar. 

Este ano, no começo do mês de março, a Record publicou uma série de 

reportagens que foi assinada pelo Rodrigo Vianna, que é o repórter, trabalhou comigo 

na Globo e está lá na Record a muito tempo, que a gente resgatou uma história que tem 

40 anos, que é a chamada “Operação Camanducaia”, que faz parte de um pouco de cada 

coisa que vocês falaram aqui com muita propriedade. 

A “Operação Camanducaia” aconteceu no dia 18 de outubro de 1974, 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando foi ao ar, Luiz? 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Eu não me lembro da data. Foi no mês de 

março. Se colocar “Operação Camanducaia” no R7 vai sair todas as reportagens lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois vocês põem na 

tela pelo menos para registrar a “Operação Camanducaia”, Cícero. Alguém me ajuda 

enquanto o Malavolta fala. Vamos lá, Luiz. 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Então, ano passado, esse assunto vira e mexe 

sempre, foi um assunto que eu sempre pesquisei, mas nunca tinha, efetivamente, feito 

um trabalho mais aprofundado. 

Eu sabia de alguns detalhes, sabia que aquilo lá tinha sido uma ação de Estado, 

durante a ditadura, no governo do Laudo Natel, secretário Erasmo Dias, o delegado 
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chefe do DEIC era o delegado Rubens Liberatória, um cara ligado com o que tinha de 

pior na ditadura militar, e ele era, vamos dizer, o chefe imediato do delegado Fleury, 

porque o DEIC era a estrutura máxima da repressão em São Paulo, enfim, naquela 

época. 

O que aconteceu? Determinado dia, diante de pressões do setor empresarial, dos 

bancos de São Paulo, eles decidiram fazer uma recolha de menores na área central de 

São Paulo. Você tinha um problema muito sério. Eu fui fazer uma pesquisa junto ao 

IBGE para entender em que circunstâncias isso se dava. 

Naquela ocasião a gente tinha uma população muito jovem no Brasil, um pouco 

mais de 52% da população brasileira tinha entre zero e 19 anos, então era o espectro das 

vítimas da “Operação Camanducaia”, que tinha um pouco menos, menos de 18 anos, 

alguns de 18 anos, mas não passava disso. 

Você tinha uma crise econômica que se deflagrou no ano de 1973, por causa do 

embargo internacional do petróleo, o país entrou numa crise profunda, e aí as famílias 

começaram a explodir, a acabar. As crianças foram para as ruas, enfim, e São Paulo 

ficou povoada de adolescentes que cometiam pequenos furtos, enfim, não era nada 

parecido com o que existe hoje, mas incomodava. 

Como naquela época não tinha aqueles templos de consumo, que eram os 

shoppings, com grande variedade, em São Paulo, o centro comercial de São Paulo era 

muito importante, com grandes magazines e lojas, enfim, então eles eram os alvos 

dessas crianças. E houve uma campanha intensa pela imprensa, “Estado”, “Folha”, 

rádios de São Paulo, no sentido de que se criminalizasse a ação desses meninos e 

tirassem eles de circulação o mais rápido possível. 

O delegado Liberatori, tudo indica, as pesquisas que fiz, lendo documentos, 

enfim, foi muito tempo de trabalho em cima disso, ele atendeu uma ordem, 

provavelmente do secretário de Segurança, e de um sujeito que era ligado ao SNI, que 

era o coronel Mero, todos já morreram, enfim, e aí eles começam a prender. Eles 

prendem mais de 300 menores no centro de São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como era o nome do 

coronel? 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Coronel Mero. Ele era do setor de informações, 

ele era ligado ao Gabinete do secretário Erasmo Dias. 
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O SR. – (ininteligível) 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Exatamente. Mas aí o delegado Liberatori 

manda um grupo fazer prisões, e aí começam a prender e levar para o 4º andar do DEIC, 

lá tinha o chamado chiqueirinho, e essa molecada chegou lá, foi para o pau-de-arara, 

apanho, foi torturada, levou choque. 

Mas acho que o mérito desse material todo, que acho que é a coisa mais 

importante que a gente fez, foi a gente achar essas vítimas. Muitas já morreram, muitos 

viraram, efetivamente, bandidos. Eram pessoas excluídas da sociedade. E a gente 

entrevistou vários. O Ivan chegou a conhecer um. 

As crianças que passaram lá naquela “Operação Camanducaia”, que não morreu 

ninguém por uma sorte, e também não foi a única coisa que aconteceu contra a infância 

no Brasil, é que saíram com grandes sequelas. Há relatos, que foram feitos para nós 

aqui, até de abuso sexual dos meninos lá. Isso não está em inquérito, não existe 

processo. 

E nós conseguimos resgatar, colhemos os depoimentos, coletamos documentos, 

checamos, fui ao arquivo do DOPS, que não tem quase nada, a não ser a primeira, a 

inicial do Ministério Público pedindo a investigação. 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Fui atrás do processo, processo guardado, 

escondido. Se fosse fazer um trabalho só sobre o processo a gente não chegaria ao que 

já foi, efetivamente, publicado. 

Mas, os depoimentos, acho, são as coisas mais preciosas ali, porque cada um 

contou a história individualmente. A gente saiu procurando as pessoas. Imagine, depois 

de 40 anos, você procurar, porque eram crianças, pessoas pobres. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Luiz, a empresa era a 

Breda Turismo? 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Não. Eu já até falei para o Ivan o seguinte, até 

não queria citar nomes aqui, até porque, estrategicamente se vocês tiverem interesse, 
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tem de trazer uma pessoa que está viva aqui para vir depor aqui, e esse cara tinha 

ligação com Fleury, tinha ligação com delegado do Deic, com a repressão. Esse cara é 

vivo, ele está com quase 70 anos de idade, ele tem uma loja que vende produtos 

salvados. Sabe o que é produto salvado? De origem duvidosa. Esse sujeito tinha relação 

com o sistema financeiro, ele recuperava carros de pessoas que não pagavam e foi ele 

que forneceu o ônibus. 

Eu falei com o motorista do ônibus também, que é um cara, era sócio da 

empresa, está com 82 anos de idade. Nós fomos entrevistá-lo, ele mora no interior, saiu 

de São Paulo. 

E o resultado de todo esse trabalho foi o depoimento dessas pessoas, o relato do 

que eles sofreram. O cruzamento das informações depois, eu como vi, como a gente 

ouviu individualmente essas pessoas, o relato converge para o mesmo caminho, do que 

aconteceu. O motorista, que nunca apareceu como motorista do ônibus, acabou 

confessando que foi ele o motorista do ônibus. 

Depois dessa operação, aconteceram várias outras operações. Essa operação 

inspirou o filme “Pixote”, embora o filme “Pixote” não traduza a realidade dos fatos. O 

fato em si é muito pior. É muito pior o que aconteceu. 

E essas pessoas, meu entendimento, e também de alguns juristas que eu 

consultei, é de que essas pessoas foram vítimas da ditadura. Não há nenhum, eles foram 

vítimas do aparato de repressão. Tanto que uma, ou pelo menos uma das pessoas 

envolvidas diretamente na operação, que participou de toda a ação, ele era membro do 

Esquadrão da Morte, que era o Cleómenes, o Goiano, que já morreu. 

Quando a gente começou a procurar a família dos policiais, a gente começou a 

ser ameaçado, porque as famílias não têm interesse de que esse assunto venha à baila de 

novo. 

Agora, o mais dramático nisso tudo é de que esse assunto... 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Hoje. Tem o filho de um que é delegado de 

polícia, outro é advogado aqui em São Paulo, tem jornalista, enfim, são pessoas que 

sabem o passado dos seus pais. 

E eles agiram, realmente, no sentido de fazer maldade com aquelas crianças, e 

contavam com o apoio do Estado e com a impunidade, que certamente aconteceu. 
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O procurador, que até falei no começo, Oscar Xavier, era o procurador de 

justiça, ele manda um promotor investigar, claro que é obrigação dele, ele designa um 

promotor, e esse promotor faz um trabalho muito bem feitinho.  

Só que, de repente, passa a ser outro promotor no caso, que é o promotor 

criminal, porque esse primeiro promotor atuou na corregedoria judiciária, na polícia 

judiciária, eles fazem todo um trabalho bem feitinho, apuram, falam das torturas, e isso 

tudo foi desconsiderado, o promotor que assumiu pediu o arquivamento, o juiz à época, 

que é vivo, está com 88 anos, o Laerte Nordi, esse juiz protesta, recorre ao procurador, o 

procurador manda arquivar de novo, aí eles tentam reabrir o caso e fazem uma 

miscelânea para conseguir reabrir o caso, o Tribunal de Justiça por unanimidade manda 

arquivar e mata o processo e todo mundo termina impune. 

Então, é uma história que ficou em aberto, com essas pessoas que foram vítimas 

da ditadura, que foram vítimas da violência, e que trazem até hoje sequelas. Alguns têm 

problemas psicológicos muito graves em decorrência da pancadaria. 

Quando eles começam a falar do assunto, eles acabam chorando, eles têm 

reações... Até queria que, a gente chama de Madureira, o Ricardo, que ele falasse um 

pouquinho dessa história, porque isso foi um material muito importante que a gente fez. 

Infelizmente não tivemos um desdobramento dessa história. 

A gente está agora, a gente concluiu um livro sobre essa história, um livro 

reportagem. Concluímos o livro, ele vai ser lançado entre janeiro e fevereiro. Tem um 

nome provisório, não sei se vai prevalecer, que é “Operação Camanducaia – Retrato da 

Impunidade”. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai sair por qual editora? 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Planeta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de passar a palavra, 

posso abrir para a gente ver, para ter o registro. 

 

*       *        * 

 

Apresentação do vídeo. 
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*       *        * 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Essa é a primeira. Tem outras matérias. Se 

alguém quiser ver. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu organizar. 

Primeiro, Luiz, porque ninguém nunca sabe que é o cara que produz essas matérias, e 

vocês que fizeram. Parabéns a vocês dois. (Palmas.) 

O Dr. Hélio está aqui animado, porque ele está querendo fazer um comentário 

forte, e vocês voltam, porque não é todo dia que o Dr. Hélio está fazendo comentários. 

Nosso comentarista. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Muito obrigado pela oportunidade. Queria lembrar 

um caso, que é recente aqui em São Paulo. É o caso da Castelinho. Nesse caso, esse 

caso está escamoteado aí em alguma comarca de primeira entrância, porque inclusive eu 

fiz a denúncia perante a Comissão Interamericana de Defesa dos Direitos Humanos. 

A Comissão Interamericana fez um parecer favorável à denúncia, contra o 

governo do estado, e esse parecer sumiu, desapareceu, não se sabe mais onde está. E ele, 

na verdade, aponta a responsabilidade, por esse caso da Castelinho, ao governador do 

estado e ao seu secretário de Segurança de então. 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – O problema da Castelinho é uma das coisas 

inacreditáveis, porque naquele tempo, faz uns 10 anos por aí afora, se imaginou que se 

deveria retirar da prisão alguns detentos para que eles se infiltrassem no mundo da 

criminalidade para poder adiantar às autoridades do estado algumas ações que seriam 

provocadas no sentido do cometimento de crimes aqui em São Paulo. 

Essa questão da Castelinho é muito clara. Houve uma “mise-en-scène”, de se 

entregar determinado número de criminosos à justiça através de denúncia dos próprios 

delinquentes. E organizou-se uma atuação desse grupo de delinquentes, que seriam 

abatidos na Castelinho, que é uma ramificação da Castelo Branco, que vai para 

Sorocaba. No pedágio eles seriam mortos, os delinquentes, para mostrar a eficiência da 

polícia de São Paulo, que andava em baixa, como normalmente acontece. 
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Então, essas pessoas foram, eram 16, eles entraram no ônibus, esse ônibus parou 

no pedágio da Castelinho, e eles foram eliminados pelas forças policiais. Morreram 16 

pessoas. Até hoje não há nenhuma atuação do estado com relação a isso. 

Eu fiz a denúncia perante a Comissão Interamericana, a Comissão 

Interamericana examinou e fez um parecer à Corte Interamericana mostrando a 

letalidade pela qual havia sido cometida essa operação, que foi montada, montada, para 

matar pessoas, para mostrar que a polícia estava atuando. 

Quer dizer, de quem é a responsabilidade numa atuação como essa? O 

governador do estado, seu secretário de Segurança. Evidente. E você não tem, 

absolutamente, nada a respeito. 

Eu ouvi, porque eu que fiz essa denúncia, eu vi o parecer da Comissão 

Interamericana pela rádio aqui de São Paulo. E onde está esse processo? Para onde foi? 

Acho que há muita falha do Ministério Público. Acho que o Ministério Público 

se acomodou muito e não fustiga mais, vamos dizer assim, acontecimentos como esse. 

Foram 16 pessoas que saíram de São Paulo para fazer um assalto a um trem 

pagador, ou avião pagador, que chegaria em Sorocaba, e no pedágio eles seriam 

interceptados, como realmente foram, pela Polícia Militar, que matou 16 pessoas, 16 

pessoas que foram encomendadas pelo estado para serem mortas ali pela Polícia Militar. 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Essa questão da Castelinho é incrível, porque é uma 

questão recente. Quer dizer, o governador do estado está, nesse processo, com o seu 

secretário de Segurança, até aqui, porque foi uma operação montada para mostrar a 

eficiência da polícia de São Paulo. E mataram... 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Houve também uma iniciativa do estado no 

sentido de abafar essa história dentro da imprensa. Há uma cobertura meio enviesada 

disso. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – E o parecer da Comissão Interamericana liquida 

com o problema, mostra a responsabilidade do governador, do seu secretário da 

Segurança nessa chacina da Castelinho. 
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Acho que esse parecer é possível se obter através da internet. É só acessar a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos e pedir esse parecer, que esse parecer 

vem. Eu ouvi esse parecer na televisão, em São Paulo. Isso está por aí, está em alguma 

comarca da periferia de São Paulo, e engavetado, porque não se tem notícia nenhuma da 

atuação, quer do Ministério Público, que acho que também está muito quieto, gozando 

de suas regalias, mas deixando as suas responsabilidades de lado, no sentido de que o 

Ministério Público tem obrigação de entrar nessas questões. Esse caso da Castelinho é 

um caso que está claro. Chacina de 16 pessoas, pré-encomendadas pelo governo do 

estado, para mostrar a eficiência da polícia de São Paulo. 

Então, acho que é um dos pontos importantes para mostrar que a 

responsabilidade pela impunidade aqui em São Paulo é do próprio governo do estado. 

 

O SR. – Posso falar um pouquinho? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, espera um 

pouquinho. 

Deixa eu passar a palavra de volta a vocês, porque o Luiz começou. 

Depois, Luiz, precisava detalhar quantas matérias foram produzidas. 

Vou passar a palavra ao Ricardo Andreoni. 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – O procurador geral de justiça da época, que quis 

o arquivamento, falando do caso “Camanducaia”, o procurador geral de Justiça na 

época, ele é vivo, está com mais de 90 anos, eu fui até a casa dele, ele mora no bairro do 

Morumbi, a filha dele me atendeu por telefone dizendo, eu tentava por telefone e não 

conseguia falar e tentei, fui pessoalmente, o Oscar Xavier, ele é citado pelo Dom 

Paulo... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oscar Xavier de Freitas. 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Ele está citado no prefácio do livro do Frei 

Beto, “Batismo de Sangue”, Dom Paulo cita, fala de um outro episódio de execução. 

E aí a filha disse que ele não poderia falar porque ele estava muito idoso. No dia 

seguinte ele participou de uma homenagem na sede da Associação do Ministério 

Público, enfim, e infelizmente eu não consegui chegar e pegá-lo. 
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O SR. HÉLIO BICUDO – Ele deve ter a minha idade. Ele é do meu tempo. 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Eu queria passar para o Ricardo, porque o 

Ricardo que participou ativamente desse trabalho, é coautor do livro que a gente 

escreveu, e queria que ele falasse também do trabalho. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a gente lança o livro 

aqui. 

 

O SR. RICARDO ANDREONI – Boa tarde. É um prazer estar nesta Mesa com 

tanta gente nessa luta. 

A “Operação Camanducaia” nada mais reflete o que sempre foi a ditadura, só 

que não morreu ninguém, não mataram ninguém. O Ministério Público, sempre da 

mesma forma. 

Doutor Hélio, hoje o Ministério Público, quando investiga alguém, são policiais 

militares que investigam alguém. Então, quem faz a investigação hoje para o Ministério 

Público são policiais militares. Então, nada é investigado. 

A Débora, em Santos, eu acompanho ela há muito tempo, já falei muitas vezes 

com ela por telefone, pessoalmente é a primeira vez que estou encontrando, ela tem uma 

luta lá contra os ninjas de Santos, os matadores, que mataram milhares de pessoas. 

Hoje, um promotor não quer esse tipo de problema para ele. Ele terceiriza o 

problema dele, porque ele quer cargo político, ele quer estar numa promotoria boa. O 

promotor hoje que investiga, que bate, e posso citar até um, o José Carlos Blat, que 

brigou contra a pirataria, bateu no Law Kin Chong, e muitos outros casos, na Favela 

Naval também, ele foi para um freezer, não foi nem geladeira, foi para um freezer, e 

hoje está numa promotoria de patrimônio, ou seja, para não incomodar ninguém. 

Eles não querem uma promotoria ativa, que acuse o Estado, que bata no Estado, 

que acabe com esses grupos de extermínio que hoje estão setorizados nas diversas áreas 

de São Paulo, como na Baixada Santista, na zona leste, em Guarulhos, zona sul, como 

tivemos o caso dos “Highlanders” na zona sul, tivemos milhares de outros casos. 

Só que hoje, dificilmente, eles estão fazendo uma chacina para matar quatro ou 

cinco. Eles pegam um, um negro, a pé, sozinho, ou de moto. Ou então, numa troca de 

tiros, na resistência seguida de morte. 
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E como se faz isso? Matou, ou foi baleado, levou para o hospital. Se levou para 

o hospital e não morreu, é tentativa de homicídio. A sua estatística está errada, a sua 

não, a que eles passam. 

A senhora falou dos feridos, tudo bem, tiveram 180, 300 e poucos. Quantos 

desses, acho que de 2013, não lembro o número, mas desses feridos, quantos morreram? 

Porque não entram os que morreram, não entram os que foram mortos. Entram os que 

foram feridos. Os que morreram, a polícia se esquece, não vai para a estatística, como 

tem muitos casos que eles nem fazem a estatística, eles têm, mas não divulgam. 

Então, essa terceirização de problemas hoje é o grande problema dos grupos de 

extermínio. Ninguém quer o problema para si. O problema é do Ministério Público? O 

Ministério Público não tem de investigar, mas eu posso investigar. Mas até onde eu 

posso investigar? Como que faz? 

A Débora, grande lutadora da Baixada Santista, não sei como até hoje ela não 

morreu. É obra de Deus, Débora. Ameaças, quantas? A gente sabe como é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de você se 

emocionar, vamos terminar. 

Quantas matérias foram, quantas reportagens? 

 

O SR. RICARDO ANDREONI – Foram três matérias. Foram três reportagens. 

É que é um paralelo. É que nesse caso não houve morte, mas o modo que opera foi o 

mesmo. Foram três matérias, elas devem ter oito minutos mais ou menos, e esses 

depoimentos que a gente colheu, que contam como foi a tortura mesmo, os traumas que 

as pessoas têm hoje. 

E tudo isso que todos os membros da Mesa falaram estão aí, só que não 

morreram, e essas crianças estão, a gente localizou muitas, e muitas estão presas no 

sistema carcerário, porque depois disso não tiveram oportunidade de vida. Algumas 

estavam trabalhando, foram presas como trombadinhas e se acharam trombadinhas pelo 

resto da vida. Tem uns que não podem ver a viatura que entram em pânico. 

Então, acabou com a vida de muitas pessoas. Um ou outro conseguiu se 

reerguer. 
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O SR. LUIZ MALAVOLTA – Esse material, a gente fez como uma espécie de 

homenagem a essas crianças, porque elas representavam os personagens de uma história 

dramática que se repete ao longo do tempo. Nos anos 1990 a gente teve... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você está sugerindo, se a 

gente puder fazer uma audiência específica sobre a “Camanducaia”, e vocês trazem 

esses sobreviventes. 

 

O SR. LUIZ MALAVOLTA – Eu inscrevi essas matérias em alguns prêmios 

de direitos humanos, não para a gente ganhar prêmio, até para ser uma espécie de 

exemplo, ou de homenagem, mas infelizmente não ganhamos nada até agora. É para o 

caso não ser esquecido. 

A gente fez isso, a Record abriu o espaço para a gente, é louvável, e é um 

assunto muito antigo, que muita gente não lembrava, mas que aconteceu lá e continua 

acontecendo de certa forma hoje, e eu tinha a mesma idade desses meninos na época. 

Podia ter sido vítima se estivesse passando pelo centro de São Paulo naqueles dias de 

outubro e setembro em que se deu a prisão desses meninos. 

É engraçado, porque a gente saiu atrás de adolescentes e a gente encontrou 

senhores, muitos deles já bem enrugados, velhos, com problemas de saúde. É uma coisa 

que me fez refletir muito sobre o significado da vida e de que se tudo isso que a gente 

vive hoje realmente está acontecendo, e se estamos mesmo num Estado Democrático De 

Direito, onde se mata e a vida não tem valor nenhum. 

Então, esse caso é emblemático para mim, embora não tenha tido vítimas fatais, 

como teve no caso da Candelária e outros. 

 

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

Agora falta o Edson. O Fernando também vai fazer um depoimento. Me situa 

ele.  

Fernando Altemeyer, faz aquele depoimento que você gostaria de contribuir, 

meu amigo padre Fernando Altemeyer. 

 

O SR. FERNANDO ALTEMEYER – Só queria lembrar duas coisas que eu 

conheço pessoalmente. Uma, isso em 1989, padre Gabriel Félix Maire, francês, ele é 
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morto pelos esquadrões da morte em Vitória, no Espírito Santo, em 1989, exatamente a 

primeira eleição que toda a participação popular era mais democrática. 

Ele era de Cariacica, Vila Velha, e aí há esse assassinato dele, às vésperas do 

natal. Um padre missionário. Isso também, depois, desapareceu. Houve uma pequena 

homenagem da Comissão da Verdade, mas era um caso... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete o nome dele. 

 

O SR. FERNANDO ALTEMEYER – Gabriel Félix Maire, um padre francês. 

Foi um homem que trabalhou em toda a periferia, mas ele percebia essa máfia que 

estava escondida atrás. Eu acho que ele foi tonto, no sentido belo da palavra, porque ele 

denunciou e pagou o preço. 

Mas, um segundo caso, o Dr. Hélio Bicudo deve lembrar, é em São Mateus. 

Dois policiais entraram numa favela e havia um menino, na Favela Nova Divineia, em 

outubro de 1989, e ele estava lendo uma revista pornográfica atrás do barraco, da casa, e 

aí quando ele viu a polícia ele se assustou, porque a mãe era evangélica e ele pensou 

“Vai levar para a mãe, mostrar que eu estou vendo revista pornográfica e vou apanhar 

um monte”. Ele tinha 14 anos. 

Ele sai correndo, e aí a polícia, obviamente, menino negro, magrinho, correndo, 

bandido. Atirou. Nem perguntou. Fuzilou o moleque. 

Como eles perceberam, os policiais estavam drogados, que eles tinham feito algo 

que ultrapassava até o senso comum do fuzilamento, eles levaram o menino ao Parque 

do Carmo, que havia um depósito de lixo lá, e colocaram a arma, como é comum fazer, 

numa das mãos, para atirar, para ficar o residuográfico, e assim comprovar a tese de que 

houve resistência à prisão etc. 

Só ganhamos a causa por dois elementos. Eu acho que é importante, mas há um 

terceiro que queria que o Dr. Hélio comentasse.  

O primeiro elemento, que o menino era destro, e puseram a arma na mão errada. 

Então, nós conseguimos comprovar, pelas lições da escola, que ele não era ambidestro, 

ele não era canhoto. Então, eles erraram ao pôr o revólver na mão errada. Isso era 

significativo, que como que alguém atiraria com a outra mão.  

E a segunda coisa, porque uma favelada, que morava no lugar da morte do 

menino, atrás do barraco dela, ela desde o primeiro dia foi à Auditoria Militar, porque 

os soldados são julgados por quatro pares, e só um juiz togado civil e, portanto, sempre 
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dá quatro a um, se o juiz é digno, porque os outros eram só sargentos e capitães. Então, 

é óbvio que é absolvição imediata. 

Mas essa senhora, eu a conheci, muito frágil, magérrima, chegou na Auditoria 

Militar, assim que entrou, ninguém nem estava falando nada, ela gritou: “É aquele lá o 

assassino”. Eu nunca vi uma mulher tão corajosa na minha vida. Nem eu tinha tanta 

coragem. 

Porque eles voltaram vários dias para dizer: “Se alguém abrir o bico, nós 

matamos todos os outros”. E essa mulher, louca, me levanta no meio da auditoria, na 

frente do juiz e diz: “Ele”. Vai e aponta no nariz do soldado lá na frente, que foi ele. 

Eu fiquei tão assustado com a cena que fui depois falar com ela, “Como a 

senhora tem tanta coragem?” “Eu vi”. “Mas a senhora viu, mas aqui na favela 

normalmente ninguém vê, pelo medo”. Ela falou: “Mas eu tenho filhos, e se eu disser 

que não vi, serão eles os próximos. Então, não quero”. 

Esses são os dois fatos, mas o terceiro que me incomodou, e acho que o Dr. 

Hélio podia comentar. É que a ficha dos dois policiais era pior que a capivara de 

qualquer preso do PCC.  

Eu fiquei sempre meditando isso, como pode o comandante geral da polícia 

saber que ele tem assassinos convictos e contumazes e mantê-los, frequentemente, até 

hoje? Se a gente tomar as fichas dos policiais do estado de São Paulo, e talvez de outros 

estados mais ainda, mas aqui estamos em São Paulo, e eles continuam, depois de 

assassinarem dezenas de pessoas, ou seja, a ficha é mais que suja, é uma ficha 

sanguinolenta, e eles permanecem. 

Então, eu não diria que é simplesmente um Esquadrão da Morte de maus 

policias, ou de policiais que fazem corpo paralelo, mas de policiais acobertados pelo 

comandante geral. Porque é óbvio que o comandante geral tem essas fichas, e se ele não 

toca nesses policiais, e são muitos que não são colocados para aquele serviço 

terapêutico, e eles permanecem matando, então quem é a inteligência por trás disso? 

Isso me pareceu, isso foi em 1989, isso continua até hoje. Se formos ver quem 

matou todas as pessoas vamos encontrar um corpo imenso de policiais que não só 

ganham medalhas, mas que não são punidos dentro da corporação pelos valores da 

corporação. 

Aí fui tentar entender qual era a causa. É porque as estrelas que estão 

emblematicamente envolvendo a Polícia Militar, elas têm três estrelas, especialmente a 
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da Rota, são todos os genocídios que a polícia realizou em todas as guerras. Então, 

significa que é uma ideologia. 

A luta sua, do Fábio Comparato, Dalmo Dallari, José Comblin, é de que a 

ideologia da segurança nacional permanece. Aí há algo de maquiavélico, e os policiais 

jovens continuam sendo educados nessa mesma ideologia. É algo muito enraizado. Não 

é só o Esquadrão da Morte que continua, a formação dos policiais continua com uma 

ideologia de inimigos, de morte, de extermínio, e o comandante geral deveria ser uma 

pessoa... Por que o senhor mantém assassinos na corporação? Os exonere, entre com 

punições, limpe. Isso foi feito em Hong Kong. A polícia ganhou uma nova 

credibilidade. Isso é feito na Inglaterra. Por que no Brasil não se pode nem falar desse 

assunto? Isso me parece muito sério. 

Enéas da Silva, o menino morto, desculpe, com 16 anos de idade, na Favela 

Nova Divineia, em outubro de 1989. Ganhamos a causa por causa desse erro técnico 

deles porem o revólver na mão errada. Um policial, dos dois, foi assassinado por outro 

policial, e o outro ficou algum tempo no Barro Branco, no presídio militar, e depois 

voltou à sua atuação. 

Mas foi um pequeno exemplo de que a gente percebeu que tem algo de muito 

profundo e iníquo no próprio sistema militar, que precisaria mudar. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Completando o que já foi dito, eu queria dizer das 

dificuldades de se caminhar no Brasil na busca da impunidade. 

A impunidade campeia neste país em todos os cantos. Eu fui deputado federal, 

eu fui o autor, não dessa lei, do projeto de lei que redundou nessa lei atual, que não é a 

melhor lei, porque ela só situa a justiça comum para os crimes de homicídio da Polícia 

Militar. Os outros ficam com a Polícia Militar. 

Então, é muito fácil escamotear, ferimento seguido de morte. Então, a 

impunidade é a tônica da Polícia Militar. E a dificuldade no Legislativo de você 

conseguir fazer com que uma lei seja promulgada, que seja abrangente. Eu não 

consegui. Fiquei oito anos na Câmara Federal e não consegui, a não ser essa lei que, 

para mim, é pior a emenda que o soneto, porque só os homicídios dolosos são punidos 

pela justiça comum. 

Qual é a Justiça comum que pune homicídio doloso? Tribunal do Júri, que é 

benevolente, que é facilmente cooptável pelos interessados. 
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Então, a coisa não anda e um dos responsáveis para não andar é o Poder 

Legislativo. Não passa no Poder Legislativo porque o lobby da Polícia Militar é muito 

grande. A Polícia Militar de São Paulo é muito rica e ela pode fazer o lobby que faz 

perante o Legislativo. E vocês sabem como funciona o Legislativo. Acho que todos nós 

sabemos. Tem uma pessoa ou outra que procura encontrar eco do Legislativo daquilo 

que ele busca no setor da punição daqueles que cometem crimes. 

Esse caso da Castelinho, por exemplo, o governador do estado está até aqui, ele 

e o secretário dele. Eles armaram, naquele tempo, questão de 10 anos atrás. Houve um 

movimento dentro do Poder Judiciário de que era preciso trazer delinquentes do Poder 

Judiciário para infiltrá-los nos bandos para que eles pudessem, a justiça pudesse atuar. 

O que aconteceu? Aconteceu o contrario. Esse caso da Castelinho, a polícia quis 

dar um show de atividade, que a polícia está funcionando e tal. O que aconteceu foi o 

seguinte, o governo do estado alugou um ônibus, botou 16 delinquentes dentro do 

ônibus e avisou a polícia que esse ônibus ia passar em tal lugar, para a polícia atuar. Foi 

o que aconteceu. 

Morreram 16 pessoas, fuziladas. A polícia deturpou completamente o cenário do 

crime, porque recolheu o ônibus onde estavam os delinquentes que seriam eliminados, e 

que de fato foram eliminados. 

E esse caso, quer dizer, não prescreveu. Esse caso está aí, está numa das varas 

qualquer de uma comarca periférica. 

E como se admite que São Paulo tenha como governador do estado a pessoa que 

atuou nesse crime que matou 16 pessoas? Como se explica isso? Isso está escondido em 

algum lugar. 

A Comissão Interamericana já decidiu sobre isso, tem um longo parecer. Vocês 

que têm a internet, acessem pela internet essa decisão da Comissão Interamericana. Esse 

parecer da Comissão Interamericana foi publicado, eu ouvi na televisão esse parecer, 

que eu estava interessado porque eu que fiz a denúncia que redundou nesse parecer da 

Comissão Interamericana. E mostra claramente a responsabilidade do governador do 

estado e do secretário da Segurança no fuzilamento de 16 pessoas. Criminosos ou não, 

não interessa, 16 pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutor Hélio, só posso 

dizer que gostaria que o senhor vivesse mais 93 anos. 

Faz um comentário, porque o rapaz também precisa falar. 
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A SRA. DÉBORA MARIA DA SILVA – Um desses, dessas vítimas o ônibus, 

morava na Baixada Santista, mas esse governador é o mesmo governado e o mesmo 

secretário que atuaram em maio de 2006, tendo em vista a declaração do secretário de 

Segurança Pública na época de maio, Saulo de Castro Abreu, ele faz a declaração 

macabra dizendo: “Nós já matamos 100 meninos”. 

Então, quando ele fala, e a mídia vai perguntar para o governador, e ele fala 

assim: “Se fosse o Morumbi que estivesse reclamando”. 

Então, é um absurdo quando a gente vê os crimes continuados e selada a 

impunidade, tendo em vista que em abril de 2010 também começou, após a morte de um 

policial no Guarujá, eu vou falar rapidamente, começou a matança. E essa matança não 

foi uma mera coincidência, foi no dia 21 de abril, que é comemorado o dia do patrono 

da Polícia Militar. 

Então, começaram a matar os MCs, mas junto com os MCs, eles mataram 26 

meninos, que o secretário de Segurança Pública, que já muda a personalidade, que já é 

Antonio Ferreira Pinto, ele vai na Baixada Santista, após uma audiência do Condepe, o 

Condepe fez uma audiência convidando ele, no dia 06 de agosto de 2010, ele faz uma 

audiência, o Condepe, e ele não comparece. 

No dia seguinte ele estava na Baixada Santista e ele faz a declaração dizendo 

que infelizmente quem matou os meninos foram os ninjas da polícia, e nenhum desses 

ninjas da polícia foram punidos. 

A gente está debatendo com um dos inquéritos que está aberto, porque a maioria 

já foi arquivada. 

Essa é uma prática corriqueira, quando a gente fala que só muda o personagem, 

não é à toa que o comando geral da polícia militar do estado de São Paulo apaga os 

registros do Copom, das ocorrências de maio de 2006. E não existe ex-policial, porque o 

comando, eu perguntei para o comando se ele fazia acompanhamento dos ex-policiais, 

dos bandidos que ele coloca na rua, ele fala que não faz o monitoramento. 

Então, a gente vê que não existem ex-policiais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O nosso comentarista 

contratado para a data de hoje, exclusivo, vai embora às 17h. Então, falta pouco, vamos 

aproveitar. Então, tem mais um depoente.  
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Estou brincando. O Dr. Hélio Bicudo só pode ficar até às cinco horas, e chamo 

ele de nosso comentarista, nosso jovem comentarista. 

Então, vamos ouvir o último depoimento, e aí também temos três comentaristas 

exclusivos, nosso querido Fernando, e Amelinha, você que tem ascendência sobre 

aquela comissão da PUC, a mulherada não pôs o Fernando Altemeyer na PUC, na 

Comissão da Verdade, e é o único que trabalha pela Comissão da Verdade. 

 

O SR. EDSON VAZ MAIA – Boa noite senhores da Mesa e senhores da 

plateia. Meu nome é Edson Vaz Maia. A minha visita começou exatamente no ano de 

1968. Em 1961, aos 21 anos, eu casei, desempregado, por livre e espontânea pressão, 

por ter praticado uma coisa errada com a minha namorada, meu sogro era capitão da 

Polícia Militar, me receberam muito bem, casei, e trabalhei em duas empresas. 

E tive uma grande sorte, posteriormente, que fui trabalhar numa empresa que 

vendia loteamentos em São Paulo. Vendia lote de fazer calo no dedo. Ganhei muito 

dinheiro, meu salário, a minha comissão era mais do que o salário de um deputado. 

Construí minha casa no fundo da casa do meu sogro, comprei um Aero Willis 

praticamente novo, minha mulher com muito ciúme de mim, eu acabei licenciando o 

carro na praça. Foi a minha primeira cabeçada sem ter usado a cabeça. 

Nas horas vagas eu usava o táxi como complemento e também desculpa para 

poder ter uma certa liberdade. Minha mulher, com 18 ou 20 anos, era ciumenta demais. 

Uma certa noite um passageiro me fez sinal, eu conheci esse rapaz, era um tipo 

meio marginal, eu não podia recusar. Apanhei-o e ele pediu que eu o conduzisse ao 

Jaçanã. E lá chegando, ele parece que drogado, disse que não tinha dinheiro para pagar a 

corrida. “Você está me dando diploma de idiota, trabalhei o dia todo no loteamento, 

você me pede uma corrida e não paga?” Nessa desavença ele ficou valente. 

Eu carregava o cabo de um macaco do carro, era um ferro, o banco de couro, 

uma capa de couro, e naquela época o motorista de caminhão tirava a alavanca do 

câmbio e atacava, e taxista com caminhoneiro era briga constante. Tirei o cabo do 

macaco e dei com o cabo do macaco na cabeça dele. Ele saiu correndo e foi embora. 

Dois dias depois eu tinha uma corrida com um casal para Campo Grande, no 

Mato Grosso do Sul, para levar esse casal à fazenda dos parentes deles. Assim fui, e 

voltei uma semana depois. Me pagaram regiamente bem, o loteamento estava fraco, 

uma época que o loteamento estava quase no final, tive essa folga. 
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Ao retornar para São Paulo, a primeira casa que passei foi na casa da minha mãe. 

Quando entrei, ela falou: “Você está louco?” Falei: “Louco por quê?” “A polícia acabou 

de sair daqui, policial militar, tudo, estão te caçando porque você matou o tal de Nego, 

lá no Jaçanã”. Falei: “Não matei ninguém. Eu tive um problema, que foi uma ferrada 

que dei na cabeça dele porque ele disse que não tinha dinheiro para pagar a corrida”. 

Aí tudo bem, fui para a casa do meu sogro, e deram até um tapa na cara da 

minha mãe para saber onde eu estava. Aí ficou feio. Já existia o Esquadrão da Morte da 

morte, estava em pleno funcionamento, a todo vapor, e eles eram policiais militares, e 

eles que mataram o garoto. Arrumaram testemunha falsa, até major da Polícia Militar 

que disse que às 6h. O juiz perguntou: “O senhor saiu 6h para quê? Ia entrar de 

plantão?” “Não, para comprar carne no açougue”. “Açougue não abre seis horas da 

manhã”. Se ele dissesse que tinha ido à padaria... “Se eu for condenado, você vai perder 

sua patente, cara”. Isso posteriormente. 

Aí encostei meu carro no fundo de um posto de gasolina, porque os caras 

estavam a fim de me matar mesmo para se livrar do que eles praticaram, e fui para o 

Rio, meu pai morava lá, e fiquei lá três meses. Aí meu tio e meu irmão arrumaram um 

advogado aqui e foi ao Rio e me trouxeram e eu fiquei na casa do meu sogro. 

Me apresentei à Justiça e o advogado solicitou ao Dr. Valentin Alves da Silva, 

que Deus o tenha, ele me concedeu um salvo conduto para que eu pudesse ficar livre, 

fosse preso só em flagrante. 

E toda vez que tinha audiência aqui em São Paulo, ninguém sabia que eu estava 

em São João de Meriti, no Rio de Janeiro, só eu, meu pai e meu irmão, retornava do Rio 

à noite, ficava na casa do meu sogro, ia para a audiência, voltava para casa do meu 

sogro. Toda vez que eu comparecia à audiência eles invadiam a casa da minha mãe. 

Eles não sabiam que eu possuía um salvo conduto. 

Para a minha surpresa, quando eu estava com o salvo conduto na mão, a 

imprensa começou a publicar que eu era assaltante de banco. Falei: “Caramba, de onde 

surgiu essa ideia?” Fiquei abismado. 

Até então, eu fui o primeiro brasileiro, tem pessoas da imprensa aí, da justiça, fui 

o primeiro brasileiro a ser acusado como assaltante de banco no Brasil, sem nunca ter 

roubado sequer uma cadeira. E está com o Ivan Seixas tudo, Esquadrão da Morte, 

assaltante, coisa que nunca fui. Não sei onde eles cataram essa ideia. 

Então, eu fiquei o Rio e vinha para São Paulo somente à noite visitar a minha 

família e saía no dia seguinte, meu irmão me levava para Arujá e eu voltava para o Rio. 
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Aí a coisa esfriou um pouco quando o Dr. Hélio Bicudo jogou um balde de água 

fria neles, deu uma trava neles, porque esse homem aí é Deus no céu e ele na Terra para 

mim, foi a minha salvação, porque senão eles teriam me detonado. 

Aí aluguei uma casa no Rio, levei minha família para lá, e fiquei por lá mesmo. 

Em 1968 foi o início. Em 1975, eu tinha uma lanchonete no Rio, eu estava construindo 

minha casa já, e para terminar minha casa, eu vendi a lanchonete e vim para São Paulo 

visitar a família, na casa da minha mãe, na casa da comadre dela, da madrinha do meu 

irmão. E quando retornei fui sequestrado na porta da minha casa. O carro ficou no meio 

da rua. 

Eu mostrei o salvo conduto para eles e eles falaram: “Isso não vale mais nada. O 

Ato 5 acabou com o salvo conduto”. Que surpresa. Se eu soubesse disso não tinha nem 

vindo para São Paulo. Outra cacetada. 

Me levaram para a 5ª Delegacia, na Avenida Celso Garcia, Dr. Valdemar 

Ferreira. Dia 1º de novembro de 1975, dia de finados, fiquei dia 1º, o dia todo, dia 2, 

sem comer nada, eu tinha um dinheirinho e mandei comprar um frango assado, era 

frango assado com água. No dia 3 fui conduzido ao Deic, delegacia de assalto a banco, 

Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Falei: “Esse homem é uma cobra e vai me picar”. 

Fez umas perguntas sobre assalto a banco: “Eu gostaria que o senhor me 

explicasse sobre assalto a banco”. “Quais as acusações?” “Não sei o quê, porque o Bico 

de Pato...” “Não tenho nada com assalto a banco”. “Você tem”. “Então prova”. Acredita 

que os amigos do marginal que eu agredi, na época, falaram que eu que tinha matado ele 

e me denunciaram como assaltante de banco, como uma vingança. Penso eu, imagino 

eu. Mas tudo bem. 

Ele achou que eu fui muito intrépido, que estava nervoso mesmo, mandou me 

recolher. Desceram comigo numa escada, mandaram tirar a roupa, me penduraram num 

pau-de-arara igual um frango assado, e lá foram duas horas. A maquininha não era mais 

aquela de manivela, era de botão, de repente eles apertavam os botões e vinha 220. Se 

botasse uma lâmpada na boca acendia. 

A minha sorte, sempre tive sorte, foi quando eles me liberaram e disseram: 

“Amanhã tem mais”, eu comecei a confessar uns assaltos que eu tinha lido no jornal, 

aquele assalto do Banco do Brasil: “Fui eu, Tonguinha, Verdinho...” Arrumava uns 

apelidos, porque não aguentava mais. Pau-de-arara, só quem passou por isso. “Fala a 

verdade”. Falei uma meia dúzia de assaltos a banco que tinha lido no jornal. 
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A minha situação, quando eles foram me tirar do pau-de-arara, um dos policiais 

não suportou meu peso, porque eu estava com 90 quilos, eu tomava muito chope no 

Rio, o ferro escapou da mão dele, eu caí curvado de costas no chão, com a coluna 

dobrada. Para quê. Virei uma lagartixa, fiquei 15 dias me arrastando no xadrez do 

Hipódromo igual lagartixa. Para fazer necessidade fisiológica, os presos tinham de me 

segura pelas axilas, me botar na boca do boi e eles vinham e me tiravam. 

Outra sorte que dei. Advogado não me achava, nenhum. No dia 15 de novembro, 

15 dias depois, houve uma visita do Ministério Público, da corregedoria de Justiça, 

vendo a superlotação do xadrez. Eu pedi licença para os presos: “Meu nome é esse, sou 

do Rio, estou construindo minha casa lá, deixei pedreiro lá, vendi um bar, tenho de fazer 

escritura, me sequestraram aqui me acusando como assaltante de banco, eu nunca roubei 

banco, sou Edson Vaz Maia”. 

Ele me olhou assim, foi embora. Acho que joguei conversa fora. No dia seguinte 

o diretor do presídio me chama: “Eu sou diretor do presídio, eu que estou te soltando, 

não é delegado, nem advogado, nem ninguém”. 

O que a justiça fez? Tomou conhecimento que eu não tinha culpa nenhuma, 

estava preso enrustido, e me liberaram. 

Se não fosse aquela visita, eu estaria, eles iriam retornar, esperar eu melhorar, 

para poderem me torturar de novo. E tenho problema na coluna até hoje em virtude 

dessa queda. 

Eu procurei o juiz corregedor no fórum, ele ia me atender, mas pensei na minha 

família, Esquadrão da Morte. Não, não vou, deixa para lá. Saí porta afora e fui embora. 

Talvez tivesse sido um erro meu, já tinha tirado radiografia no Rio, teve uma fratura. 

Então, é isso. Eu fui obrigado a vender meu táxi, meu carro, para pagar 

advogado na acusação de crime de morte. E, posteriormente, sobrou um dinheirinho, 

comprei uma máquina de sorvete no Rio, e vi essa acusação de assalto a banco. 

Vocês podem ver, estão com o Seixas as acusações, que fui caçado pelo 

Esquadrão da Morte como assaltante de banco sem nunca ter roubado uma cadeira. 

Então, meu motivo de procurar a Comissão da Verdade é ver se caducou, ou se 

tenho algum direito de ressarcimento, ou reaver a minha autonomia de taxista, pelo 

menos. Não quero carro, só o ponto e o alvará, para eu poder me defender um 

pouquinho mais. 

Então, está aí, a verdade é essa, está com o Ivan Seixas à disposição da imprensa 

e quem estiver interessado pode olhar o processo. Eu culpo bem a revolução porque ela 
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tirou os direitos que a Justiça tinha me dado, que era um salvo conduto. Já foi um abuso. 

E graças ao Dr. Hélio Bicudo, repetindo, que jogou um balde de água fria e travou o 

Esquadrão da Morte, o único homem que tomou essa atitude com Fininho I, Fininho II, 

Fleury e companhia, muito obrigado, doutor. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria pedir para 

alguém entrar em contato com o gabinete porque o Danilo está salvando para expor, 

lógico, o ficcional da cena da Castelinho, da emboscada da Castelinho, e a sentença da 

corte, que o Dr. Hélio Bicudo pediu. Podia ver se dá para ele descer imediatamente. 

Antes, queria pedir para a professora, que ficou tão quietinha, você não quer usar 

esses minutos enquanto a gente aguarda, para fazer um comentário, pela sua excelente 

contribuição? 

Queria pedir para o pessoal esperar um pouco, porque a gente queria mostrar a 

cena da Castelinho e a sentença da corte. 

Tem a palavra a professora. 

 

A SRA. ALESSANDRA TEIXEIRA – Retomando a operação Castelinho, o 

que queria destacar, acho que o Dr. Hélio Bicudo colocou muito bem a responsabilidade 

do governador, do secretário, que na época também era um promotor, que era o Marco 

Petrelluzzi, deve ser já procurador, não sei, mas eu queria frisar aqui que esse caso da 

Castelinho tem uma particularidade em relação a todos esses que nós falamos aqui, em 

relação ao esquadrão, em relação à Rota. 

Nesse caso específico, para retirar os presos, já que estamos num estado 

democrático de direito, aparentemente consolidado, e os presos estão custodiados pela 

justiça, nesse caso, que na verdade acompanha a própria formação do Graad, que seria o 

grupo da polícia que seria responsável por essas operações, houve autorização, 

sistemáticas autorizações da justiça, dos dois juízes corregedores, o juiz corregedor das 

polícias, que era responsável, portanto, pelos presos provisórios, ou mesmo definitivos, 

que estavam em cadeias públicas, e o juiz corregedor dos presídios. 

Quer dizer, esses dois juízes, a pedido da Secretaria de Segurança, do 

governador do estado, concediam, sistematicamente, as autorizações, absolutamente 

ilegais, e autorizações em procedimentos que não eram públicos, em procedimentos 

correcionais, que corriam em segredo, e eles concediam essas autorizações sistemáticas, 
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inclusive as autorizações para os presos que saíram nesse dia e que foram mortos na 

operação Castelinho. 

Não sei nem se esses foram os únicos mortos, porque, de fato, a operação 

Castelinho foi a que mais teve destaque porque, de fato, foi cinematográfica. Mas 

diversos outros presos foram tirados ao longo dos anos 2000 e foram mortos também 

em flagrantes preparados. 

Acho que essa é, fundamentalmente, uma razão pela qual essa operação 

Castelinho não seja também, não consiga por parte da justiça e do Ministério Público 

receber um tratamento jurisdicional. Porque para isso você vai ter, o Tribunal de Justiça 

vai ter de admitir, na sua mais alta cúpula, que os seus juízes, que eram os encarregados, 

portanto, de garantir o estado de direito para esses presos, foram os que efetivamente 

assinaram o atestado de óbito. 

Então, de fato, acho que esse caso é mais emblemático, é mais grave, e caiu no 

completo esquecimento. Foi absolutamente blindado na mídia, ele não é discutido, não é 

discutido na justiça, não é discutido na mídia, e acho que, enfim, foi muito pertinente o 

Dr. Hélio ter trazido esse caso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha que bom, 

professora, e aí o Pádua Fernandes achou a denúncia e a sentença da corte que o Dr. 

Hélio fez, da Comissão Interamericana. 

 

O DR. HÉLIO BICUDO – Vou pedir permissão para me retirar. Acho que a 

decisão, por si, não tem comentário. É um parecer absolutamente claro, apontando. Olha 

o número de páginas que tem esse parecer. São 15 ou 16 páginas. Esse parecer é de 

março de 2007. Eu fiz a denúncia, aqui não dá a data, mas foi em março de 2002. 

Quer dizer, isso tramitou pela Comissão Interamericana, ela fez esse parecer, 

fica aqui, naturalmente, à disposição da Mesa, mostrando a responsabilidade do governo 

do estado de São Paulo nessa chacina de 16 presos, que foram ilegalmente soltos para 

serem mortos. 

É incrível isso, isso não repercute. Como nós temos um governador que ordenou 

esse fato, um secretário de Segurança que concretizou a vontade do governador, e estão 

aí, estamos aí, eleitos por maioria absoluta. É incrível isso. E esses crimes não 

prescreveram, porque crime contra a humanidade não prescreve. Esses crimes existem. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor acredita, Dr. 

Hélio Bicudo, que nós fizemos um material, na outra eleição, fazendo essa denúncia, e o 

governo do estado de São Paulo apreendeu todo meu material? Quase fui junto com 

meu material, e quase que a minha candidatura foi cassada? Mas desta vez conseguiram 

cassar meu mandato. 

Então, pessoal, queria agradecer a presença de todos. Acho que a gente precisava 

trazer a Luciana Burlamaqui que fez todo o documentário do assalto ao Banco Central, a 

Luciana Burlamaqui, e não permitiram que ela exibisse o seu próprio documentário, que 

ela mostra como foi feito aquele assalto, e queria parabenizar os proponentes desta 

audiência, Amelinha, Ivan, Fernando Altemeyer, que tanto contribuiu, a Débora veio lá 

de Santos, essa guerreira, essa batalhadora, e o Dr. Hélio Bicudo, que veio conosco aqui 

hoje, com seus 93 anos. 

Quando liguei para falar para ele se ele não vinha, na segunda-feira, ele me 

disse: “Mas vocês me ligam na segunda para ir na quarta? Eu estava esperando o 

convite mesmo. Como vocês não me chamaram?” 

E à Dra. Alessandra. Muito obrigado. Inclusive se a senhora puder deixar esse 

material. 

 

O SR. HÉLIO BICUDO – Quero apenas agradecer a atenção que vocês tiveram 

durante este ato, que é importantíssimo, porque direitos humanos, crimes contra direitos 

humanos não prescrevem. É bom a gente ter isso na cabeça. 

Esse caso da Castelinho não está prescrito, e ele mostra claramente a 

responsabilidade do atual governador de São Paulo e do seu secretário de Segurança, 

que é o mesmo de tantos anos atrás. Quer dizer, nós estamos muito bem servidos de 

governador e de seus secretários. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o segurança de 

segurança à época, neste governo não foi secretário de Segurança, foi segurança de 

transportes, e agora é o chefe da Casa Civil do governador. Foi promovido. Ele só cai 

para cima. 

Valeu. O pessoal de São Mateus veio ver o Fernando falar de São Mateus. Foi 

uma audiência belíssima. Muito obrigado e a vida continua. (Palmas.) 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

15/03/2014 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu recordo a vocês que isto que nós vamos fazer 

aqui hoje é uma reunião de trabalho, e eu queria começar agradecendo a todos os nossos 

convidados, que vieram aqui fazer uma exposição sobre questões que têm a ver com seus 

estudos e que interessam, particularmente, à Comissão da Verdade e a este GT. Agradecer 

que tenham deixado aí os seus interesses, os seus afazeres do fim de semana, o aconchego 

das suas casas, dos seus lazeres, para vir repartir aqui conosco essa informação que se 

tornou muito importante. 

Agradecer ao Jorge, agradecer ao Pedro Henrique, à Denise, agradecer ao Marlon, 

que é muito importante nessa reunião já como um ensaio para outras que nós queremos 

fazer, para outra, particularmente, que nós queremos fazer. Um ensaio, porque ele vai tratar 

conosco do tema da responsabilização. 

E o Marlon é, certamente, uma das pessoas... É a pessoa que eu conheço, haverá 

outras que eu não conheço, pode haver, que mais entendem, que mais conhecem Justiça de 

Transição neste país, o que mais tem escrito sobre os diversos temas relacionados com 

Justiça de Transição. E esse tema da responsabilização é um tema ainda muito inédito, a 

discussão. Na Argentina ele já está avançado, em outros países se avançou mais, na 

Alemanha, por causa do Nuremberg, e nos Estados Unidos também, por outros fenômenos, 

a questão é mais estudada, e há documentos produzidos, há resoluções, há normas 

produzidas sobre isso, mas no Brasil, ele é muito pouco discutido, de modo que nós vamos 

pretender com esse seminário de hoje construir, reconstituir, fazer, realizar, uma série, não 

muito longa, porque nós temos um mandato muito curto, datado, que agora é de um pouco 

mais que dois anos e meio, mas nós queremos fazer, vamos avaliar ainda hoje, a partir deste 

seminário, como vamos desdobrar isso. 

Mas, queremos também fazer um levantamento sobre o comportamento das 

empresas estatais, queremos fazer uma discussão sobre empresários ou tecno-empresários, 

técnicos, consultores, ou que pelo menos tenham essa extração, como é o caso do Delfim 

Netto, que ele próprio não era um empresário de empresa, mas foi um grande assessor, e 
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depois um administrador que se dedicou a isso. Nós queremos fazer uma discussão sobre 

essas pessoas de carne e osso, talvez, chamando, como nós tínhamos nos comprometido, ou 

estudando o que eles disseram, porque o Delfim, por exemplo, já prestou, recentemente, um 

longo depoimento... Até para discutirmos e decifrarmos o que ele disse e contestar o que ele 

disse, ter uma ideia de nomes. E a última reunião dentro dessa série, do que nós já andamos 

falando dentro do nosso GT, é uma reunião realmente sobre a questão da responsabilização, 

que a fala do Marlon hoje dá início. 

Essa responsabilização institucional, inclusive, que é diferente de uma 

responsabilização criminal, essa só o Ministério Público pode fazer, por participação, por 

coautoria em atos que signifiquem graves violações, mas a responsabilização institucional é 

reclamada de uma Comissão da Verdade, é imposta, inclusive, pela sentença do Araguaia, 

que diz que nós, Comissão da Verdade, devemos fazer essa responsabilização institucional, 

e pela lei, também, que nos criou. 

Eu queria agradecer ao Adriano Diogo, à Comissão “Rubens Paiva”, aqui de São 

Paulo, que tem se comportado conosco, com esse grupo, especificamente, que a Comissão 

da Verdade herdou, compatilhou, com a Comissão da Verdade, uma Secretaria Executiva 

que veio aí das centrais sindicais, que eles já tinham organizado quando começou o nosso 

trabalho na Comissão da Verdade, e que tem repartido tudo conosco, Comissão Nacional, 

de uma forma irmã. Aquele irmão de mais de 30 anos, que é quando a gente olha para o 

irmão e vê nele o pai, a mãe, a gente mesmo, então tem uma relação muito mais... a vida, o 

passado, a memória, a infância, e a gente tem uma relação muito mais sólida, muito mais 

fraterna, um irmão assim. Que nós nem temos sabido, como Comissão da Verdade, ainda, 

retribuir essa participação, esse acolhimento, mas que tem sido muito importante e que vai 

ter frutos, ainda, muito importantes, o nosso trabalho da Comissão da Verdade. 

Eu queria também agradecer à nossa Secretaria Executiva, ao Sebastião Neto, que 

tem sido incansável, hiperativo no nosso trabalho de preparar a secretaria desse GT. A 

Fabíola, a Jéssica, a Natália, a Alejandra e a Milena, que se associou a esse trabalho, as 

centrais sindicais, que têm participado muito vivamente deste trabalho. As centrais 

sindicais e as outras associações que têm participado também conosco deste trabalho do 

GT, e está aqui o Toninho, do Cedoc, que me recorda isso, então queria agradecer a todos 

vocês por esse trabalho que nós hoje, nessa perspectiva, damos início, e que eu espero que, 
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realmente, seja muito significativo, porque ele atende, inclusive, a um interesse muito 

grande da nossa sociedade civil. 

Certamente, esse é um tema que a mídia tem muito interesse, e a mídia tem muito 

interesse porque reflete uma curiosidade, um interesse da sociedade civil. Esse é um tema 

que a gente tem, realmente, que aprofundar, a gente deve isso à sociedade brasileira. Então, 

eu quero passar a palavra para o Adriano, que vai acompanhar, que vai coordenar os 

trabalhos, que vai dirigir os nossos trabalhos com a sua experiência parlamentar e com a 

sua calidez. Porque apesar de o Adriano às vezes se impacientar, ele é doce, ele é muito 

doce. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo - Rubens Paiva, audiência conjunta com a Comissão Nacional da 

Verdade. Centésima décima quarta audiência pública. São Paulo, 15 de março de 2014, 

Auditório Teotônio Vilela, ou melhor, Auditório Dom Pedro I, mudou. 

Está instalada a centésima décima quarta audiência pública da Comissão da Verdade 

do Estado de São Paulo em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, no dia 15 de 

março, Auditório Teotônio Vilela, seminário com as empresas que se beneficiaram e 

apoiaram a Ditadura Militar. 

Esta organização pertence ao Grupo de Trabalho 13, da Comissão Nacional da 

Verdade, Grupo dos Trabalhadores. Quero agradecer todos os companheiros, em particular 

o companheiro Sebastião Neto, e a sua estrutura IIEP, na organização deste seminário. Este 

tema adotado pelo Grupo de Trabalho, finalmente a gente está conseguindo começar as 

audiências públicas neste mês da descomemoração do golpe. Acho importantíssimo esse 

trabalho para que a gente possa identificar o papel da sociedade civil, e todos os 

sindicalistas, companheiro Mancha, companheiro Américo, que vieram de tão longe nessa 

contribuição, e todos os demais convidados. 

Na primeira parte da manhã, agora, tem quatro falas: Dr. Marlon Alberto Weichert, 

Jorge José de Melo, Pedro Henrique Pedreira Campos, e Denise Assis. Nós estamos 

começando às 10 horas, então, se os companheiros puderem usar a palavra 20 minutos, ou o 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      4
 
 
tempo que achar necessário, essa parte inicial demoraria uns 80 minutos para depois haver 

as outras contribuições. 

Queria dizer, viu Dra. Rosa Cardoso, que é importantíssimo, tudo o que a gente faz 

com a Comissão Nacional, principalmente, quando a senhora, da Comissão Nacional, se 

desloca para apoiar os trabalhos, essas iniciativas tão importantes, a qualidade do trabalho 

muda e dá outra dimensão, uma dimensão histórica maior. Essa semana, por ocasião dessas 

debates sobre a descomemoração do golpe, o Instituto Cebrap, ligado ao ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, promoveu um seminário no Sesc Vila Nova. Eu sou tão 

azarado, que eu peguei, exatamente, a mesa daquela senhora Mezzaroba. Queria até ver a 

tradução, que minha avó falava essa palavra tanto. E ela, para evidenciar tanto os trabalhos 

da Comissão Nacional, ela conseguiu desqualificar a militância, o esforço, daqueles que 

resistiram à ditadura, que são os pesquisadores como o Neto, como o Mancha, como o Ivan 

e outros. Por isso eu descobri que ela tinha um nome bem apropriado de Mezzaroba. 

Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Marlon Weichert. 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Muito bom dia. Eu queria iniciar 

primeiro agradecendo, enormemente, o convite da Dra. Rosa Cardoso e do deputado 

Adriano Diogo. Evidentemente que as palavras da Rosa são, em função da nossa amizade, 

do carinho que temos reciprocamente. Eu apenas tenho, como Ministério Público, sou 

membro do Ministério Público Federal, me dedicado a este tema. Comecei há uns dez anos 

e, para conseguir trabalhar, a gente tem que estudar um pouquinho e é isso que a gente tem 

feito, especialmente com a contribuição, eu diria, que dos familiares. Eu acho que, para 

mim, o mérito impulsionador de todo esse movimento que temos hoje no Brasil, agora 

bastante avançado, é fruto dessa persistência das vítimas, dos familiares, desse conjunto de 

pessoas que diretamente sofreram as consequências da violação dos direitos humanos e 

que, aos poucos, conseguiu mobilizar aqueles que indiretamente sofreram as 

consequências, que somos todos nós, a sociedade brasileira. 

Eu vou diretamente ao tema, porque nós não temos tanto tempo assim. Eu queria 

começar enfatizando que esse tema na responsabilidade de empresas por violações de 

direitos humanos é um tema negligenciado na literatura e isso por razões, me parece, 
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bastante óbvias. Nós vivemos num sistema capitalista, então, se você fala de 

responsabilidade de empresas por violações de direitos humanos, nós estamos tocando em 

questões de reflexos políticos, de reflexos econômicos e, evidentemente, também de 

reflexos jurídicos. 

Não obstante, em função da trágica história da humanidade, o direito e, 

especialmente o direito internacional já se dedicou bastante a esse tema, sobre a 

responsabilidade de empresas e dos empresários pela violação dos direitos humanos. Isso 

tem, mais recentemente, podemos sentir que o tema, não tanto na questão dos direitos civis 

e políticos, mas, sobretudo, no tema do direito ambiental e também da corrupção, tem 

sofrido novos estágios de avanço no direito internacional. Nós temos cada vez mais essa 

pressão por complience pelas empresas, em relação à questão ambiental e a questão de 

corrupção. Não é por menos que temos, recentemente, esses episódios de multinacionais 

conhecidas pela sua prática histórica de corrupção na América Latina e no continente 

africano que estão mudando a sua prática em função de novas regras internacionais, não 

porque do dia para a noite mudaram seu juízo moral, mas sim porque há consequências 

muito fortes nos seus países de origem sobre essa matéria. 

E nós não vemos a mesma ênfase na prática de violações aos direitos do trabalho, na 

prática de violações de direitos humanos, civis e políticos. Ou seja, a influência política é 

indevida por parte dessas corporações. Pelo contrário, me parece que isso está na essência 

do modelo capitalista, para preservação desse espaço. Então nós estamos lidando aqui numa 

área muito sensível, que desperta muito interesse mas, ao mesmo tempo, posso garantir que 

desperta muito medo, inclusive por parte dos meios de comunicação onde, notoriamente, no 

Brasil e em outros países se envolveram também com a prática de violação de direitos 

humanos. 

Mas, feitas essas considerações iniciais, de fato a matéria não é nova, sobretudo 

porque com o horror da segunda guerra mundial, as potências aliadas necessitaram se 

debruçar sobre o papel das corporações que contribuíram com o regime nazista. E são duas 

histórias, sobretudo, que chamaram a atenção. Primeiro, a contribuição de empresas alemãs, 

e também de outros países, com o esforço de guerra, e aqui em várias frentes, seja porque 

utilizaram mão de obra escrava ou quase escrava, de prisioneiros, seja porque utilizaram os 

judeus também como uma mão de obra explorada, ou pelo fornecimento de insumos para o 
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funcionamento da prática de violação de direitos humanos implementada pelo regime 

nazista. 

Há também, na outra ponta, a figura daqueles que colaboraram ou se beneficiaram 

do governo alemão, ainda que sendo potências estrangeiras, como o caso mais 

característico é o dos bancos suíços, que receberam do governo alemão... A Suíça se 

manteve como um país neutro na Segunda Guerra Mundial e isso lhe permitiu fazer 

negócios com todos os lados envolvidos no conflito. Inclusive, o governo alemão 

depositava o ouro que naquele tempo os bancos centrais mantinham, muita reserva em ouro 

para fazer valer as suas moedas, conforme a Alemanha foi invadido a Polônia 

Tchecoslováquia, e outros países, a Hungria, esse ouro era retirado desses bancos centrais e 

boa parte era destinada a bancos suíços que, supostamente, seriam um refúgio seguro. E 

também a apreensão de obras de arte e riquezas dos próprios judeus que, foram deportados 

na primeira fase, e depois, conforme foram sendo presos e eliminados na chamada Solução 

Final para a questão judaica. E esses recursos ficaram depositados nesse bancos suíços, que 

até hoje não fizeram a abertura dessas informações. 

Houve, apenas dos anos 1980, 1990, por pressão norte-americana, um esforço muito 

grande para conseguir reparações, compensações, com a criação de fundos por esses 

bancos, mas ainda assim de forma incompleta, porque não há, ao que se consta, uma 

revelação. A justificativa dos bancos é que eles não sabem, que as pessoas nunca vieram 

reclamar os bens que foram depositados, então, os oficiais nazistas que depositaram bens... 

Ou, aliás, os próprios judeus que, quando começou a perseguição, confiaram nos bancos 

suíços e depositaram as suas riquezas para não serem confiscadas pelo regime alemão, 

agora eles dizem que essas pessoas, evidentemente, nunca voltaram para reclamar os seus 

bens, então eles continuam depositados sob confiança, o banco cumprindo, supostamente, o 

seu papel de manter a confiança do sistema. 

Logo após a guerra, no Tribunal de Nuremberg, esse tema foi objeto de discussão 

sobre a responsabilidade das empresas, e após o Tribunal de Nuremberg, e aí a criação das 

Nações Unidas, já na primeira assembleia, houve a determinação por parte da Assembleia 

Geral de que a Comissão de Direito Internacional elaborasse os princípios, que eram a 

consagração dos princípios que foram adotados pelo Estatuto de Nuremberg. É desses 

princípios que nós tiramos, inclusive, a afirmação da criação de crimes contra os Direitos 
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Humanos, que isso passou a fazer parte do direito internacional pelo costume. Aliás, boa 

parte da nossa tese sobre responsabilização pessoal de perpetradores é com base nesses 

princípios, e um desses princípios é o de número 7, que foi redigido em 1950, dizia que a 

cumplicidade no cometimento de crimes contra a paz, crimes de guerra ou crimes contra a 

humanidade, conforme previsto no princípio 6, era por si só um crime internacional, à luz 

do direito internacional. 

E o caso que ficou mais emblemático é o caso da produção do zyklon b, que era o 

gás que foi utilizado, sobretudo em Auschwitz para o extermínio de judeus. Essa história é 

muito interessante, aliás, se depois vocês quiserem eu tenho uma foto aqui, que eu tirei lá 

em Auschwitz dessa latinha, a situação era mais ou menos a seguinte: esse gás era utilizado 

para desinfecção de ambientes, para matar piolhos, matar percevejos, era um inseticida, 

nada mais que um inseticida. E o uso desse inseticida em Auschwitz rendeu a ideia de que 

poderia, talvez, ter outra utilidade. Os primeiros testes que foram feitos, pelo que eu vi lá, 

foram com presos soviéticos que foram levados a Auschwitz no início, antes de servir mais 

para a questão judaica ele foi também uma prisão para presos da frente soviética, que eram 

mandados para lá, e foram feitos testes com o uso do zyklon b com esses presos soviéticos, 

e aí funcionou. 

Então, a partir daí veio a ideia, porque como ele era muito barato e muito rápido e 

eficiente, quando administrado em altas quantidades num ambiente fechado ele intoxicava 

e, rapidamente, havia a morte da vítima, ele começou a ser adotado em larga escala e aí 

foram se construir as câmaras de extermínio onde se ministrava por cima, depois até em 

alguns casos fingia-se, botava-se chuveiros falsos para iludir a população – isso não em 

todas as câmaras, em Auschwitz isso não existia, isso foi feito depois em Auschwitz 2 – se 

utilizou em larga escala. 

E o que aconteceu? É evidente que começou a haver um consumo muito elevado 

desse produto que fugia ao padrão, e a empresa começou a vender esse produto em larga 

escala sem se questionar o motivo. A desculpa da empresa é que ela fez um negócio 

comercial. Aqui a patente era da IG Farben, uma empresa química alemã que tinha duas 

empresas para quem ela tinha cedido a patente, que eram a Degesch e a Tesch. No caso de 

Auschwitz, o fornecimento principal era pela Degesch, pela primeira dessas empresas, que 

segundo alguns autores eram subsidiárias da própria IG Farben. 
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E o que aconteceu então é que, poderiam esses empresários perceber ou terem 

questionado por que estavam vendendo em tanta quantidade para o Exército alemão e por 

que estavam entregando em campos de concentração esses produtos? Ou seja, era escusável 

que se tratava apenas de uma operação comercial, que agora tinha se tornado de pequena 

para larga escala, quando havia elementos de que estava em curso um processo de 

extermínios? Pois bem, no caso da empresa Degesch, dois de seus empresários, dos seus 

diretores, terminaram sendo julgados por uma corte militar britânica no pós-guerra e foram 

condenados a morte e foram executados pela sua contribuição pelo processo de violação de 

direitos humanos. Este princípio da cumplicidade em que se incluem empresas foi 

reafirmado no tribunal internacional para a ex Iugoslávia e também no tribunal 

internacional para Ruanda, isso já nos anos 2000, e terminaram em 2003 com a elaboração 

de um trabalho pela Comissão de Direitos Humanos, hoje o Comitê dos Direitos Humanos, 

na época era ainda uma comissão, e alguns princípios foram reafirmados e detalhados e eu 

queria neste momento me deter um pouco sobre eles. 

O primeiro princípio geral é que a promoção dos direitos humanos não é uma 

responsabilidade exclusiva dos estados e dos governos: ela é uma responsabilidade 

primária, o poder público é o primeiro responsável pela proteção, promoção e garantia do 

respeito dos direitos humanos, mas os particulares também têm deveres e também tem 

obrigações, sobretudo de não violar, de promover e de proteger estes direitos. E esta 

obrigação é exigível na esfera de atuação e influencia de cada um de nós, assim como das 

empresas e pessoas jurídicas. Essa responsabilidade ela tem previsão na declaração dos 

direitos humanos em 1948, foi reafirmada nos princípios de Nuremberg e se estende à ideia 

de que corporações e empresas devem respeitar o direito internacional dos direitos 

humanos, assim como as legislações nacionais, com a finalidade de primeiro eliminar 

discriminações que sejam baseadas em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política, 

origem nacional ou social, status social, deficiência ou idade. Estes sãos os princípios 1 e 2 

da Comissão de Direitos Humanos. 

O mais importante para nosso caso, porém, é o que está previsto nos itens 3 e 4, que 

corporações e empresas não devem se envolver nem se beneficiar de crimes de guerra, 

crimes contra a humanidade, genocídio, torturas, desaparecimentos forçados, trabalhos 

forçados, trabalhos compulsórios, execuções sumárias, extrajudiciais, ou arbitrárias, ou de 
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qualquer outra violação dos direito humanitário, do direito internacional, dos direitos 

humanos. Evidentemente que a gente pode aqui expandir, que na verdade empresas e 

corporações não podem se beneficiar ou serem cúmplices de qualquer ilegalidade, mas isso 

assume um caráter ainda mais forte quando nós estamos falando dessas práticas graves 

contra os direitos humanos que aqui enumeramos. E essa participação e benefício ela pode 

ser tanto direta como indireta, e pode ser tanto comissiva quanto omissiva; qualquer forma 

de envolvimento nessas quatro figuras já vai atrair a responsabilidade dessas corporações e 

dos seus empresários. 

Há um item, o item 11 dessa declaração também, que diz que corporações e 

empresas não devem oferecer, prometer ou dar dinheiro ou outros benefícios a servidores 

públicos em geral, mas especialmente a membros de forças armadas ou de forças de 

segurança. 

Finalmente, conforme o item 15, corporações e empresas não devem desenvolver 

nenhuma atividade que implique suporte ou encorajamento de violações dos direitos 

humanos, ao contrário, elas devem adotar medidas preventivas para garantir que seus bens 

ou seus serviços não estejam sendo utilizados ou empregados em violações dos direitos 

humanos. Este é um compromisso das empresas. 

Além disso, conforme o item 18, elas tem o dever de reparar eventuais danos que 

sua atividade tenha provocado ou tenha causado. 

É importante lembrar que este estudo, este trabalho da Comissão de Direitos 

Humanos, não é dotado de força vinculativa, ela não é uma norma, não é um tratado, mas 

ela reproduz, e aqui uma discussão que a gente poderia se aprofundar, pode revelar a 

existência de um princípio de um costume já de direito internacional. O costume é uma 

questão difícil de a gente investigar por que demanda uma certa aplicação ou aceitação pela 

comunidade internacional. E quando a gente pega, por exemplo, a legislação dos países 

europeus, que aceitavam até o final dos anos 1990 que empresas europeias pudessem pagar 

propinas em outros países, sobre tudo na América Latina e na África, e isso inclusive era 

uma despesa dedutível para fins tributários nesses países. Isso aconteceu nos Estados 

Unidos até os anos 1980, a partir dos anos 1980 houve a edição do Corruption Act norte-

americano, que mudou drasticamente o cenário, por que ai as empresas americanas foram 

proibidas de praticar esses atos, não eram mais dedutíveis e, além disso, seus diretores em 
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solo americano passaram a ser responsáveis criminalmente por atos de corrupção praticados 

fora do território americano. Inclusive sempre que nós temos uma investigação que envolve 

uma empresa norte-americana se o ato de corrupção contou com anuência ou participação 

da diretoria americana, isso é, via de regra, compartilhado com autoridades americanas que 

tem interesse nessa informação, por que fazem lá o processo. Muitas vezes o processo lá 

acaba sendo mais rápido e eficiente até do que o nosso, em função da estrutura dos 

respectivos poderes judiciais e dos processos criminais. 

Pois bem, além desse trabalho da Comissão de Direitos Humanos, eu gosto muito de 

citar um estudo da Comissão Internacional de Juristas, que é evidentemente uma 

organização não governamental, mas que em 2006 fez um painel sobre a responsabilidade 

das corporações por cumplicidade em violações dos direitos humanos, cujas conclusões 

foram publicadas em 2008 e estão disponíveis no site da instituição. Segundo a Comissão 

de Juristas, três questões essenciais, a Comissão Internacional de Juristas, por exemplo, 

pelo Brasil o professor Dallari fez parte da comissão por um bom tempo, atualmente o Dr. 

Belisário é um dos membros da comissão internacional de juristas, segundo a Comissão 

três questões essenciais devem ser analisadas para definir se uma empresa ou corporação, 

bem como seus diretores e gerentes, por sua irresponsabilidade civil ou criminal, por 

cumplicidade na violação de direitos humanos: a causalidade, o conhecimento e a 

proximidade. Primeiramente a responsabilidade deve ser determinada a partir do seguinte 

questionamento: a empresa contribui para a violação dos direitos humanos mediante a 

atitudes que auxiliaram, tornaram possível, exacerbaram ou facilitaram a atuação do 

perpetrador? Se a resposta for positiva, estará implementada a condição existencial para 

definir a sua cumplicidade. Ou seja, o auxilio, a facilitação do ato de violação dos direitos 

humanos pelo perpetrador. Essa contribuição pode assumir diversas formas, a mais grave 

consiste na ajuda ou suporte às atividades, ou suporte direto às atividades de perpetração, 

especialmente quando é ela que torna possível a prática do ilícito. Então, por exemplo, 

quando uma entidade privada disponibiliza um determinado espaço físico para que seja 

constituído um centro de tortura, isso significa que ela foi um elemento essencial, foi ela 

que tornou possível que ali se praticasse o ilícito. E de fato em muitos casos sem o auxilio 

privado não seria possível a iniciativa de praticar crimes de guerra, ou contra a humanidade 

ou outros delitos. É essa empresa, como no exemplo dado, que torna factível a violação. 
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Um outro caso que me parece bastante relevante é quando na figura da delação; 

quando empresas fazem a vigilância sobre seus funcionários e delatam ao órgão de 

repressão, que sabem que o órgão de repressão utilizará da pratica de violações dos direitos 

humanos, então fazem a delação por exemplo de que dentro de sua empresa há uma pessoa 

que faz uma militância de um partido político comunista ou que tem ideais revolucionários, 

e fornece, ela faz essa contribuição com o governo autoritário, assumindo o risco de que 

esta pessoa venha a sofrer graves violações dos direitos humanos. 

Outras práticas são o fornecimento de elementos materiais, tais como armas, 

veículos, combustível, transportes. Há também a figura da compra de bens produzidos pelo 

estado ou grupo paramilitar, isso acontece, por exemplo, no caso dos diamantes de sangue, 

onde empresas compram diamantes de sangue sabendo, compram diamantes sabendo que 

esse recurso é que vai viabilizar a compra de armas e outros suportes para praticas de 

crimes. 

E finalmente há o financiamento direto, onde se recorre a recursos financeiros e se 

fornece recursos financeiros ao perpetrador das atividades repressivas ou até mesmo como 

prêmio à atividade repressiva. Em todos esses casos a empresa privada esta assumindo um 

papel de cúmplice na perpetração das violações dos direitos humanos. 

Uma segunda questão relevante para a questão da responsabilidade consiste no 

conhecimento sobre as praticas, ou seja, ela contribui, mas ela conhecia, sabia, tinha 

condições de saber da violação? Nota-se de que não se trata de querer que ela tenha a 

intenção de praticar em conjunto com os demais envolvidos as violações dos direitos 

humanos, que é a figura m ais grave, quando a empresa adere diretamente à conduta. Mas 

se ela já assumiu o risco de estar contribuindo com aquela prática, ela já assume um papel 

de cumplicidade. Se, por exemplo, a corporação sabia de uma prática de violações e podia 

deduzir que sua atividade ou relação comercial poderia estar contribuindo para aqueles 

atos, já está caracterizada sua responsabilidade, é a opinião da Comissão Internacional de 

Juristas. 

Por fim, há um aspecto de quantificação da influência que a empresa tinha sobre a 

prática dos ilícitos. E normalmente quanto mais próxima do perpetrador, e por tanto mais 

expressiva a sua influência, quanto maior a sua colaboração, maior será a sua 

responsabilidade.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      12
 
 

É importante notar que bem mais recentemente o tribunal penal internacional, 

criado pelo estatuto de Roma, ele mantém, na verdade ele coloca no que para nós é o 

grande elemento atual da responsabilidade internacional, ele utiliza, ele adota a figura da 

cumplicidade também no seu estatuto. Prevê no artigo 25, item 3C, que qualquer forma de 

cumplicidade, lembrando que o tribunal penal internacional ele julga pessoas, então ele tem 

uma redação bastante ampla para podermos afirmar tranquilamente que o tribunal fixa que 

todo aquele que tiver contribuído, participado, direta ou indiretamente, com os crimes, esta 

aqui a leitura: será considerado criminalmente responsável e poderá ser punido pela pratica 

de um crime de competência do tribunal quem, com o propósito de facilitar a prática desse 

crime for cúmplice ou encobridor, ou colaborar de algum modo na prática ou tentativa de 

prática do crime, nomeadamente pelo fornecimento dos meios para sua prática. Isso me 

parece que é uma figura do direito penal internacional, que é alcança muito de perto a 

figura dos diretores e dos responsáveis por corporações. 

Nós precisamos destacar também que estamos falando aqui de dois tipos de 

responsabilização; nós temos a possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica, que 

no direito brasileiro ainda não é uma responsabilização criminal, e aqui é um ponto que nós 

quase avançamos neste sentido, por que está em discussão no senado um projeto de novo 

código penal brasileiro que está ampliando a figura da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, que hoje no Brasil existe apenas para crimes ambientais; nos crimes ambientais a 

própria pessoa jurídica pode ser autora desse crime, embora parte dos autores do direito 

penal sejam contra, mas é o estado da arte internacional. E eu tive a oportunidade de 

participar de alguns debates e propor que isso fosse expandido também para as violações 

dos direitos humanos, crimes de violações dos direitos humanos, e infelizmente isso não foi 

acolhido pela comissão de senadores na redação que foi apresentada agora para a votação 

ao plenário, mas ainda está em tempo eventualmente de recomendar ações ou de inflexões 

nesse sentido. Está se ampliando o hall de possibilidades para casos de corrupção e para 

outros casos, mas não se incluiu a figura da violação de direitos humanos, 

lamentavelmente.  

Isso não afasta evidentemente a responsabilidade pessoal das pessoas físicas que 

participaram desse processo. No Brasil, eu posso falar que pelo ministério público não está 

no nosso momento ainda um trabalho nesse sentido, por que nós estamos numa fase muito 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      13
 
 
anterior, nós estamos tentando vencer as barreiras criadas pelo judiciário brasileiro e pela 

política brasileira, para a responsabilização dos perpetradores diretos; dos torturadores, dos 

comandantes, ou seja, estamos numa fase inicial, mas é evidente que esse é um assunto que 

remanescerá e esperamos que possa chegar o momento de uma atuação para uma 

responsabilização individual e também corporativa, como está hoje a Argentina. A 

Argentina, com um avanço enorme na pratica de violações, a ultima fronteira que os 

procuradores, os fiscais argentinos estão adotado agora é a responsabilização das empresas 

e a responsabilização também de agentes públicos e do poder judiciário, e do próprio 

ministério público. Está em andamento em Mendoza o primeiro caso desses, onde quatro 

autoridades do poder judiciário, inclusive juízes, estão sendo processados, juízes que ainda 

estão na ativa, isso é muito interessante, né, eles não foram expurgados com o fim da 

ditadura e eles estão sendo processados na atualidade, embora ainda sejam juízes pela sua 

colaboração ao tempo da ditadura. 

Pois bem, eu não vou entrar na parte de analisar as condutas que nós temos 

conhecimento sobre matéria de fato do Brasil, por que me parece que temos aqui outros 

estudos muito mais aprofundados neste sentido e eu estou já esgotando meu tempo, então 

eu, com esta contribuição inicial, é o que eu queria oferecer de subsídio nesse momento 

para os trabalhos, muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu devia ter dito antes, mas 

eu peço desculpas, o Marlon Alberto Weichert, Dr. Marlon, é Procurador Geral da 

República, ingressou no Ministério Público Federal em 1995 na função de procurador da 

República em São Paulo. Sua principal área de atuação tem sido a tutela coletiva dos 

direitos fundamentais, com ênfase na proteção do direito à saúde e nas questões relativas à 

violação de direitos humanos durante a ditadura militar. De 1998 a 2000 exerceu a função 

de procurador regional dos direitos do cidadão. Nessa época, deu início no Ministério 

Público Federal aos trabalhos relacionados à localização dos restos mortais de 

desaparecidos políticos. 
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Agora são 10h35, tem mais três: o Jorge José de Melo, o Pedro Henrique Pedreira 

Campos e a Denise Assis. Todos poderão permanecer pela manhã, independente da ordem? 

Tudo bem? Então, eu gostaria de passar a palavra... 

 

 

(Comentário incompreensível da Dra. Rosa Cardoso) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar, fala no 

microfone. Como a Denise, esteve conosco aqui na Comissão da Verdade discorrendo 

sobre o caso daquela investigação da madre Maurina, fez um belíssimo trabalho por sinal, o 

irmão da madre Maurina fez uma síntese, não sei se você recebeu, de tudo que se fez sobre 

madre Maurina no país, vou te mandar. Então, com a palavra a nossa querida Denise Assis, 

jornalista, roteirista, pesquisadora. Trabalhou nos principais veículos de comunicação do 

país. Não vou citar o primeiro, porque isso aí pode complicar...  

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – (Risadas) Já me comprometeu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Trabalhou na Veja... Outro 

tempo, né, não pertencia ao grupo de empresas da África do Sul que patrocinou o Apartheid 

naquela época... Vamos lá, desculpe a dispersão. Veja, IstoÉ, O Globo e Jornal do Brasil. 

Como editora do caderno de educação de O Dia, recebeu o prêmio Ayrton Senna de 

Jornalismo na categoria de Veículo do Ano. Colaborou com revistas econômicas como 

Carta Capital, Exame e Rumos, além da revista Lidas do Ministério do Trabalho, e da 

revista Conjuntura Econômica da Fundação Getúlio Vargas. Suas reportagens 

investigativas e pesquisas na área dos Direitos Humanos resultaram no livro Propaganda e 

cinema a serviço do golpe – 1962/1964, lançado pela Editora Mauad, em 2001. Como 

assessora de imprensa, coordenou as assessorias das secretarias de Estado de Educação, 

Ciência e Tecnologia e FAPERJ, tendo sido também assessora da Unesco no Rio, da ANS, 
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e da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT). Escreveu roteiros de documentários 

para a produtora Luiz Carlos Barreto e tem o título de Jornalista Amiga da Criança, 

concedido pela Andi (Agência Nacional dos Direitos da Infância). Com a palavra, Denise 

Assis. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite. Me 

sinto até lisonjeada por estar no meio de grandes nomes da pesquisa, principalmente, 

cumprimentar o procurador por seu trabalho, e dizer o seguinte. A minha pesquisa sobre o 

Ipês foi o resultado de um trabalho como repórter, em que eu estava fazendo um 

levantamento para uma reportagem sobre o Golbery, e eu localizei no arquivo do Golbery 

um documento que citava um conjunto de filmes do Ipês. E na época eu liguei para o René 

Dreifuss e perguntei se ele tinha conhecimento e, obviamente, que ele já tinha citado no 

livro dele, e eu me debrucei sobre o livro dele para aprofundar e ver o que ele já tinha 

falado sobre o assunto para eu não esbarrar naquela mesma... chover no molhado, como se 

diz. E ali eu tive uma crise porque, ao mergulhar no livro dele eu fui à casa dele e falei: “eu 

não vou escrever mais nada, você esgotou o assunto”. Aí ele falou: “não, traga o que você 

tem para eu ver se, de fato, você tem motivo para estar nessa crise”. 

Quando levei o material, ele falou: “jamais coloquei as mãos sobre esse conjunto de 

filmes. Eu sabia que eles existiam e a maneira como eles tinham sido feitos, mas você é a 

primeira pessoa que faz essa leitura de que os filmes são um conjunto e uma peça de 

convencimento, e você precisa contextualizar isso, escreva um livro”. Então, eu me 

debrucei sobre o conjunto de filmes que, lamentavelmente, eu ia exibir o filme à boa 

empresa, mas nós estamos com um problema. 

 

 

A SRA. – (Voz fora do microfone) Quando você terminar a apresentação, vou tentar 

rodar aqui dentro. Tem que desconectar os cabos. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Certo. Eu trouxe para apresentar um dos filmes para 

vocês, que tem 10 minutos. É um conjunto de 14, com 10 minutos cada um. 

A prática desse convencimento era financiada, e aí entramos no nosso tema de hoje, 

pelos empresários, os principais empresários do país e, principalmente, por setores. Para 

vocês terem uma ideia, em 1963 eram destinados mensalmente 4 milhões para o Ipês para a 

produção de 15 programas semanais de TV. 

 

 

O SR. – Que moeda, dólar? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, eu tinha até comentado antes, no início ali, que eu 

pedi para a Maria Lúcia Fattorelli converter as moedas para o dia de hoje, mas ao converter 

nós tropeçamos nas cambalhotas do dinheiro que vai subtraindo os zeros. Então, aos dias de 

hoje, ela converteu em reais e fica um valor muito pueril, não bate com o montante de 

época. O ideal teria sido dolarizar, e eu não fiz esse trabalho. Mas enfim, a gente pode fazer 

isso depois, são 4 milhões e 963 mil. Desse conjunto de empresas, eram 125... 4 milhões de 

cruzeiros, da época. Esse conjunto de 125 empresas contribuiam com quantias variadas. Por 

exemplo, em 1963, a indústria de São Paulo contribuía mensalmente com 1 milhão e 280 

mil, a indústria da Guanabara com 560 mil, o comércio de São Paulo com 560 mil, bancos 

160 mil mensais, seguradoras, enfim, era um conjunto bastante expressivo, um valor muito 

alto de dinheiro e eles eram utilizados na compra de espaço na mídia, na confecção de 

programas de televisão, ao valor de 500 mil só para serem veiculados, eram pagos nas 

principais TVs: TV Excelsior, TV Cultura, TV Record, TV Tupi e TV Rio. 

Esses espaços eram comprados ao peso de 500 mil por semana para que, de 1962 a 

1964 fosse plantado no seio da sociedade o sentimento da insatisfação. Esse discurso era 

passado, através dos roteiros do José Rubem Fonseca, as redatoras eram a Nélida Piñon e a 

Rachel de Queiroz e um grupo de peso de jornalistas cariocas que incluíam aí o Wilson 

Figueiredo e outros nomes de expressão da época, Nilo Dante, muitas pessoas de expressão 

no jornalismo. Eles trabalhavam nesses roteiros e também na elaboração de cartas que eram 

enviadas às empresas para solicitar esse aporte financeiro. 
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Chegou-se então ao final, na época, no golpe com praticamente todo o país coberto 

pela exibição de filmes em caminhões que eram cedidos pela Anfavea e os projetores, que 

eram cedidos pela Mesbla. Então, eram acoplados esses projetores nas carrocerias desses 

caminhões e eram levados a praças do interior, clube de serviços, horários de almoço das 

empresas, e enquanto isso essa ideologia do golpe ia sendo disseminada. 

É interessante notar no discurso, é uma pena que o DVD não tenha rodado, porque 

em momento algum eles diziam frontalmente “vamos derrubar o Jango” ou “o Jango não 

está fazendo um bom governo”. O que se fazia era: “o setor tal está precário, o setor tal está 

sem recurso do governo”, e com isso eles iam fomentando esse sentimento de insatisfação, 

e a insatisfação nas ruas sem liderança basta que alguém diga uma palavra de ordem e 

pegue na mão aquela massa para levar onde queira. E foi assim que eles conseguiram 

chegar a 1964 com pleno domínio da opinião pública no sentido de incutir que o país estava 

o caos. 

Eu conversei com o líder eletricitário da época que me disse que eles eram pagos 

pelo Ipês para desligar a luz às sete da noite, que era a hora da novela, para que as mulheres 

dos coronéis, dos empresários e da classe média, fizesse aquela grita dentro de casa, que era 

um descalabro não ter luz, e isso vai gerando revolta. E essas mesmas mulheres se 

propuseram a se reunirem na igreja Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, fundando a 

CAMDE, que é a Campanha da Mulher pela Democracia, e sendo o braço feminino dos 

maridos empresários na disseminação da ideia do golpe. Como: levando panfletos, junto 

com doações e serviços para comunidades carentes, igrejas, paróquias, elas levavam os 

pacotes das doações americanas da aliança para o progresso e, nessas paróquias, elas 

também davam cursos de culinária, como cuidar do seu bebê, e ali elas falavam para 

aquelas mulheres da comunidade, cujos maridos costumavam ser lideranças sindicais, e 

elas iam virando a opinião dos maridos. 

Então, era um trabalho muito bem urdido com um financiamento astronômico, 

como vocês... Acho que não rodou. Podia passar, por favor, o quadrinho? Esse é o quadro 

dos setores e as doações mensais. Pode ir avançando, por favor. Das 125 empresas fixas de 

doadoras do Ipês, porque tinha aquelas flutuantes, essas cinco foram as principais. 

Para se ter ideia, a Light, mesmo no declínio do Ipês já quase ao fechar as portas, 

ela doava ainda... vou trocar o exemplo, a Icomi, por exemplo, ainda doava 7 mil mensais 
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para o Ipês. Elas caíram em desgraça porque o governo, ao tomar o poder e instituir à força, 

para as multinacionais, quer dizer, usar de todo peso de seu poder, ele também encampou 

muitas dessas empresas, como a Docas, por exemplo, que depois acabou a bancarrota. 

Mas, enfim, a prática era se reunir no Ipês, editarem livros, panfletos, filmes, 

programas de TV... Pode trocar a apresentação, por favor? Ali tem a lista detalhada das 

empresas todas que contribuíram já no final, porque as doações iniciais precisavam ser 

feitas para que o golpe fosse colocado na rua e fosse colocado em marcha. Já em 1971, com 

todo o aparato repressivo precisando ser montado, o Ipês perdeu um pouco a razão de ser, 

porque ele foi gerado para ser o ovo da serpente do golpe. O golpe colocado na rua, saindo 

vitorioso e todas as ideias já disseminadas e implantadas, agora era o momento de se criar o 

aparelho repressivo, então, as doações iniciais que iriam para o Ipês foram carreadas para a 

Oban e para outros aparatos que precisavam sustentar aquele governo forte e repressivo. 

Uma ideia que costuma me incomodar bastante... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem como dar um zoom 

nessas imagens aí? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim. Essa é a lista de pessoas físicas... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na anterior e essa? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – É, por favor. Eu fiz questão de colocar também uma 

lista de pessoas físicas, essas aí são as empresas. E vocês veem que todos os veículos de 

comunicação: Jornal do Brasil, O Globo, Editora Vecchi, que era uma editora forte na 

época, uma gráfica poderosa, não só participavam com a doação em dinheiro, como 

também cedendo os seus espaços editoriais e rodando material, panfletos, revistas e o que 

mais eles precisassem. 
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A operação financeira era feita através do José Luiz Moreira, que era o herdeiro da 

Ducal, aquela rede de magazines da época, e que também era diretor da Denison 

Propaganda. A Denison conseguiu organizar um pool de agências de publicidade para onde 

eram carreados os recursos vindos da CIA, em dólar, esse dólar era lavado nesse pool de 

agências de publicidade com a fachada de que eles seriam usados na divulgação do 

programa Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso, vocês sabem claro, estou 

aqui com doutos no assunto, era um programa americano, voltado para a América Latina, 

para desenvolver a região e também cooptar para que continuasse uma região aliada e 

próxima dos Estados Unidos. Essas doações iam para as agências de publicidade sob a 

forma de dólar em dinheiro e para as paróquias, levados por essas mulheres, como eu já 

disse, ligadas à igreja. 

A igreja também teve grande participação, cedendo instalações e prédios, que eram 

dela, para que pudessem funcionar cursos de formação de quadros da direita, e cursos desse 

tipo de atividade das mulheres, e também fazendo reuniões em suas salas paroquiais para 

exibição de filmes do Ipês, desses filmes de convencimento do golpe, e outros filmes de 

interesse da direita da época, porque eles tinham uma seleção de livros e filmes que serviam 

à causa. 

Uma coisa que me chamou a atenção e eu resolvi trazer para vocês, eu acho até que 

eu coloquei no texto que enviei para a Dra. Rosa, é uma reportagem da revista Furtune, que 

circulou, eu disse no e-mail que enviei para a senhora que era em abril, mas não foi, ela 

circulou em setembro, fazendo um balanço da atividade dos empresários no Ipês e no 

golpe. Então, ao fazer esse balanço, ela história que foram os empresários paulistas, a ideia 

do Ipês foi levada pelos empresários paulistas, e foi encampada no Rio, começou aqui, foi 

para Porto Alegre e Minas Gerais. E o Ipês ficou muito forte no Rio porque lá estavam os 

principais veículos de mídia, e o Rio era o tambor de ressonância dessas ideias. Mas, 

efetivamente, a massa financeira maior saía de São Paulo. 

Então, aqui nesse balanço que a Fortune faz, ela fala em 400 empresas que 

contribuíam num fluxo de caixa de não menos que 500 mil. Eu diria que foi muito mais, 

porque a gente tem aí nessa listagem as quantias muito maiores que isso. Ela cita também, 

essa reportagem, que o Paulo Ayres Filho era um grande representante da indústria 
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farmacêutica, e junto com o Sr. Júlio Mesquita Filho, eles foram os compradores das armas 

leves que foram levadas para o Ibad para a possível resistência ao golpe. 

Aí é preciso fazer uma distinção em que esse complexo Ipês/Ibad era distinto da 

seguinte forma: o Ipês era aquela fachada de Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais, que 

se reunia para discutir os rumos do país, e o Ibad era onde havia uma resistência política de 

ultra-direita ao Jango, o tempo todo, criando uma espécie de governo paralelo, onde reunia 

também os deputados da ultra-direita que foram financiados pelos americanos nas suas 

campanhas. O Ibad, na verdade, era o braço armado do Ipês, era para onde iam as 

metralhadoras leves, as granadas, as pistolas compradas pelo Sr. Júlio Mesquita e Paulo 

Ayres Filho, para que fossem sendo estocadas lá na intenção de que se houvesse uma 

reação ao golpe eles distribuiriam essas armas para a população revidar. 

Todo esse movimento durou de 1962 a 1964, e tinha também a figura do coronel 

Rubens Resstel, que fazia a ponte entre o Exército, o Ipês e a igreja. Então, ele fazia essa 

costura das fileiras do Exército para essa sociedade civil. Vale lembrar que a Cruzeiro do 

Sul, além de financiar com passagens essas palestras, levando, transportando esses 

palestrantes de um lugar para o outro, eu ouvi da Sra. Eudóxia Ribeiro Dantas que era 

casada com o presidente da Cruzeiro do Sul, que ela passou a noite de 31 para 1º de abril 

organizando o estoque de passagens para os tenentes que foram à casa dela buscar as 

passagens preventivamente, porque se houvesse reação nas capitais eles teriam como se 

deslocar imediatamente pelos aviões da Cruzeiro para liderar as tropas nos Estados. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Cruzeiro comprou as rotas internacionais da Panair, né? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Exatamente, ela herdou o espólio da Panair, que entrou 

em desgraça... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que era o acordo dele, financiar o golpe e, em retribuição 

receber as rotas internacionais da Panair. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Exatamente. Outro grande financiador e apoiador foi o 

Sr. Gilbert Uber, que era o proprietário da Listas Telefônicas e que, em troca disso, ele 

detinha 70% do mercado de catálogos telefônicos. Então, não só o apoio era ideológico, 

como também havia um interesse financeiro, de retorno. É importante também observar que 

nunca na história os empresários se atiraram de uma forma tão agressiva na política, sem se 

importar de mostrar a sua cara e de atuar deliberadamente nessa conspiração como no golpe 

de 1964. 

Se o Ademar de Barros, o governador fazia parte desse grupo, o Flávio Galvão, que 

era o advogado do Estadão e, depois com o desdobramento, que tudo isso era tramado, 

evidentemente, com o Sr. Lincoln Gordon, com o desdobramento, a vitória e a montagem 

do aparelho repressivo, o Ipês, que mantinha uma equipe de quase 500 pesquisadores da 

vida alheia, conseguiu arrebanhar todo esse arquivo e formar o SNI, que foi fundado em 

junho... Exatamente, foi denunciado pelo Rubens Paiva, daí ele pagou com a vida... E foi 

levado para Brasília dando origem ao SNI. O SNI foi financiado então, em sua origem, 

pelos empresários que se reuniram no Ipês. 

Deixa eu ver o que mais a gente pode... Eu tinha preparado uma fala mais ampla e 

mais ideologizada, mas diante dessa plateia altamente... 

 

 

O SR. – Autoconvencida. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Autoconvencida, não só isso, gabaritada e pesquisadora 

do assunto, a questão se perde aí. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Antunes, Denise? O 

Antunes, da Icomi, aquele grupo de mineração da Serra do Navio, aquele pessoal. Não 

aparece aí? 
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A SRA. DENISE ASSIS – Sim, total, ele está entre as cinco mais importantes 

financiadoras. Era o Petróleo União, o Icomi, a Listas Telefônicas, a Light e a LTB, já falei, 

quem mais? Cruzeiro do Sul, exatamente. Então, eles entraram firme nesse financiamento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Supremo Tribunal 

Federal devolvendo dinheiro para a Varig e a Cruzeiro do Sul, que vergonha. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Pois é, e o dinheiro do golpe. E que foi verba mal 

versada. 

 

O SR. – O meu medo é esse, pois eles pagarem indenização aos trabalhadores é 

uma coisa, porque essa é a alegação, mas se isso voltar para o bolso dos empresários, aí 

complica. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – O filme está sem som? 

 

 

A SRA. – Ele está com dez minutos, só que eu não consigo pegar e avançar... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Ah, então passa o primeiro, que eu acho que já dá uma 

ideia boa do tom da conspiração. 

 

 

O SR. – A gente está tentando dividir e botar título. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Entendi, mas não tem problema. Põe esse primeiro. Esse 

primeiro é interessante porque ele tem um discurso tão agressivo que ele mistura Fidel 

castro, Hitler, tudo num mesmo pacote em nome de passar para o grande público a ideia do 

medo. Eles chegam ao absurdo de exibir cenas que nunca jornal ou nenhuma TV exibiria de 

corpos em decomposição, da invasão da Tchecoslováquia e da hungria, para mostrar como 

os comunistas agem. O narrador oficial era Luis Jatobá. 

 

 

(Vídeo é exibido) 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Esse conjunto de 14 filmes foi feito para ser levado para 

a população com esse discurso que vocês viram, e tem discurso para todos os setores, tem 

para os estudantes. O bordão para os estudantes é “deixem o estudante estudar”, então, ele 

não podia pensar, a função dele era só estudar. E o discurso da boa empresa, que foi o que 

eu selecionei mas, por acaso, ele está mais para o final, era exatamente conclamando aos 

empresários para que atuassem e fizessem a sua intervenção de elite, como esse apelo final. 

O Jean Manzon era o melhor fotógrafo da época e diretor de cinema. Ele, depois do 

golpe, recebia verbas do governo para fazer documentários ufanistas, mas nesse conjunto 

de filmes ele usou o melhor equipamento, que ele mandou vir da França, foi ele o primeiro 

a usar gruas aéreas nas filmagens e o melhor equipamento de som ambiente, porque a 

grande dificuldade do cinema brasileiro sempre foi o som, e ele trouxe aqueles microfones 

que cortam o vento e toda essa tecnologia de ponta para os filmes dele. E o interessante, só 

uma curiosidade, ele usava figurantes entre os próprios funcionários do Ipês, alguns 

serviam de figurantes nesses filmes, ele chegou a pagar um cachê de 5 mil cruzeiros, na 

época, para o diretor do departamento pessoal, Domício da Gama, fazer figuração entrando 

no bar. 

E foram esses filmes que foram recuperados em 2001, quando eu os encontrei já 

dentro de latas, todos colados com aquele craquelê, e a Faperj me financiou a recuperação 

dos filmes, e eles hoje se encontram à disposição no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro 
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para pesquisadores, porque eles ficavam clandestinos. Qual era a tese do arquivo nacional? 

É que como não conheciam a autoria dos filmes, eles não poderiam ser exibidos na sala de 

pesquisa porque se fossem do Jean Manzon poderiam sobre um processo da família. E eu 

consegui provar que eles estavam dentro do material doado pelo Ipês, quem doou é dono, 

quem financiou também é dono, então, quem recebe tem o direito de exibir, e com essa tese 

eu consegui que eles fossem exibidos. Então, eu tenho um particular orgulho de ter dado 

essa contribuição para que esse momento de conspiração registrado não ficasse esquecido. 

Bom, senhores, eu acho que é isso. 

Eu gostaria de acrescentar o seguinte, como um trabalho da Comissão da Verdade 

do Rio, a qual eu integro, eu estou nesse momento iniciando uma investigação, eu diria que 

quase paralela porque a minha frente de trabalho são os desaparecidos políticos, mas 

quando a gente tropeça com uma informação de importância, você não pode abandoná-la, e 

eu consegui agora cruzar a aliança feita entre a igreja, a maçonaria e a Scuderia Le Coq, 

que se juntaram, fizeram um pool não só de financiamento, como de treinamento e apoio 

total à ação repressiva no Rio de Janeiro. Então, de que maneira isso se dava? Quem 

entrava para a Scuderia Le Coq... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Esquadrão da Morte. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – O Esquadrão da Morte... Era convidado para integrar a 

maçonaria. Lá, ele era bem tratado, recebia apoio financeiro e era aconselhado a se filiar à 

Irmandade Santa Cruz dos Militares e passava a receber, também, um soldo para colaborar 

com o SNI. E dali surgiu os arapongas e os treinamentos 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E essa Irmandade Santa Cruz dos Militares é a que 

sustenta hoje ainda os militares. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Ainda sustenta os arapongas aposentados e sem salário. 

Eles destinam para eles um soldo. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – É em que ano isso que você está falando? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Essa movimentação começou já em 1968, a partir do 

endurecimento do regime. Tanto assim que o prédio do Angu do Gomes, do restaurante 

onde se reuniam os principais cabeças lá da repressão, das três armas e tal, funciona num 

prédio da ordem terceira, bem como a Liga das Escolas de Samba, que é a cúpula do Jogo 

do Bicho organizado pelo Capitão Guimarães, que é egresso do DOI-CODI, e lá essa 

irmandade também foi responsável pela compra e importação de metralhadoras para o DOI-

CODI na execução dos militantes na guerrilha urbana. Então, eu estou iniciando essa 

investigação agora, e uma coisa interessante eu achei no Aperj, no Arquivo do Estado do 

Rio de Janeiro, um documento de um araponga, que já estava integrando a maçonaria, 

reclamando que os colegas dele do DOPS já tinha presenciado pessoas defendendo ideias 

de esquerda dentro da maçonaria. E a partir dessa denúncia dele o Grão-mestre da 

maçonaria é expulso 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Grão-mestre? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Grão-mestre. Então, realmente, esse enraizamento 

existiu e eu não tive dúvida quando encontrei esse documento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu tenho relatos que os repressores, os grandes coronéis, 

tal, são todos membros da maçonaria, se falam através da maçonaria, inclusive. 
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A SRA. DENISE ASSIS – É, eu estou caminhando nessa... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Denise, concluiu? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, concluí, espero ter trazido alguma novidade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, muito bom, 

excelente. Dá para salvar todo esse material? Está salvo tudo, inclusive as tabelas? Ótimo. 

Quem agora vem? Quem você sugere, Neto, o Jorge José de Melo? 

 

 

O SR. – Quem for falar mal de empreiteira escolha aí. 

 

(Risadas) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Jorge José de Melo é mestre 

em História Social da Universidade Federal Fluminense, com a dissertação de título 

“Boilesen, um empresário da ditadura: a questão do apoio do empresariado paulista à 

Oban/Operação Bandeirantes, 1969-1971”; pós-graduado pela Universidade Cândido 

Mendes em História Contemporânea, graduado em Comunicação – Jornalismo pela 

Universidade federal do Rio de Janeiro, atualmente é editor-executivo do programa 

Conexão Futura, do canal Futura, da Fundação Roberto Marinho. Com a palavra Jorge José 

de Melo. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Bom, primeiro eu queria agradecer o convite 

que me honra muito e é um prazer poder colaborar, mesmo que modestamente, com a 
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Comissão. Antes de começar, eu queria só fazer algumas lembranças que acho que são 

importantes. Na realidade, eu sou jornalista de formação há mais de 30 anos e, na realidade, 

a minha dissertação foi fruto do trabalho que eu fiz com esse filme que é o “Cidadão 

Boilesen”, que era um sonho antigo de um amigo meu de infância, que durante muito 

tempo tentou levantar recursos para o trabalho e nunca conseguiu, até que em 2005 um 

grupo de amigos resolveu juntar e fazer o filme. Ele gastou uma boa grana que ele tinha 

guardada e uns amigos o ajudaram a fazer o filme. 

Então, a partir do material que foi reunido para o filme, eu conversando com a 

professora Denise Rollemberg, que é uma pesquisadora da ditadura militar, ela sugeriu que 

eu fizesse uma dissertação. Eu fiquei um pouco receoso porque não é a minha praia, mas 

com o apoio dela, que foi a minha orientadora, e de vários amigos, eu consegui desenvolver 

o trabalho, porque eu até achei que era importante, a medida que eu fui fazendo a pesquisa 

do filme, eu fui me batendo com muitas informações que eu acho que são relevantes e era 

importante que tivesse uma reflexão sobre isso. 

Não sei se eu fiz bem ou não, mas acho que, talvez, a maior qualidade do meu 

trabalho seja ter levantado muitas pontas. Porque eu acho que o material sobre a 

colaboração dos empresários está cercado por um muro de ferro, porque ninguém fala, 

ninguém quer falar, e foi muito difícil. Ainda no trabalho para o filme, eu conversei com 

cerca de 60, 70 pessoas, conseguimos gravar com umas 20 mais ou menos. Obviamente que 

o pessoal da esquerda foi sempre solícito, inclusive cheguei a conversar com o Ivan que deu 

boas dicas para o filme, mas, na direita foi muito difícil. Eu tentei falar, por exemplo, com o 

Delfim Netto várias e várias vezes, usei, inclusive, amigos que tinham trabalhado na 

cobertura de economia e que conheciam ele e não foi possível. Também cerquei um dia o 

Romeu Tuma, peguei ele pelo braço, e ele me disse que a maior homenagem que ele 

poderia fazer para o Boilesen era não falar. Então, foi por aí. 

Como eu tenho apenas 20 minutos, eu selecionei algumas falas que eu acho que são 

bem contundentes e são muito reveladoras. Milena, você poderia rodar as falas, por favor? 

 

 

(Vídeo é exibido) 
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O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Pode botar a primeira tela de texto, por favor. 

Bom, então essa entrevista foi, talvez, uma das mais importantes do filme e também do meu 

trabalho porque nessa entrevista do ex-governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins, ele 

dá, mais ou menos, a origem desse grupo que viria a colaborar financeiramente com a 

formação da Oban. Esse grupo se forma um pouco antes do golpe militar, porque já no 

início de 1964, preocupados com a possibilidade de o João Goulart e o Brizola organizarem 

uma resistência ao golpe, que já estava definido, eles viram que o 2º Exército estava muito 

desguarnecido de material. Então eles fizeram uma vaquinha, que ele fala aí, e ele 

reequiparam todo o 2º Exército, preparando o 2º Exército para essa possibilidade, que 

acabou não acontecendo. 

Esses empresários, em geral, se reuniam no gabinete do Paulo Egydio e na véspera 

do golpe eles estavam reunidos lá quando eles souberam, segundo ele fala em precipitação, 

porque a data exata do golpe era lá para o dia 5 ou 6 de abril, talvez um pouco depois. 

Então, ele fala em precipitação porque o Mourão Filho desce de Juiz de Fora e eles são 

surpreendidos com essa ideia. E nesse dia eles vão em casa e, segundo ele conta, 60 

empresários dormiram no gabinete dele esperando a reação que não houve. 

Esse grupo, que se constituiu nessa época, foi se dividindo de acordo com as 

divisões ideológicas. Tinha um pessoal, como eles chamam, mais equilibrados e tinha um 

pessoal mais desequilibrado. Esse pessoal mais desequilibrado acabou sendo a origem do 

CCC, e o Boilesen, segundo ele mesmo diz, contituiu um grupo isolado que, segundo ele 

também, foi responsável por várias ações armadas contra os comunistas. Imagino que não 

tenham sido identificados, até porque eles tinham uma estrutura muito boa, mas esse grupo 

do Boilesen fez várias ações armadas. 

Quando começaram as primeiras ações da esquerda armada, esse grupo procurou, 

segundo várias informações, inclusive de um coronel do Exército que chamava-se Tarcísio 

de Ferreira, que era um “revolucionário de última hora”, entre aspas, mas que acabou ao 

longo da ditadura civil-militar, se desentendendo, tendo uma série de áreas de atrito. 

Segundo ele, a iniciativa de formar um grupo que pudesse conter a luta armada no Brasil 

foi dos próprios empresários. É interessante que no final tem um trecho de uma fala do ex-

presidente Ernesto Geisel, que está em um dos livros do Gaspari, que ele fala exatamente 
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assim, que a Oban foi uma iniciativa do (ininteligível, áudio 1, 1h56m4) paulista, mas que, 

ao mesmo tempo ela foi encampada pelo Exército. Porque eles estavam preocupados por 

duas questões: a primeira era aquele ideia do Brasil grande e, na época, São Paulo tinha 

40% do PIB brasileiro. Depois, com o fim da ditadura, os governos e a própria estrutura, 

Banco Central, foram desenvolvendo políticas para diminuir a importância de São Paulo. 

Mas, naquele período, havia uma ideologia paulista que rememorava a Revolução de 1932, 

um grupo muito orgulhoso de ser paulista, da locomotiva do país, separatista, inclusive, que 

achou que naquele momento São Paulo tinha que tomar uma decisão. 

Por isso a Oban foi criada em São Paulo e acabou sendo um modelo copiado no 

Brasil inteiro. E, além do mais, por quê? Porque aqui em São Paulo tinha a ALN, que era 

uma organização que assustava, você tinha o Marighella, que era considerado pelo aparelho 

repressivo o único cara capaz de unificar e ter apoio externo para sustentar uma luta de 

longo prazo, e você tinha a própria, vamos dizer assim, mecânica do Exército que era o 

Lamarca, que tinha fugido do Exército e era um cara que tinha uma experiência militar 

muito grande, então São Paulo, de alguma maneira, foi um lugar escolhido para essa 

experiência e por que, num primeiro momento da luta armada, São Paulo foi o centro das 

principais ações, inclusive ações de ataque a quartéis. Então, a origem, eu acho que talvez 

valha ouviu o ex-governador, a gente ouviu ele em 2008, ele estava bem lúcido e, inclusive, 

animadíssimo. Paulo Egydio, que foi, talvez, uma das melhores entrevistas que a gente fez. 

O Jorge Ferreira, que é um pesquisador da UFF do Rio de Janeiro, também levanta 

essa ideia da iniciativa, eu botei até um trecho que ele levanta, da iniciativa desse 

empresariado paulista com relação à estruturação de um órgão que realmente desse cabo 

rapidamente da luta armada. Milena, você pode passar a página por favor? 

Bom, o Boilesen, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece um 

pouco, era um dinamarquês formado em contabilidade que veio para o Brasil em 1939 e 

começou trabalhando na Pirelli, ele era contador, formado em contabilidade, mas fez um 

carreira meteórica, primeiro, na Pirelli, e depois na Ultragaz. Na Ultragaz, ele foi 

contratado pelo Ernesto Igel, que era o fundador da empresa, mas ficou muito amigo do 

Peri Igel, que era o filho do Ernest. Muita gente fala, inclusive eu coloquei porque é uma 

coisa reconhecida que todo mundo fala, na realidade, o Boilesen não era um empresário, ele 

era um executivo extremamente bem sucedido, bem remunerado, chegou inclusive a 
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enriquecer com o trabalho dele, mas ele não era o dono da empresa, ele era o executivo. Só 

que ele era muito ambicioso e foi encarregado de fazer todas as ligações da Ultragaz, que 

foi um grupo que nesse período cresceu muito. Inclusive, o Boilesen preparou o Grupo 

Ultra para assumir parte do projeto petroquímico brasileiro. Foi aí que eles deram o grande 

salto, exatamente nesse período entre 1969 e 1971. 

Só que, na minha opinião, depois de várias conversas com várias pessoas, 

provavelmente o Peri Igel, na estrutura de financiamento da Oban, era uma pessoa mais 

importante do que o próprio Boilesen. Outra coisa, havia um grande número de empresários 

que colaboravam pelo montante do dinheiro e pela estrutura que foi montada, que era uma 

estrutura extremamente moderna e cara, tudo indica que houvesse um grupo razoavelmente 

grande de empresários. Só que esse grupo não há documentos, e, obviamente, que ninguém 

fala no assunto. A morte do Boilesen, de uma maneira, foi bom para os empresários que 

colaboravam porque toda questão da colaboração ficou centrada nele. 

Agora estão começando algumas pesquisas, com a liberação de alguns documentos, 

acho que a gente pode chegar a informações. Mas a gente teve muita dificuldade de 

levantar questões, documentos, alguma coisa que provasse. Todo o material que a gente fez 

foi através de depoimentos. E até agora tinha me surpreendido muito a questão do Erasmos 

Dias citar o Júlio Mesquita, mas depois da intervenção da Denise ficou extremamente claro 

para mim a posição dele. O Erasmo também cita o Luís Bueno Vidigal, que foi depor. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Ele começou a Oban com 300 mil reais. Quer dizer... 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Não, mas aí são dois, o Ferraz que é um 

jornalista que ele... o Gastão, o Gastão, segundo ficou claro para mim, o gastão foi, 

realmente, o cabeça da colaboração. E é muito interessante esse depoimento porque o 

Ferraz chegou a trabalhar um tempo com o Dr. Gastão, e ele fala que nos encontros o 

Delfim ia, falava um pouco da economia, e sempre alertava para o perigo de que a luta 

armada, inclusive com a imagem do país no exterior, era para os planos econômicos. Então, 
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o Gastão, de alguma maneira, foi o idealizador... O Gaspari também diz isso, que o gastão 

foi o idealizador dessa vaquinha, que até ele fala, para montar a Oban. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Desculpa, mas faltou eu dizer isso. Essa matéria da 

Fortune teve a intenção de acordar o empresariado americano para investir no Brasil, 

porque o discurso dessa matéria era o seguinte: demos apoio, o país cumpriu, fez o dever de 

casa, agora está na hora de nós fazermos o nosso, retribuir, dando apoio, investindo para 

que esse governo de consolide. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Obrigado. Outra questão que ficou clara para 

mim na pesquisa era a seguinte, havia vários níveis de envolvimento com a colaboração 

com a Oban. Na época, a economia era muito centralizada, quer dizer, dificilmente o 

empresário naquela época teria condições de crescer com a sua empresa se ele não tivesse 

alguma ligação, alguma linha direta com o governo federal. 

Então, mesmo empresários que não eram muito favoráveis ao regime, de alguma 

maneira colaboraram. Obviamente, que havia o Gastão, havia o Boilesen, havia um grande 

número deles que era ideológico, quer dizer, apoiava até por uma questão de crença naquele 

projeto, mas essa colaboração era de vários níveis e bastante razoável. Pode trocar a página, 

por favor. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Jorge. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Pode falar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ali você cita a criação do Centro de Integração Empresa-

Escola. Só que existiu também um Centro de Integração Empresa-Exército, que fazia 
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exatamente a oficialização dessa caixinha. Você tem mais informação? Acho que seria 

importantíssimo para a gente. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Na realidade, assim, eu tive... a gente chegou a 

procurar o Grupo de Mobilização do Empresariado Paulista, se eu não me engano, que era 

um grupo da época, a gente achou pouquíssima informação sobre isso. Outra informação 

interessante, me deram o nome de um economista que se chamava Paulo Savaia, que seria 

um dos principais, eu procurei, rodei, levantei, e não encontrei nada sobre esse cara. Além 

do mais, outra informação é que seria o almirante Saldanha da Gama que fez um discurso 

incrível, inclusive falando da vingança que seria feita. Está lá no final, eu coloquei a parte 

dele. Também procurei informações sobre Saldanha da Gama, e acabei não encontrando. 

Então, acho que esse Paulo Savaia e esse grupo 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Paulo Henrique Savaia. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Paulo Henrique Savaia, exatamente. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era o operador do Delfim Netto, era funcionário, 

assessor do Delfim Netto no Ministério da Fazenda, e no livro de entrada e saída do DOPS 

tem ele entrando muitas vezes, apresentado ora como delegado, ora como segunda sessão 

do 2º Exército, e também como Ministério da Economia. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – E é impressionante como sumiram 

informações sobre esse cara. Eu procurei muito, nós procuramos muito... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu já o vi, ele mora no Morumbi. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Liguei para pessoas que eu conheço, e eu 

como jornalista conheço pessoas de todos os lados, foi por isso, inclusive, que eu consegui 

que o Ustra gravasse, porque eu trabalhei com um jornalista que conhece ele, porque eu 

fiquei quatro meses ligando para ele, tentando uma entrevista, até que um dia, eu já tinha 

desistido e a mulher dele me ligou me dizendo que ele ia falar, porque ele tinha encontrado 

com esse cara que me conhecia, que falou “não, ele é um cara sério, o que ele combinar 

com você ele vai fazer”. Então, ele não chegou a dar a entrevista, mas a gente mandou as 

perguntas por e-mail, e ele gravou respondendo as perguntas que a gente tinha gravado, e 

segundo ele, o Boilesen tinha ido uma única vez cumprimentá-lo no Natal. Quer dizer, 

acredite quem quiser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma pergunta. 

Do Diário da Noite, aquela campanha “Ouro para o Bem do Brasil”, a TV Tupi, isso aí 

você não conseguiu nada, né? 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Na realidade, eu estudei o período do auge do 

Boilesen, que foi de 1969 a 1971. Em 1971 ele é assassinado, no dia 15 de abril. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Justiçado. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Justiçado, exatamente. Ele é justiçado no dia 

15 de abril, por um comando formado pelo MRT e pela ALN. Então, eu peguei só esse 

período, que era um período em que ele era uma pessoa bastante poderosa, apesar de ser 

apenas um executivo, ele era uma pessoa bastante poderosa. 
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Pelas informações que a gente juntou, dois empresários declaradamente se negaram 

a colaborar que foram o Antônio Ermírio de Moraes e o (ininteligível, áudio 1, 2h, 8m, 

26s). O (ininteligível, áudio 1, 2h, 8m, 27s) tinha uma informação interessante, porque o 

seguinte, quando ele foi procurado, ele era diretor da Fiesp, e ele foi procurado no gabinete 

dele da Fiesp. Então, ele não disse claramente, mas deixou bastante claro que a 

movimentação... ele também não quis dizer o nome, imagino que seja o próprio Boilesen, 

mas ele deixou muito claro que essa movimentação do arrecadador na Fiesp era não só 

conhecida pela direção da Fiesp como liberada pela Fiesp. 

Eu conversei na Fiesp com todo mundo que foi possível e não houve nenhuma 

possibilidade nem de uma conversa informal. Eu sei que eles têm alguns documentos que 

podem ser úteis, mas não houve nenhuma possibilidade de conversa. Eu também tentei o 

pessoal do Grupo Ultra, que também não falou, não quer falar, dizem que não falam, mas é 

muito interessante porque eu descobri já no final da pesquisa, infelizmente, que tinha sido 

lançado em 1998 um livro sobre o Grupo Ultra e que não tem nenhuma referência ao 

Boilesen, que foi presidente da Ultragaz durante cinco ou seis anos, se não me engano. 

Então, é aquela coisa que confirma, né. É impressionante que o cara tenha sido 

presidente num período, inclusive, que foi um período que o Grupo Ultra deu um salto 

econômico muito grande, então é estranho que não tenha nada sobre ele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na sua dissertação, você fala que ele foi do Ipês. Tem 

alguma coisa disso? O Boilesen. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – O Boilesen foi do Ipês, foi ativo no Ipês. Eu 

não quis colocar isso porque não era o centro da nossa questão, mas o Boilesen, inclusive, 

participou, deu apoio, isso está no livro do Dreifuss, se vocês quiserem depois eu posso 

mandar para vocês, ele participou da preparação de um golpe na Bolívia. Com a 

experiência que ele tinha no Brasil, está no livro do Dreifuss. Eu não juntei porque achei 

que não ia dar tempo, tinha só 20 minutos, mas, inclusive, conta como feito o movimento, 
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isso foi nos anos 1967, por aí. Ele participou dessa organização para o golpe também na 

Bolívia. 

Outra questão que é importante, todas as pessoas que participaram do atentado, da 

ação contra o Boilesen, foram mortas. Está aí o Ivan que sabe melhor do que eu dessa 

questão. E é interessante porque nos jornais no dia do enterro do Boilesen, um dos líderes 

militares dá uma declaração dizendo que o DOI-CODI e a Oban se encarregariam de achar 

os... Isso está no Estadão, se não me engano... Se encarregariam de achar as pessoas que 

tinham cometido o atentado, que havia civis querendo fazer isso, que isso não era 

competência deles. Isso está na reportagem que foi feita pelo Estadão. Pode passar para a 

última, por favor. 

Eu botei ali no finalzinho o documento que foi lançado na ação contra o Boilesen. 

Pode passar, por favor. Ali uma foto do Boilesen. Pode passar. E ali a declaração do 

Saldanha da Gama no enterro do Boilesen: “Não trouxemos flores, pois desejamos fazer 

outro tipo de oferenda. O presente que lhe trouxemos é o juramento de prosseguir na luta. 

Combatente Henning Albert Boilesen, presente”. 

Quer dizer, eu não vou me estender mais porque, infelizmente, eu tenho menos 

informações do que eu gostaria de dar, mas as conclusões que eu cheguei com meu trabalho 

foram as seguintes: Primeiro, esse grupo foi formado um pouco antes do golpe, ele se 

armou bastante, a declaração do Paulo Egydio deixa isso bastante claro, e se dividiu em 

vários grupos, inclusive alguns grupos armados. E quando chegou a questão da luta armada, 

esse grupo, inclusive, realizou uma série de atentados armados. E a questão da colaboração, 

que na minha opnião, quer dizer, o Boilesen era um cara, certamente, importante nessa 

estrutura, mas provavelmente não era o mais importante. É bem provável, quando novas 

informações forem divulgadas, nós vamos descobrir outras pessoas que eram tão 

importantes. 

E é interessante que em vários e vários depoimentos há a presença do Delfim Netto, 

como a pessoa que foi o responsável pela ligação entre os empresários e o governo, e que é 

corroborada pela declaração do jornalista Silvio Ferraz, que está vivo ainda, mora no Rio de 

Janeiro, de que ouviu do Gastão Bueno Vidigal a afirmação de que nas reuniões do Clube 

Paulistano ele levava o Delfim que acabava sendo o intermediário das colaborações. Bom, 

eu espero ter colaborado com alguma coisa. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está muito adiantado, mas o 

Paulo Egydio sempre foi representante de grupos banqueiros. Até o filho dele trabalha 

naquele banco, é o executivo maior daquele banco holandês. Qual era a origem empresarial 

do Paulo Egydio na época? Ele não era de um setor ligado a banco? 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Não, ele não era ligado a banco. Na realidade, 

ele se formou em engenharia no Rio de Janeiro e se casou com uma mulher que tinha... era 

um grupo empresarial muito forte aqui de São Paulo. Agora, não lembro, porque eu fiz essa 

dissertação em 2012, e acabei deixando ela um pouco de lado em função de outros 

trabalhos. Mas ele casou com uma mulher que era herdeira de um grupo empresarial 

paulista e, segundo dizem, ele era uma pessoa muito bem preparada, tinha estudado 

bastante, estudou no exterior, era de uma família de engenheiros, de gente bem formada 

culturalmente, e ele se desenvolveu muito rapidamente aqui em São Paulo. Ele é paulista, 

mas ele se formou no Rio. Eu sei que ele era muito ligado ao Gastão Bueno Vidigal, que 

era banqueiro. 

E foi interessante quando a Denise citou o Rubens Resstel. O Rubens Resstel era um 

coronel do Exército e uma espécie de homem de ligação da conspiração, esse Rubens 

Rubens Resstel era o contato do Paulo Egydio com o Exército. O Paulo Egydio disse que 

esse grupo que ele formou em São Paulo, isso que achei interessante, tinha um aspecto 

parecido com o Ipês, mas que não era o Ipês. Ele faz questão de deixar bem claro que ele 

não tinha ligação com o Ipês, que esse era um grupo paulista que defendia, vamos dizer 

assim, uma posição de São Paulo, por São Paulo, como ele mesmo falou para mim, e eles 

se achavam, na realidade, responsáveis por evitar que a economia brasileira descambasse e 

que a luta armada pudesse, de alguma maneira, atrapalhar os investimentos que viriam de 

fora, que era o grande projeto deles, atrair recursos financeiros do exterior para incentivar a 

economia brasileira. 
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O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Só um aparte.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Diga o seu nome, é que tem se identificar para a gravação. 

 

  

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Eu sou o Pedro Campos, 

eu vou apresentar daqui a pouco a pesquisa sobre as empreiteiras, porque na minha tese eu 

foquei empresários da ditadura focando as empresas de construção, mas eu tento mapear 

também a presença dos empresários dentro do aparelho de Estado. Então, nisso eu fui a 

fontes primárias e secundárias e encontrei isso, o Paulo Egydio Martins é ligado ao grupo 

Comind, que é da família Binton (não consegui confirmar grafia, áudio 1, 2h, 17m, 33s), 

uma família tradicional aqui de São Paulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comind é Banco do 

Commércio e Indústria, né? Comindo é abreviatura. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Isso. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – E eu ia também acrescentar que depois que saiu essa 

reportagem da Fortune, os empresários paulistas bateram boca, pela imprensa, com os 

cariocas, tentando captar a autoria da conspiração e toda a eficiência do golpe a eles e não 

aos cariocas. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Logo após o golpe, isso também foi o Paulo 

Egydio que falou, houve uma divergência muito grande entre os cariocas e os paulistas com 

relação aos caminhos que seriam trilhados em seguida. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Uma questão de ordem só. É meio-dia já, eu queria 

sugerir, acolhendo uma proposta do Neto, do Sebastião Neto, aqui da nossa secretaria 

executiva. Claro que nós estamos fazendo algumas perguntas tópicas, observações, mas 

queríamos que esse debate fosse mais amplo para que a gente pudesse, inclusive, obter mais 

informações para o relatório que a gente vai fazer. Então queria propor... nós vamos 

continuar ouvindo a última exposição maior, depois sugerir que nós ouvíssemos as 

exposições ainda de representantes do movimento sindical que nós temos aqui, que têm 

dados também, e que nós fizéssemos um debate à tarde. O almoço não sei como é que fica a 

questão... 

 

 

O SR. – (ininteligível, 2h, 19m, 20s) o almoço, pô! 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Ah, é? Então eles vão poder sair, ir lá fora e comer 

alguma coisa. Então, depois à tarde teria um debate maior, tá bem? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Denise, para a tarde precisa, 

como o caso Panair foi bem documentado lá no Rio e tem documentário, e tal, e você falou 

muito de Cruzeiro do Sul... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa ficar claro como é 

que tem essa transição da falência intencional da Panair e as transferências das linhas, dos 
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voos, de toda concessão para a Varig, e qual é a ligação que tem entre Cruzeiro do Sul e 

Varig, se era a mesma coisa e tal. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – No final elas se fundiram. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, então como a Panair até, 

aqui em São Paulo não muito... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Chegaram a voar com o emblema Varig-Cruzeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois, adiante, né? Vamos 

lá, não é para discutir agora, mas, como no Rio a Panair já fez audiência com a Nacional, 

tudo, a Panair, embora aqui em São Paulo seja uma coisa pouco conhecida mas no Rio está 

bem documentada e a Nacional pegou, a transição Panair... porque como a Varig vem dos 

militares do Rio Grande do Sul, dos nazistas, do alemães, aquela coisa toda do pessoal do 

Grêmio, depois vem a Cruzeiro do Sul, que é mais carioca, que é quem faz quase a 

expropriação, para ficar uma parte com os cariocas e a outra vai para os gaúchos, Rubem 

Berta, aquela coisa toda. Então isso acho que ficaria legal se à tarde pudesse ficar amarrado 

direito. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Talvez o Pedro Henrique possa nos ajudar também 

porque ele fala sobre esses deslocamentos, sobre essa presença do empresariado no 

aparelho de Estado e sobre deslocamentos. Alguns que empurraram outros e que se 

situaram, se alojaram, se empoderaram. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Nesse meu texto eu faço um resumo bastante resumido, 

usando a licença para a redundância, mas aqui no meu livro tem bastante da história dos 

desdobramentos e momentos econômicos da Cruzeiro do Sul. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas sabe o que 

acontece? A diferença, o Ivan estava me chamando a atenção. Lá no Rio de Janeiro, a 

Comissão Estadual conseguiu esse financiamento da Faperj e está bem estruturada, aqui em 

São Paulo a gente está a pão seco e água e água barrenta. Então, como esse capítulo das 

empresas, como aqui era muito forte, a pesquisa é fraca, nós não temos respaldo 

institucional. Então precisa ver melhor essa troca para a gente poder ficar um pouco mais 

amarrado. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Tá. Aí a gente pode depois falar... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode depois falar disso. 

Pedro Campos. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Inclusive, eu esqueci de falar, eu tenho todo o 

arquivo gravado, se vocês quiserem eu posso ceder, com todas as entrevistas. Tenho a 

entrevistas bem interessantes, inclusive do Paulo Egydio. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com certeza, seria ótimo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá. Pedro 

Henrique Pedreira Campos é professor de Política Externa Brasileira, do Departamento de 

História e Relações Internacionais (DHRI) da Universidade Federal... Você vê, todos os 

pesquisadores estão concentrados no Rio, e às vezes até procurador da República vai 

embora para o Rio, aí é difícil. 

 

(Risadas) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem um de Niterói, que veio para cá. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Logo ele volta ou vai para 

Brasília. Vamos lá. Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense 

(2004), mestrado em História Social pela mesma instituição (2007) e doutorado em História 

também pela UFF (2012). Título: “A Ditadura dos empreiteiros: As empresas nacionais da 

construção pesada, sua formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro (1964-1985). 

Atua nas áreas de História da política externa brasileira, História econômico-social, além de 

Estado e Políticas Públicas. É coordenador do Lieri (Laboratório Interdisciplinar de Estudos 

em Relações Internacionais da UFRRJ) e do Lehi (Laboratório de Economia e História da 

UFFRJ), além de membro do Polis (Laboratório de História Econômico-social da UFF). 

Com a palavra Pedro Henrique Pedreira Campos, Pedro Campos. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Bom dia a todos. Eu 

gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade, o convite, de participar aqui dessa mesa 

tão interessante sobre esse tema. Louvar também a iniciativa, porque é um tema muito 

escasso, a gente está vendo várias iniciativas de estudos a respeito da ditadura e tudo mais, 

mas essa interface entre empresários e o regime tem passado de maneira um tanto marginal 

nas discussões desses 50 anos de descomemoração do golpe. 
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A minha contribuição vai ser no sentido de falar um pouco sobre o meu tema de 

doutorado, sobre a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, que se refere a um setor 

específico do empresariado brasileiro, que são os empresários da construção civil, mais 

especificamente, da construção pesada, ou melhor, os empresários que são dedicados a 

obras de infraestrutura, obras públicas, chamados empreiteiros. Eu peço licença para contar 

um pouquinho da história da pesquisa para você entenderem, mais ou menos, porque ela 

veio à tona, e depois falar sobre os resultados e, no particular, que interessa aqui hoje, sobre 

essa relação entre os empresários e a ditadura. 

O que acontece é que em meados da década de 2000, na primeira década do século 

21, me veio certa inquietação em relação ao grande poder econômico e político que alguns 

empresários detém na economia brasileira, em particular esses grandes construtores, esses 

grandes empreiteiros. A gente se refere, obviamente, a grupos como Odebrecht, Andrade 

Gutierrez, Camargo Corrêa, entre outros. 

Então eu queria entender como esses empresários se tornaram tão poderosos, 

econômica e politicamente. Onde está a origem, eu como historiador, a origem histórica do 

poder desses empresários? A hipótese original que eu desenhei, a hipótese mais geral, é que 

eu encontraria a chave para essa resposta no período da ditadura. Me vinha à mente, 

justamente, as grandes obras daquele período, os grandes projetos de engenharia que a 

gente teve ao longo da ditadura. Então, eu desenvolvi um projeto de pesquisa para estudar 

justamente os empreiteiros durante a ditadura brasileira. Eu fiz o doutorado entre 2008 e 

2012, orientado pela professora Virgínia Fontes, e virou essa tese aqui, que agora, 

inclusive, foi agraciada com um prêmio pela Faperj e vai virar livro, deve ser lançado, eu 

espero, se depender da editora, ainda esse ano, nesse primeiro semestre de 2014. 

Para desenvolver a pesquisa, eu lidei com um primeiro problema: fontes de 

pesquisa. Eu queria ter acesso aos documentos, aos arquivos da empresas e, principalmente, 

das associações empresariais desses empreiteiros. Eu queria estudar os sindicatos patronais, 

as associações de classe dos empreiteiros, em específico. E, óbvio, como eu imaginei, como 

eu acho que foi o caso do Jorge também, tive uma resposta negativa continuamente quando 

tentava ter acesso a esses documentos. Eu acessava as empresas, contatava as associações, 

os sindicatos, e todas negavam acesso, todos eram invasivos em relação à possibilidade de 
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pesquisar os documentos. E eu percebi que vários outros pesquisadores tiveram problemas 

similares quando foram estudar temas próximos ao que eu me dediquei. 

O que eu tive que fazer foi uma construção do objeto por fontes indiretas. Então, 

foram revistas técnicas, jornais, em periódicos, memórias das empresas, memórias dos 

empresários, das associações e tudo o mais e, obviamente, por isso não consegui, 

realmente, pegar coisas, digamos assim, originais, mas acho que consegui mais ou menos 

reconstruir um pouco da trajetória desses grupos, da trajetória do setor ao longo da ditadura, 

e como eles têm uma relação intrínseca com o regime, como fui perceber. 

Então, o que a gente pode falar sobre esse setor? Esse setor começa a se expandir, 

começa a se formar na economia brasileira à medida que a gente vai tendo no país um 

desenvolvimento econômico de tipo urbano-industrial e aí vão surgindo os primeiros 

grupos da construção pesada. É interessante notar o seguinte: a maior parte das empreiteiras 

não nasce na ditadura, não é formada no período da ditadura, geralmente são anteriores. A 

Odebrecht é da década de 1940, Camargo Corrêa da década de 1930, Mendes Júnior dos 

anos 1950, então são grupos que nascem entre a década de 1930 e 1950. Talvez a única 

exceção das grandes empreiteiras que a gente tem hoje é a OAS, fundada pelo genro do 

Antônio Carlos Magalhães, o César Mata Pires, em 1976, pouco antes de o Antônio Carlos 

Magalhães vir a ser o ministro de Minas e Energia do governo Geisel. 

Mas é interessante notar isso, elas surgem antes da ditadura, crescem muito antes da 

ditadura, principalmente no período Kubitschek, com as obras de Brasília, grandes rodovias 

e tudo mais, participam, algumas, do golpe, mas elas realmente tomam um novo patamar e 

um novo porte com a ditadura, porque ali elas têm muitas oportunidades de obras, existem 

arranjos institucionais realizados durante a ditadura, por exemplo, em relação ao orçamento 

que faz com que muitos recursos públicos sejam direcionados para investimentos em obras 

públicas. Inclusive, em prejuízo de alocações para saúde e educação. A Constituição de 

1967, por exemplo, acabou com o mínimo constitucional previsto para investimentos em 

saúde e educação, possibilitando que os governos posteriores, principalmente no período 

Delfim... O Delfim foi o ministro da Fazenda de 1967 a 1974... Os recursos foram 

direcionados dessas áreas, de cunho social, para investimentos, principalmente, em obras, 

em grandes projetos de engenharia. Então, é interessante notar isso, essas empresas ganham 

muito com a ditadura, se fortalecem com a ditadura. 
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Agora, como no caso da Panair, a gente tem variações, tem grupos, tem setores, tem 

algumas empresas muito bem relacionadas, muito bem articuladas. Foi citada uma aqui 

pelo Jorge, da empresa Sebastião Camargo. O Sebastião Camargo é o dono da Camargo 

Corrêa, empresa fundada no final da década de 1930 que já nasce com ligações familiares 

com o Ademar de Barros, que depois virou interventor de São Paulo, governador do 

Estado. E essa empresa conseguiu fazer uma ponte muito boa com a ditadura, se 

relacionando com os militares, se relacionando com vários políticos do período. Então, ela 

é a grande empreiteira brasileira da ditadura. Se a Odebrecht hoje é o maior grupo de 

engenharia do Brasil, na ditadura, do início ao fim, em todo período, a Camargo Corrêa era 

o maior grupo de todos e isso se deve a alguns contatos e articulações políticas que ela 

realizou. Inclusive, a Camargo Corrêa é a mais conhecida que se empenhou na política de 

tortura, na política de terror de Estado. Ela contribuiu para a Operação Bandeirantes, e era 

um dos alvos, inclusive, do justiçamento do MRT e da ALN. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – O Camargo Corrêa estava na lista, a lista tinha 

três nomes: Boilesen, Peri Igel e Sebastião Camargo, que foi encontrada com o grupo que 

organizou a ação contra o Boilesen. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – E o Sebastião Camargo 

financiava, dava muito dinheiro para a tortura, perseguição e repressão, e por isso era um 

dos alvos da esquerda armada brasileira. 

É interessante notar isso, algumas empresas crescem, engordam com a ditadura, 

outras, no entanto, vão ter o caminho oposto, algumas perdem com a ditadura. Por 

exemplo, havia várias empresas que eram ligadas, muito intimamente, à figura de Juscelino 

Kubitschek, e essas empresas estranhamente passam a perder todas as licitações a partir do 

golpe de 1964. Tem uns casos, inclusive, pictóricos. Tem empresa que fez Brasília, a 

principal realizadora da obra de Brasília, chamada Rabello, que era de um mineiro chamado 

Marco Paulo Rabello, de Diamantina, assim como JK, muito próximo e tido como amigo 

pessoal do ex-presidente, Rabello foi simplesmente incumbido de construir o Eixo 
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Monumental, todas as obras do Eixo Monumental, todo os ministérios, Congresso, 

Planalto, Alvorada, etc., e quando entra o golpe, quando entra o Lacerda no Rio, ela perde 

tudo no Rio, e quando entra o golpe, ela começa a perder várias licitações seguidas. 

O que ela faz? Ela, na sua experiência, teve relações muito próximas com os 

engenheiros ligados ao Niemeyer e com o próprio Oscar Niemeyer, então quando o Oscar 

Niemeyer projeta uma obra na Argélia, ele chama a Rabello para fazer a obra, então a 

Rabello tem uma sobrevida breve fazendo obras do Niemeyer em outros países. Então, tem 

casos muito interessantes. A Rabello era muito importante antes do golpe, era muito 

grande. A Camargo Corrêa idem... 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Camargo Corrêa era de 

Jaú. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Era de Jaú, isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E eles enriqueceram com a 

construção de Brasília que foi um absurdo. A cada caminhão que entrava contava dez no 

canteiro de obras. 

 

(Risadas) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os militares iam pegá-los, aí 

eles fizeram (ininteligível, 2h, 34m, 19s). 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – É, a Camargo Corrêa tem 

um histórico de muitas obras em São Paulo, ela é muito ligada a São Paulo, mas é 
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interessante que ela vai seguindo um movimento que é comum na construção pesada e nos 

grandes grupos, que é de se nacionalizar com as obras do JK. Então as empreiteiras, até 

meados da década de 1950, tinham um caráter muito regional e local, e elas se 

nacionalizam no período do JK, então a Camargo Corrêa faz esse papel, ela começa a fazer 

obras para o governo federal, principalmente a partir de 1956, quando a gente tem um 

grande boom de obras com o Plano de Metas. 

E é interessante notar que é nesse contexto de nacionalização das obras e novo 

porte, também, no conjunto de obras, que a gente vai ter os primeiros sindicatos, as 

primeiras associações de empreiteiros em escala nacional. Então a gente tem a formação, 

por exemplo, da Câmara Brasileira de Indústrias de Construção em 1957, e do Sindicato da 

Indústria da Construção Pesada, em 1959, ambos no Rio de Janeiro. O Sindicato da 

Construção Pesada, SINICON, cujo presidente participou diretamente e ativamente do 

golpe de 1964. O Haroldo Polan (não consigo confirmar grafia, 2h, 35m, 30s), citado várias 

vezes no livro do Dreifuss... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Presidente do Ipês. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Presidente do Ipês, ele era 

muito próximo do Golbery do Couto e Silva. O Elio Gaspari, que tem o monopólio de 

alguns arquivos do Golbery e do Geisel, conta que o civil com quem o Golbery mais falava 

ao telefone ao longo do dia era o Haroldo Polan (não consigo confirmar grafia, 2h, 35m, 

56s). O Haroldo Polan (não consigo confirmar grafia, 2h, 35m, 57s), foi presidente do 

Sindicato da Construção Pesada do Rio de Janeiro e era da empresa Metropolitana. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Dizem que a família tem um acervo enorme sobre o 

Ipês que ele não disponibilizou. 
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O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Ele era um dos membros 

mais ativos do Ipês, eu ia até trazer uma foto, não consegui me organizar direito, ele no dia 

31 de março para 1º de abril saiu de casa armado com um grupo de pessoas, meio que 

fazendo, de certa forma, se articulando, usando o telefone várias vezes para, digamos assim, 

articular toda a ação armada que era orquestrada na passagem de 31 de março para 1º de 

abril. Então, ele era uma das figuras chave, civis, do golpe de 1964. 

É interessante notar o seguinte, a ditadura não foi só importante na demanda em 

relação às obras públicas dessas empresas. A ditadura, certamente, elevou a um novo 

patamar a quantidade de obras realizadas no país, as rodovias, as grandes hidrelétricas, os 

grandes projetos, eu brinco na minha tese, chamo de “estranhas catedrais”, que foram 

realizadas nesse período, porém, ela também deu vários incentivos para outros movimentos 

dessas empresas, que são a ramificação e a internacionalização. Então, a ditadura dá 

incentivos para esses grupos se ramificarem e chegarem ao que os maiores deles são hoje, 

são conglomerados econômicos. Então a Camargo Corrêa é dona da São Paulo Alpargatas, 

que faz os calçados Havaianas, Topper, Rainha, ela está na área de cimento, esteve muito 

tempo na área de bancos, ela esteve em vários setores da economia, distribuição de energia 

aqui em São Paulo, e tudo mais. 

A ditadura faz esse incentivo e, além disso, incentiva essas empresas a irem para o 

exterior. Então, de certa forma, o que elas são hoje, são grandes conglomerados de porte 

internacional, a Odebrecht tem mais de 500 obras fora do Brasil, isso tem seu nascedouro 

ali na ditadura. Bem, que mais? É interessante notar o seguinte, essas empresas se 

organizam em sindicatos, esses sindicatos têm, digamos assim, uma posição muito ativa 

junto aos governos. Eles próprios, no seu próprio estatuto designam que o objetivo deles é 

pautar as políticas públicas, direcionar e pressionar por políticas favoráveis para o setor e, 

parece que a ditadura foi um cenário muito positivo para que eles tivessem esse acesso 

direto ao poder, e é interessante que, ao longo da ditadura, o que a gente verifica é que 

vários desses sindicatos se fortaleceram, tanto se complexificaram, em termos 

institucionais, como ampliaram o seu poder junto ao aparelho de Estado, e ao mesmo tempo 

a gente vê a multiplicação de entidades representativas do empresariado desse e de outros 

setores. 
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Aqui em São Paulo a gente tinha a associação de empreiteiros que datava de 1947, 

em 1968 eles criaram uma nova associação, que é o Sindicato da Indústria de Construção 

Pesada Paulista, o Sinicesp, em Minas foi formado um sindicato também, a gente tem uma 

multiplicação de associações do empresariado que são formadas nesse período e é 

interessante notar isso. O Ministério do Trabalho e o governo liberavam a formação desses 

sindicatos, ao mesmo tempo em que limitava, dificultava e até fechava algumas entidades 

representativas dos trabalhadores. A gente teve o fechamento da CGT, porém a política 

para associações, entidades e sindicatos empresariais era outra completamente diferente. 

Alguns outros projetos desses empresários na ditadura são bastante interessantes. 

Então, por exemplo, eles tinham atuações diversas na sociedade, então eles tinham uma 

atuação muito intensa, por exemplo, em relação à imprensa. Eles pagavam matérias em 

jornais, isso tem várias denúncias, vários relatos nesse sentido. O Samuel Weiner, na 

autobiografia dele, conta que os empreiteiros bancavam certas matérias e os jornalistas, 

muitas vezes, os jornais faziam a mediação política do governan, com o jornal, melhor 

dizendo. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Pedro, só se você me permite, foi aí que surgiu, de uma 

forma bastante definida a figura do assessor de imprensa. A ditadura formou assessores de 

imprensa, porque até então jornalista virar assessor de imprensa era virar o balcão, e a 

ditadura profissionalizou esses personagens, esses jornalistas, esse bojo aí. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – E é interessante isso, 

porque os empreiteiros, muitas vezes, vão financiar matérias, vão agir junto à imprensa para 

conseguir obras e conseguir o pagamento de obras, mas durante a ditadura eles, digamos 

assim, se tornam ambiciosos na sua atuação com a imprensa e chegam a comprar dois 

jornais de grande circulação do Rio de Janeiro. Os empreiteiros da Empresa Metropolitana, 

que eram os três irmãos Alencar: Marcelo Alencar, Mário Alencar e um terceiro irmão 

Alencar, eles compram o jornal Correio da Manhã e o jornal Última Hora. Qual era a 

questão? Esses dois jornais estavam fazendo certa oposição à ditadura, e eles ficavam muito 
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incomodados com a linha editorial desses jornais, e esses empresários muito próximos de 

alguns membros do governo, da ditadura, vão lá e fazem uma oferta de comprar ambos os 

jornais. 

E ambos os órgãos de imprensa muito pressionados pelo regime, muito 

pressionados pela censura, acabam vendendo. O projeto deles é muito audacioso, é fazer o 

Andreazza, que era o ministro talvez mais próximo, naquele auge da ditadura, dos 

empreiteiros, o Mário Andreazza, ministro dos Transportes de 1967 a 1974, candidato e o 

próximo presidente da ditadura. Com o Costa e Silva tendo a doença dele, esse plano fica 

inviabilizado. Mas eles tinham o propósito de fazer dos dois jornais ponta de lança da 

campanha para o Andreazza ser o presidente da República. O projeto acaba não vingando, 

não dando certo, mas é ali uma jogada desses empresários, em conluio com figuras da 

ditadura, no caso um militar, que era o Mário Andreazza. 

 

 

O SR. – Só uma observação, o Amaral Neto, o repórter, era o cara do Andreazza na 

TV Globo, que precedeu acho que o Globo Repórter, ele vivia com esse homem no avião, 

passeando por cima da Amazônia, fazendo aqueles documentários maravilhosos que eu 

adorava na minha infância, Amaral Neto, grande safado colaborador. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – É interessante notar isso, 

que ao longo da ditadura a gente vai ter grandes reportagens de órgãos de imprensa em 

relação ao Andreazza. O Andreazza é um sujeito que pleiteia a Presidência da República, 

então a gente vai ter a revista visão fazendo edições especiais em homenagem ao 

Andreazza e tudo mais. Ele, inclusive, é candidato derrotado depois no PDS, na indicação 

para 1985. 

Eu fiz um percurso na tese que é entender a formação das empresas, a formação 

dessas associações, como essas associações de empresários agiam e como se dava dentro do 

aparelho de Estado. É interessante notar, primeiro, a presença desses empresários e seus 

representantes dentro do aparelho de Estado. Isso era algo realmente (ininteligível, 2h, 44m, 

02). Quando não era direito, tipo empresário Figueiredo Ferraz, prefeito de São Paulo, que 
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era um empreiteiro, era muito indireto, por figuras como essas, o Mário Andreazza, entre 

outros, mas nas secretarias, nos ministérios a gente tinha vários, digamos assim, agentes 

muito relacionados a esses, obviamente, outros empresários. E é interessante notar como 

eles são grandes beneficiários das políticas públicas também, então a gente pode pincelar 

alguns exemplos: em 1969, o Delfim Netto, com o AI-5 na mão, cria reserva de mercado 

para obras públicas no Brasil. Ele solta um decreto presidencial no qual é proibida a 

participação de empresas estrangeiras em obras públicas para o país, o que é ótimo para os 

empresários nacionais, que podem agora deliberadamente agir da forma, como é comum do 

setor, que é na forma de cartel. Inclusive as associações são muito um instrumento para 

isso, dividir obras entre esses empresários. 

E, é interessante notar, a Dra. Rosa Cardoso mencionou que o Delfim não era 

empresário. Concordo, estou de pleno acordo, mas formalmente ele não é empresário mas, 

de certa forma, ele é sócio de certos empreendimentos privados. Há denúncias, algumas 

provadas, de que ele era intermediário de acordos, de projetos privados, de 

empreendimentos, e recebia, obviamente, um recurso por isso. Então, ele agia aqui em São 

Paulo muito fortemente junto à Camargo Corrêa, ele fazia... O Elio Gaspari cita isso no 

livro dele, como ele antes da licitação já fazia todo o sistema de financiamento da obra que 

já seria com a Camargo Corrêa. O SNI, inclusive, grampeava o Delfim e pegava coisas 

como essa, o sócio particular. 

 

 

O SR. – Consultor, consultor. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – E é interessante notar isso, 

no sistema político fechado, a gente vai ter, digamos assim, o ambiente perfeito para que 

certas políticas públicas sejam implantadas em benefício desses setores e não de outros 

setores, que agora estão amordaçados nas suas possibilidades de reclamação e pleito na 

opinião pública. Então, como eu falei a questão do orçamento, a constituição de 1967 

desobriga investimentos mínimos na área de saúde e educação, e a gente tem a majoração 

dos recursos públicos, com as reformas institucionais do PAEG, do primeiro governo da 
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ditadura, do governo Castelo, e esse recurso é muito direcionado, principalmente no 

período do “Milagre”, para obras públicas, para investimentos estatais, e para grandes 

projetos, como hidrelétricas, rodovias e tudo mais. 

 Nesse período que esses grupos, realmente, tomam o porte que eles têm e tomam o 

tamanho que eles vão ter. Nesse período também, principalmente no período Delfim, vai 

haver vários incentivos fiscais, eles vão ter isenções fiscais, inclusive financiamentos para 

obras no Brasil e no exterior. Então, a partir de 1975 é criada uma carteira, uma linha de 

crédito específica na Cace, na Carteira de Comércio Exterior, do Banco do Brasil, para 

financiar obras dessas empresas no exterior. A partir de então, várias começam a realizar 

obras fora do Brasil também. 

É interessante também notar que na política voltada para os trabalhadores, a gente 

também vê o favorecimento e o benefício desses grupos, então a gente tinha toda uma 

política para os trabalhadores, que era de repressão que acabava favorecendo esses grupos 

privados. Por exemplo, a política de congelamento e arrocho salarial era muito benéfica, 

principalmente, para setores intensivos em mão de obra, intensivos em força de trabalho, 

que era o caso da construção civil no Brasil, que pegava muita gente. Além disso, todo 

amordaçamento das formas de reclamação e dos sindicatos permitia que essas empresas, 

por exemplo, fizessem, digamos assim, pudessem realizar diversas formas de atuação 

dentro das obras, dentro dos canteiros. E, além disso, existia também uma certa inação dos 

órgãos de fiscalização da segurança do trabalho. E, não à toa, o Brasil vai figurar nesse 

momento como o principal, o país que tem mais acidentes de trabalho no mundo, sendo que 

a construção civil tem um papel bastante relevante para essas estatísticas. 

Verifiquei isso na pesquisa, era rentável não garantir a segurança do trabalhador, 

porque para os empresários as multas eram muito baixas, quando elas eram realmente 

cobradas, e quando o trabalhador era afastado por invalidez quem custeava era o próprio 

Sistema de Seguridade Social do Trabalhador, e não a empresa. Então, não havia ônus 

muito intenso em função de acidentes de trabalho, morte de trabalhadores. Não à toa, no 

final da ditadura, quando isso começa a se abrir, a gente vai ter várias revoltas, motins, em 

canteiros de obra. Então, a Camargo Corrêa encontra um grande motim na obra de Tucuruí, 

a hidrelétrica de Tucuruí, em plena selva amazônica. Bem, é interessante notar que nesses 

acidentes de trabalho também, a linha de ação de empresa era muito comum nos relatórios 
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haver a culpabilização do trabalhador: foi ele quem não quis usar os instrumentos de 

segurança, ele que agiu de forma errada e tudo mais. 

A conclusão que eu tenho na pesquisa é de a ditadura foi um ambiente bastante 

positivo para o fortalecimento desses grupos, para a conglomeração, para 

internacionalização e consolidação desses grupos. Todo cerceamento que havia nesse 

período era altamente positivo para a acumulação de capital desses grupos privados, e 

também para o acesso deles ao aparelho de estado, era um cenário bastante positivo para 

eles tomarem o porte que tomaram. E tem duas linhas de conclusão que eu tomo de 

resultado que é o seguinte. Em primeiro lugar, a participação intensa desses grupos no 

golpe e na ditadura reforça a ideia de que a gente não pode entender o regime como uma 

ditadura militar apenas. Se trata de regime civil-militar, um regime com participação de 

militares e de civis, e dentro dessa lógica, o Renato Lemos, professor da UFRJ alerta muito 

bem, que soltar essa palavra “civil” é um pouquinho vasta e pouco precisa, é preciso 

qualificar esse elemento civil. O que a gente verifica na ditadura, pensando que se trata de 

regime civil-militar é que se trata, eminentemente, de regime empresarial-militar. Então 

esse elemento civil é constituído preponderantemente por um elemento empresarial. 

Em segundo lugar, é interessante notar que esses empresários, e aí eu me refiro aos 

empreiteiros, mas a gente pode citar outros, como o poder deles não se esgota com a 

ditadura. Eles, pelo contrário, detêm um papel decisivo no processo de transição política e, 

como a gente está vendo, até hoje eles têm um poder muito grande econômica e 

politicamente. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A doutora vai falar? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Não, não, nós temos mais duas intervenções. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda pela manhã? 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Não é isso. O Neto não está aí. Nós temos duas 

intervenções, não é isso? Dos representantes das centrais sindicais. O Neto faria uma. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exato, o Américo Gomes. 

Então, com a palavra o Américo. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Bom dia. Boa tarde. É que não almoçamos, então 

bom dia. Eu acho que eu parti um pouco desse elemento que o companheiro falou aí, sobre 

o problema do caráter da ditadura. Eu acho importante... 

 

 

O SR. – Se apresenta aí. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Não, o Adriano me apresentou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, vou apresentar direito. 

O Neto não fez seu resumo. Bom, o companheiro... 

 

 

O SR. – O Américo não precisa, 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É companheiro do grupo de 

memória da Convergência Socialista, e a pessoa que também produziu e foi atrás, 

principalmente, da participação das multinacionais, das empresas alemãs no golpe, na 
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sustentação, principalmente na área das montadoras. Então, Américo gomes, faz mais uma 

introdução aí, entra direto. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Não, então, primeiro, esse problema do caráter. Eu 

acho que é importante se precisar isso como o companheiro falou, do problema de ser uma 

ditadura que teve um caráter empresarial-militar. Agora, eu acho que nós temos que, 

digamos assim, complementar isso com esse caráter pró-imperialista que existiu na ditadura 

por causa da ligação com as multinacionais, tanto do ponto de vista do financiamento, 

como do ponto de vista dos benefícios que acabaram recebendo. 

Eu acho importante isso porque, muita vezes, cria-se a imagem de que “ah, não 

porque eles são patriotas”, não tinha nada de patriótico no golpe militar de 1964, muito pelo 

contrário, tinha um caráter absolutamente entreguista para as multinacionais, para o 

imperialismo norte-americano e tudo mais. Então é bom desmistificar, também, essa 

imagem. E isso tem a ver com as empresas, por exemplo, na área petroleira que a gente 

identificou, que tem a ver com o pessoal que botou dinheiro no Ipês e no Ibad, o dinheiro 

que vinha através do Royal Bank do Canadá, por exemplo, a Texaco era uma das também 

que botaram dinheiro na conta desses institutos, a Shell, que era outra multinacional que 

chegou a depoistar, como outras multinacionais, como a IBM e a Coca Cola, o dinheiro 

entrou também através de fundações para patrocinar a direita no país, como por exemplo a 

Fundação Rockefeller, a Fundação Ford, a Fundação Carnegie, e a Farfield, que como 

entreposto do dinheiro que vinha, inclusive, da CIA, entrou para patrocinar aqueles que 

estavam promovendo o golpe de Estado. 

Estavam falando das multinacionais norte-americanas que botaram dinheiro nos 

institutos, então, recordando aqui. Exxon Mobil, a Shell, a Standard Oil, de New Jersey, a 

Texaco, e a Gulf Oil, além das ligações que tinha o Rockerfeller com todo o patrocínio, 

acompanhamento e conspiração com relação ao golpe. O Rockerfeller era ligado às grandes 

multinacionais petroleiras também. E logicamente, muitas dessas empresas ganharam muito 

dinheiro com a ditadura. Se falou aqui das empreiteiras, mas também nas áreas 

metalúrgicas, por exemplo, esse estudo que nós fizemos das empresas alemãs e agora, 

inclusive, ligadas inclusive ao problema da corrupção aqui em São Paulo com as obras do 
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metrô, a Siemens. A Siemens, por exemplo, fez grandes negócios com a ditadura em 1975, 

particularmente no governo do Ernesto Geisel, quando foi assinado, sob muito sigilo, o 

acordo sobre a cooperação para uso pacífico da energia nuclear Brasil-Alemanha, no qual o 

governo brasileiro investiu 40 bilhões de dólares. Ela trabalhou junto com a Nuclebrás com 

uma empresa dela que era a Siemens KWU, que até hoje, inclusive, continua fazendo a 

manutenção da usina em Angra dos Reis. 

Outra empresa, como a Volkswagen, que também já se falou muito, depois a gente 

mostra alguma coisa sobre o problema das investigações, da delação que se fazia dos 

funcionários lá dentro. Aqui um destaque, por exemplo, o Lúcio Belentani, na declaração 

que ele fez aqui na Comissão da Verdade Rubens Paiva, ele falou que e 1972, quando ele 

foi preso, ele já começou a apanhar dentro da Volkswagen mesmo, que tinha um próprio 

esquema de segurança que era ligado à ditadura militar, mostrando essa ligação bastante 

grande. 

Outro aspecto do problema também, de que estão se beneficiando até hoje, é um 

exemplo impressionante para mim que o do Grupo Ultra, que se tocou aqui. Além de ter o 

Boilesen, que era um de seus principais executivos, o Peri Igel, que era o seu dono, que 

também patrocinou muito a ditadura militar, só que até hoje o Grupo Ultra está ligado com 

grandes negócios no Brasil, inclusive fazendo negócios junto com a Petrobrás. 

Hoje o grupo controla a distribuição de combustíveis, com os postos Ipiranga, e a 

Ultragaz tem uma indústria química que é a Oxteno, com a Ultracargo, empresa subsidiária 

do holding Ultrapar, está no terminal intermodal do porto de Santos, se tornou a maior 

empresa de armazenamento de granéis líquidos do Brasil. Ou outra empresa como a própria 

Odebrecht que foi criada, que também entrou para o ramo petroquímico, hoje é uma das 

principais acionistas da Braskem e também tem negócios com a Petrobrás, quer dizer, 

continuam se beneficiando dos negócios até hoje. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Américo, no filme “Cidadão Boilesen”, o filho do 

Boilesen fala como se fosse uma grande coisa que eles traziam matéria-prima de fora, 

vendia para a Petrobrás que depois revendia a preço baixo e com um prazo para pagar, 

ainda por cima. 
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O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Posso fazer uma observação? Na realidade, eu 

falei assim, é importante investigar esse salto que o Grupo Ultra deu porque, o seguinte, 

essa ligação do Peri Igel e esse apoio do Grupo Ultra ao governo, inclusive à repressão, 

permitiram que quando fizeram o tal do modelo tripartite, que era uma empresa de fora, a 

Petrobrás, e um grupo escolhido a dedo, dos apoiadores, e nesse caso o Grupo Ultra foi 

escolhido, então nãoé uma coincidência o Grupo Ultra, que era um grupo menor, ter sido 

escolhido para fazer parte do projeto petroquímico, que era imenso. Inclusive, se for fazer 

um levantamento, eles não tinham recursos para entrar nesse projeto, eles devem ter 

recebido dinheiro do próprio governo para cumprir o projeto tripartite, que era sempre uma 

empresa de fora, a Petrobrás e uma empresa brasileira. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acabou de falar o Jorge José 

de Melo. Américo, com a palavra. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Eu acho que é uma pesquisa, inclusive, que eu estou 

falando alguns elementos, mas que ela tem que prosseguir exatamente para isso, par ir 

identificando todo o financiamento que foi feito, depois os benefícios que eles receberam. 

Eu acho também que, com relação às empresas aqui de São Paulo, que já foi dita bastante 

coisa sobre toda a organização que houve dos empresários brasileiros, já existe uma série 

de nomes, que estão em baila com relação ao envolvimento. 

Inclusive, eu acho que nós temos que chamar a (ininteligível, 3h, 0m, 26s) na 

construção de grupos paramilitares, que era isso que eles estavam fazendo, exatamente, 

para, veja só a contradição, defendendo um golpe militar que é contra um regime militar, 

que tinha sido eleito pela população e tudo mais. Para se ver que, hoje se faz a acusação dos 

vândalos, que atiram pedras em bancos, mas o pessoal estava armado para fazer coisas 

muito pior e não foi enquadrado em crime, nenhum. 
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Acho que também foi levantado, a partir da investigação que se fez aqui na 

Comissão da Verdade Rubens Paiva, com a presença do Geraldo Resende de Mattos, que 

estava constantemente no DOPS, homem de confiança do Nadir Figueiredo, dono das 

empresas Nadir Figueiredo, do Gastão Bueno Vidigal, ligado ao Theobaldo De Nigris, que 

era o presidente da Fiesp na época, esse advogado Paulo Savaia, como homens que estavam 

metidos nisso, mas além deles, como também já foi citado Sebastião Camargo, da Camargo 

Corrêa, é citado nessas reuniões, nos encontros, numa série de pesquisas que estão sendo 

feitas, nomes como Jorge Fragoso, da Alcam, Adolpho da Silva Gordo, do Banco 

Português, Oswaldo Ballarin, da Nestlé, Walter Bellian, da Antarctica, Ítalo Francisco 

Taricco, da Moinho Santista, e, como já foi citado aqui, Paulo Ayres Filho, da empresa de 

farmácia, produtos farmacêuticos, Pinheiros Farmacêutica. Esse Paulo Ayres, inclusive, 

num estudo que foi feito, se mostrou que ele era um dos homens de confiança forte do 

imperialismo, tinha muita ligação com o David Rockefeller, que é ligado à indústria do 

petróleo, cujo irmão foi vice-presidente dos Estados Unidos nessa época da ditadura no 

Brasil, entre 1974 e 1977, entusiastas da Aliança para o Progresso, que foi citada, e um dos 

que iam fazer palestra nos Estados Unidos exatamente para promover o Brasil na época da 

ditadura militar, buscando investimentos que tinham que ser feitos no país. 

O problema também da ligação das empresas, nós fizemos um levantamento, e tem 

um exemplo que é categórico, eu queria dar logo de cara, que é essa reunião do, como 

chama ele? Cecosi (não consigo confirmar grafia, 3h, 3m, 3s). Não, mas, o anterior 

primeiro. Primeira reunião, né? Isso, mas dá para ampliar? Bom, essa primeira reunião... é 

interessante, que isso são informes feitos pelo SNI, desse grupo empresarial que se formou 

lá no Vale do Paraíba, desse grupo empresarial faz parte a Petrobrás, faz parte a 

Volkswagen, de Taubaté, a General Motors, de São José dos Campos, e uma série de outras 

empresas da região, e eles se reúnem exatamente para discutir a situação de como estavam 

os trabalhadores em casa fábrica. Mostra aquele outro então, o segundo. Aumenta aí, faz 

um favor. Essa daí é interessante porque é um informe do SNI, então vocês vão ler lá: Foi 

realizado no dia 9 de novembro, da refinaria da Petrobrás, em São José dos Campos, a 

reunião mensal do Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, no qual foram 

tratados vários assuntos expostos pelo chefe de segurança da empresa. Aí a National fala 

sobre a Amélia Naomi, que trabalha na firma há alguns anos e é a líder dos funcionários, é 
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também a que mais agita, sempre a todos os movimentos grevistas, estudante profissional, 

cursando o quinto anos de engenharia. Aí se fala da Petrobrás, onde foi demitido Francisco 

dos Reis Pereira. Da Volks, semanalmente, alguns elementos do PCdoB, entre eles Maria 

Lúcia da Silva, Mário, que é um tal de “Carrapixo”, compareceram a portaria da empresa... 

Vai seguindo aí para baixo. 

A Caterpillar S.A... falam das atividades, isso na reunião deles, da atividade da ex-

diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. No Tribuna 

Metalúrgica, a ex-diretoria publicou... ah, arrecadação de dinheiro do fundo de greve, que 

foi feita, quanto entrou na Volkswagen, quando entrou na Ford, na Mercedes e tudo mais, o 

problema das manifestações populares em substituição à greve geral, mostrando o grau de 

organização que eles tinha, e fala inclusive isso, que eles formaram aquela lista dos 

trabalhadores que são ativistas, são enviadas para todas as empresas do Vale do Paraíba, 

onde eles fazem uma checagem sistemática para impedir que os trabalhadores entrem. 

 

 

A SRA. – Isso é de que ano? 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – 1983. 

 

 

A SRA. – Se me permite uma observação. Eu pesquiso indistintamente de 1964 em 

diante, principalmente porque na busca dos desaparecidos você entra em vários assuntos, e 

eu percebo que essa arapongagem de 1978, 1979 para frente se profissionaliza de uma 

maneira assustadora. Ela é muito mais eficiente, detalhada, ela vai se aprimorando, e isso o 

seu documento mostra, é muito interessante ver isso. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Isso, e bem focado nos problemas dos trabalhadores. 

Eles têm uma preocupação, e isso tem a ver com... 
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A SRA. – Todas as assembleias eles estão presentes, relatórios minuciosos. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Até hoje. Abre esse. Consegue? Então veja aquele 

outra... 

 

 

O SR. – Só uma curiosidade, a minha presidente da Câmara de São José hoje e o 

Carlinhos Almeida prefeito, esposo dela. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Exatamente. Não, é interessante... Dá para fechar aí, 

ou travou? Esse trabalho que a gente fez, inclusive lá em São José, eles foram ao sindicato 

e buscaram as fichas de todos os sócios do sindicato. Então, nós encontramos a ficha do 

Ernesto Gradella, do Zé Luis, também está a ficha dele, tudo dentro dos arquivos do SNI, 

que eles checavam todo mundo e classificava quem era ativista. Da mesma forma na 

Petrobrás, é que ele não está conseguindo abrir, mas também estamos com muito arquivo 

da Petrobrás que foi aberto agora, nós conseguimos ter acesso, ainda não terminamos todo 

estudo que está sendo feito, mas, por exemplo, a Petrobrás entregava diretamente a ficha 

dos seus funcionários para o SNI. Eles tinha um departamento que cuidava do problema da 

segurança interna e entregava a ficha diretamente para o CNI. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Um aparte. O SNI funcionou dentro do prédio da 

Petrobrás e, desde os primeiros minutos, essa movimentação da Petrobrás foi dessa 

maneira, porque eu tenho em meu poder uma lista de 3.200 nomes já no dia 2 de abril, que 

a Petrobrás entregou, de trabalhadores que seriam afastados... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O meu pai deve ser um deles. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Por motivos ideológicos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A SI da Petrobrás era uma das mais ativas, né? 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Mais ativas. Bom, nós temos várias fichas que 

mostram a ligação das empresas, a Cofap mandava dados diretamente para a SNI, para o 

DOPs, a Volkswagen entregava lista dos funcionários... Acho que a gente tem que 

continuar esse estudo para completar isso para mostrar e solidificar bem essa ligação que 

eles tinham, porque é isso, beneficiavam... O companheiro falou das construtoras, que 

servia para eles todos esse problema da perseguição aos trabalhadores. O regime de 

repressão aos trabalhadores, de falta de organização, beneficia exatamente a patronal, e eles 

têm lucro e ganham dinheiro com isso. 

A última coisa que eu queria fazer e a seguinte, entregar tanto para o Adriano como 

para a Dra. Rosa uma denúncia que a gente pegou lá na Comissão da Verdade do Sindicato 

dos Petroleiros de Sergipe e Alagoas, que uma área da Petrobrás foi usada para se torturar 

ativistas e militantes do movimento, a área do tabuleiro. Os irmãos do Mário Agra, hoje 

presidente acho que do PSOL de Alagoas, foram torturados nessa área. Então seria 

importante a gente prosseguir nessa investigação, saber como isso ocorreu, porque nós 

temos depoimento... depois o cara virou, inclusive, chefe da segurança da Petrobrás lá da 

região, mas na época ele era funcionário da segurança, e ele falou que viu os carros 

entrarem, que o pessoal entrava encapuzado, tinha um galpão lá no fundo que eles usavam 

para torturar, ninguém podia chegar no galpão, saía, era todo um clima na área. E depois o 

Mário Agra disse que os irmãos dele foram para lá de fato. Então tinha que ver isso, quem 

estava na direção da empresa, quem autorizou esse tipo de coisa, como foram as relações, 

acho que era uma coisa que a gente devia fazer. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Uma coisa que eu acho que seria importante, para a gente 

complementar isso que o Américo está falando, a análise sobre a repressão ao movimento 

sindical e de trabalhadores em geral começou agora. A gente não pode esquecer isso. Isso 

não é uma coisa que historicamente tenha acontecido. Tem essa análise que vocês fazem 

sobre empresas, mas a repressão aos trabalhadores e ao movimento sindical começou com a 

Comissão da Verdade agora. Isso não é uma coisa muito levada a sério. E agora que a gente 

está começando tem que se ir a fundo até a última informação que se possa levantar com 

certeza. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Após a realização de greves e... esse relatório é do 

SNI. Após a realização de greves em diferentes indústrias... Ah, é do Ministério da 

Aeronáutica. Após a realização de greves em diferentes indústrias, são relacionadas pelas 

firmas os ativistas que se destacam durante a greve. As relações são passadas de uma para 

outra indústria, e cabe a decisão à empresa que recebeu admitir ou não o ativista 

relacionado. A prática descrita acabou deixando desempregados ativistas e militantes 

 

 

O SR.– Eles estão falando, né? 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Eles estão falando. Isso, em 1975. Existe um Centro 

Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, que foi criado pela indústria, e congrega 

indústria da região do vale, algumas de São Paulo e outras regiões. Frequentam como 

convidados, integrantes de diversos órgãos de informação, Exército, Marinha, Aeronáutica, 

Polícia Federal e Estadual. O Cosesi (não consigo confirmar grafia, 3h, 13m, 0s) tem por 

hábito reunir-se mensalmente em locais com a finalidade de trocar dados de segurança 

patrimonial e industrial. Em uma das reuniões foi exibido o filme citado no recorte do 

jornal anexo, que versa sobre a situação de grevistas na General Motors. 
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Então é uma matéria do Luís Paulo, o Luís Paulo esteve preso, foi militante do 

PCdoB, torturado e tudo mais, depois foi vereador, lá em São José dos Campos, eplo 

PMDB, e ele denuncia as demissões que estão sendo feitas após o movimento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Duas semanas atrás a gente ouviu aqui na Comissão um 

escrivão de polícia, que tem aí, o Aurélio Lopes, e ele falou com todas as letras que o 

presidente da General Motors veio ao Brasil, fez uma visita ao Dops e ao DOI-CODI. 

Então, não é talvez. Ele, como funcionário, como escrivão, descreve essa visita lá. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Só para ampliar um pouquinho a sua fala, nesse período 

de 1979, 1980, imediatamente após a Anistia, quando os ex-exilados começaram a voltar, 

correu na imprensa uma lista negra nesse sentido, de quem era quem, quem podia ou não 

empregar, e tem a ver com isso que você está apresentando. 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Adriano. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marlon Weichert. 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Lá na Comissão de Anistia, da qual 

eu participo há um anos, em diversos processos há juntada de listas negras da indústria, de 

vários setores. Eu lembro de Minas, tem vários processos com listas negras, que inclusive 

são fundamentos para, eventualmente, concessão de indenização. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já estão disponibilizados? 
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O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Não sei se isso está de forma 

organizada, porque os processos estão sendo digitalizados, agora não sei se há um 

levantamento que permita pescar isso, teria que conversar com a assessoria da comissão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Vocês estão salvando 

esses arquivos do Américo? Obrigado Dr. Marlon. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Não, só comentar isso, que inclusive, na verdade, 

esses documentos todos nós conseguimos a partir dos processos da Comissão de Anistia, 

porque a gente tinha uma série de ativistas e uma série de militantes, porque lá nós é que 

temos que provar que fomos perseguidos. Então, a gente acessava os documentos, a gente 

começou a ver era interessante porque todo mundo falava o seguinte, tem coisa que eu nem 

lembrava mais, o cara foi preso em tal greve não sei onde, o cara fala, é mesmo, estive 

preso, nem lembrava. Vai passando o tempo você vai esquecendo as coisas, se foi várias 

vezes, então. E aí, é uma fonte de informação muito grande, que a gente tem por causa 

disso. Agora, estamos vendo se a gente vai fechando tudo isso num trabalho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom, agora o Neto, né, 

para concluir? 

 

 

 O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, o Américo e eu estamos fazendo o encontro 

das águas desde janeiro não conseguimos ainda, para juntar o que a gente tem. Nossa vida 

tem atrapalhado a gente a fazer isso. Vocês já almoçaram, mas a gente providenciou um 

segundo almoço que está disponível, assim que interromper a gente vai, tem um lauto 

lanche ali. Lauto é de “l” “auto”, o auto lanche. 
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A segunda coisa, aí para os palestrantes convidados, a gente foi, ajustando o foco, a 

Dra. Rosa fez as questões, e a Denise teve que reescrever um texto ontem à noite, acho, 

então , realmente, viu Adriano, muitas coisas foram feitas de última hora porque nós 

precisávamos de autorização para podar na gráfica, nós precisávamos ter garantia do 

lanche, a comissão não conseguiu dar passagem para o Pedro, tive que ir atrás do... Tem 

gente viajando sem diária. Então são pequenos problemas, então a gente monta as coisas 

como a gente consegue. Mas acho que está mais ou menos fora algum ou outro problema. 

Esse livro aqui talvez seja o melhor livro sobre a relação da ditadura argentina com 

as empresas, do Verbitsky. A gente comprou alguns, mas sem autorização dele a gente fez 

cópia, eu acho que não vai ter nenhum problema comercial com isso, até porque no Brasil 

vai vender pouco livro em espanhol, mas a editora é a Siglo Veintiuno, então não dá para 

brincar com isso. Mas conseguimos para esse encontro trazer a parte das empresas. Os 

palestrantes ganharam, mas os outros custam 15 reais, é o único jeito de recuperar o 

dinheiro, que é o preço mais ou menos de fazer a ediçãozinha. Mas ele está todo 

digitalizado já e dividimos por temas, esse tema é o tema das empresas. Eu vou ler só o 

índice, que é de arrepiar. 

“Desaparecimentos a pedido de empresas”. Só o título é de arrepiar, e aqui tem o 

nome de algumas empresas. Tem uma parte também das câmaras empresariais, tem a parte 

dos advogados, tem a parte da igreja, e tem o que o Verbitsky e o Poholavisky (não 

consegui confirmar grafia, 3h, 18h, 44s) chamam de agenda do trabalho, que é uma coisa 

que nós vamos ter que criar para nós também, que é uma agenda do trabalho para enfrentar 

essa massa de coisa que nós estamos buscando. Então, quem quiser já pode levar esse livro 

hoje, está aqui, tem para todo mundo, tem uns 50, acho, fizemos para hoje. 

Foi muito bom o Américo falar porque no GT dos trabalhadores, e a gente tinha 

percebido isso no projeto Memória da Oposição Metalúrgica, a gente não tem dados 

espetaculares para apresentar. Os nossos mortos já são conhecidos, no nosso caso nós 

temos quatro mortos metalúrgicos em São Paulo, quatro assassinados na verdade. Nós não 

temos... tem coisa assim, nós não tínhamos uma foto do Hirata desfigurado pela tortura, 

achamos. Mas a gente está muito preocupado de dizer com a máquina funcionava. Eu acho 

que esse negócio do Américo é muito bom, porque ele mostra a máquina. Porque o 

problema nosso não é o espetáculo, nós não temos nada novo, o que tem de novo, é as 
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pessoas entenderem que tinha uma máquina diária de ferrar com os trabalhadores, ponto. 

Então, o que eu vou mostrar aqui é um pouco nesse sentido, são algumas coisinhas que a 

gente tem da relação das empresas e alguns mecanismos de controle da repressão e a 

relação com as empresas. 

Para começar, eu queria dizer o seguinte. Aqui poderia falar ainda o pessoal de 

Osasco, que tem muito material, a Cristiane está doente, ficou bem doente ontem, pediu mil 

desculp,as não conseguiu vir. E a gente tem uma troca de documentos, e esse documento 

que está aqui, no caderninho amarelo, não está ali por respeito a Osasco porque eles iam 

apresentar, então ficou com eles para apresentar essa parte, eles não puderam vir, mas esse 

primeiro documento aqui da Cobrasma, eu acho que é muito interessante porque ele é de 

1965. A Cobrasma apresenta o chefe de segurança, o Tinoco, que era o cara do Dops na 

época, pede informação sobre 18 pessoas, 1965, insisto. Desses 18, quatro vão ser diretores 

em 1968 e dois da Comissão de Fábrica. Então, a pergunta, está dentro das três ou quatro 

perguntas que a Dra. Rosa mandou, o quanto o mecanismo foi aperfeiçoado. Eles existia já 

antes do governo militar e o torniquete foi apertando, ou profissionalizando, como a Denise 

falou. 

Mas em 1965 a barra já... Por que esse pessoal não foi demitido? Porque eles eram 

da comissão dos dez da greve de 1963. Então, eles tinham uma estabilidade, uma relação 

meio ambígua com a empresa, mas tinha a estabilidade. Bom, o resto está em power point. 

Esse é da Cobrasma. Vamos lá nos outros, vamos lá para o nosso, a apresentação inteira. 

Isso aí é a greve de 1969 nossa, isso é história, só para ficar bonito. Então, essa é a 

empresa da zona leste, como ela entrega a liderança ao Dops? Ela não só... Aí, esse 

pequenininho que a ficha que nós locamos do Arquivo do estado, olha o que o cara diz: O 

Sr. Fontana alegou ser o agitador e inventor do movimento, o nome dos companheiros, 

segue em anexo fichas pessoais, fornecido pela própria Tecnoforjas. Isso é coisa da 

repressão, então a ficha dos companheiros lá. Vamos lá, vamos acelerar, Milena. 

Lista negra do ABC, negra entre aspas, porque o politicamente correto é não falar 

negra mais. Vermelha é que não é, né? Tudo bem, vamos em frente. Não, que a Sulei me 

deu uma bronca esses dias: “como você fala que é lista negra”. Na época era negra, ficou 

branca, sei lá. 
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Mas, vamos lá, a empresa era democrática. Não, volta na lista do ABC. Essa lista 

deveria ser trazida pelos companheiros da AMA-A/ABC, que não compareceram. Eles 

foram convidados ontem à tarde, não vieram, e teve eleição na sexta, vamos ver como vi 

ficar. A (ininteligível, 3h, 23m, 26s) é uma empresa democrática, na Suécia, tá vendo, é a 

primeira da lista lá. Então, essa também foi conseguida graças ao companheiro Elias Stein, 

que estava na Toshiba na época, que é até diretor nosso lá no Iep, que é um cara muito 

conhecido no ABC, da Comissão dos 16, na greve do Lula lá preso, puxou e aí vieram... 

Importante ali o seguinte, as empresas deram o endereço pessoal dos militantes suspeitos, 

são 400 e poucos nomes, a seção que o cara trabalhava, e às vezes a ocupação dele. Não é 

brincadeira essa história não, mas vamos em frente. 

Vigilância no sindicato. Aí são relatório, só para saber né de (ininteligível, 3h, 24m, 

10s) do Dops, eleições sindicais lá. Dentro do sindicato, vigilância dentro do sindicato. 

Então, ali é uma vez que nós conseguimos identificar uns caras que eram meio 

(ininteligível, 3h, 24m, 26s) e expulsamos da assembleia do sindicato, mas isso é 1979. 

Então, aí é uma reunião muito engraçada porque tinha quatro pessoas e um era policial. Ele 

fala que estavam o nome de três, não dá o nome dele. Uma reunião pequenininha na Vila 

carioca, lá onde o Lula foi criado aqui na Mooca, e ele dá os nomes das três pessoas que 

estavam na reunião, e o cara que era clandestino, que é o cara da polícia. Para mostrar o 

nível de controle, tá? Vamos lá. 

Eleição DRT/Dops. Agora vamos entrar aqui para ver como o estado funcionava. 

Então, a DRT, na eleição dos têxteis, em 1975, pede o nome das pessoas se elas querem ser 

candidatas. Agora, imagina, a DRT perguntar ao DOPS se os caras não têm problema. É o 

estado dizendo, “aí, Marlon, você que vai dizer quanto que isso aí vale juridicamente”, quer 

dizer, o cara é impedido, por uma informação clandestina, secreta, que ele não pode ser 

candidato ao sindicato, é impedimento de atividade sindical. 

 Empresa/Polícia Federal. Essa empresa foi falida, mais ou menos obrigatoriamente, 

para a Alstom entrar. É a (ininteligível, 3h, 25m, 43s) de Santo Amaro, que é uma baita 

empresa de alta tecnologia, os melhor profissionais de Santo Amaro, ela foi sendo... para 

entrar a Alstom com os rolos com o metrô aqui. Mas, é muito interessante, com a greve que 

fizemos lá, olha que incrível, a empresa pede à Polícia Federal que a Justiça vai demorar 

ainda quatro dias para julgar a greve, então eles pedem que a polícia venha desocupar a 
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fábrica, que eles estão com pressa. É isso, o resumo daquela correspondência ali. Quer 

dizer, a justiça da época deles vai julgar, mas demora muito, quatro dias ainda para julgar, e 

vai naturalmente acabar com essa bagunça aqui, porque a empresa estava parada e foi um 

acampamento na porta da fábrica. Mas vamos lá. 

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS – Assinado pelo presidente. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ah, sim, da empresa. E são suíços, são democráticos 

também, não sei se lavar mais branco do Jean (ininteligível, 3h, 26m, 40s) né? 

Bom, a menagem (não consigo confirmar grafia, 3h, 26m, 42s). É muito 

interessante, porque são cinco pessoas conhecidas, uma está aqui na sala, que é o Salvador 

ali, é filho do pessoal do Dops, vocês podem ver que não são pessoas, realmente, muito 

simpáticas. Não sei se foram presos pela aparência, mas... Tinha uns aí que tinha cartão 

fidelidade, é verdade. Mas, é interessante que é o documento seguinte que é a menagem 

(não consigo confirmar grafia, 3h, 26m, 42s), né? A pessoa tinha que voltar toda segunda-

feira para assinar. Saía, mas você vai explicar ao seu patrão que você vai toda segunda 

visitar a mãe doente? Quer dizer. Eu estou insistindo um pouco em todo mecanismo de 

controle que acaba beneficiando o capital. É só para mostrar a coisa né. Que mais que 

temos? 

O Hirata. É interessante isso aqui, porque a gente achou essa foto, que é uma foto 

meio ruim, ele muito bonito ali, foto de estudante brincando, chifrinho, tal, em seguida, é 

uma foto... tem o laudo dele, que é um laudo, todos os médicos que viram é uma coisa 

absurda, as conclusões que o cara não morreu de tortura... o laudo mostra que o cara estava 

com tudo estragado por traumas violentos. Mas, eu trouxe a foto por quê? Porque nós, 

gente, estamos pesquisando pouco. Essa foto estava lá no Arquivo do Estado por 20 e 

tantos anos, ninguém pegou essa foto lá. Tinha? Ah, desculpa, não sabia desculpa. 

Continua. Mas nós não tínhamos. 

Uma coisa simples, o Santo Dias vigiado, uma coisa pequena, né... Está você aí de 

novo, Salvador... Lá com Dom Paulo (ininteligível, 3h, 28m, 29s), onde foi assassinado o 
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Nelson Pereira, não é isso? Quer dizer, mas os caras estavam seguindo quase tudo, com o 

nome da empresa, etc, e tal. 

 

 

O SR. SALVADOR PIRES – Me permita só introduzir uma questão, que é o 

seguinte. Esse quadro apontado aqui hoje, com a fala do Américo e a sua, dava a esses 

empresários uma situação de tanta segurança, tanta impunidade, que o chefe do DP da 

metalúrgica Alfa, fábrica de fogões, assassina um operário à queima-roupa, pelas costas, 

três tiros, numa discussão em que o operário foi cobrar o recebimento das suas horas extras 

produzidas. Na metalúrgica Alfa, o patrão, quando chamava determinados operários para 

uma conversa na sala, ele punha um revólver em cima da mesa. Então, vocês tem essas 

questões muito duras. 

Aí, Adriano Diogo, dá para entender um pouco a questão do Cássio Scatena, um 

discípulo da TFP... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Do CCC. 

 

 

O SR. SALVADOR PIRES – Do CCC. E eu tive um acompanhamento muito 

direto daquele processo ali todo, quando do assassinato do Nelson Pereira de Jesus, pela 

Frente nacional dos Trabalhadores, aqui fazer justiça com a atuação do Santo, que atuava, 

nesse caso atuou muito enquanto pastoral operária. 

Mas chama a atenção essa segurança da patronal, né, de que tinham garantias, de 

que a impunidade lhes garantiria. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou o Salvador. 

 

 

O SR. SALVADOR PIRES – Salvador Pires. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Grande Salvador. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Eu vou pedir uma licença para contar uma historinha 

aqui sobre essa questão da impunidade, que quando o Pedro estava falando da questão da 

falta de segurança do trabalhador, o quanto era desimportante para os patrões, eu era 

estagiária d’O Globo em 1979, e fui fazer uma reportagem sobre a ausência de rede de 

proteção na frente de uma construção na rua Senador Vergueiro. 

Tinha sido instituída aquela semana a tal da rede e O Globo me mandou conferir nas 

construções e tinha um prédio na Senador que não tinha. E nós entramos, começamos a 

entrevistar os trabalhadores, veio, imediatamente, o gerente da obra e me deu ordem para 

subir junto com o fotógrafo para a sala dele, que a entrevista teria que ser com ele. E 

quando nós entramos, ele trancou a sala, tirou o revólver e botou em cima da mesa. Falou 

“agora faz as entrevistas que você quer fazer”. Aí eu falei, sim vou fazer. A entrevista que 

eu estou fazendo é sobre operários que sentem vertigem, o senhor pode chamar os 

operários? 

Aí, ele ficou meio desconcertado, abriu a porta e disse “então entrevista sobre 

vertigem”. Eu comecei a fazer uma entrevista sobre vertigem, aí ele se desconcertou, 

liberou a gente, mas o fotógrafo tinha feito a foto do revólver em cima da mesa e isso foi 

publicado, mas foi para que a gente não fizesse a matéria sobre a insegurança na empresa. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Aqui, essa lista é muito interessante porque, como a 

coisa funciona a favor da patronal? A nossa greve que o Santos foi assassinado, ele foi 

assassinado na terça. A greve foi decretada na Assembleia de sexta, no domingo foram 

presos, preventivamente, nós temos o nome de 334 presos. É muita gente presa, gente. 

Qualquer movimento, de qualquer categoria, em qualquer lugar do mundo que tem 334 

lideranças presas é uma porrada, e a greve saiu. Porque tem dois dos acadêmicos dizendo 

que nós éramos porra louca, uns malucos, de termos feito essa greve. E que o Santos e o 
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filme “Eles usam black tie” é uma deformação, porque o próprio Ricardo Antunes, que era 

o consultor ideológico, na época, do filme, confessa, vamos dizer assim, hoje, que eles 

fizeram aquele filme contra a oposição metalúrgica. 

Depois, a Lélia Abramo pediu desculpas por ter participado do filme, o Maurício 

Segall tem um artigo espetacular explicando o erro que foi aquele filme. Porque o filme 

começa dizendo “os metalúrgicos de São Paulo”, com a data. Então, clona as pessoas, é 

como se nós fôssemos responsáveis pelo assassinato do Santo Dias. É a nossa briga na 

época, não? Mas tudo bem. Não vamos fazer análise política aqui, eu só estou dizendo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O filme de quem é? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É do mesmo do São Bernardo. 

 

 

O SR. – Leon Hirszman. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É um grande cineasta. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – De “O ABC da Greve”. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É um grande cineasta, tudo bem, mas a cabeça 

enviesada para os comissários políticos. Mas, é muito interessante que essa lista de 334 é 

uma lista negra natural, que nós obrigamos o sindicato a alugar sub-sedes, e eles foram, 

claro, se a greve vai ser segunda de madrugada, está todo mundo à noite para fazer a greve. 

Eles foram nas sub-sedes, pegaram todo mundo, prisão em massa. E os relatos são 

impressionantes, que é Rota dando cavalo de pau, invadindo com toda violência possível e 
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o Dops sem saber onde enfiar tanta gente presa, e a greve saiu. E esforço semelhante está 

sendo feito em Osasco para saber quantos, efetivamente, foram presos em Osasco, está uma 

dificuldade enorme. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não existe essa lista? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, não existe. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não se acha essa lista de jeito nenhum? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Vai sair todos os nossos livros, em novembro, em 

não vai achar essa lista. Esse nem lembra o que é, volta um pouquinho. Ah, sim, dos 334, 

mas agora já arrumamos ela lá. Acabou? Então, gente, esses documentos todos estavam no 

Arquivo do estado. Eu queria falar uma coisa muito importante, porque as próprias centrais 

sindicais, que foram criadas a partir de 1983, elas não têm essas documentação, porque não 

é da vida delas, não é isso? Quando eu brinco do encontro das águas que a gente pode fazer 

lá com o pessoal da Conlutas, é porque nós éramos militantes na época e fomos juntando 

por necessidade disso, mas eu acho pouco, eu acho muito pouco material. A nossa lista 

começou com 43 caras nossos que tinham sido presos, não sabíamos o nome. A partir 

disso, fomos gerando esses documentos, que é pegar relatório... e alguns eliminamos, que 

tinha umas coisas de Diademas, coisas de Osasco, tinha de Pirelli de Santo André... 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Neto, deixa eu só te pedir uma coisa, é uma e 

quinze... 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – Já vamos encerrar. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Estava previsto uma pausa e uma coletiva às 13h30, 

quer dizer, nós não vamos cumprir isso, a coletiva, nem sei se vai ter jornalistas aí. Pois é, 

tem, mas então vamos deixar essa reflexão para depois. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, não, só a última coisa, o seguinte, onde estão 

os documentos? Os documentos estão no SNI, no Arquivo Nacional, e do Arquivo do 

Estado. Tem que ter 20 pessoas para fazer isso, gente. Não temos hoje, ponto. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Nós seguimos depois. Como é que é, tem jornalista 

aí? Então nós vamos atrasar 15 minutos... Nós. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, eu estou propondo ficar aqui, a não ser que seja 

muita gente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos manter aqui gente, 

pelo amor de deus. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu estou pensando numa coisa muito mais pedestre 

por causa do almoço. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O almoço está aqui, oh, está tudo resolvido. 
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(Pausa para o almoço) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, boa tarde. Antes de a 

gente retomar os trabalhos, queria fazer um, aviso, um convite. Não é bem um convite 

porque todo mundo aqui é partícipe, adulto e militante. É o seguinte, nós estamos fazendo 

um esforço aqui, a partir da Comissão Estadual da Verdade, da organização do ato que vai 

ocorrer lá na sede da Oban, do DOI-CODI, da delegacia da rua Tutoia com a Tomás 

Carvalhal, então  está previsto um ato de duas horas de duração, que  nós vamos tentar 

trazer, juntar todas as correntes de opinião e as formas dos grupos que reivindicam 

memória, verdade e justiça. 

Na abertura do ato, vai ser lido o manifesto que vai tentar expressar o sentimento 

das pessoas em relação àquele prédio, que foi recentemente tombado, dos 50 anos da 

ditadura, e depois vai ter uma série de... o Coral Luther King vai fazer uma apresentação, 

uma cantata brasileira, vai cantar A Internacional, enfim, vai ser uma coisa muito bonita e 

outros artistas vão contribuir. 

Não vai ser um ato, tipo, com vários oradores, a expressão, da unificação... Neto, só 

um minutinho, eu não te atrapalhei em nenhum momento, por favor, só um minuto, você 

sabe como este momento é importante. Desculpa falar ao microfone. 

Então, este ato do dia 31 de março é uma tentativa, e acredito que vai vingar, de 

fazer uma coisa forte, né. Os caras aí estão tentando chamar um ato para o dia 22, não sabe 

se a TFP, esses setores mais conservadores, alguns setores militares, e tal... Bom, enfim, é 

evidente que este ato precisa ter um bom quórum, um quórum qualificado, de gente 

representativa, gente da luta, gente que lutou,  gente que luta, que também vai expressar o 

repúdio a essas novas formas de repressão contra os movimentos sociais, contras os 

genocídios, enfim. 

Então, também, a gente tem claro que, embora o lugar não seja muito grande, se o 

ato não for consistente, esvaziado, pode sair um tiro no pé, né, quer dizer, a gente até 

imaginava que havia uma enorme agenda de atos, manifestações, mas não é o que temos 

visto, pelo contrário, até não fizemos no dia 1º de abril, que a gente achava que era o dia em 
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que ia haver a maior concentração, puxamos para o dia 31, para segunda-feira, para não 

colidir, para todo mundo ter seu espaço, mas nós vamos tentar fazer desse um grande ato 

nacional lá no DOI-CODI. 

Além do número de pessoas que foi assassinada lá e torturada, lá se tornou o grande 

comandou nacional da repressão e esse trabalho que foi feito do tombamento do prédio 

pode haver também a revogação do decreto que o Maluf fez para ceder o prédio para o 

exército em plena semana, de 1979, da votação da Anistia. 

Bom, eu fiz essa introdução toda, né, para ver se nós, enquanto militantes organizados, no 

dia 31 às 10 horas da manhã, possamos mobilizar nossos companheiros, nossas bases e 

fazer um grande ato nacional contra a ditadura, contra a repressão, a favor do 

esclarecimento dos cadáveres que permanecem ocultos e pela punição aos torturadores. 

Você gostaria de dar um complementa, Ivan, por favor? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A única coisa que a gente precisa é o seguinte, botar o 

máximo de gente para a gente dar uma demonstração de que a sociedade organizada 

repudia o dia nacional da vergonha, que é o dia do golpe, e também que a gente reforce a 

ideia de que aquele prédio que agora está tombado vire um memorial da luta contra a 

tortura e, principalmente, contra a ditadura. E aí é fundamental que cada sindicato, cada 

entidade assine o manifesto que vai ser lido lá, como o Adriano falou, não vai ter espaço 

para cada um fazer intervenção a partir da sua entidade, e sim uma declaração, um 

manifesto único, lido lá, assinado por todas as entidades. 

Então, era fundamental que, assim que for possível, todo mundo passe para nós 

aqui, que nós estamos centralizando, a adesão a esse manifesto e, principalmente, que leve 

gente lá, cada entidade leve o máximo de gente, para a gente fazer uma demonstração de 

que nós estamos repudiando o golpe e repudiamos, principalmente, a ditadura e a tortura 

que a ditadura fez, a tortura que ela fez, os assassinatos e desaparecimentos. 

Então, basicamente é isso. O que a gente está pedindo é adesão para estar presente e 

adesão para a assinatura desse manifesto. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Bom, é o seguinte, eu queria dizer que são duas 

horas da tarde e nós devemos um final para a nossa reunião, porque afinal hoje é sábado. 

 

(Risadas) 

 

Então, o que podemos por como limite para esta reunião? Quatro e meia? Tem aqui 

uns cariocas que estão aqui que estão loucos pela tarde paulista, que é mais importante que 

a noite paulista, que é uma tarde de livrarias, né, de coisas, sei lá o que. 

 

 

O SR. – Ainda mais se tiver garoa. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Exatamente. Vai ter, vai ter, porque tem chovido no 

fim da tarde há vários dias e é precedido de uma garoazinha. Mas, quatro e meia está bem a 

gente pensar? Entre quatro horas indo, no máximo, até quatro e meia. Quatro e catorze, 

como está dizendo o Ivan aqui. De qualquer forma está previsto agora, vamos ter um 

debate, mas antes deste debate, tem dois pequenos vídeos de três minutos, que foram 

preparados para nos serem exibidos agora. Eu nem sei bem sobre o que eles são, mas 

devem ser adequados ao que nós estamos discutindo, e depois eu vou somente falar sobre o 

material que foi entregue a vocês e nós, então, iniciamos o debate. Então, Neto, pode 

providenciar os vídeos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

doutora. Como as pessoas, a maioria das pessoas que está na sala agora não esteve de 

manhã, vamos fazer um pequeno resumo do que ocorreu de manhã, rapidinho, para as 

pessoas sabem sobre o que vai ser o debate. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Ah, sim, a ideia eram os dois vídeos, o resumo e o 

debate. Mas se você achar, a gente faz o resumo, os dois vídeos e o debate? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, eu vou usar a palavra, dá 

licença. Então, nós estamos continuando a audiência pública,  a centésima décima quarta 

audiência da Comissão da Verdade hoje, sobre o financiamento das empresas. Como a 

maioria das pessoas foi convidada para vir no período da tarde, vamos fazer uma breve 

síntese do que aconteceu de manhã. É sobre isso que nós vamos discutir à tarde. 

 Pela manhã, houve quatro apresentações, quatro temas, um apresentado pelo Dr. 

Marlon Alberto Weichert, procurador regional da república, que falou desde a questão da 

participação das empresas na segunda guerra mundial e a partir daí toda a legislação que 

foi desenvolvida sobre a participação das empresas no financiamento e manutenção de 

graves violações a direitos humanos, inclusive no período da ditadura brasileira. 

 Em seguida, falou o professor Jorge José de Melo, que é mestre em história social 

pela Universidade Federal Fluminense, cujo assunto da sua pesquisa, da sua tese, é sobre 

Boilesen, o empresário de ditadura, e a questão do empresariado paulista, a Oban, 

Operação Bandeirantes, de 1969 a 1971. 

Em seguida, falou a professora, a jornalista, perdão, jornalista, roteirista, pesquisadora 

Denise Assis, que falou sobre a construção do Ipês, como foi preparada toda a 

desestabilização através da comunicação, dos grandes órgãos de comunicação e, 

finalmente, como é que o Ipês, inclusive, participou das ações armadas, da manutenção das 

companhias, do financiamento do golpe e, depois da continuidade do golpe, a formação 

SNI. 

 Em seguida, o Pedro Henrique Pedreira Campos, que é professor de política externa 

brasileira, do Departamento de História e Relações Internacionais da UFRJ, que falou a 

respeito da ditadura dos empreiteiros, das grandes empreiteiras da construção civil, as 

empresas nacionais da construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial 

brasileiro. 

Então, pela manhã houve a apresentação desses quatro. Em seguida, o companheiro 

Américo Gomes, do grupo da memória da Convergência Socialista, apresentou o trabalho 
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de como o houve a perseguição e o financiamento, através das multinacionais, das 

empresas do setor do petróleo e da própria Petrobrás, a perseguição, as listas. 

E, finalmente, o Sebastião Neto, que é o coordenador do grupo 13, dos trabalhadores, 

apresentou o seu trabalho, da oposição sindical metalúrgica, das chamadas listas 

produzidas pelo patronato para demissão prisão e tortura dos trabalhadores. Então, foram 

essas seis questões abordadas de manhã e agora a Denise Assis trouxe um material 

recuperado por ela, de cerca de 14 filmes, e ela apresentou um deles, que dizia sobre a 

participação do Ipês. 

 Então, agora à tarde, nós vamos debater... E só, praticamente, foram feitas as 

apresentações, uma ou outra pergunta bem pontual, e agora, embora o Dr. Marlon Alberto 

Weichert tenha se retirado, estão aqui presentes o professor Jorge José de Melo, o Pedro 

Henrique, a Denise Assis, o próprio Américo Gomes, Américo Astuto, e o Sebastião Neto. 

Então, agora, nessa parte da tarde, eu também registro a presença do jornalista, 

representando a Comissão Municipal, Ivo Patarra, esse é o presidente, Gilberto Natalini, da 

Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo. O 

padre também mandou um convite porque eles vão fazer uma sessão lá na Comissão 

Municipal da Verdade Vladimir Herzog, lá na zona sul, dia 29 de março, às 15 horas, lá na 

Sociedade Santos Mártires, homenagem ao Santo Dias da Silva e a descomemoração do 

golpe.  Nada mais, vamos retomar então? Dra. Rosa Cardoso. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Vamos, então, fazer o seguinte, vamos ver os dois 

vídeos, depois eu um minuto, dois minutos, e nós abrimos o debate. Realmente foi muito 

oportuna a sua intervenção, porque eu não faria uma recapitulação, assim, do nome de cada 

um, mas isso é importante porque tem pessoas que não estavam aqui na parte da manhã, e 

tiveram a notícia mais organizada, mais formalizada do que aconteceu. 

 Então, esses dois vídeos, eu não entendi, não são os vídeos que... 
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O SR. – Não, não, é um vídeo daquele carcereiro que fala do DOI-CODI e do Ivan, 

falando um pouco... DOI-CODI e empresários, dois videozinhos. Um do Estadão, aquele 

que está você e o Américo... Não tem direito autoral, tá? E uso de imagem. 

 

(Vídeo é exibido) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse é um escrivão do DOPS que foi cedido ao DOI-

CODI, ele trabalhou lá durante cinco anos e meio. Ele relata duas coisas: que no prédio do 

DOPS, embaixo do prédio tinha um estande de tiros, cujo revestimento de aço, para receber 

as balas e não furar, obviamente, foi feito pela Cofres Bernardino e que o revestimento 

acústico e o tampão para os ouvidos de quem praticava e dos instrutores tinham sido 

doados pela General Motors. 

 Num segundo momento desse depoimento dele, ele diz que o presidente da 

General Motors veio a São Paulo, foi visitar o DOPS e depois foi visitar o DOI-CODI. E a 

gente perguntou para ele: mas isso era normal? Ele falou: sim, a gente tinha a visita de 

empresários e a comida, por exemplo, era do Grupo Ultra. A gente recebia uma caixinha, 

que era um por fora, os militares recebiam não sei onde, mas nós, civis, recebíamos dentro 

da Secretaria de Segurança, no gabinete do secretário. Era uma lista que tinha um valor que 

era à parte, não era uma coisa oficial, a gente recebia por fora esse dinheiro. 

Então, esse cidadão dá o depoimento com a tranquilidade e as informações, 

absolutamente, batendo com tudo o que a gente sempre soube. Que o Grupo Ultra fornecia 

a comida para os oficiais e para os soldados, que iam lá comumente os empresários, então, 

ele confirmou tudo isso. E agora nesse trecho do depoimento ele fala da Cofres Bernardino 

doando o aço, que fazia o revestimento para proteger dos tiros, e a proteção acústica dada 

pela General Motors. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Podemos, então, passar a parte dos debates? Quer 

falar?  
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O SR. – Me deixa só dar um recado antes? Essa fichinha que vocês receberam, 

rosa, tentem localizar com vocês, porque quem estava de manhã ouviu e quem está agora à 

tarde vai ouvir um pouco. 

 

 

O SR. – A minha eu já preenchi. 

 

 

O SR. – Não, o que vocês podem acrescentar, por favor, isso aqui é para devolver 

para a gente. Quem puder devolver, tiver o que falar, tudo bem? Bem importante para nós 

isso aqui. 

 

 

O SR. – Posso agora? Quantos minutos eu tenho para falar? 

 

 

O SR. – Três. 

 

 

O SR. – Não. Você está de brincadeira. Você dá para um sindicalista três minutos, é igual 

assassinar o sujeito, só um pouquinho para não matar o Geraldo. O Geraldo, eu devia ter 

citado antes, é um trabalhador na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, fundador da 

CUT, presidente da CUT e dos metroviários. Negro, senador. Teve a Benedita antes, né? 

Então, seguinte, Geraldo, você não pode criar um padrão para todo mundo falar igual a 

você, temos até as quatro horas para terminar. Você tem mais tempo porque você tem 

direitos históricos, entendeu? Mas não pode criar um padrão, não ache que todo mundo 

aqui é Geraldo Cândido não. Olha só, pelo seguinte, porque, de repente, num debate como 

esse, nós temos ainda mais ou menos duas horas, podia ser cinco minutos, eu acho. 

(Respostas incompreensíveis) 

 Tá bom, então não vou me estender muito não porque eu não sou egoísta de querer 

falar o tempo todo sozinho. Bom, então você já me apresentou assim parcialmente, eu vou 
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me apresentar. Eu sou Geraldo Cândido,  sou ex-operário metalúrgico, naval, metroviário, 

já aposentado. Sindicalista, de muitos anos de luta, e, atualmente, estou mesmo na 

Comissão Estadual da Verdade. Estou também diretor da Associação Nacional dos Ex-

Presos Anistiados Políticos. 

Então, na parte da manhã foi feita uma apresentação por parte de alguns pesquisadores, um 

tema muito importante para nós, que trata dos trabalhadores. O golpe militar, o apoio dado 

ao golpe civil, militar e empresarial, e a luta dos trabalhadores, quer dizer, a perseguição a 

que foram submetidos nas fábricas e ainda são até hoje. Essa história mudou um pouco, 

mas ainda continua existindo. É a mesma história da repressão, polícia militar, civil, a 

repressão não mudou muito. Está aí o resquício da ditadura. 

 Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Estado onde eu vivo, lá a polícia é uma das 

mais violentas do Brasil, mata é diariamente, sequestra, mata, as coisas não mudaram 

muito. Nós temos um exemplo agora do Amarildo, que um dos desaparecidos. Até hoje, 

pegaram o cidadão na comunidade, torturaram, mataram e sumiram com o corpo do 

cidadão. Então, é preciso que essas coisas sejam debatidas também, ela está no bojo da 

discussão. Então, a questão dos trabalhadores e do golpe militar, e aí eu posso falar um 

pouco porque à época eu era militante, já naquele período, jovem operário, militante 

nordestino, mas estava na luta. E participei, no dia 13 de março do comício histórico da 

Central do Brasil, o comício da reforma de base, nós participamos. 

 E depois, quando veio o golpe militar, nós já sabíamos que a barra ia pesar para o 

lado dos trabalhadores, porque aos sindicatos eram a maior organização que dava apoio ao 

governo Goulart, organização de base, que defendia as reformas de base, o apoio estava 

nos sindicatos. O comício da central no dia 13 de março, com mais ou menos 200 mil 

trabalhadores e estudantes, os sindicatos que mobilizaram e levaram para lá. 

Aí, quando os milicos deram o golpe caíram dentro dos sindicatos. Os sindicatos, em sua 

maioria, tiveram as suas direções afastadas, presas, torturadas, assassinadas, enfim. 

Fizeram um (ininteligível, 36m54s) em cima dos trabalhadores dos sindicatos, além de 

quebrar o patrimônio dos sindicatos. Eles entravam nos sindicatos para quebrar tudo. 

Fizeram isso em vários sindicatos do Rio de Janeiro, o sindicato dos bancários foi um 

deles, o sindicato dos metalúrgicos, que bancou a questão do levante dos marinheiros. Quer 

dizer, os militares estavam com ódio dos metalúrgicos. 
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Quando eles deram o golpe, foram ao sindicato para destruir. Fizeram isso com o 

sindicato dos operários navais de Niterói. O sindicato dos operários navais era um sindicato 

histórico, que em 1963, quando eles quiseram fazer um congresso de apoio à Revolução 

Cubana, o Carlos Lacerda, que era o governador, proibiu o congresso no Rio de Janeiro. O 

sindicato dos trabalhadores navais fez o congresso lá no sindicato, congresso latino-

americano em apoio à Revolução Cubana. Era o sindicato que ia o Brizola, nas 

assembleias, o Luís Carlos Prestes ia às assembleias do sindicato. Trouxeram a Dolores de 

(ininteligível, 37m56s a 37m59s) para o sindicato dos operários navais. 

Mas, quando deram o golpe, foram todos para o Caio Martins, em Niterói, preso e 

torturado o Caio Martins. O sindicato também foi todo quebrado. Eu estive lá numa 

assembleia (ininteligível, 38m13s), até que o Vitor também, que é assessor, estava lá 

também, uma senhora que estava lá, já com 78 anos, foi lá e falou conosco, mostrou na 

cabeça dela a cicatriz que levou uma cacetada do cara do exército, que a fez levar 18 

pontos na cabeça. E o marido dela e o Caio Martins foram torturados e quase morrem sob 

tortura. Então, a classe trabalhadora em geral sofreu muito com o golpe. Os militares deram 

esse golpe para atender a reivindicações, todo mundo sabe, do empresariado, e os 

trabalhadores pagaram a história. 

Eu vou resumir, porque não quero tomar muito tempo, mas em relação ao Rio de Janeiro, 

nós, enquanto membros da Comissão Estadual da Verdade, temos o nosso GT sindical. O 

companheiro Vitor, que é assessor nosso, está aqui presente, estamos fazendo um trabalho, 

justamente, visando essa questão dos sindicatos, fazer um levantamento do que ocorreu 

naquele período, os sindicatos sofrendo intervenção, os sindicalistas que foram pressos, os 

sindicalistas que estão desaparecidos até hoje, os familiares dos militantes que foram 

mortos, mas os familiares estão aí. Então, nós temos feito um trabalho nesse sentido. 

Temos realizado audiências públicas nos sindicatos, trazendo os sindicalistas que foram 

presos e torturados para fazer o depoimento, o testemunho da verdade. Fizemos em vários 

sindicatos. Iremos à comissões internas, porque é importante que cada sindicato tenha a sua 

comissão, que possa fazer os levantamentos, os próprios trabalhadores da categoria fazer o 

levantamento de quais são os companheiros que foram presos, torturados e desaparecidos. 

Então, acho que isso é um trabalho importante. 
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Nós temos dificuldade, por exemplo... e tem uma reivindicação, conseguimos abrir 

os arquivos da CSN, da siderúrgica, e até hoje não conseguimos, eles não permitiram. Já 

foi feito o ofício, a Comissão Municipal de Volta Redonda já encaminhou um ofício para a 

CSN, mas eles não autorizaram o acesso aos arquivos da CSN. Tem algumas empresas que 

são estratégicas nessa questão. Por exemplo, a FNM, Fábrica Nacional de Motores, que 

agora é a Fiat, também tem uma história interessante. Naquele período, houve uma luta lá 

na FNM, lá em Xerém, o Partido Comunista era muito forte, tinha uma quantidade enorme 

de militantes e lá a ditadura passou violentamente lá na FNM. É uma empresa que nos 

arquivos deve ter muita história. 

Então, CSN, FNM e Petrobrás já foi conseguido. A Comissão Nacional, a CNV, já 

conseguiu. Mas, enfim, essa é uma luta que nós temos para trazer à tona todas essas 

questões. Essa pesquisa que foi feita, em relação às empresas que apoiaram o golpe, que na 

parte da manhã foi apresentado aqui, é uma parte dessa história, mas tem muita coisa ainda 

para ser vista, tem muita coisas ainda. 

Apesar de o nosso tempo ser pouco, porque as nossas comissões, a nacional e a 

estadual, foram criadas com morte anunciada e isso é um problema, nós sabemos que nossa 

vida é curta. Mas, de qualquer maneira, nós temos que aproveitar esse período para fazer 

um trabalho, aprofundar a pesquisa, todos os levantamentos, fazer audiências públicas, 

tomar os testemunhos das verdade. 

Inclusive, lá no Rio de Janeiro nós já convocamos vários milicos para depor em 

audiência pública, ele até nem vão, aí mandam advogado, enfim, mas nós convocamos. E, 

inclusive, nós conseguimos um negócio importante, que foi um milico velho de oitenta e 

tantos anos que deu para nós a informação sobre a farsa do Rubens Paiva. Porque os 

milicos disseram que o Rubens Paiva tinha sido levado para outro local e que um comando 

armado interceptou o carro da repressão, resgatou o Rubens Paiva e queimou o carro. Quer 

dizer, isso nunca existiu, e o coronel velho falou para nós, contou a história. Aí foi feito 

tanto o depoimento, foi apresentado até na Rede Globo, quer dizer, uma farsa enorme dos 

militares e nós desmascaramos, e quando a imprensa procurou ele para falar, eles não 

falaram nada, eles se negaram a dizer qualquer coisa. Ele não tinha o que falar. Aí o 

pessoal pergunta: a farsa foi desmontada, e aí? Eles não quiseram nem assunto, não fizeram 

comentário. Então, é esse o nosso trabalho. Eu vou, então, encerrar, mas acho que é isso.
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 Na Comissão Estadual nós estamos criando as comissões municipais, criamos 

comissão municipal de Niterói, de Macaé, onde tem um estádio de futebol, que no dia do 

golpe de 1964, foram para esse estádio 180 trabalhadores ferroviários presos, e o Caio 

Martins ficou com mais de mil presos. Depois no Caio Martins não cabia mais gente, aí 

mandaram para um local da rede ferroviária que funcionou como presídio. Além da Ilha 

das Flores e outros locais onde foram feitas prisões. Isso em 1964, os locais de prisão e 

tortura dos trabalhadores. Então, encerrei a minha parte, Neto, obrigada pela concessão do 

tempo. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Bom, é o seguinte, eu queria dizer primeiro a vocês 

que as exposições de hoje, feitas durante a manhã, estão contidas, estão resumidas num... 

É, de manhã houve o trabalho de um grupo de estudos, um primeiro encontro, uma 

primeira aproximação desse tema, que é a relação entre as empresas e o aparelho de 

Estado, as empresas e a preparação do golpe, e que nós procuramos construir aqui um 

painel que vinha desde a a preparação do golpe militar, onde nós procuramos acentuar, 

mostrar, porque se tanto fala hoje que esse golpe foi civil-militar e não um golpe militar. 

 Porque, efetivamente, foi um golpe construído por empresas, foi uma ação da classe 

empresarial, mas não de todas as empresas, né. Como nós mostramos aqui também, havia 

desde a década de 1950, desde o governo de Juscelino, a formação de um grupo 

empresarial multinacional muito representativo aqui, aliado também a um capital associado 

a eles, também com muitos interesses no crescimento desse grupo multinacional e esse 

crescimento os favorecia. Esses grupos que terminaram... as pesquisas anteriores a 1964 

demonstram que eles tinham supremacia financeira, eram grupos multibilionários, eram 

grupos bilionários, esses associados. Eles percebem essa contradição que existe. Ora, nós, 

economicamente, temos a supremacia e estamos vendo aí um governo que está atuando 

contra nós, perigosamente, nos colocando numa situação de muito risco. 

Essa contradição era insustentável. O que nós vamos fazer? Eles começam 

preparando projetos, querendo outro tipo de intervenção e quando João Goulart assume, 

eles decidem... É, muito claramente para eles e também depois abertamente já ter alguns 

setores da sociedade, que eles vão preparar uma ação política. Criam o Ipês, que tinha mais 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      84
 
 
contato com a sociedade, que é um grupo de cooptação, de integração, de propaganda de 

determinadas ideias; criam o Ibad, que articula mais os grupos de direita, os partidos de 

direita, e que se arma também; cria um grupo, uma frente parlamentar de direita também, 

então eles criam todo um aparato para dar o golpe e já começam, mais do que isso, a 

preparar dentro do Ipês e do Ibad o governo, o novo governo, que assume com um todo... 

quando o golpe é dado, quando a ditadura se inaugura e se desenvolve ela assimila toda 

aquela estrutura do Ipês. 

Por isso que não é uma escolha nossa... nós até podemos chamar de ditadura militar, 

mas, vamos estar sempre tento que lembra que foi um golpe civil-militar, e civil-militar no 

sentido que não foram só os empresários, porque os empresários conseguiram manipular, 

efetivamente, a opinião e a participação pública, aqueles segmentos que a Denise falou, de 

mulheres, de igrejas, não só a católica, a protestante também, envolveu estudantes, criar um 

sindicalismo paralelo, um sindicalismo de direita, um sindicalismo que fazia uma divisão 

que gerava uma divisão dentro sindicalismo autêntico. 

 Inclusive há um capítulo que é muito expressivo de um livro clássico aí sobre o 

golpe e a ditadura, que está sendo distribuída vocês para vocês verem como esse 

movimento sindical de direita se multiplicou e se capilarizou dentro do movimento 

sindical, de modo que quando a aconteceu o golpe, estavam todos preparados, muito 

vigiados para que, imediatamente, pudesse ser perseguidos, presos, reprimidos, porque 

estava tudo isso levantado, porque o movimento sindical estava convivendo com esses 

braços do empresariado, criados pelo empresariado de caráter multinacional e o associado. 

 Nós tentamos traçar esse panorama trazendo a Denise que falou mais 

particularmente, inclusive, da política cultural feira, da parte de propaganda. Uma questão 

que nós temos que ver, esses dados, inclusive, que você deu de valores, de investimentos 

feitos, se se refere só à área da cultura, do que foi gasto na área da cultura, que é o que você 

pesquisou, porque o Ipês teve vários outros braços que não foram somente na área de 

cultura, foram investimentos nas áreas mais diversas. O Ipês também não existiu somente 

nas principais capitais, ele teve escritórios de representação até no norte do país, até em 

Manaus, em outras cidades, ele estava realmente bem organizado. 

E, tivemos uma segunda intervenção para mostrar como é, e não como uma ligação 

exata, com o Ipês, somente, porque o Ipês foi um dos grupos civis, foi um grupo 
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empresarial que preparou o golpe e a ditadura, mas houve outros. O Paulo Egydio, por 

exemplo, pelo que nós ouvimos aqui e pelo próprio depoimento do Paulo Egydio, havia 

outros grupos que tinham outras extrações e outras vinculações, por exemplo, um grupo de 

direita que fez a revolução constitucionalista. Então, a gente falou aqui do Paulo Egydio 

que já aglutinou um outro grupo. E houve outros grupos que se articulavam com o Ipês, 

mas que também não tinham paciência para a ação militante e o Ipês terminou sendo um 

organismo de um ativismo político muito grande, houve muitos membros da burguesia, do 

empresariado, que não tinha interesse nessa articulação, nessa exposição até, que para 

muitos essa exposição beneficiou e fez crescer, progredir profissionalmente, 

financeiramente e economicamente, do ponto de vista empresarial, para outros era um 

prejuízo, muitos queriam se ocultar. 

 Você não vai ver tantos banqueiros pondo a cara nessa história e eles estão 

profundamente comprometidos. Foi um núcleo do nossa burguesia que teve um papel 

muito significativo. Bom, então nós falamos disso, falamos então, depois, pensando na 

questão da construção da Oban, nós vimos um outro tipo de articulação aí do empresariado 

já numa ditadura que tinha se tornado, que começava a se descolar desse elemento civil 

mais amplo, de mulheres, de igrejas, dos estudantes, de um conjunto de pessoas que 

pensaram que o golpe era para manter um regime democrático, para impedir um regime 

ditatorial, viram que não era nada disso, foi havendo um descolamento, um afastamento, 

uma rejeição a manter esse apoio, mas a ditadura continua com um grande apoio 

empresarial. 

E aí se constrói a Oban, a Oban vai ser o modelo dos DOIs que vão ser criados 

depois, nos outros estados e aí vai haver, permanentemente, de uma forma significativa até 

o fim, um apoio de grupos empresariais à ação desses organismos de segurança. Só quando 

realmente entramos na etapa do Riocentro, dos atentados, assim, insustentáveis mesmo, 

politicamente, começa a haver um estranhamento, que também está associado ao próprio 

afastamento do apoio do governo americano ao que começou a acontecer no país. 

 Então nós tivemos isso, tivemos depois um terceiro momento, que foi a discussão 

do empresariado na área de construção pesada, que apoiou a ditadura, e mostrando já 

políticas da ditadura, mas que passou para nós, então, de uma forma muito viva, essa 
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compreensão de que a ditadura foi realmente uma ditadura empresarial, foi uma ditadura 

militar-empresarial, empresarial-militar. 

Eu acho que não é o caso de a gente hoje, não está aqui o Marlon e o tema que ele 

apresentou hoje vai ser objeto de uma discussão mais aprofundada, porque é o tema 

também da discussão da responsabilização. Nós vamos ter que trabalhar isso com mais 

cuidado, porque nós podemos como Comissões da Verdade fazer uma responsabilização 

institucional e devemos fazer, e vamos ter que fazer seletiva, evidentemente, nós não 

vamos retomar todas as empresas, mas vamos fazer alguma coisa seletiva e por isso temos 

que fazer uma coisa cuidadosa, bem pensada, para ver o que realmente, que empresa são 

essas, que pessoas são essas que nós vamos atribuir uma responsabilidade institucional. 

Eu acho, então, que a gente tem entrar nesse debate, há questões que já estão 

anunciadas como questões importantes. Há de haver pessoas que não concordam que se 

avalie a natureza do regime como uma natureza civil-militar, tem hoje uma significativa 

essa participação civil, ou que não expressa a natureza do regime, talvez haja esse tipo de 

pensamento, e gostaríamos até de ouvir a  fundamentação disso. Eu ouvi aqui do Américo, 

por exemplo, uma afirmação que não sei se entendi bem, de que a Oban era uma 

organização paramilitar, e aí já abrindo o debate, passando a palavra vocês, eu pergunto a 

ele o que é que ele está entendendo como paramilitar, porque muitos de nós têm entendido 

que a Oban, apesar de ter sido uma iniciativa proposta pela classe empresarial paulista, 

imediatamente assimilada pelo 2º Exército, pela autoridades, ela se converteu - isso 

confirma que os empresários faziam parte do regime-, elas converteu numa política de 

Estado. Ela não foi clandestina como a Casa da Morte, em Petrópolis, por exemplo, foi 

clandestina, apesar também de o clandestino ser... ela era clandestina, mas ela era uma 

política de estado.  

A Casa da Morte não foi criada sem o conhecimento do alto comando, dos 

dirigentes, dos governantes. Foi criada, eles tinham conhecimento da Casa da Morte e do 

uso da casa da morte. Ela era clandestina, como aconteceu em outros países também, no 

Chile, na Argentina esses centros de desaparecimento de extermínio e de morte, que eram 

plenamente do pleno conhecimento do sistema dos Videlas e dos Pinochets, mas que não 

eram apresentados à opinião pública, sobretudo receio da opinião pública internacional. 

Então, eu te dou a palavra e depois ao Américo. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Não, só para complementar, eu vi... 

 

 

O SR. – Se apresenta, Denise, que o pessoal não te conhece. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Denise Assis, jornalista e assessora da Comissão da 

Verdade do Rio. De um ex-participante da repressão, a expressão sobre a Casa da Morte de 

Petrópolis era chamada de Codão, exatamente porque ela era um prosseguimento do 1º 

Exército... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De “COD”. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – É, Codão. Porque era o braço do 1º Exército na tortura, 

era o aparelho da tortura do DOI-CODI, que era do 1º Exército na serra. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Américo, quer... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte, 

vamos pedir para os três que apresentaram os trabalhos de manhã, porque as pessoas não 

estão conseguindo se situar. Então, sem prejuízo de o Américo voltar, porque ele também é 

um dos que apresentou o trabalho, que os três convidados do Rio, a professora Denise, o 

Pedro Campos e o companheiro Jorge, façam um resumo do que falaram de manhã, aí o 

Américo retoma e a gente abre para todo muito, tudo bem? Então, vamos lá. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Então, pela ordem, sou eu mesma, vou abrir os 

trabalhos. O que foi dito aqui? Do ponto de vista do meu trabalho, eu localizei no Arquivo 

Nacional um conjunto de 14 filmes que serviram de instrumento de convencimento à 

sociedade para que não só aceitasse como ansiasse pelo golpe. De que maneira? Esses 

filmes eram produzidos com financiamento do grande empresariado carioca, grupo Ducal, 

empresas Icomi, Petróleo União, Listas Telefônicas Brasileiras, e todos os órgãos e 

comunicação, tudo isso com apoio financeiro e de espaço, esses filmes foram produzidos e 

ficaram esquecidos, depois do sucesso do golpe, no Arquivo Nacional, e não só esquecidos 

como proibidos de serem exibidos porque não se conhecia a autoria deles, e isso poderia 

gerar um processo de autoria, enfim, o Arquivo sempre os manteve fora da sala de 

pesquisa. 

 E, quando eu os conheci, pedi que fossem projetados, me ofereci para desvendar a 

questão da autoria, e ficou muito claro para mim que eles foram pagos e produzidos pelo 

Ipês, e se o acervo do Ipês foi doado ao Arquivo Nacional, logicamente que o conjunto de 

filmes fazia parte dessa doação, e poderiam sim ser exibidos. Só que eles estavam em 

situação tão precária que tiveram que passar por um processo de restauração, e eu fiz isso 

com o apoio da Faperj, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro, e ao restaurá-los eu me senti na obrigação de contextualizar o discurso desses 

filmes porque ele é muito atual. Esse discurso procura apontar a deficiência dos vários 

segmentos da sociedade, apontando, por exemplo: as rodovias estão um caos, as ferrovias 

estão caóticas, e esse sentimento de insatisfação levou a classe dominante, a classe média, a 

pequena burguesia a ficar radicalmente contra o governo, ansiando, desejando a sua queda .  

Foi por isso que nós tivemos aquelas senhoras rezando o terço em agradecimento na 

Avenida Rio Branco graças a esse massivo material financiado pelo grande e empresariado 

e com o apoio da igreja, que sedia também seus espaços, como a Dra. Rosa também 

colocou, igreja católica, igreja protestante, os vários segmentos da sociedade interessados 

na queda do governo e que aderiram a esse discurso. Eles, então, apoiaram esse golpe que 

teve esse caráter civil, e eu reputo a ação final aos militantes. 

 Mas, evidentemente, que no bojo das fileiras do Exército esse desejo e essa 

conspiração era patente, e não era uma coisa nova porque isso, eu vou concluir rapidinho, 
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mas só historiando, os nossos oficiais: Castelo Branco, Ednardo Mello, conviveram com os 

americanos nas bases da 2ª Guerra e conheceram os princípios da segurança americana e 

também os avanços tecnológicos e voltaram da guerra sonhando com esse país avançado 

que a gente não tinha, porque o Brasil estava mal saindo da sua fase agrícola, tinha acabado 

de se industrializar com o Juscelino Kubitschek, trazendo as empresas automobilísticas. 

 E esse generais, unidos dentro da escola superior de guerra começaram a projetar 

esse país avançado sob os auspícios deles e da classe dominante. Foi aí ,então, que gerou 

essa necessidade entre eles de conspirar para a tomada do governo e execução desse 

projeto técno-americano, digamos assim. E é aí que a sociedade converge os seus interesses 

para a derrubada do governo Jango. 

 O que eu expus de manhã, e a Dra. Rosa muito bem me questionou agora é sobre a 

questão da forma de se fazer isso, foi principalmente através da cultura, lançando jornais, 

programas de televisão, filmes, livros, que explicassem, expusessem essas ideias de direita, 

de tornar esse país um governo de direita. E esse financiamento... o grosso do que entrava 

em termos de recurso no Ipês era para essa ação de mídia, de compra de espaço, de 

produção de filmes e de produção de programas de TV. 

Mas, também, de um lado armando o Ibad e preparando essa contra ofensiva para o 

golpe, e, por outro, formando através de um curso de economia que eles davam, os gestores 

do futuro das estatais. Só para chamar a atenção, basicamente a direção do Ipês, assim que 

o golpe saiu vitorioso, eles foram todos nomeados para cargos em estatais. O Glycon de 

Paiva foi ser presidente do BNDES, outros foram para a Petrobrás, e por aí a fora. Então, 

foi no Ipês que foram gestados esses dirigentes de estatais de primeiro, segundo e terceiro 

escalão. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Você me dá um aparte? Eles tinham curso também 

sindical, e esses sindicalistas entraram, em alguma medida, quando houve intervenção nos 

sindicatos. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Sim, como pelegos. Então, houve essa destinação de 

recursos para a formação de quadros, muito bem lembrado, lideranças sindicais, dirigentes 

para as estatais, e mais um passo, eles financiaram os cursos de sociologia da PUC. Eram 

eles que montavam as grades curriculares nos cursos de sociologia da PUC para formar 

lideranças sindicais e lideranças políticas. Então, é isso, obrigado. 

 

 

(alguém faz fala inaudível) 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, aquele acordo USAIDE, MEC-USAIDE, era todo 

calcado nessa base de estudos feitos no bojo dessa conspiração. Obrigada. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Bom, meu nome é Jorge de Melo, eu sou do 

Rio de Janeiro, sou jornalista e, ao contrário do que falou o deputado Diogo, eu não sou 

professor, estou mestrando. Eu fiz uma pesquisa sobre Boilesen. Para quem não conhece, 

Henning Albert Boilesen era o presidente em 1971 da Ultragaz, que ainda hoje é uma 

grande empresa. E ele foi justiçado duas organizações esquerda, o MRT, que é o 

Movimento Revolucionário Tiradentes, e a ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, dois 

movimentos que tinham a maior força aqui em São Paulo. E porque ele foi assassinado? 

Porque ele era um dos principais colaboradores do setor empresarial com a Oban. A Oban 

foi um laborátório, na verdade era uma experiência que visava derrotar os grupos de luta 

armada que começaram a fazer ações a partir do ano de 1967. 

 O empresariado paulista na época dominava mais ou menos 40% do PIB brasileiro 

e ficaram muito preocupados com ações, algumas ações, inclusive, como o ataque a um 

quartel do Exército, ficaram muito preocupados com algumas ações que, de alguma 

maniera, davam uma visão de conflagração do país, e isso poderia, num futuro próximo, 

atrapalhar os investimentos na economia brasileira. 

 Então, todos os indícios são de que esse grupo, que já tinha uma boa relação o 2º 

Exército desde os idos de 1964, quando investiu na reequipagem do 2º Exército, com medo 
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de que o Brizola e o João Goulart conseguissem mobilizar as forças do Exército do sul e 

conseguissem vencer o golpe que eles tinham planejado. Então, desde 1963 esse grupo já 

tinha uma intimidade muito grande com o 2º Exército, e inclusive reequipou esse 2º 

Exército. 

 Então, a partir desse grupo de empresários que se juntou para dar o golpe e garantir 

a vitória do golpe, saíram vários grupos de empresários e alguns desses grupos se armaram, 

até que quando chegou em 1967, 1968, eles resolveram sugerir a criação desse órgão, que 

juntava o Exército, que tinha o comando, juntava também a força pública de São Paulo, a 

Polícia Federal, o antigo DOPS, e as outras forças, Aeronáutica e Marinha. 

Então, a montagem da Oban, que depois acabou servindo de modelo para os DOI-

CODIs, foi financiada pelos empresários paulistas. Quer dizer, e agora, o interessante é que 

naquela época como as decisões econômicas estavam muito centralizadas na mão do 

governo, colaborar com um tipo de estrutura desse era ter acesso livre e privilegiado aos 

recursos públicos. Então, vários desses empresários colaboravam ideologicamente, como o 

Boilesen, por exemplo, e o presidente do Banco Mercantil de São Paulo, gastão Bueno 

Vidigal. Colaboravam de forma ideológica, mas havia muitos empresários que 

colaboravam mesmo para poder ter mais acesso aos próprios recursos. 

Esse grupo Mantz (não consigo confirmar grafia, 1h, 10m, 52s), há uma dúvida 

sobre o tempo que durou essa colaboração. Certamente, eles foram responsáveis pelos 

primeiros recursos para montar o equipamento da Operação Bandeirantes, mas, segundo 

alguns defendem, a partir de 1970, quando o governo já tinha mais recursos, a 

responsabilidade sobre o DOI-CODI ficou com o governo, mas essa é uma questão que a 

gente não tem ainda uma resposta. De qualquer maneira, é importante destacar primeiro 

que a estrutura da Oban, quer dizer, a estrutura repressiva que foi a mais eficiente em 

termos de luta contra as organizações de esquerda armada, foi montado por empresários, 

foi uma iniciativa do empresariado que foi encampada imediatamente pelo Exército. O que 

mostra que houve uma participação talvez muito maior do que a gente imagina de setores 

importantes do empresariado brasileiro, não só com a ditadura militar, mas também com o 

sistema repressivo. 
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 O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Bem, boa tarde, meu 

nome é Pedro Campos, eu sou do Rio de Janeiro também, professor da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em História pela UFF. Eu vou, bem brevemente, 

resumir o que eu falei aqui de manhã. Eu apresentei, basicamente, a minha pesquisa de 

doutorado, a minha tese, que é sobre os empreiteiros na ditadura, a participação das 

empresas da construção pesada na ditadura brasileira. 

 A minha pesquisa partiu de questões presentes, ou melhor entender, a origem 

histórica do poder desses empresários, empresários que atuam no setor de obras públicas, 

obras de infraestrutura, e coisas desse tipo, e eu fui verificar que é na ditadura que eles 

deram um grande salto, se tornaram grandes grupos, com várias ramificações, grupos 

diversificados, inclusive, com a atuação internacional. 

E o que eu notei é que esses empresários tiveram um empenho muito grande tanto 

na deflagração do golpe civil-militar de 1964 como no próprio regime. Eles aderiram ao 

regime, alguns, inclusive, contribuíram com iniciativas como a Operação Bandeirantes, 

contribuíram com projetos políticos de figuras assimiladas ao regime, tiveram participação 

expressiva dentro do aparelho de Estado, cumprindo algumas funções importantes, seja 

diretamente ou via representantes, em funções e agências bastante relevantes dentro do 

aparelho de Estado. Em troca, eles foram altamente favorecidos pelas políticas de Estado 

implantadas naquele período. 

 Com essas políticas implantadas em seu favor, esses grupos tomaram um novo 

porte, houve uma concentração no setor. A gente teve a formação de grandes grupos na 

área de construção pesada e eles chegaram na ditadura como um setor bastante concentrado 

e muito fortalecido. E as conclusões que cheguei na pesquisa, e eu queria apresentar aqui, é 

que isso comprova a tese, que não foi anunciada por mim mas, originalmente, pelo 

professor René Dreifuss, de que se trata de um golpe e de uma ditadura civil-militar, e 

como destacam outros autores, como o próprio Dreifuss, mas também o Renato Lemos, 

professor da UFRJ, é necessário qualificar esse elemento civil, já que não foi toda a 

sociedade brasileira que aderiu à ditadura e ao golpe. É preciso verificar o elemento 

classista, como o Américo chamou a atenção e outros, desse elemento civil, que é um 

elemento preponderantemente empresarial. 
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 É preciso entender também que na ditadura residem certas questões do Brasil hoje, 

da nossa sociedade hoje, dentre as quais a gente verifica que os grupos que se fortaleceram 

naquele momento estão aí hoje e detêm um amplo poder econômico, um amplo poder 

político no Brasil atual. É isso. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Adriano, eu pergunto, parece que há uma certa 

discussão aqui, entre os organizadores, de se a sala vai caber quem está chegando, se fica 

aqui... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer o 

encaminhamento. Estou me sentindo ultra mal porque esta sala está recém-reformada, não 

foi instalado o ar-condicionado, as pessoas estão mal acomodadas, então, foi pedido para 

que a gente usasse dois auditórios, aí pediram para a gente continuar aqui. Eu queria pedir, 

ver com o pessoal da audiofonia e das câmeras fixas, se tem algum problema... primeiro a 

audiofonia, porque é o básico, se tem algum problema a gente abrir o Teotônio Vilela e 

todo mundo ir para lá. Tudo bem para você? TV Assembleia, tudo bem todo mundo ir para 

lá? 

 

 

 O SR. – Nós temos apenas mais uma hora, vai perder meia hora. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou aqui quietinho o 

tempo todo, só queria dizer uma coisa. Comissão da Verdade não tem esse negócio de ter 

hora para acabar. Aqui é depoimento, tomada de depoimento, é coisa séria, não é discussão 

política, não é show. Aqui é Comissão da Verdade, se precisar... Eu que sou o anfitrião, 

vou falar agora, vou dar um murro na mesa... Eu que sou o anfitrião, se precisar ficar até 

sete, oito, nove horas da noite, não tem problema. Quem não aguentar... Agora, o que não 

dá é a gente chamar as pessoas, as pessoas vêm se outros Estados, as pessoas sequer estão 
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sentadas, está um improviso absurdo, eu estou me sentindo ultra mal, tanto é que nem mesa 

constituída tem, nem mesa, está esse agregado aqui, esse ajuntamento, então eu queria 

pedir, respeitosamente, porém de uma forma firme, interrupção nos trabalhos de 10 

minutos para que a gente possa recebê-los de uma forma adequada. 

 

(Aplausos) 

 

  

O SR. IVAN SEIXAS – Daqui até lá são dois minutos, o corredor só, não tem 

problema. Mesmo andar. 

 

 

Reunião é interrompida por 10 minutos. 

 

*     *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

15/03/2014 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu recordo a vocês que isto que nós vamos fazer 

aqui, hoje, é uma reunião de trabalho, e eu queria começar agradecendo a todos os nossos 

convidados, que vieram aqui fazer uma exposição sobre questões que têm a ver com seus 

estudos e que interessam, particularmente, à Comissão da Verdade e a este GT.  

Agradecer que tenham deixado aí os seus interesses, os seus afazeres do fim de 

semana, o aconchego das suas casas, dos seus lazeres, para vir repartir aqui conosco essa 

informação que se tornou muito importante. 

Agradecer ao Jorge, agradecer ao Pedro Henrique, à Denise, agradecer ao Marlon, 

que é muito importante nessa reunião já como um ensaio para outras que nós queremos 

fazer, para outra, particularmente, que nós queremos fazer. Um ensaio, porque ele vai tratar 

conosco do tema da responsabilização. 

E o Marlon é, certamente, uma das pessoas... É a pessoa que eu conheço, haverá 

outras que eu não conheço, pode haver, que mais entendem, que mais conhecem Justiça de 

Transição neste país. O que mais tem escrito sobre os diversos temas relacionados com 

Justiça de Transição. E esse tema da responsabilização é um tema ainda muito inédito, a 

discussão. Na Argentina ele já está avançado, em outros países se avançou mais, na 

Alemanha, por causa do Nuremberg, e nos Estados Unidos também, por outros fenômenos, 

a questão é mais estudada, e há documentos produzidos, há resoluções, há normas 

produzidas sobre isso.  

Mas no Brasil, ele é muito pouco discutido, de modo que nós vamos pretender com 

esse seminário de hoje construir, reconstituir, fazer, realizar, uma série, não muito longa, 

porque nós temos um mandato muito curto, datado, que agora é de um pouco mais que dois 

anos e meio, mas nós queremos fazer, vamos avaliar ainda hoje, a partir deste seminário, 

como vamos desdobrar isso. 

Mas, queremos também fazer um levantamento sobre o comportamento das 

empresas estatais, queremos fazer uma discussão sobre empresários ou tecno-empresários, 

técnicos, consultores, ou que pelo menos tenham essa extração, como é o caso do Delfim 
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Netto, que ele próprio não era um empresário de empresa, mas foi um grande assessor, e 

depois um administrador que se dedicou a isso.  

Nós queremos fazer uma discussão sobre essas pessoas de carne e osso, talvez, 

chamando, como nós tínhamos nos comprometido, ou estudando o que eles disseram, 

porque o Delfim, por exemplo, já prestou, recentemente, um longo depoimento...  

Até para discutirmos e decifrarmos o que ele disse e contestar o que ele disse, ter 

uma ideia de nomes. E a última reunião dentro dessa série, do que nós já andamos falando 

dentro do nosso GT, é uma reunião realmente sobre a questão da responsabilização, que a 

fala do Marlon hoje dá início. 

Essa responsabilização institucional, inclusive, que é diferente de uma 

responsabilização criminal, essa só o Ministério Público pode fazer, por participação, por 

coautoria em atos que signifiquem graves violações, mas a responsabilização institucional é 

reclamada de uma Comissão da Verdade, é imposta, inclusive, pela sentença do Araguaia, 

que diz que nós, Comissão da Verdade, devemos fazer essa responsabilização institucional, 

e pela lei, também, que nos criou. 

Eu queria agradecer ao Adriano Diogo, à Comissão Rubens Paiva, aqui de São 

Paulo, que tem se comportado conosco, com esse grupo, especificamente, que a Comissão 

da Verdade herdou, compartilhou, com a Comissão da Verdade, uma Secretaria Executiva 

que veio aí das centrais sindicais, que eles já tinham organizado quando começou o nosso 

trabalho na Comissão da Verdade, e que tem repartido tudo conosco, Comissão Nacional, 

de uma forma irmã. Aquele irmão de mais de 30 anos, que é quando a gente olha para o 

irmão e vê nele o pai, a mãe, a gente mesmo, então tem uma relação muito mais... a vida, o 

passado, a memória, a infância, e a gente tem uma relação muito mais sólida, muito mais 

fraterna, um irmão assim.  

Que nós nem temos sabido, como Comissão da Verdade, ainda, retribuir essa 

participação, esse acolhimento, mas que tem sido muito importante e que vai ter frutos, 

ainda, muito importantes, o nosso trabalho da Comissão da Verdade. 

Eu queria também agradecer à nossa Secretaria Executiva, ao Sebastião Neto, que 

tem sido incansável, hiperativo no nosso trabalho de preparar a secretaria desse GT. A 

Fabíola, a Jéssica, a Natália, a Alejandra e a Milena, que se associou a esse trabalho, às 

centrais sindicais, que têm participado muito vivamente deste trabalho. As centrais 
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sindicais e as outras associações que têm participado também conosco deste trabalho do 

GT, e está aqui o Toninho, do Cedoc, que me recorda isso.  

Então queria agradecer a todos vocês por esse trabalho que nós hoje, nessa 

perspectiva, damos início, e que eu espero que, realmente, seja muito significativo, porque 

ele atende, inclusive, a um interesse muito grande da nossa sociedade civil. 

Certamente, esse é um tema que a mídia tem muito interesse, e a mídia tem muito 

interesse porque reflete uma curiosidade, um interesse da sociedade civil.  

Esse é um tema que a gente tem, realmente, que aprofundar, a gente deve isso à 

sociedade brasileira.  

Então, eu quero passar a palavra para o Adriano, que vai acompanhar, que vai 

coordenar os trabalhos, que vai dirigir os nossos trabalhos com a sua experiência 

parlamentar e com a sua calidez.  

Porque apesar de o Adriano às vezes se impacientar, ele é doce, ele é muito doce. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo - Rubens Paiva, audiência conjunta com a Comissão Nacional da 

Verdade. Centésima décima quarta audiência pública. São Paulo, 15 de março de 2014, 

Auditório Teotônio Vilela, ou melhor, Auditório Dom Pedro I, mudou. 

Está instalada a 114ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade, no dia 15 de março, Auditório 

Teotônio Vilela, seminário com as empresas que se beneficiaram e apoiaram a Ditadura 

Militar. 

Esta organização pertence ao Grupo de Trabalho 13, da Comissão Nacional da 

Verdade, Grupo dos Trabalhadores.  

Quero agradecer todos os companheiros, em particular o companheiro Sebastião 

Neto, e a sua estrutura IIEP, na organização deste seminário. Este tema adotado pelo Grupo 

de Trabalho, finalmente a gente está conseguindo começar as audiências públicas neste mês 

da descomemoração do Golpe. Acho importantíssimo esse trabalho para que a gente possa 

identificar o papel da sociedade civil, e todos os sindicalistas, companheiro Mancha, 
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companheiro Américo, que vieram de tão longe nessa contribuição, e todos os demais 

convidados. 

Na primeira parte da manhã, agora, tem quatro falas: Dr. Marlon Alberto Weichert, 

Jorge José de Melo, Pedro Henrique Pedreira Campos, e Denise Assis.  

Nós estamos começando às 10h, então, se os companheiros puderem usar a palavra 

20 minutos, ou o tempo que achar necessário, essa parte inicial demoraria uns 80 minutos 

para depois haver as outras contribuições. 

Queria dizer, viu Dra. Rosa Cardoso, que é importantíssimo, tudo o que a gente faz 

com a Comissão Nacional, principalmente, quando a senhora, da Comissão Nacional, se 

desloca para apoiar os trabalhos, essas iniciativas tão importantes, a qualidade do trabalho 

muda e dá outra dimensão, uma dimensão histórica maior.  

Essa semana, por ocasião desses debates sobre a descomemoração do golpe, o 

Instituto Cebrap, ligado ao ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, promoveu um 

seminário no Sesc Vila Nova.  

Eu sou tão azarado, que eu peguei, exatamente, a mesa daquela senhora Mezzaroba. 

Queria até ver a tradução, que minha avó falava essa palavra tanto. E ela, para evidenciar 

tanto os trabalhos da Comissão Nacional, ela conseguiu desqualificar a militância, o 

esforço, daqueles que resistiram à ditadura, que são os pesquisadores como o Neto, como o 

Mancha, como o Ivan e outros. Por isso eu descobri que ela tinha um nome bem apropriado 

de Mezzaroba. 

Então, sem mais delongas, eu passo a palavra para Marlon Weichert. 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Muito bom dia. Eu queria iniciar 

primeiro agradecendo, enormemente, o convite da Dra. Rosa Cardoso e do deputado 

Adriano Diogo.  

Evidentemente que as palavras da Rosa são, em função da nossa amizade, do 

carinho que temos reciprocamente.  

Eu apenas tenho, como Ministério Público, sou membro do Ministério Público 

Federal, me dedicado a este tema. Comecei há uns dez anos e, para conseguir trabalhar, a 

gente tem que estudar um pouquinho e é isso que a gente tem feito, especialmente com a 
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contribuição, eu diria, que dos familiares. Eu acho que, para mim, o mérito impulsionador 

de todo esse movimento que temos hoje no Brasil, agora bastante avançado, é fruto dessa 

persistência das vítimas, dos familiares, desse conjunto de pessoas que diretamente 

sofreram as consequências da violação dos direitos humanos e que, aos poucos, conseguiu 

mobilizar aqueles que indiretamente sofreram as consequências, que somos todos nós, a 

sociedade brasileira. 

Eu vou diretamente ao tema, porque nós não temos tanto tempo assim. Eu queria 

começar enfatizando que esse tema na responsabilidade de empresas por violações de 

direitos humanos é um tema negligenciado na literatura e isso por razões, me parece, 

bastante óbvias.  

Nós vivemos num sistema capitalista, então, se você fala de responsabilidade de 

empresas por violações de direitos humanos, nós estamos tocando em questões de reflexos 

políticos, de reflexos econômicos e, evidentemente, também de reflexos jurídicos. 

Não obstante, em função da trágica história da humanidade, o Direito e, 

especialmente o Direito Internacional já se dedicou bastante a esse tema, sobre a 

responsabilidade de empresas e dos empresários pela violação dos direitos humanos. Isso 

tem, mais recentemente, podemos sentir que o tema, não tanto na questão dos direitos civis 

e políticos, mas, sobretudo, no tema do Direito Ambiental e também da corrupção, tem 

sofrido novos estágios de avanço no Direito Internacional. Nós temos cada vez mais essa 

pressão por “complience” pelas empresas, em relação à questão ambiental e a questão de 

corrupção.  

Não é por menos que temos, recentemente, esses episódios de multinacionais 

conhecidas pela sua prática histórica de corrupção na América Latina e no continente 

africano que estão mudando a sua prática em função de novas regras internacionais, não 

porque do dia para a noite mudaram seu juízo moral, mas sim porque há consequências 

muito fortes nos seus países de origem sobre essa matéria. 

E nós não vemos a mesma ênfase na prática de violações aos direitos do trabalho, na 

prática de violações de direitos humanos, civis e políticos. Ou seja, a influência política é 

indevida por parte dessas corporações. Pelo contrário, me parece que isso está na essência 

do modelo capitalista, para preservação desse espaço. Então nós estamos lidando aqui numa 

área muito sensível, que desperta muito interesse mas, ao mesmo tempo, posso garantir que 
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desperta muito medo, inclusive por parte dos meios de comunicação onde, notoriamente, no 

Brasil e em outros países se envolveram também com a prática de violação de direitos 

humanos. 

Mas, feitas essas considerações iniciais, de fato a matéria não é nova, sobretudo 

porque com o horror da segunda guerra mundial, as potências aliadas necessitaram se 

debruçar sobre o papel das corporações que contribuíram com o regime nazista. E são duas 

histórias, sobretudo, que chamaram a atenção.  

Primeiro, a contribuição de empresas alemãs, e também de outros países, com o 

esforço de guerra, e aqui em várias frentes, seja porque utilizaram mão de obra escrava ou 

quase escrava, de prisioneiros, seja porque utilizaram os judeus também como uma mão de 

obra explorada, ou pelo fornecimento de insumos para o funcionamento da prática de 

violação de direitos humanos implementada pelo regime nazista. 

Há também, na outra ponta, a figura daqueles que colaboraram ou se beneficiaram 

do governo alemão, ainda que sendo potências estrangeiras, como o caso mais 

característico é o dos bancos suíços, que receberam do governo alemão...  

A Suíça se manteve como um país neutro na Segunda Guerra Mundial e isso lhe 

permitiu fazer negócios com todos os lados envolvidos no conflito. Inclusive, o governo 

alemão depositava o ouro que naquele tempo os bancos centrais mantinham, muita reserva 

em ouro para fazer valer as suas moedas, conforme a Alemanha foi invadindo a Polônia 

Tchecoslováquia, e outros países, a Hungria, esse ouro era retirado desses bancos centrais e 

boa parte era destinada a bancos suíços que, supostamente, seriam um refúgio seguro. E 

também a apreensão de obras de arte e riquezas dos próprios judeus que, foram deportados 

na primeira fase, e depois, conforme foram sendo presos e eliminados na chamada “solução 

final para a questão judaica”. E esses recursos ficaram depositados nesses bancos suíços, 

que até hoje não fizeram a abertura dessas informações. 

Houve, apenas dos anos 1980, 1990, por pressão norte-americana, um esforço muito 

grande para conseguir reparações, compensações, com a criação de fundos por esses 

bancos, mas ainda assim de forma incompleta, porque não há, ao que se consta, uma 

revelação.  

A justificativa dos bancos é que eles não sabem, que as pessoas nunca vieram 

reclamar os bens que foram depositados, então, os oficiais nazistas que depositaram bens... 
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Ou, aliás, os próprios judeus que, quando começou a perseguição, confiaram nos bancos 

suíços e depositaram as suas riquezas para não serem confiscadas pelo regime alemão, 

agora eles dizem que essas pessoas, evidentemente, nunca voltaram para reclamar os seus 

bens, então eles continuam depositados sob confiança, o banco cumprindo, supostamente, o 

seu papel de manter a confiança do sistema. 

Logo após a guerra, no Tribunal de Nuremberg, esse tema foi objeto de discussão 

sobre a responsabilidade das empresas, e após o Tribunal de Nuremberg, e aí a criação das 

Nações Unidas, já na primeira assembleia, houve a determinação por parte da Assembleia 

Geral de que a Comissão de Direito Internacional elaborasse os princípios, que eram a 

consagração dos princípios que foram adotados pelo Estatuto de Nuremberg.  

É desses princípios que nós tiramos, inclusive, a afirmação da criação de crimes 

contra os Direitos Humanos, que isso passou a fazer parte do Direito Internacional pelo 

costume. Aliás, boa parte da nossa tese sobre responsabilização pessoal de perpetradores é 

com base nesses princípios, e um desses princípios é o de número 7, que foi redigido em 

1950, dizia que a cumplicidade no cometimento de crimes contra a paz, crimes de guerra ou 

crimes contra a humanidade, conforme previsto no princípio 6, era por si só um crime 

internacional, à luz do Direito Internacional. 

E o caso que ficou mais emblemático é o caso da produção do Zyklon B, que era o 

gás que foi utilizado, sobretudo em Auschwitz para o extermínio de judeus.  

Essa história é muito interessante, aliás, se depois vocês quiserem eu tenho uma foto 

aqui, que eu tirei lá em Auschwitz dessa latinha, a situação era mais ou menos a seguinte: 

esse gás era utilizado para desinfecção de ambientes, para matar piolhos, matar percevejos, 

era um inseticida, nada mais que um inseticida. E o uso desse inseticida em Auschwitz 

rendeu a ideia de que poderia, talvez, ter outra utilidade.  

Os primeiros testes que foram feitos, pelo que eu vi lá, foram com presos soviéticos 

que foram levados a Auschwitz no início, antes de servir mais para a questão judaica ele foi 

também uma prisão para presos da frente soviética, que eram mandados para lá, e foram 

feitos testes com o uso do Zyklon B com esses presos soviéticos, e aí funcionou. 

Então, a partir daí veio a ideia, porque como ele era muito barato e muito rápido e 

eficiente, quando administrado em altas quantidades num ambiente fechado ele intoxicava 

e, rapidamente, havia a morte da vítima, ele começou a ser adotado em larga escala e aí 
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foram se construir as câmaras de extermínio onde se ministrava por cima, depois até em 

alguns casos fingia-se, botava-se chuveiros falsos para iludir a população – isso não em 

todas as câmaras, em Auschwitz 1 isso não existia, isso foi feito depois em Auschwitz 2 – 

se utilizou em larga escala. 

E o que aconteceu? É evidente que começou a haver um consumo muito elevado 

desse produto que fugia ao padrão, e a empresa começou a vender esse produto em larga 

escala sem se questionar o motivo. A desculpa da empresa é que ela fez um negócio 

comercial. Aqui a patente era da IG Farben, uma empresa química alemã que tinha duas 

empresas para quem ela tinha cedido a patente, que eram a Degesch e a Tesch. No caso de 

Auschwitz, o fornecimento principal era pela Degesch, pela primeira dessas empresas, que 

segundo alguns autores eram subsidiárias da própria IG Farben. 

E o que aconteceu então é que, poderiam esses empresários perceber ou terem 

questionado por que estavam vendendo em tanta quantidade para o Exército alemão e por 

que estavam entregando em campos de concentração esses produtos? Ou seja, era escusável 

que se tratava apenas de uma operação comercial, que agora tinha se tornado de pequena 

para larga escala, quando havia elementos de que estava em curso um processo de 

extermínios?  

Pois bem, no caso da empresa Degesch, dois de seus empresários, dos seus 

diretores, terminaram sendo julgados por uma corte militar britânica no pós-guerra e foram 

condenados a morte e foram executados pela sua contribuição ao processo de violação de 

direitos humanos.  

Este princípio da cumplicidade em que se incluem empresas foi reafirmado no 

tribunal internacional para a ex-Iugoslávia e também no tribunal internacional para Ruanda, 

isso já nos anos 2000, e terminaram, em 2003, com a elaboração de um trabalho pela 

Comissão de Direitos Humanos, hoje o Comitê dos Direitos Humanos, na época era ainda 

uma comissão, e alguns princípios foram reafirmados e detalhados e eu queria neste 

momento me deter um pouco sobre eles. 

O primeiro princípio geral é que a promoção dos direitos humanos não é uma 

responsabilidade exclusiva dos Estados e dos governos: ela é uma responsabilidade 

primária, o poder público é o primeiro responsável pela proteção, promoção e garantia do 
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respeito dos direitos humanos, mas os particulares também têm deveres e também têm 

obrigações, sobretudo de não violar, de promover e de proteger estes direitos.  

E esta obrigação é exigível na esfera de atuação e influência de cada um de nós, 

assim como das empresas e pessoas jurídicas. Essa responsabilidade tem previsão na 

declaração dos direitos humanos em 1948, foi reafirmada nos princípios de Nuremberg e se 

estende à ideia de que “Corporações e empresas devem respeitar o Direito Internacional dos 

direitos humanos, assim como as legislações nacionais, com a finalidade de primeiro 

eliminar discriminações que sejam baseadas em raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política, origem nacional ou social, status social, deficiência ou idade”. Estes sãos os 

princípios 1 e 2 da Comissão de Direitos Humanos. 

O mais importante para nosso caso, porém, é o que está previsto nos itens 3 e 4, que 

“Corporações e empresas não devem se envolver nem se beneficiar de crimes de guerra, 

crimes contra a humanidade, genocídio, torturas, desaparecimentos forçados, trabalhos 

forçados, trabalhos compulsórios, execuções sumárias, extrajudiciais, ou arbitrárias, ou de 

qualquer outra violação do direito humanitário, do Direito Internacional, dos direitos 

humanos”.  

Evidentemente que a gente pode aqui expandir, que na verdade empresas e 

corporações não podem se beneficiar ou serem cúmplices de qualquer ilegalidade, mas isso 

assume um caráter ainda mais forte quando nós estamos falando dessas práticas de graves 

violações contra os direitos humanos que aqui enumeramos.  

E essa participação e benefício ela pode ser tanto direta como indireta, e pode ser 

tanto comissiva quanto omissiva; qualquer forma de envolvimento nessas quatro figuras já 

vai atrair a responsabilidade dessas corporações e dos seus empresários. 

Há um item, o item 11 dessa declaração também, que diz que “Corporações e 

empresas não devem oferecer, prometer ou dar dinheiro ou outros benefícios a servidores 

públicos em geral, mas especialmente a membros de forças armadas ou de forças de 

segurança”. 

Finalmente, conforme o item 15, “Corporações e empresas não devem desenvolver 

nenhuma atividade que implique suporte ou encorajamento de violações dos direitos 

humanos. Ao contrário, elas devem adotar medidas preventivas para garantir que seus bens 
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ou seus serviços não estejam sendo utilizados ou empregados em violações dos direitos 

humanos”. Este é um compromisso das empresas. 

Além disso, conforme o item 18, elas têm o “dever de reparar eventuais danos que 

sua atividade tenha provocado ou tenha causado”. 

É importante lembrar que este estudo, este trabalho da Comissão de Direitos 

Humanos, não é dotado de força vinculativa, ela não é uma norma, não é um tratado, mas 

ela reproduz, e aqui uma discussão que a gente poderia eventualmente aprofundar, pode 

revelar a existência de um princípio de um costume já de Direito Internacional.  

O costume é uma questão difícil de a gente investigar por que demanda uma certa 

aplicação ou aceitação pela comunidade internacional. E quando a gente pega, por 

exemplo, a legislação dos países europeus, que aceitavam até o final dos anos 1990 que 

empresas europeias pudessem pagar propinas em outros países, sobre tudo na América 

Latina e na África, e isso inclusive era uma despesa dedutível para fins tributários nesses 

países. Isso aconteceu nos Estados Unidos até os anos 1980, a partir dos anos 1980 houve a 

edição do Corruption Act norte-americano, que mudou drasticamente o cenário, por que ai 

as empresas americanas foram proibidas de praticar esses atos, não eram mais dedutíveis e, 

além disso, seus diretores em solo americano passaram a ser responsáveis criminalmente 

por atos de corrupção praticados fora do território americano.  

Inclusive, sempre que nós temos uma investigação que envolve uma empresa norte-

americana se o ato de corrupção contou com anuência ou participação da diretoria 

americana, isso é, via de regra, compartilhado com autoridades americanas que tem 

interesse nessa informação, por que fazem lá o processo. Muitas vezes o processo lá acaba 

sendo mais rápido e eficiente até do que o nosso, em função da estrutura dos respectivos 

poderes judiciais e dos processos criminais. 

Pois bem, além desse trabalho da Comissão de Direitos Humanos, eu gosto muito de 

citar um estudo da Comissão Internacional de Juristas, que é evidentemente uma 

organização não governamental, mas que em 2006 fez um painel sobre a responsabilidade 

das corporações por cumplicidade em violações dos direitos humanos, cujas conclusões 

foram publicadas em 2008 e estão disponíveis no site da instituição. Segundo a Comissão 

de Juristas, três questões essenciais, a Comissão Internacional de Juristas, por exemplo, 

pelo Brasil o professor Dallari fez parte da comissão por um bom tempo, atualmente o Dr. 
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Belisário é um dos membros da comissão internacional de juristas, segundo a Comissão 

três questões essenciais devem ser analisadas para definir se uma empresa ou corporação, 

bem como seus diretores e gerentes, por sua irresponsabilidade civil ou criminal, por 

cumplicidade na violação de direitos humanos: a causalidade, o conhecimento e a 

proximidade.  

Primeiramente a responsabilidade deve ser determinada a partir do seguinte 

questionamento: a empresa contribui para a violação dos direitos humanos mediante a 

atitudes que auxiliaram, tornaram possível, exacerbaram ou facilitaram a atuação do 

perpetrador? Se a resposta for positiva, estará implementada a condição existencial para 

definir a sua cumplicidade.  

Ou seja, o auxilio, a facilitação do ato de violação dos direitos humanos pelo 

perpetrador.  

Essa contribuição pode assumir diversas formas, a mais grave consiste na ajuda ou 

suporte às atividades, ou suporte direto às atividades de perpetração, especialmente quando 

é ela que torna possível a prática do ilícito.  

Então, por exemplo, quando uma entidade privada disponibiliza um determinado 

espaço físico para que seja constituído um centro de tortura, isso significa que ela foi um 

elemento essencial, foi ela que tornou possível que ali se praticasse o ilícito. E de fato em 

muitos casos sem o auxilio privado não seria possível a iniciativa de praticar crimes de 

guerra, ou contra a humanidade ou outros delitos. É essa empresa, como no exemplo dado, 

que torna factível a violação. 

Um outro caso que me parece bastante relevante é quando na figura da delação; 

quando empresas fazem a vigilância sobre seus funcionários e delatam ao órgão de 

repressão, que sabem que o órgão de repressão utilizará da pratica de violações dos direitos 

humanos, então fazem a delação por exemplo de que dentro de sua empresa há uma pessoa 

que faz uma militância de um partido político comunista ou que tem ideais revolucionários, 

e fornece, ela faz essa contribuição com o governo autoritário, assumindo o risco de que 

esta pessoa venha a sofrer graves violações dos direitos humanos. 

Outras práticas são o fornecimento de elementos materiais, tais como armas, 

veículos, combustível, transportes.  
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Há também a figura da compra de bens produzidos pelo estado ou grupo 

paramilitar, isso acontece, por exemplo, no caso dos diamantes de sangue, onde empresas 

compram diamantes de sangue sabendo, compram diamantes sabendo que esse recurso é 

que vai viabilizar a compra de armas e outros suportes para praticas de crimes. 

E finalmente há o financiamento direto, onde se recorre a recursos financeiros e se 

fornece recursos financeiros ao perpetrador das atividades repressiva, ou até mesmo como 

prêmio à atividade repressiva. Em todos esses casos a empresa privada esta assumindo um 

papel de cúmplice na perpetração das violações dos direitos humanos. 

Uma segunda questão relevante para a questão da responsabilidade consiste no 

conhecimento sobre as praticas, ou seja, ela contribui, mas ela conhecia, sabia, tinha 

condições de saber da violação?  

Nota-se de que não se trata de querer que ela tenha a intenção de praticar em 

conjunto com os demais envolvidos as violações dos direitos humanos, que é a figura m ais 

grave, quando a empresa adere diretamente à conduta. Mas se ela já assumiu o risco de 

estar contribuindo com aquela prática, ela já assume um papel de cumplicidade.  

Se, por exemplo, a corporação sabia de uma prática de violações e podia deduzir 

que sua atividade ou relação comercial poderia estar contribuindo para aqueles atos, já está 

caracterizada sua responsabilidade, é a opinião da Comissão Internacional de Juristas. 

Por fim, há um aspecto de quantificação da influência que a empresa tinha sobre a 

prática dos ilícitos. E normalmente quanto mais próxima do perpetrador, e por tanto mais 

expressiva a sua influência, quanto maior a sua colaboração, maior será a sua 

responsabilidade.  

É importante notar que bem mais recentemente o tribunal penal internacional, 

criado pelo estatuto de Roma, ele mantém, na verdade ele coloca no que para nós é o 

grande elemento atual da responsabilidade internacional, ele utiliza, ele adota a figura da 

cumplicidade também no seu estatuto.  

Prevê no artigo 25, item 3C, que qualquer forma de cumplicidade, lembrando que o 

tribunal penal internacional ele julga pessoas, então ele tem uma redação bastante ampla 

para podermos afirmar tranquilamente que o tribunal fixa que todo aquele que tiver 

contribuído, participado, direta ou indiretamente, com os crimes, esta aqui a leitura: “será 

considerado criminalmente responsável e poderá ser punido pela pratica de um crime de 
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competência do tribunal quem, com o propósito de facilitar a prática desse crime for 

cúmplice ou encobridor, ou colaborar de algum modo na prática ou tentativa de prática do 

crime, nomeadamente pelo fornecimento dos meios para sua prática”. Isso me parece que é 

uma figura do direito penal internacional, que é alcança muito de perto a figura dos 

diretores e dos responsáveis por corporações. 

Nós precisamos destacar também que estamos falando aqui de dois tipos de 

responsabilização; nós temos a possibilidade da responsabilização da pessoa jurídica, que 

no Direito brasileiro ainda não é uma responsabilização criminal, e aqui é um ponto que nós 

quase avançamos neste sentido, por que está em discussão no senado um projeto de novo 

código penal brasileiro que está ampliando a figura da responsabilidade penal da pessoa 

jurídica, que hoje no Brasil existe apenas para crimes ambientais; nos crimes ambientais a 

própria pessoa jurídica pode ser autora desse crime, embora parte dos autores do direito 

penal sejam contra, mas é o estado da arte internacional.  

E eu tive a oportunidade de participar de alguns debates e propor que isso fosse 

expandido também para as violações dos direitos humanos, crimes de violações dos direitos 

humanos, e infelizmente isso não foi acolhido pela comissão de senadores na redação que 

foi apresentada agora para a votação ao plenário, mas ainda está em tempo eventualmente 

de recomendar ações ou de inflexões nesse sentido. Está se ampliando o hall de 

possibilidades para casos de corrupção e para outros casos, mas não se incluiu a figura da 

violação de direitos humanos, lamentavelmente.  

Isso não afasta, evidentemente, a responsabilidade pessoal das pessoas físicas que 

participaram desse processo.  

No Brasil, eu posso falar que pelo ministério público não está no nosso momento 

ainda um trabalho nesse sentido, por que nós estamos numa fase muito anterior, nós 

estamos tentando vencer as barreiras criadas pelo judiciário brasileiro e pela política 

brasileira, para a responsabilização dos perpetradores diretos; dos torturadores, dos 

comandantes, ou seja, estamos numa fase inicial, mas é evidente que esse é um assunto que 

remanescerá e esperamos que possa chegar o momento de uma atuação para uma 

responsabilização individual e também corporativa, como está hoje a Argentina. A 

Argentina, com um avanço enorme na prática de violações, a ultima fronteira que os 

procuradores, os fiscais argentinos estão adotando agora é a responsabilização das empresas 
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e a responsabilização também de agentes públicos e do poder judiciário, e do próprio 

ministério público. Está em andamento em Mendoza o primeiro caso desses, onde quatro 

autoridades do poder judiciário, inclusive juízes, estão sendo processados, juízes que ainda 

estão na ativa, isso é muito interessante, né, eles não foram expurgados com o fim da 

ditadura e eles estão sendo processados na atualidade, embora ainda sejam juízes pela sua 

colaboração ao tempo da ditadura. 

Pois bem, eu não vou entrar na parte de analisar as condutas que nós temos 

conhecimento sobre matéria de fato do Brasil, por que me parece que temos aqui outros 

estudos muito mais aprofundados neste sentido e eu estou já esgotando meu tempo, então 

eu, com esta contribuição inicial, é o que eu queria oferecer de subsídio nesse momento 

para os trabalhos, muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu devia ter dito antes, mas 

eu peço desculpas, o Marlon Alberto Weichert, Dr. Marlon, é Procurador Geral da 

República, ingressou no Ministério Público Federal em 1995 na função de procurador da 

República em São Paulo.  

Sua principal área de atuação tem sido a tutela coletiva dos direitos fundamentais, 

com ênfase na proteção do direito à saúde e nas questões relativas à violação de direitos 

humanos durante a ditadura militar. De 1998 a 2000 exerceu a função de procurador 

regional dos direitos do cidadão. Nessa época, deu início no Ministério Público Federal aos 

trabalhos relacionados à localização dos restos mortais de desaparecidos políticos. 

Agora são 10h35, tem mais três: o Jorge José de Melo, o Pedro Henrique Pedreira 

Campos e a Denise Assis. Todos poderão permanecer pela manhã, independente da ordem? 

Tudo bem? Então, eu gostaria de passar a palavra... 

Pode falar, fala no microfone. Como a Denise, esteve conosco aqui na Comissão da 

Verdade discorrendo sobre o caso daquela investigação da madre Maurina, fez um 

belíssimo trabalho por sinal, o irmão da madre Maurina fez uma síntese, não sei se você 

recebeu, de tudo que se fez sobre madre Maurina no país, vou te mandar. Então, com a 

palavra a nossa querida Denise Assis, jornalista, roteirista, pesquisadora. Trabalhou nos 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      15
 
 
principais veículos de comunicação do país. Não vou citar o primeiro, porque isso aí pode 

complicar...  

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – (Risadas) Já me comprometeu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Trabalhou na “Veja”... Outro 

tempo, né, não pertencia ao grupo de empresas da África do Sul que patrocinou o Apartheid 

naquela época... Vamos lá, desculpe a dispersão.  

“Veja”, “IstoÉ”, “O Globo” e “Jornal do Brasil”. Como editora do caderno de 

educação de “O Dia”, recebeu o prêmio Ayrton Senna de Jornalismo na categoria de 

Veículo do Ano. 

Colaborou com revistas econômicas como “Carta Capital”, “Exame” e “Rumos”, 

além da revista “Lidas” do Ministério do Trabalho, e da revista “Conjuntura Econômica” da 

Fundação Getúlio Vargas.  

Suas reportagens investigativas e pesquisas na área dos Direitos Humanos 

resultaram no livro “Propaganda e cinema a serviço do Golpe – 1962/1964”, lançado pela 

Editora Mauad, em 2001.  

Como assessora de imprensa, coordenou as assessorias das secretarias de Estado de 

Educação, Ciência e Tecnologia e FAPERJ, tendo sido também assessora da Unesco no 

Rio, da ANS, e da Confederação Geral dos Trabalhadores (CGT).  

Escreveu roteiros de documentários para a produtora Luiz Carlos Barreto e tem o 

título de Jornalista Amiga da Criança, concedido pela Andi (Agência Nacional dos Direitos 

da Infância).  

Com a palavra, Denise Assis. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Bom dia a todos. Eu quero agradecer o convite. Me 

sinto até lisonjeada por estar no meio de grandes nomes da pesquisa, principalmente, 

cumprimentar o procurador por seu trabalho, e dizer o seguinte.  
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A minha pesquisa sobre o IPES foi o resultado de um trabalho como repórter, em 

que eu estava fazendo um levantamento para uma reportagem sobre o Golbery, e eu 

localizei no arquivo do Golbery um documento que citava um conjunto de filmes do IPES.  

E na época eu liguei para o René Dreifuss e perguntei se ele tinha conhecimento e, 

obviamente, que ele já tinha citado no livro dele, e eu me debrucei sobre o livro dele para 

aprofundar e ver o que ele já tinha falado sobre o assunto para eu não esbarrar naquela 

mesma... chover no molhado, como se diz.  

E ali eu tive uma crise porque, ao mergulhar no livro dele eu fui à casa dele e falei: 

“Eu não vou escrever mais nada, você esgotou o assunto”. Aí ele falou: “Não, traga o que 

você tem para eu ver se, de fato, você tem motivo para estar nessa crise”. 

Quando levei o material, ele falou: “jamais coloquei as mãos sobre esse conjunto de 

filmes. Eu sabia que eles existiam e a maneira como eles tinham sido feitos, mas você é a 

primeira pessoa que faz essa leitura de que os filmes são um conjunto e uma peça de 

convencimento, e você precisa contextualizar isso, escreva um livro”.  

Então, eu me debrucei sobre o conjunto de filmes que, lamentavelmente, eu ia exibir 

o filme “A boa empresa”, mas nós estamos com um problema. 

 

 

A SRA. – (Voz fora do microfone) Quando você terminar a apresentação, vou tentar 

rodar aqui dentro. Tem que desconectar os cabos. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Certo. Eu trouxe para apresentar um dos filmes para 

vocês, que tem 10 minutos. É um conjunto de 14, com 10 minutos cada um. 

A prática desse convencimento era financiada, e aí entramos no nosso tema de hoje, 

pelos empresários, os principais empresários do país e, principalmente, por setores.  

Para vocês terem uma ideia, em 1963 eram destinados mensalmente 4 milhões para 

o IPES para a produção de 15 programas semanais de TV. 

 

 

O SR. – Que moeda, dólar? 
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A SRA. DENISE ASSIS – Sim, eu tinha até comentado antes, no início ali, que eu 

pedi para a Maria Lúcia Fattorelli converter as moedas para o dia de hoje, mas ao converter 

nós tropeçamos nas cambalhotas do dinheiro que vai subtraindo os zeros. Então, aos dias de 

hoje, ela converteu em reais e fica um valor muito pueril, não bate com o montante de 

época. O ideal teria sido dolarizar, e eu não fiz esse trabalho.  

Mas enfim, a gente pode fazer isso depois, são 4 milhões em 963 mil. Desse 

conjunto de empresas, eram 125... 4 milhões de cruzeiros, da época. Esse conjunto de 125 

empresas contribuíam com quantias variadas.  

Por exemplo, em 1963, a indústria de São Paulo contribuía mensalmente com 1 

milhão e 280 mil; a indústria da Guanabara com 560 mil; o comércio de São Paulo com 560 

mil, bancos, 160 mil mensais; seguradoras; enfim, era um conjunto bastante expressivo, um 

valor muito alto de dinheiro e eles eram utilizados na compra de espaço na mídia, na 

confecção de programas de televisão, ao valor de 500 mil só para serem veiculados, eram 

pagos nas principais TVs: TV Excelsior, TV Cultura, TV Record, TV Tupi e TV Rio. 

Esses espaços eram comprados ao peso de 500 mil por semana para que, de 1962 a 

1964 fosse plantado no seio da sociedade o sentimento da insatisfação.  

Esse discurso era passado, através dos roteiros do José Rubem Fonseca, as redatoras 

eram a Nélida Piñon e a Rachel de Queiroz e um grupo de peso de jornalistas cariocas que 

incluíam aí o Wilson Figueiredo e outros nomes de expressão da época, Nilo Dante, muitas 

pessoas de expressão no jornalismo. Eles trabalhavam nesses roteiros e também na 

elaboração de cartas que eram enviadas às empresas para solicitar esse aporte financeiro. 

Chegou-se então ao final, na época, no Golpe com praticamente todo o país coberto 

pela exibição de filmes em caminhões que eram cedidos pela Anfavea e os projetores, que 

eram cedidos pela Mesbla.  

Então, eram acoplados esses projetores nas carrocerias desses caminhões e eram 

levados a praças do interior, clube de serviços, horários de almoço das empresas, e 

enquanto isso essa ideologia do Golpe ia sendo disseminada. 
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É interessante notar no discurso, é uma pena que o DVD não tenha rodado, porque 

em momento algum eles diziam frontalmente “vamos derrubar o Jango” ou “o Jango não 

está fazendo um bom governo”.  

O que se fazia era: “o setor tal está precário, o setor tal está sem recurso do 

governo”, e com isso eles iam fomentando esse sentimento de insatisfação, e a insatisfação 

nas ruas sem liderança basta que alguém diga uma palavra de ordem e pegue na mão aquela 

massa para levar onde queira. E foi assim que eles conseguiram chegar a 1964 com pleno 

domínio da opinião pública no sentido de incutir que o país estava o caos. 

Eu conversei com o líder eletricitário da época que me disse que eles eram pagos 

pelo IPES para desligar a luz às 19h, que era a hora da novela, para que as mulheres dos 

coronéis, dos empresários e da classe média, fizessem aquela grita dentro de casa, que era 

um descalabro não ter luz, e isso ia gerando a revolta.  

E essas mesmas mulheres se propuseram a se reunirem na igreja Nossa Senhora da 

Paz, em Ipanema, fundando a CAMDE, que é a Campanha da Mulher pela Democracia, e 

sendo o braço feminino dos maridos empresários na disseminação da ideia do Golpe. 

Como: levando panfletos, junto com doações e serviços para comunidades carentes, igrejas, 

paróquias, elas levavam os pacotes das doações americanas da aliança para o progresso e, 

nessas paróquias, elas também davam cursos de culinária, como cuidar do seu bebê, e ali 

elas falavam para aquelas mulheres da comunidade, cujos maridos costumavam ser 

lideranças sindicais, e elas iam virando a opinião dos maridos. 

Então, era um trabalho muito bem urdido, com um financiamento astronômico, 

como vocês... Acho que não rodou. Podia passar, por favor, o quadrinho? Esse é o quadro 

dos setores e as doações mensais. Pode ir avançando, por favor. Das 125 empresas fixas de 

doadoras do IPES, porque tinha aquelas flutuantes, essas cinco foram as principais. 

Para se ter ideia, a Light, mesmo no declínio do IPES já quase ao fechar as portas, 

ela doava ainda... vou trocar o exemplo, a Icomi, por exemplo, ainda doava 27 mil mensais 

para o IPES. Elas caíram em desgraça porque o governo, ao tomar o poder e instituir à 

força, para as multinacionais, quer dizer, usar de todo peso de seu poder, ele também 

encampou muitas dessas empresas, como a Docas, por exemplo, que depois acabou na 

bancarrota. 
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Mas, enfim, a prática era se reunir no IPES, editarem livros, panfletos, filmes, 

programas de TV...  

Pode trocar a apresentação, por favor? Ali tem a lista detalhada das empresas todas 

que contribuíram já no final, porque as doações iniciais precisavam ser feitas para que o 

Golpe fosse colocado na rua e fosse colocado em marcha.  

Já em 1971, com todo o aparato repressivo precisando ser montado, o IPES perdeu 

um pouco a razão de ser, porque ele foi gerado para ser o ovo da serpente do Golpe. O 

Golpe colocado na rua, saindo vitorioso e todas as ideias já disseminadas e implantadas, 

agora era o momento de se criar o aparelho repressivo, então, as doações iniciais que iriam 

para o IPES foram carreadas para a Oban e para outros aparatos que precisavam sustentar 

aquele governo forte e repressivo. 

Uma ideia que costuma me incomodar bastante... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem como dar um zoom 

nessas imagens aí? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim. Essa é a lista de pessoas físicas... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na anterior e essa? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – É, por favor. Eu fiz questão de colocar também uma 

lista de pessoas físicas, essas aí são as empresas. E vocês veem que todos os veículos de 

comunicação: “Jornal do Brasil”, “O Globo”, Editora Vecchi, que era uma editora forte na 

época, uma gráfica poderosa, não só participavam com a doação em dinheiro, como 

também cedendo os seus espaços editoriais e rodando material, panfletos, revistas e o que 

mais eles precisassem. 
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A operação financeira era feita através do José Luiz Moreira, que era o herdeiro da 

Ducal, aquela rede de magazines da época, e que também era diretor da Denison 

Propaganda. A Denison conseguiu organizar um pool de agências de publicidade para onde 

eram carreados os recursos vindos da CIA, em dólar, esse dólar era lavado nesse pool de 

agências de publicidade com a fachada de que eles seriam usados na divulgação do 

programa Aliança para o Progresso. Aliança para o Progresso, vocês sabem claro, estou 

aqui com doutos no assunto, era um programa americano, voltado para a América Latina, 

para desenvolver a região e também cooptar, para que continuasse uma região aliada e 

próxima dos Estados Unidos. Essas doações iam para as agências de publicidade sob a 

forma de dólar em dinheiro e para as paróquias, levados por essas mulheres, como eu já 

disse, ligadas à Igreja. 

A Igreja também teve grande participação, cedendo instalações e prédios, que eram 

dela, para que pudessem funcionar cursos de formação de quadros da Direita, e cursos 

desse tipo de atividade das mulheres, e também fazendo reuniões em suas salas paroquiais 

para exibição de filmes do IPES, desses filmes de convencimento do Golpe, e outros filmes 

de interesse da Direita da época, porque eles tinham uma seleção de livros e filmes que 

serviam à causa. 

Uma coisa que me chamou a atenção e eu resolvi trazer para vocês, eu acho até que 

eu coloquei no texto que enviei para a Dra. Rosa, é uma reportagem da revista “Fortune”, 

que circulou, eu disse no e-mail que enviei para a senhora que era em abril, mas não foi, ela 

circulou em setembro, fazendo um balanço da atividade dos empresários no IPES e no 

Golpe. Então, ao fazer esse balanço, ela história que foram os empresários paulistas, a ideia 

do IPES foi levada pelos empresários paulistas, e foi encampada no Rio, começou aqui, foi 

para Porto Alegre e Minas Gerais. E o IPES ficou muito forte no Rio porque lá estavam os 

principais veículos de mídia, e o Rio era o tambor de ressonância dessas ideias. Mas, 

efetivamente, a massa financeira maior saía de São Paulo. 

Então, aqui nesse balanço que a Fortune faz, ela fala em 400 empresas que 

contribuíam num fluxo de caixa de não menos que 500 mil. Eu diria que foi muito mais, 

porque a gente tem aí nessa listagem as quantias muito maiores que isso. Ela cita também, 

essa reportagem, que o Paulo Ayres Filho era um grande representante da indústria 
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farmacêutica, e junto com o Sr. Júlio Mesquita Filho, eles foram os compradores das armas 

leves que foram levadas para o Ibad para a possível resistência ao Golpe. 

Aí é preciso fazer uma distinção em que esse complexo IPES /Ibad era distinto da 

seguinte forma: o IPES era aquela fachada de Instituto de Estudos e Pesquisas Sociais, que 

se reunia para discutir os rumos do país, e o Ibad era onde havia uma resistência política de 

ultra Direita ao Jango, o tempo todo, criando uma espécie de governo paralelo, onde reunia 

também os deputados da ultra Direita que foram financiados pelos americanos nas suas 

campanhas. O Ibad, na verdade, era o braço armado do IPES, era para onde iam as 

metralhadoras leves, as granadas, as pistolas compradas pelo Sr. Júlio Mesquita e Paulo 

Ayres Filho, para que fossem sendo estocadas lá na intenção de que se houvesse uma 

reação ao Golpe eles distribuiriam essas armas para a população revidar. 

Todo esse movimento durou de 1962 a 1964, e tinha também a figura do coronel 

Rubens Resstel, que fazia a ponte entre o Exército, o IPES e a Igreja.  

Então, ele fazia essa costura das fileiras do Exército para essa sociedade civil. Vale 

lembrar que a Cruzeiro do Sul, além de financiar com passagens essas palestras, levando, 

transportando esses palestrantes de um lugar para o outro, eu ouvi da Sra. Eudóxia Ribeiro 

Dantas que era casada com o presidente da Cruzeiro do Sul, que ela passou a noite de 31 

para 1º de abril, organizando o estoque de passagens para os tenentes que foram à casa dela 

buscar as passagens preventivamente, porque se houvesse reação nas capitais eles teriam 

como se deslocar imediatamente pelos aviões da Cruzeiro para liderar as tropas nos 

Estados. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Cruzeiro comprou as rotas internacionais da Panair, né? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Exatamente, ela herdou o espólio da Panair, que entrou 

em desgraça... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Que era o acordo dele, financiar o Golpe e, em retribuição 

receber as rotas internacionais da Panair. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Exatamente. Outro grande financiador e apoiador foi o 

Sr. Gilberto Huber, que era o proprietário da Listas Telefônicas e que, em troca disso, ele 

detinha 70% do mercado de catálogos telefônicos.  

Então, não só o apoio era ideológico, como também havia um interesse financeiro, 

de retorno.  

É importante também observar que nunca na história os empresários se atiraram de 

uma forma tão agressiva na política, sem se importar de mostrar a sua cara e de atuar 

deliberadamente nessa conspiração como no Golpe de 1964. 

Senhor Ademar de Barros, o governador fazia parte desse grupo, o Flávio Galvão, 

que era o advogado do “Estadão” e, depois com o desdobramento, que tudo isso era 

tramado, evidentemente, com o Sr. Lincoln Gordon, com o desdobramento, a vitória e a 

montagem do aparelho repressivo, o IPES, que mantinha uma equipe de quase 500 

pesquisadores da vida alheia, conseguiu arrebanhar todo esse arquivo e formar o SNI, que 

foi fundado em junho...  

Exatamente, foi denunciado pelo Rubens Paiva, daí ele pagou com a vida...  

E foi levado para Brasília dando origem ao SNI. O SNI foi financiado então, em sua 

origem, pelos empresários que se reuniram no IPES. 

Deixa eu ver o que mais a gente pode... Eu tinha preparado uma fala mais ampla e 

mais ideologizada, mas diante dessa plateia altamente... 

 

 

O SR. – Autoconvencida. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Autoconvencida, não só isso, gabaritada e pesquisadora 

do assunto, a questão se perde aí. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Antunes, Denise? O 

Antunes, da Icomi, aquele grupo de mineração da Serra do Navio, aquele pessoal. Não 

aparece aí? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, total, ele está entre as cinco mais importantes 

financiadoras. Era o Petróleo União, o Icomi, a Listas Telefônicas, a Light e a LTB, já falei, 

quem mais? Cruzeiro do Sul, exatamente. Então, eles entraram firme nesse financiamento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Supremo Tribunal 

Federal devolvendo dinheiro para a Varig e a Cruzeiro do Sul, que vergonha. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Pois é, e o dinheiro do Golpe. E que foi verba mal 

versada. 

 

O SR. – O meu medo é esse, pois eles pagarem indenização aos trabalhadores é 

uma coisa, porque essa é a alegação, mas se isso voltar para o bolso dos empresários, como 

o Garnero, aí complica. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – O filme está sem som? 

 

 

A SRA. – Ele está com dez minutos, só que eu não consigo pegar e avançar... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Ah, então passa o primeiro, que eu acho que já dá uma 

ideia boa do tom da conspiração. 
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O SR. – A gente está tentando dividir e botar título. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Entendi, mas não tem problema. Põe esse primeiro. Esse 

primeiro é interessante porque ele tem um discurso tão agressivo que ele mistura Fidel 

Castro, Hitler, tudo num mesmo pacote em nome de passar para o grande público a ideia do 

medo. Eles chegam ao absurdo de exibir cenas que nunca jornal ou nenhuma TV exibiria de 

corpos em decomposição, da invasão da Tchecoslováquia e da Hungria, para mostrar como 

os comunistas agem. O narrador oficial era Luis Jatobá. 

 

 

*** 

 

- É feita a exibição do vídeo 

 

*** 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Esse conjunto de 14 filmes foi feito para ser levado para 

a população com esse discurso que vocês viram, e tem discurso para todos os setores, tem 

para os estudantes.  

O bordão para os estudantes é “Deixem o estudante estudar”, então, ele não podia 

pensar, a função dele era só estudar. E o discurso da boa empresa, que foi o que eu 

selecionei mas, por acaso, ele está mais para o final, era exatamente conclamando aos 

empresários para que atuassem e fizessem a sua intervenção de elite, como esse apelo final. 

O Jean Manzon era o melhor fotógrafo da época e diretor de cinema. Ele, depois do 

golpe, recebia verbas do governo para fazer documentários ufanistas, mas nesse conjunto 

de filmes ele usou o melhor equipamento, que ele mandou vir da França, foi ele o primeiro 

a usar gruas aéreas nas filmagens e o melhor equipamento de som ambiente, porque a 
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grande dificuldade do cinema brasileiro sempre foi o som, e ele trouxe aqueles microfones 

que cortam o vento e toda essa tecnologia de ponta para os filmes dele.  

E o interessante, só uma curiosidade, ele usava figurantes entre os próprios 

funcionários do IPES, alguns serviam de figurantes nesses filmes, ele chegou a pagar um 

cachê de 5 mil cruzeiros, na época, para o diretor do departamento pessoal, Domício da 

Gama, fazer figuração entrando no bar. 

E foram esses filmes que foram recuperados em 2001, quando eu os encontrei já 

dentro de latas, todos colados com aquele craquelê, e a Faperj me financiou a recuperação 

dos filmes, e eles hoje se encontram à disposição no Arquivo Nacional do Rio de Janeiro 

para pesquisadores, porque eles ficavam clandestinos.  

Qual era a tese do arquivo nacional? 

É que como não conheciam a autoria dos filmes, eles não poderiam ser exibidos na 

sala de pesquisa porque se fossem do Jean Manzon poderiam sobre um processo da família. 

E eu consegui provar que eles estavam dentro do material doado pelo IPES, quem doou é 

dono, quem financiou também é dono, então, quem recebe tem o direito de exibir, e com 

essa tese eu consegui que eles fossem exibidos.  

Então, eu tenho um particular orgulho de ter dado essa contribuição para que esse 

momento de conspiração registrado não ficasse esquecido.  

Bom, senhores, eu acho que é isso. 

Eu gostaria de acrescentar o seguinte, como um trabalho da Comissão da Verdade 

do Rio, a qual eu integro, eu estou nesse momento iniciando uma investigação, eu diria que 

quase paralela, porque a minha frente de trabalho são os desaparecidos políticos, mas 

quando a gente tropeça com uma informação de importância, você não pode abandoná-la, e 

eu consegui agora cruzar a aliança feita entre a Igreja, a maçonaria e a Scuderia Le Coq, 

que se juntaram, fizeram um pool não só de financiamento, como de treinamento e apoio 

total à ação repressiva no Rio de Janeiro. Então, de que maneira isso se dava? Quem 

entrava para a Scuderia Le Coq... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Esquadrão da Morte. 
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A SRA. DENISE ASSIS – O Esquadrão da Morte... Era convidado para integrar a 

maçonaria.  

Lá, ele era bem tratado, recebia apoio financeiro e era aconselhado a se filiar à 

Irmandade Santa Cruz dos Militares e passava a receber, também, um soldo, para colaborar 

com o SNI. E dali surgiu os arapongas e os treinamentos... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E essa Irmandade Cruz dos Militares é a que sustenta hoje 

ainda os militares. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – A Santa Cruz dos Militares ainda é sustentada pela 

Igreja e ainda sustenta os arapongas aposentados e sem salário. Eles destinam para eles um 

soldo. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – É em que ano isso que você está falando? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Essa movimentação começou já em 1968, a partir do 

endurecimento do regime. Tanto assim que o prédio do Angu do Gomes, do restaurante 

onde se reuniam os principais cabeças lá da repressão, das três armas e tal, funciona num 

prédio da Ordem Terceira, bem como a Liga das Escolas de Samba, que é a cúpula do Jogo 

do Bicho organizado pelo Capitão Guimarães, que é egresso do DOI-CODI, e lá essa 

irmandade também foi responsável pela compra e importação de metralhadoras para o DOI-

CODI na execução dos militantes na guerrilha urbana.  

Então, eu estou iniciando essa investigação agora, e uma coisa interessante eu achei 

no Aperj, no Arquivo do Estado do Rio de Janeiro, um documento de um araponga, que já 

estava integrando a maçonaria, reclamando que os colegas dele do DOPS já tinha 
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presenciado pessoas defendendo ideias de Esquerda dentro da maçonaria. E a partir dessa 

denúncia dele o Grão-mestre da maçonaria é expulso 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Grão-mestre? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Grão-mestre. Então, realmente, esse enraizamento 

existiu e eu não tive dúvida quando encontrei esse documento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu tenho relatos que os repressores, os grandes coronéis, 

tal, são todos membros da maçonaria, se falam através da maçonaria, inclusive. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – É, eu estou caminhando nessa... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Denise, concluiu? 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, concluí, espero ter trazido alguma novidade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo, muito bom, 

excelente. Dá para salvar todo esse material? Está salvo tudo, inclusive as tabelas? Ótimo. 

Quem agora vem? Quem você sugere, Neto, o Jorge José de Melo? 

 

 

O SR. – Quem for falar mal de empreiteira escolha aí. (Risadas) 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Jorge José de Melo é mestre 

em História Social da Universidade Federal Fluminense, com a dissertação de título 

“Boilesen, um empresário da ditadura: a questão do apoio do empresariado paulista à 

Oban/Operação Bandeirantes, 1969-1971”; pós-graduado pela Universidade Cândido 

Mendes em História Contemporânea, graduado em Comunicação – Jornalismo pela 

Universidade federal do Rio de Janeiro, atualmente é editor-executivo do programa 

“Conexão Futura”, do canal Futura, da Fundação Roberto Marinho. Com a palavra Jorge 

José de Melo. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Bom, primeiro eu queria agradecer o convite 

que me honra muito e é um prazer poder colaborar, mesmo que modestamente, com a 

Comissão.  

Antes de começar, eu queria só fazer algumas lembranças que acho que são 

importantes. Na realidade, eu sou jornalista de formação há mais de 30 anos e, na realidade, 

a minha dissertação foi fruto do trabalho que eu fiz com esse filme que é o “Cidadão 

Boilesen”, que era um sonho antigo de um amigo meu de infância, que durante muito 

tempo tentou levantar recursos para o trabalho e nunca conseguiu, até que em 2005 um 

grupo de amigos resolveu juntar e fazer o filme. Ele gastou uma boa grana que ele tinha 

guardada e uns amigos o ajudaram a fazer o filme. 

Então, a partir do material que foi reunido para o filme, eu conversando com a 

professora Denise Rollemberg, que é uma pesquisadora da ditadura militar, ela sugeriu que 

eu fizesse uma dissertação.  

Eu fiquei um pouco receoso porque não é a minha praia, mas com o apoio dela, que 

foi a minha orientadora, e de vários amigos, eu consegui desenvolver o trabalho, porque eu 

até achei que era importante, a medida que eu fui fazendo a pesquisa do filme, eu fui me 

batendo com muitas informações que eu acho que são relevantes e era importante que 

tivesse uma reflexão sobre isso. 

Não sei se eu fiz bem ou não, mas acho que, talvez, a maior qualidade do meu 

trabalho seja ter levantado muitas pontas. Porque eu acho que o material sobre a 
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colaboração dos empresários está cercado por um muro de ferro, porque ninguém fala, 

ninguém quer falar, e foi muito difícil.  

Ainda no trabalho para o filme, eu conversei com cerca de 60, 70 pessoas, 

conseguimos gravar com umas 20 mais ou menos. Obviamente que o pessoal da Esquerda 

foi sempre solícito, inclusive cheguei a conversar com o Ivan que deu boas dicas para o 

filme, mas, na Direita foi muito difícil. Eu tentei falar, por exemplo, com o Delfim Netto 

várias e várias vezes, usei, inclusive, amigos que tinham trabalhado na cobertura de 

economia e que conheciam ele e não foi possível. Também cerquei um dia o Romeu Tuma, 

peguei ele pelo braço, e ele me disse que a maior homenagem que ele poderia fazer para o 

Boilesen era não falar. Então, foi por aí. 

Como eu tenho apenas 20 minutos, eu selecionei algumas falas que eu acho que são 

bem contundentes e são muito reveladoras. Milena, você poderia rodar as falas, por favor? 

 

 

*** 

 

- É feita a exibição do vídeo 

 

*** 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Pode botar a primeira tela de texto, por favor. 

Bom, então, essa entrevista foi, talvez, uma das mais importantes do filme e também 

do meu trabalho porque nessa entrevista do ex-governador de São Paulo, Paulo Egydio 

Martins, ele dá, mais ou menos, a origem desse grupo que viria a colaborar financeiramente 

com a formação da Oban.  

Esse grupo se forma um pouco antes do Golpe militar, porque já no início de 1964, 

preocupados com a possibilidade de o João Goulart e o Brizola organizarem uma 

resistência ao Golpe, que já estava definido, eles viram que o 2º Exército estava muito 

desguarnecido de material.  
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Então eles fizeram uma vaquinha, que ele fala aí, e ele reequiparam todo o 2º 

Exército, preparando o 2º Exército para essa possibilidade, que acabou não acontecendo. 

Esses empresários, em geral, se reuniam no gabinete do Paulo Egydio e na véspera 

do Golpe, eles estavam reunidos lá quando eles souberam, segundo ele fala em 

precipitação, porque a data exata do Golpe era lá para o dia 5 ou 6 de abril, talvez um 

pouco depois. Então, ele fala em precipitação porque o Mourão Filho desce de Juiz de Fora 

e eles são surpreendidos com essa ideia. E nesse dia eles vão em casa, pegam as armas e, 

segundo ele conta, 60 empresários dormiram no gabinete dele esperando a reação que não 

houve. 

Esse grupo, que se constituiu nessa época, foi se dividindo de acordo com as 

divisões ideológicas. Tinha um pessoal, como eles chamam, mais equilibrados e tinha um 

pessoal mais desequilibrado. Esse pessoal mais desequilibrado acabou sendo a origem do 

CCC, e o Boilesen, segundo ele mesmo diz, constituiu um grupo isolado que, segundo ele 

também, foi responsável por várias ações armadas contra os comunistas. Imagino que não 

tenham sido identificados, até porque eles tinham uma estrutura muito boa, mas esse grupo 

do Boilesen fez várias ações armadas. 

Quando começaram as primeiras ações da Esquerda armada, esse grupo procurou, 

segundo várias informações, inclusive de um coronel do Exército que chamava-se Tarcísio 

de Ferreira, que era um “revolucionário de última hora”, entre aspas, mas que acabou ao 

longo da ditadura civil-militar, se desentendendo, tendo uma série de áreas de atrito. 

Segundo ele, a iniciativa de formar um grupo que pudesse conter a luta armada no 

Brasil foi dos próprios empresários.  

É interessante que no final tem um trecho de uma fala do ex-presidente Ernesto 

Geisel, que está em um dos livros do Gaspari, que ele fala exatamente assim, que a Oban 

foi uma iniciativa do empresariado paulista, mas que, ao mesmo tempo ela foi encampada 

pelo Exército.  

Porque eles estavam preocupados por duas questões: a primeira era aquela ideia do 

Brasil grande e, na época, São Paulo tinha 40% do PIB brasileiro. Depois, com o fim da 

ditadura, os governos e a própria estrutura, Banco Central, foram desenvolvendo políticas 

para diminuir a importância de São Paulo.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      31
 
 

Mas, naquele período, havia uma ideologia paulista que rememorava a Revolução 

de 1932, um grupo muito orgulhoso de ser paulista, da “locomotiva do país”, separatista, 

inclusive, que achou que naquele momento São Paulo tinha que tomar uma decisão. 

Por isso a Oban foi criada em São Paulo e acabou sendo um modelo copiado no 

Brasil inteiro. E, além do mais, por quê?  

Porque aqui em São Paulo tinha a ALN, que era uma organização que assustava, 

você tinha o Marighella, que era considerado pelo aparelho repressivo o único cara capaz 

de unificar e ter apoio externo para sustentar uma luta de longo prazo, e você tinha a 

própria, vamos dizer assim, mecânica do Exército que era o Lamarca, que tinha fugido do 

Exército e era um cara que tinha uma experiência militar muito grande, então São Paulo, de 

alguma maneira, foi um lugar escolhido para essa experiência e por que, num primeiro 

momento da luta armada, São Paulo foi o centro das principais ações, inclusive ações de 

ataque a quartéis. Então, a origem, eu acho que talvez valha ouviu o ex-governador, a gente 

ouviu ele em 2008, ele estava bem lúcido e, inclusive, animadíssimo. Paulo Egydio, que 

foi, talvez, uma das melhores entrevistas que a gente fez. 

O Jorge Ferreira, que é um pesquisador da UFF do Rio de Janeiro, também levanta 

essa ideia da iniciativa, eu botei até um trecho que ele levanta, da iniciativa desse 

empresariado paulista com relação à estruturação de um órgão que realmente desse cabo 

rapidamente da luta armada. Milena, você pode passar a página por favor? 

Bom, o Boilesen, para quem não conhece, eu acho que todo mundo conhece um 

pouco, era um dinamarquês formado em contabilidade, que veio para o Brasil em 1939 e 

começou trabalhando na Pirelli, ele era contador, formado em contabilidade, mas fez uma 

carreira meteórica, primeiro, na Pirelli, e depois na Ultragaz. Na Ultragaz, ele foi 

contratado pelo Ernesto Igel, que era o fundador da empresa, mas ficou muito amigo do 

Peri Igel, que era o filho do Ernesto.  

Muita gente fala, inclusive eu coloquei porque é uma coisa reconhecida que todo 

mundo fala, na realidade, o Boilesen não era um empresário, ele era um executivo 

extremamente bem sucedido, bem remunerado, chegou inclusive a enriquecer com o 

trabalho dele, mas ele não era o dono da empresa, ele era o executivo.  

Só que ele era muito ambicioso e foi encarregado de fazer todas as ligações da 

Ultragaz, que foi um grupo que nesse período cresceu muito. Inclusive, o Boilesen preparou 
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o Grupo Ultra para assumir parte do projeto petroquímico brasileiro. Foi aí que eles deram 

o grande salto, exatamente nesse período entre 1969 e 1971. 

Só que, na minha opinião, depois de várias conversas com várias pessoas, 

provavelmente o Peri Igel, na estrutura de financiamento da Oban, era uma pessoa mais 

importante do que o próprio Boilesen.  

Outra coisa, havia um grande número de empresários que colaboravam pelo 

montante do dinheiro e pela estrutura que foi montada, que era uma estrutura extremamente 

moderna e cara, tudo indica que houvesse um grupo razoavelmente grande de empresários. 

Só que esse grupo não há documentos, e, obviamente, que ninguém fala no assunto. A 

morte do Boilesen, de uma maneira, foi bom para os empresários que colaboravam porque 

toda questão da colaboração ficou centrada nele. 

Agora estão começando algumas pesquisas, com a liberação de alguns documentos, 

acho que a gente pode chegar a informações.  

Mas a gente teve muita dificuldade de levantar questões, documentos, alguma coisa 

que provasse. Todo o material que a gente fez foi através de depoimentos.  

E até agora tinha me surpreendido muito a questão do Erasmo Dias citar o Júlio 

Mesquita, mas depois da intervenção da Denise ficou extremamente claro para mim a 

posição dele. O Erasmo também cita o Luís Bueno Vidigal, que foi depor. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Ele começou a Oban com 300 mil reais. Quer dizer... 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Não, mas aí são dois, o Ferraz que é um 

jornalista que ele... o Gastão, o Gastão, segundo ficou claro para mim, o gastão foi, 

realmente, o cabeça da colaboração. E é muito interessante esse depoimento porque o 

Ferraz chegou a trabalhar um tempo com o Dr. Gastão, e ele fala que nos encontros o 

Delfim ia, falava um pouco da economia, e sempre alertava para o perigo de que a luta 

armada, inclusive com a imagem do país no exterior, era para os planos econômicos. Então, 

o Gastão, de alguma maneira, foi o idealizador... O Gaspari também diz isso, que o Gastão 

foi o idealizador dessa vaquinha, que até ele fala, para montar a Oban. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Desculpa, mas faltou eu dizer isso.  

Essa matéria da Fortune teve a intenção de acordar o empresariado americano para 

investir no Brasil, porque o discurso dessa matéria era o seguinte: demos apoio, o país 

cumpriu, fez o dever de casa, agora está na hora de nós fazermos o nosso, retribuir, dando 

apoio, investindo para que esse governo de consolide. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Obrigado.  

Outra questão que ficou clara para mim na pesquisa era a seguinte, havia vários 

níveis de envolvimento com a colaboração com a Oban.  

Na época, a economia era muito centralizada, quer dizer, dificilmente o empresário 

naquela época teria condições de crescer com a sua empresa se ele não tivesse alguma 

ligação, alguma linha direta com o governo federal. 

Então, mesmo empresários que não eram muito favoráveis ao regime, de alguma 

maneira colaboraram. Obviamente, que havia o Gastão, havia o Boilesen, havia um grande 

número deles que era ideológico, quer dizer, apoiava até por uma questão de crença naquele 

projeto, mas essa colaboração era de vários níveis e bastante razoável. Pode trocar a página, 

por favor. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Jorge. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Pode falar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ali você cita a criação do Centro de Integração Empresa-

Escola. Só que existiu também um Centro de Integração Empresa-Exército, que fazia 
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exatamente a oficialização dessa caixinha. Você tem mais informação? Acho que seria 

importantíssimo para a gente. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Na realidade, assim, eu tive... A gente chegou 

a procurar o Grupo de Mobilização do Empresariado Paulista, se eu não me engano, que era 

um grupo da época, a gente achou pouquíssima informação sobre isso.  

Outra informação interessante, me deram o nome de um economista que se 

chamava, que seria um dos principais, eu procurei, rodei, levantei, e não encontrei nada 

sobre esse cara. Além do mais, outra informação é que seria o almirante Saldanha da Gama 

que fez um discurso incrível, inclusive falando da vingança que seria feita. Está lá no final, 

eu coloquei a parte dele. Também procurei informações sobre Saldanha da Gama, e acabei 

não encontrando. 

Então, acho que esse Paulo Sawaia e esse grupo... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Paulo Henrique Sawaia. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Paulo Henrique Sawaia, exatamente. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era o operador do Delfim Netto, era funcionário, 

assessor do Delfim Netto no Ministério da Fazenda, e no livro de entrada e saída do DOPS 

tem ele entrando muitas vezes, apresentado ora como delegado, ora como segunda sessão 

do 2º Exército, e também como Ministério da Economia. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – E é impressionante como sumiram 

informações sobre esse cara. Eu procurei muito, nós procuramos muito... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu já o vi, ele mora no Morumbi. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Liguei para pessoas que eu conheço, e eu 

como jornalista conheço pessoas de todos os lados, foi por isso, inclusive, que eu consegui 

que o Ustra gravasse, porque eu trabalhei com um jornalista que conhece ele, porque eu 

fiquei quatro meses ligando para ele, tentando uma entrevista, até que um dia, eu já tinha 

desistido e a mulher dele me ligou me dizendo que ele ia falar, porque ele tinha encontrado 

com esse cara que me conhecia, que falou “não, ele é um cara sério, o que ele combinar 

com você ele vai fazer”.  

Então, ele não chegou a dar a entrevista, mas a gente mandou as perguntas por e-

mail, e ele gravou respondendo as perguntas que a gente tinha gravado, e segundo ele, o 

Boilesen tinha ido uma única vez cumprimentá-lo no Natal. Quer dizer, acredite quem 

quiser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer uma pergunta. 

Do Diário da Noite, aquela campanha “Ouro para o Bem do Brasil”, a TV Tupi, isso aí 

você não conseguiu nada, né? 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Na realidade, eu estudei o período do auge do 

Boilesen, que foi de 1969 a 1971. Em 1971 ele é assassinado, no dia 15 de abril. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Justiçado. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Justiçado, exatamente.  

Ele é justiçado no dia 15 de abril, por um comando formado pelo MRT e pela ALN.  
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Então, eu peguei só esse período, que era um período em que ele era uma pessoa 

bastante poderosa, apesar de ser apenas um executivo, ele era uma pessoa bastante 

poderosa. 

Pelas informações que a gente juntou, dois empresários declaradamente se negaram 

a colaborar que foram o Antônio Ermírio de Moraes e o José Mindlin. O José Mindlin tinha 

uma informação interessante, porque o seguinte, quando ele foi procurado, ele era diretor 

da Fiesp, e ele foi procurado no gabinete dele da Fiesp. Então, ele não disse claramente, 

mas deixou bastante claro que a movimentação... ele também não quis dizer o nome, 

imagino que seja o próprio Boilesen, mas ele deixou muito claro que essa movimentação do 

arrecadador na Fiesp era não só conhecida pela direção da Fiesp como liberada pela Fiesp. 

Eu conversei na Fiesp com todo mundo que foi possível e não houve nenhuma 

possibilidade nem de uma conversa informal. Eu sei que eles têm alguns documentos que 

podem ser úteis, mas não houve nenhuma possibilidade de conversa.  

Eu também tentei o pessoal do Grupo Ultra, que também não falou, não quer falar, 

dizem que não falam, mas é muito interessante porque eu descobri já no final da pesquisa, 

infelizmente, que tinha sido lançado em 1998 um livro sobre o Grupo Ultra e que não tem 

nenhuma referência ao Boilesen, que foi presidente da Ultragaz durante cinco ou seis anos, 

se não me engano. 

Então, é aquela coisa que confirma, né. É impressionante que o cara tenha sido 

presidente num período, inclusive, que foi um período que o Grupo Ultra deu um salto 

econômico muito grande, então é estranho que não tenha nada sobre ele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na sua dissertação, você fala que ele foi do IPES. Tem 

alguma coisa disso? O Boilesen. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – O Boilesen foi do IPES, foi ativo no IPES.  

Eu não quis colocar isso porque não era o centro da nossa questão, mas o Boilesen, 

inclusive, participou, deu apoio, isso está no livro do Dreifuss, se vocês quiserem depois eu 

posso mandar para vocês, ele participou da preparação de um Golpe na Bolívia. Com a 
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experiência que ele tinha no Brasil, está no livro do Dreifuss. Eu não juntei porque achei 

que não ia dar tempo, tinha só 20 minutos, mas, inclusive, conta como feito o movimento, 

isso foi nos anos 1967, por aí. Ele participou dessa organização para o Golpe também na 

Bolívia. 

Outra questão que é importante, todas as pessoas que participaram do atentado, da 

ação contra o Boilesen, foram mortas. Está aí o Ivan que sabe melhor do que eu dessa 

questão. E é interessante porque nos jornais no dia do enterro do Boilesen, um dos líderes 

militares dá uma declaração dizendo que o DOI-CODI e a Oban se encarregariam de achar 

os... Isso está no “Estadão”, se não me engano... Se encarregariam de achar as pessoas que 

tinham cometido o atentado, que havia civis querendo fazer isso, que isso não era 

competência deles. Isso está na reportagem que foi feita pelo Estadão. Pode passar para a 

última, por favor. 

Eu botei ali no finalzinho, o documento que foi lançado na ação contra o Boilesen. 

Pode passar, por favor. Ali uma foto do Boilesen. Pode passar. E ali a declaração do 

Saldanha da Gama no enterro do Boilesen: “Não trouxemos flores, pois desejamos fazer 

outro tipo de oferenda. O presente que lhe trouxemos é o juramento de prosseguir na luta. 

Combatente Henning Albert Boilesen, presente”. 

Quer dizer, eu não vou me estender mais porque, infelizmente, eu tenho menos 

informações do que eu gostaria de dar, mas as conclusões que eu cheguei com meu trabalho 

foram as seguintes:  

Primeiro, esse grupo foi formado um pouco antes do Golpe, ele se armou bastante, a 

declaração do Paulo Egydio deixa isso bastante claro, e se dividiu em vários grupos, 

inclusive alguns grupos armados. E quando chegou a questão da luta armada, esse grupo, 

inclusive, realizou uma série de atentados armados.  

E a questão da colaboração, que na minha opnião, quer dizer, o Boilesen era um 

cara, certamente, importante nessa estrutura, mas provavelmente não era o mais importante. 

É bem provável, quando novas informações forem divulgadas, nós vamos descobrir outras 

pessoas que eram tão importantes. 

E é interessante que em vários e vários depoimentos há a presença do Delfim Netto, 

como a pessoa que foi o responsável pela ligação entre os empresários e o governo, e que é 

corroborada pela declaração do jornalista Silvio Ferraz, que está vivo ainda, mora no Rio de 
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Janeiro, de que ouviu do Gastão Bueno Vidigal a afirmação de que nas reuniões do Clube 

Paulistano ele levava o Delfim que acabava sendo o intermediário das colaborações. Bom, 

eu espero ter colaborado com alguma coisa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está muito adiantado, mas o 

Paulo Egydio sempre foi representante de grupos banqueiros. Até o filho dele trabalha 

naquele banco, é o executivo maior daquele banco holandês. Qual era a origem empresarial 

do Paulo Egydio na época? Ele não era de um setor ligado a banco? 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Não, ele não era ligado a banco. Na realidade, 

ele se formou em engenharia no Rio de Janeiro e se casou com uma mulher que tinha... era 

um grupo empresarial muito forte aqui de São Paulo. Agora, não lembro, porque eu fiz essa 

dissertação em 2012, e acabei deixando ela um pouco de lado em função de outros 

trabalhos.  

Mas ele casou com uma mulher que era herdeira de um grupo empresarial paulista 

e, segundo dizem, ele era uma pessoa muito bem preparada, tinha estudado bastante, 

estudou no exterior, era de uma família de engenheiros, de gente bem formada 

culturalmente, e ele se desenvolveu muito rapidamente aqui em São Paulo. Ele é paulista, 

mas ele estudou no Rio. Eu sei que ele era muito ligado ao Gastão Bueno Vidigal, que era 

banqueiro. 

E foi interessante quando a Denise citou o Rubens Resstel.  

O Rubens Resstel era um coronel do Exército e uma espécie de homem de ligação 

da conspiração, esse Rubens Rubens Resstel era o contato do Paulo Egydio com o Exército. 

O Paulo Egydio disse que esse grupo que ele formou em São Paulo, isso que achei 

interessante, tinha um aspecto parecido com o IPES, mas que não era o IPES. Ele faz 

questão de deixar bem claro que ele não tinha ligação com o IPES, que esse era um grupo 

paulista que defendia, vamos dizer assim, uma posição de São Paulo, por São Paulo, como 

ele mesmo falou para mim, e eles se achavam, na realidade, responsáveis por evitar que a 

economia brasileira descambasse e que a luta armada pudesse, de alguma maneira, 
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atrapalhar os investimentos que viriam de fora, que era o grande projeto deles, atrair 

recursos financeiros do exterior para incentivar a economia brasileira. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Só um aparte.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Diga o seu nome, é que tem se identificar para a gravação. 

 

  

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Eu sou o Pedro Campos, 

eu vou apresentar daqui a pouco a pesquisa sobre as empreiteiras, porque na minha tese eu 

foquei empresários da ditadura focando as empresas de construção, mas eu tento mapear 

também a presença dos empresários dentro do aparelho de Estado. Então, nisso eu fui a 

fontes primárias e secundárias e encontrei isso, o Paulo Egydio Martins é ligado ao grupo 

Comind, que é da família Binton, uma família tradicional aqui de São Paulo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comind é Banco do 

Commércio e Indústria, né? Comindo é abreviatura. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Isso. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – E eu ia também acrescentar que depois que saiu essa 

reportagem da Fortune, os empresários paulistas bateram boca, pela imprensa, com os 

cariocas, tentando captar a autoria da conspiração e toda a eficiência do Golpe a eles e não 

aos cariocas. 
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O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Logo após o golpe, isso também foi o Paulo 

Egydio que falou, houve uma divergência muito grande entre os cariocas e os paulistas com 

relação aos caminhos que seriam trilhados em seguida. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Uma questão de ordem só.  

É meio-dia já, eu queria sugerir, acolhendo uma proposta do Neto, do Sebastião 

Neto, aqui da nossa secretaria executiva.  

Claro que nós estamos fazendo algumas perguntas tópicas, observações, mas 

queríamos que esse debate fosse mais amplo para que a gente pudesse, inclusive, obter mais 

informações para o relatório que a gente vai fazer.  

Então queria propor... nós vamos continuar ouvindo a última exposição maior, 

depois sugerir que nós ouvíssemos as exposições ainda de representantes do movimento 

sindical que nós temos aqui, que têm dados também, e que nós fizéssemos um debate à 

tarde. O almoço não sei como é que fica a questão... 

Ah, é? Então eles vão poder sair, ir lá fora e comer alguma coisa. Então, depois à 

tarde teria um debate maior, tá bem? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Denise, para a tarde precisa, 

como o caso Panair foi bem documentado lá no Rio e tem documentário, e tal, e você falou 

muito de Cruzeiro do Sul... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisa ficar claro como é 

que tem essa transição da falência intencional da Panair e as transferências das linhas, dos 

voos, de toda concessão para a Varig, e qual é a ligação que tem entre Cruzeiro do Sul e 

Varig, se era a mesma coisa e tal. 
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A SRA. DENISE ASSIS – No final elas se fundiram. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, então como a Panair até, 

aqui em São Paulo não muito... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Chegaram a voar com o emblema Varig-Cruzeiro. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Depois, adiante, né?  

Vamos lá, não é para discutir agora, mas, como no Rio a Panair já fez audiência 

com a Nacional, tudo, a Panair, embora aqui em São Paulo seja uma coisa pouco conhecida 

mas no Rio está bem documentada e a Nacional pegou, a transição Panair...  

Porque como a Varig vem dos militares do Rio Grande do Sul, dos nazistas, dos 

alemães, aquela coisa toda do pessoal do Grêmio, depois vem a Cruzeiro do Sul, que é mais 

carioca, que é quem faz quase a expropriação, para ficar uma parte com os cariocas e a 

outra vai para os gaúchos, Rubem Berta, aquela coisa toda. Então isso acho que ficaria legal 

se à tarde pudesse ficar amarrado direito. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Talvez o Pedro Henrique possa nos ajudar também 

porque ele fala sobre esses deslocamentos, sobre essa presença do empresariado no 

aparelho de Estado e sobre deslocamentos.  

Alguns que empurraram outros e que se situaram, se alojaram, se empoderaram. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Nesse meu texto eu faço um resumo bastante resumido, 

usando a licença para a redundância, mas aqui no meu livro tem bastante da história dos 

desdobramentos e momentos econômicos da Cruzeiro do Sul. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas sabe o que 

acontece? A diferença, o Ivan estava me chamando a atenção. Lá no Rio de Janeiro, a 

Comissão Estadual conseguiu esse financiamento da Faperj e está bem estruturada, aqui em 

São Paulo a gente está a pão seco e água e água barrenta.  

Então, como esse capítulo das empresas, como aqui era muito forte, a pesquisa é 

fraca, nós não temos respaldo institucional. Então, precisa ver melhor essa troca para a 

gente poder ficar um pouco mais amarrado. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Tá. Aí a gente pode depois falar... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode depois falar disso. 

Pedro Campos. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Inclusive, eu esqueci de falar, eu tenho todo o 

arquivo gravado, se vocês quiserem eu posso ceder, com todas as entrevistas.  

Tenho a entrevistas bem interessantes, inclusive do Paulo Egydio. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com certeza, seria ótimo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá. Pedro 

Henrique Pedreira Campos é professor de Política Externa Brasileira, do Departamento de 

História e Relações Internacionais (DHRI) da Universidade Federal. 

Você vê, todos os pesquisadores estão concentrados no Rio, e às vezes até 

procurador da República vai embora para o Rio, aí é difícil. (Risadas) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem um de Niterói, que veio para cá. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Logo ele volta ou vai para 

Brasília. Vamos lá.  

Possui graduação em História pela Universidade Federal Fluminense (2004), 

mestrado em História Social pela mesma instituição (2007) e doutorado em História 

também pela UFF (2012). Título: “A Ditadura dos empreiteiros: As empresas nacionais da 

construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial brasileiro (1964-1985). 

Atua nas áreas de História da política externa brasileira, História econômico-social, além de 

Estado e Políticas Públicas.  

É coordenador do Lieri (Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Relações 

Internacionais da UFRRJ) e do Lehi (Laboratório de Economia e História da UFFRJ), além 

de membro do Polis (Laboratório de História Econômico-social da UFF).  

Com a palavra Pedro Henrique Pedreira Campos, Pedro Campos. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Bom dia a todos. Eu 

gostaria, inicialmente, de agradecer a oportunidade, o convite, de participar aqui dessa mesa 

tão interessante sobre esse tema. Louvar também a iniciativa, porque é um tema muito 

escasso, a gente está vendo várias iniciativas de estudos a respeito da ditadura e tudo mais, 

mas essa interface entre empresários e o regime tem passado de maneira um tanto marginal 

nas discussões desses 50 anos de descomemoração do golpe. 
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A minha contribuição vai ser no sentido de falar um pouco sobre o meu tema de 

doutorado, sobre a pesquisa que eu desenvolvi no doutorado, que se refere a um setor 

específico do empresariado brasileiro, que são os empresários da construção civil, mais 

especificamente, da construção pesada, ou melhor, os empresários que são dedicados a 

obras de infraestrutura, obras públicas, chamados empreiteiros.  

Eu peço licença para contar um pouquinho da história da pesquisa para você 

entenderem, mais ou menos, porque ela veio à tona, e depois falar sobre os resultados e, no 

particular, que interessa aqui hoje, sobre essa relação entre os empresários e a ditadura. 

O que acontece é que, em meados da década de 2000, na primeira década do século 

XXI, me veio certa inquietação em relação ao grande poder econômico e político que 

alguns empresários detêm na economia brasileira, em particular esses grandes construtores, 

esses grandes empreiteiros. A gente se refere, obviamente, a grupos como Odebrecht, 

Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa, entre outros. 

Então, eu queria entender como esses empresários se tornaram tão poderosos, 

econômica e politicamente. Onde está a origem, eu como historiador, a origem histórica do 

poder desses empresários?  

A hipótese original que eu desenhei, a hipótese mais geral, é que eu encontraria a 

chave para essa resposta no período da ditadura. Me vinha à mente, justamente, as grandes 

obras daquele período, os grandes projetos de engenharia que a gente teve ao longo da 

ditadura.  

Então, eu desenvolvi um projeto de pesquisa para estudar justamente os 

empreiteiros durante a ditadura brasileira.  

Eu fiz o doutorado entre 2008 e 2012, orientado pela professora Virgínia Fontes, e 

virou essa tese aqui, que agora, inclusive, foi agraciada com um prêmio pela Faperj e vai 

virar livro, deve ser lançado, eu espero, se depender da editora, ainda esse ano, nesse 

primeiro semestre de 2014. 

Para desenvolver a pesquisa, eu lidei com um primeiro problema: fontes de 

pesquisa. Eu queria ter acesso aos documentos, aos arquivos das empresas e, 

principalmente, das associações empresariais desses empreiteiros.  

Eu queria estudar os sindicatos patronais, as associações de classe dos empreiteiros, 

em específico. E, óbvio, como eu imaginei, como eu acho que foi o caso do Jorge também, 
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tive uma resposta negativa continuamente quando tentava ter acesso a esses documentos. 

Eu acessava as empresas, contatava as associações, os sindicatos, e todas negavam acesso, 

todos eram invasivos em relação à possibilidade de pesquisar os documentos. E eu percebi 

que vários outros pesquisadores tiveram problemas similares quando foram estudar temas 

próximos ao que eu me dediquei. 

O que eu tive que fazer foi uma construção do objeto por fontes indiretas. Então, 

foram revistas técnicas, jornais, em periódicos, memórias das empresas, memórias dos 

empresários, das associações e tudo o mais e, obviamente, por isso não consegui, 

realmente, pegar coisas, digamos assim, originais, mas acho que consegui mais ou menos 

reconstruir um pouco da trajetória desses grupos, da trajetória do setor ao longo da ditadura, 

e como eles têm uma relação intrínseca com o regime, como fui perceber. 

Então, o que a gente pode falar sobre esse setor? Esse setor começa a se expandir, 

começa a se formar na economia brasileira à medida que a gente vai tendo no país um 

desenvolvimento econômico de tipo urbano-industrial e aí vão surgindo os primeiros 

grupos da construção pesada.  

É interessante notar o seguinte: a maior parte das empreiteiras não nasce na 

ditadura, não é formada no período da ditadura, geralmente são anteriores. A Odebrecht é 

da década de 1940, Camargo Corrêa da década de 1930, Mendes Júnior dos anos 1950, 

então são grupos que nascem entre a década de 1930 e 1950. Talvez a única exceção das 

grandes empreiteiras que a gente tem hoje é a OAS, fundada pelo genro do Antônio Carlos 

Magalhães, o César Mata Pires, em 1976, pouco antes de o Antônio Carlos Magalhães vir a 

ser o ministro de Minas e Energia do governo Geisel. 

Mas é interessante notar isso, elas surgem antes da ditadura, crescem muito antes da 

ditadura, principalmente no período Kubitschek, com as obras de Brasília, grandes rodovias 

e tudo mais, participam, algumas, do golpe, mas elas realmente tomam um novo patamar e 

um novo porte com a ditadura, porque ali elas têm muitas oportunidades de obras, existem 

arranjos institucionais realizados durante a ditadura, por exemplo, em relação ao orçamento 

que faz com que muitos recursos públicos sejam direcionados para investimentos em obras 

públicas. Inclusive, em prejuízo de alocações para saúde e educação.  

A Constituição de 1967, por exemplo, acabou com o mínimo constitucional previsto 

para investimentos em saúde e educação, possibilitando que os governos posteriores, 
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principalmente no período Delfim... O Delfim foi o ministro da Fazenda de 1967 a 1974... 

Os recursos foram direcionados dessas áreas, de cunho social, para investimentos, 

principalmente, em obras, em grandes projetos de engenharia. Então, é interessante notar 

isso, essas empresas ganham muito com a ditadura, se fortalecem com a ditadura. 

Agora, como no caso da Panair, a gente tem variações, tem grupos, tem setores, tem 

algumas empresas muito bem relacionadas, muito bem articuladas.  

Foi citada uma aqui pelo Jorge, da empresa Sebastião Camargo. O Sebastião 

Camargo é o dono da Camargo Corrêa, empresa fundada no final da década de 1930 que já 

nasce com ligações familiares com o Ademar de Barros, que depois virou interventor de 

São Paulo, governador do Estado. E essa empresa conseguiu fazer uma ponte muito boa 

com a ditadura, se relacionando com os militares, se relacionando com vários políticos do 

período. Então, ela é a grande empreiteira brasileira da ditadura.  

Se a Odebrecht hoje é o maior grupo de engenharia do Brasil, na ditadura, do início 

ao fim, em todo período, a Camargo Corrêa era o maior grupo de todos e isso se deve a 

alguns contatos e articulações políticas que ela realizou.  

Inclusive, a Camargo Corrêa é a mais conhecida que se empenhou na política de 

tortura, na política de terror de Estado. Ela contribuiu para a Operação Bandeirantes, e era 

um dos alvos, inclusive, do justiçamento do MRT e da ALN. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – O Camargo Corrêa estava na lista, a lista tinha 

três nomes: Boilesen, Peri Igel e Sebastião Camargo, que foi encontrada com o grupo que 

organizou a ação contra o Boilesen. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – E o Sebastião Camargo 

financiava, dava muito dinheiro para a tortura, perseguição e repressão, e por isso era um 

dos alvos da Esquerda armada brasileira. 

É interessante notar isso, algumas empresas crescem, engordam com a ditadura, 

outras, no entanto, vão ter o caminho oposto, algumas perdem com a ditadura. Por 

exemplo, havia várias empresas que eram ligadas, muito intimamente, à figura de Juscelino 
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Kubitschek, e essas empresas estranhamente passam a perder todas as licitações a partir do 

Golpe de 1964.  

Tem uns casos, inclusive, pictóricos. Tem empresa que fez Brasília, a principal 

realizadora da obra de Brasília, chamada Rabello, que era de um mineiro chamado Marco 

Paulo Rabello, de Diamantina, assim como JK, muito próximo e tido como amigo pessoal 

do ex-presidente, Rabello foi simplesmente incumbido de construir o Eixo Monumental, 

todas as obras do Eixo Monumental, todo os ministérios, Congresso, Planalto, Alvorada, 

etc., e quando entra o Golpe, quando entra o Lacerda no Rio, ela perde tudo no Rio, e 

quando entra o Golpe, ela começa a perder várias licitações seguidas. 

O que ela faz? Ela, na sua experiência, teve relações muito próximas com os 

engenheiros ligados ao Niemeyer e com o próprio Oscar Niemeyer, então quando o Oscar 

Niemeyer projeta uma obra na Argélia, ele chama a Rabello para fazer a obra, então a 

Rabello tem uma sobrevida breve fazendo obras do Niemeyer em outros países. Então, tem 

casos muito interessantes. A Rabello era muito importante antes do Golpe, era muito 

grande. A Camargo Corrêa idem... 

 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Camargo Corrêa era de 

Jaú. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Era de Jaú, isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E eles enriqueceram com a 

construção de Brasília que foi um absurdo. A cada caminhão que entrava contava dez no 

canteiro de obras. (Risadas) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os militares iam pegá-los, aí 

eles fizeram (ininteligível, 2h34). 
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O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – É, a Camargo Corrêa tem 

um histórico de muitas obras em São Paulo, ela é muito ligada a São Paulo, mas é 

interessante que ela vai seguindo um movimento que é comum na construção pesada e nos 

grandes grupos, que é de se nacionalizar com as obras do JK.  

Então as empreiteiras, até meados da década de 1950, tinham um caráter muito 

regional e local, e elas se nacionalizam no período do JK, então a Camargo Corrêa faz esse 

papel, ela começa a fazer obras para o governo federal, principalmente a partir de 1956, 

quando a gente tem um grande boom de obras com o Plano de Metas. 

E é interessante notar que é nesse contexto de nacionalização das obras e novo 

porte, também, no conjunto de obras, que a gente vai ter os primeiros sindicatos, as 

primeiras associações de empreiteiros em escala nacional. Então a gente tem a formação, 

por exemplo, da Câmara Brasileira de Indústrias de Construção em 1957, e do Sindicato da 

Indústria da Construção Pesada, em 1959, ambos no Rio de Janeiro.  

O Sindicato da Construção Pesada, SINICON, cujo presidente participou 

diretamente e ativamente do Golpe de 1964. O Haroldo Polan, citado várias vezes no livro 

do Dreifuss... 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Presidente do IPES. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Presidente do IPES, ele 

era muito próximo do Golbery do Couto e Silva. O Elio Gaspari, que tem o monopólio de 

alguns arquivos do Golbery e do Geisel, conta que o civil com quem o Golbery mais falava 

ao telefone ao longo do dia era o Haroldo Polan. O Haroldo Polan, foi presidente do 

Sindicato da Construção Pesada do Rio de Janeiro e era da empresa Metropolitana. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Dizem que a família tem um acervo enorme sobre o 

IPES que ele não disponibilizou. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Ele era um dos membros 

mais ativos do IPES, eu ia até trazer uma foto, não consegui me organizar direito, ele no dia 

31 de março para 1º de abril saiu de casa armado com um grupo de pessoas, meio que 

fazendo, de certa forma, se articulando, usando o telefone várias vezes para, digamos assim, 

articular toda a ação armada que era orquestrada na passagem de 31 de março para 1º de 

abril. Então, ele era uma das figuras chave, civis, do Golpe de 1964. 

É interessante notar o seguinte, a ditadura não foi só importante na demanda em 

relação às obras públicas dessas empresas. A ditadura, certamente, elevou a um novo 

patamar a quantidade de obras realizadas no país, as rodovias, as grandes hidrelétricas, os 

grandes projetos, eu brinco na minha tese, chamo de “estranhas catedrais”, que foram 

realizadas nesse período, porém, ela também deu vários incentivos para outros movimentos 

dessas empresas, que são a ramificação e a internacionalização.  

Então, a ditadura dá incentivos para esses grupos se ramificarem e chegarem ao que 

os maiores deles são hoje, são conglomerados econômicos. Então a Camargo Corrêa é dona 

da São Paulo Alpargatas, que faz os calçados Havaianas, Topper, Rainha, ela está na área 

de cimento, esteve muito tempo na área de bancos, ela esteve em vários setores da 

economia, distribuição de energia aqui em São Paulo, e tudo mais. 

A ditadura faz esse incentivo e, além disso, incentiva essas empresas a irem para o 

exterior. Então, de certa forma, o que elas são hoje, são grandes conglomerados de porte 

internacional, a Odebrecht tem mais de 500 obras fora do Brasil, isso tem seu nascedouro 

ali na ditadura. Bem, que mais?  

É interessante notar o seguinte, essas empresas se organizam em sindicatos, esses 

sindicatos têm, digamos assim, uma posição muito ativa junto aos governos. Eles próprios, 

no seu próprio estatuto designam que o objetivo deles é pautar as políticas públicas, 

direcionar e pressionar por políticas favoráveis para o setor e, parece que a ditadura foi um 

cenário muito positivo para que eles tivessem esse acesso direto ao poder, e é interessante 

que, ao longo da ditadura, o que a gente verifica é que vários desses sindicatos se 
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fortaleceram, tanto se complexificaram, em termos institucionais, como ampliaram o seu 

poder junto ao aparelho de Estado, e ao mesmo tempo a gente vê a multiplicação de 

entidades representativas do empresariado desse e de outros setores. 

Aqui em São Paulo a gente tinha a associação de empreiteiros que datava de 1947, 

em 1968 eles criaram uma nova associação, que é o Sindicato da Indústria de Construção 

Pesada Paulista, o Sinicesp, em Minas foi formado um sindicato também, a gente tem uma 

multiplicação de associações do empresariado que são formadas nesse período e é 

interessante notar isso.  

O Ministério do Trabalho e o governo liberavam a formação desses sindicatos, ao 

mesmo tempo em que limitava, dificultava e até fechava algumas entidades representativas 

dos trabalhadores. A gente teve o fechamento da CGT, porém a política para associações, 

entidades e sindicatos empresariais era outra completamente diferente. 

Alguns outros projetos desses empresários na ditadura são bastante interessantes. 

Então, por exemplo, eles tinham atuações diversas na sociedade, então eles tinham uma 

atuação muito intensa, por exemplo, em relação à imprensa. Eles pagavam matérias em 

jornais, isso tem várias denúncias, vários relatos nesse sentido. O Samuel Weiner, na 

autobiografia dele, conta que os empreiteiros bancavam certas matérias e os jornalistas, 

muitas vezes, os jornais faziam a mediação política do governo, com o jornal, melhor 

dizendo. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Pedro, só se você me permite, foi aí que surgiu, de uma 

forma bastante definida a figura do assessor de imprensa.  

A ditadura formou assessores de imprensa, porque até então jornalista virar assessor 

de imprensa era pular o balcão, e a ditadura profissionalizou esses personagens, esses 

jornalistas, esse bojo aí. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – E é interessante isso, 

porque os empreiteiros, muitas vezes, vão financiar matérias, vão agir junto à imprensa para 

conseguir obras e conseguir o pagamento de obras, mas durante a ditadura eles, digamos 
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assim, se tornam ambiciosos na sua atuação com a imprensa e chegam a comprar dois 

jornais de grande circulação do Rio de Janeiro.  

Os empreiteiros da Empresa Metropolitana, que eram os três irmãos Alencar: 

Marcelo Alencar, Mário Alencar e um terceiro irmão Alencar, eles compram o jornal 

“Correio da Manhã” e o jornal “Última Hora”. Qual era a questão? Esses dois jornais 

estavam fazendo certa oposição à ditadura, e eles ficavam muito incomodados com a linha 

editorial desses jornais, e esses empresários muito próximos de alguns membros do 

governo, da ditadura, vão lá e fazem uma oferta de comprar ambos os jornais. 

E ambos os órgãos de imprensa muito pressionados pelo regime, muito 

pressionados pela censura, acabam vendendo. O projeto deles é muito audacioso, é fazer o 

Andreazza, que era o ministro talvez mais próximo, naquele auge da ditadura, dos 

empreiteiros, o Mário Andreazza, ministro dos Transportes de 1967 a 1974, candidato e o 

próximo presidente da ditadura.  

Com o Costa e Silva tendo a doença dele, esse plano fica inviabilizado. Mas eles 

tinham o propósito de fazer dos dois jornais ponta de lança da campanha para o Andreazza 

ser o presidente da República. O projeto acaba não vingando, não dando certo, mas é ali 

uma jogada desses empresários, em conluio com figuras da ditadura, no caso um militar, 

que era o Mário Andreazza. 

 

 

O SR. – Só uma observação, o Amaral Neto, “O repórter”, era o cara do Andreazza 

na TV Globo, que precedeu acho que o “Globo Repórter”, ele vivia com esse homem no 

avião, passeando por cima da Amazônia, fazendo aqueles documentários maravilhosos que 

eu adorava na minha infância, Amaral Neto, grande safado colaborador. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – É interessante notar isso, 

que ao longo da ditadura a gente vai ter grandes reportagens de órgãos de imprensa em 

relação ao Andreazza.  
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O Andreazza é um sujeito que pleiteia a Presidência da República, então a gente vai 

ter a revista visão fazendo edições especiais em homenagem ao Andreazza e tudo mais. Ele, 

inclusive, é candidato derrotado depois no PDS, na indicação para 1985. 

Eu fiz um percurso na tese que é entender a formação das empresas, a formação 

dessas associações, como essas associações de empresários agiam e como se dava dentro do 

aparelho de Estado.  

É interessante notar, primeiro, a presença desses empresários e seus representantes 

dentro do aparelho de Estado. Isso era algo realmente pronunciado.  

Quando não era direito, tipo empresário Figueiredo Ferraz, prefeito de São Paulo, 

que era um empreiteiro, era muito indireto, por figuras como essas, o Mário Andreazza, 

entre outros, mas nas secretarias, nos ministérios a gente tinha vários, digamos assim, 

agentes muito relacionados a esses, obviamente, outros empresários.  

E é interessante notar como eles são grandes beneficiários das políticas públicas 

também, então a gente pode pincelar alguns exemplos: em 1969, o Delfim Netto, com o AI-

5 na mão, cria reserva de mercado para obras públicas no Brasil.  

Ele solta um decreto presidencial no qual é proibida a participação de empresas 

estrangeiras em obras públicas para o país, o que é ótimo para os empresários nacionais, 

que podem agora deliberadamente agir da forma, como é comum do setor, que é na forma 

de cartel. Inclusive as associações são muito um instrumento para isso, dividir obras entre 

esses empresários. 

E, é interessante notar, a Dra. Rosa Cardoso mencionou que o Delfim não era 

empresário. Concordo, estou de pleno acordo, mas formalmente ele não é empresário mas, 

de certa forma, ele é sócio de certos empreendimentos privados. Há denúncias, algumas 

provadas, de que ele era intermediário de acordos, de projetos privados, de 

empreendimentos, e recebia, obviamente, um recurso por isso. Então, ele agia aqui em São 

Paulo muito fortemente junto à Camargo Corrêa, ele fazia... O Elio Gaspari cita isso no 

livro dele, como ele antes da licitação já fazia todo o sistema de financiamento da obra que 

já seria com a Camargo Corrêa. O SNI, inclusive, grampeava o Delfim e pegava coisas 

como essa, o sócio particular. 
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O SR. – Consultor, consultor. 

 

 

O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – E é interessante notar isso, 

no sistema político fechado, a gente vai ter, digamos assim, o ambiente perfeito para que 

certas políticas públicas sejam implantadas em benefício desses setores e não de outros 

setores, que agora estão amordaçados nas suas possibilidades de reclamação e pleito na 

opinião pública. Então, como eu falei a questão do orçamento, a constituição de 1967 

desobriga investimentos mínimos na área de saúde e educação, e a gente tem a majoração 

dos recursos públicos, com as reformas institucionais do PAEG, do primeiro governo da 

ditadura, do governo Castelo, e esse recurso é muito direcionado, principalmente no 

período do “Milagre”, para obras públicas, para investimentos estatais, e para grandes 

projetos, como hidrelétricas, rodovias e tudo mais. 

 Nesse período que esses grupos, realmente, tomam o porte que eles têm e tomam o 

tamanho que eles vão ter. Nesse período também, principalmente no período Delfim, vai 

haver vários incentivos fiscais, eles vão ter isenções fiscais, inclusive financiamentos para 

obras no Brasil e no exterior.  

Então, a partir de 1975 é criada uma carteira, uma linha de crédito específica na 

Cace, na Carteira de Comércio Exterior, do Banco do Brasil, para financiar obras dessas 

empresas no exterior. A partir de então, várias começam a realizar obras fora do Brasil 

também. 

É interessante também notar que na política voltada para os trabalhadores, a gente 

também vê o favorecimento e o benefício desses grupos, então a gente tinha toda uma 

política para os trabalhadores, que era de repressão que acabava favorecendo esses grupos 

privados. Por exemplo, a política de congelamento e arrocho salarial era muito benéfica, 

principalmente, para setores intensivos em mão de obra, intensivos em força de trabalho, 

que era o caso da construção civil no Brasil, que pegava muita gente.  

Além disso, todo amordaçamento das formas de reclamação e dos sindicatos 

permitia que essas empresas, por exemplo, fizessem, digamos assim, pudessem realizar 

diversas formas de atuação dentro das obras, dentro dos canteiros.  
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E, além disso, existia também uma certa inação dos órgãos de fiscalização da 

segurança do trabalho. E, não à toa, o Brasil vai figurar nesse momento como o principal, o 

país que tem mais acidentes de trabalho no mundo, sendo que a construção civil tem um 

papel bastante relevante para essas estatísticas. 

Verifiquei isso na pesquisa, era rentável não garantir a segurança do trabalhador, 

porque para os empresários, as multas eram muito baixas, quando elas eram realmente 

cobradas, e quando o trabalhador era afastado por invalidez quem custeava era o próprio 

Sistema de Seguridade Social do Trabalhador, e não a empresa.  

Então, não havia ônus muito intenso em função de acidentes de trabalho, morte de 

trabalhadores.  

Não à toa, no final da ditadura, quando isso começa a se abrir, a gente vai ter várias 

revoltas, motins, em canteiros de obra. Então, a Camargo Corrêa encontra um grande 

motim na obra de Tucuruí, a hidrelétrica de Tucuruí, em plena selva amazônica.  

Bem, é interessante notar que nesses acidentes de trabalho também, a linha de ação 

de empresa era muito comum nos relatórios haver a culpabilização do trabalhador: foi ele 

quem não quis usar os instrumentos de segurança, ele que agiu de forma errada e tudo mais. 

A conclusão que eu tenho na pesquisa é de a ditadura foi um ambiente bastante 

positivo para o fortalecimento desses grupos, para a conglomeração, para 

internacionalização e consolidação desses grupos.  

Todo cerceamento que havia nesse período era altamente positivo para a 

acumulação de capital desses grupos privados, e também para o acesso deles ao aparelho de 

estado, era um cenário bastante positivo para eles tomarem o porte que tomaram.  

E tem duas linhas de conclusão que eu tomo de resultado que é o seguinte. Em 

primeiro lugar, a participação intensa desses grupos no Golpe e na ditadura reforça a ideia 

de que a gente não pode entender o regime como uma ditadura militar apenas. Se trata de 

regime civil-militar, um regime com participação de militares e de civis, e dentro dessa 

lógica, o Renato Lemos, professor da UFRJ alerta muito bem, que soltar essa palavra 

“civil” é um pouquinho vasta e pouco precisa, é preciso qualificar esse elemento civil.  

O que a gente verifica na ditadura, pensando que se trata de regime civil-militar é 

que se trata, eminentemente, de regime empresarial-militar. Então esse elemento civil é 

constituído preponderantemente por um elemento empresarial. 
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Em segundo lugar, é interessante notar que esses empresários, e aí eu me refiro aos 

empreiteiros, mas a gente pode citar outros, como o poder deles não se esgota com a 

ditadura. Eles, pelo contrário, detêm um papel decisivo no processo de transição política e, 

como a gente está vendo, até hoje eles têm um poder muito grande econômica e 

politicamente. É isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A doutora vai falar? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Não, não, nós temos mais duas intervenções. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ainda pela manhã? 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Manhã, não é isso. O Neto não está aí. Nós temos 

duas intervenções, não é isso? Dos representantes das centrais sindicais. O Neto faria uma. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exato, o Américo Gomes. 

Então, com a palavra o Américo. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Bom dia. Boa tarde. É que não almoçamos, então 

bom dia. Eu acho que eu parti um pouco desse elemento que o companheiro falou aí, sobre 

o problema do caráter da ditadura. Eu acho importante... 

 

 

O SR. – Se apresenta aí. 
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O SR. AMÉRICO GOMES – Não, o Adriano me apresentou. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, vou apresentar direito. 

O Neto não fez seu resumo. Bom, o companheiro... 

 

 

O SR. – O Américo não precisa, 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É companheiro do grupo de 

memória da Convergência Socialista, e a pessoa que também produziu e foi atrás, 

principalmente, da participação das multinacionais, das empresas alemãs no Golpe, na 

sustentação, principalmente na área das montadoras.  

Então, Américo Gomes, faz mais uma introdução aí, entra direto. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Não, então, primeiro, esse problema do caráter. Eu 

acho que é importante se precisar isso como o companheiro falou, do problema de ser uma 

ditadura que teve um caráter empresarial-militar. Agora, eu acho que nós temos que, 

digamos assim, complementar isso com esse caráter pró-imperialista que existiu na ditadura 

por causa da ligação com as multinacionais, tanto do ponto de vista do financiamento, 

como do ponto de vista dos benefícios que acabaram recebendo. 

Eu acho importante isso porque, muitas vezes, cria-se a imagem de que “ah, não 

porque eles são patriotas”, não tinha nada de patriótico no Golpe militar de 1964, muito 

pelo contrário, tinha um caráter absolutamente entreguista para as multinacionais, para o 

imperialismo norte-americano e tudo mais.  

Então é bom desmistificar, também, essa imagem. E isso tem a ver com as 

empresas, por exemplo, na área petroleira que a gente identificou, que tem a ver com o 

pessoal que botou dinheiro no IPES e no Ibad, o dinheiro que vinha através do Royal Bank 
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do Canadá, por exemplo, a Texaco era uma das também que botaram dinheiro na conta 

desses institutos, a Shell, que era outra multinacional que chegou a depositar, como outras 

multinacionais, como a IBM e a Coca Cola, o dinheiro entrou também através de fundações 

para patrocinar a Direita no país, como por exemplo a Fundação Rockefeller, a Fundação 

Ford, a Fundação Carnegie, e a Farfield, que como entreposto do dinheiro que vinha, 

inclusive, da CIA, entrou para patrocinar aqueles que estavam promovendo o Golpe de 

Estado. 

Estavam falando das multinacionais norte-americanas que botaram dinheiro nos 

institutos, então, recordando aqui. Exxon Mobil, a Shell, a Standard Oil, de New Jersey, a 

Texaco, e a Gulf Oil, além das ligações que tinha o Rockerfeller com todo o patrocínio, 

acompanhamento e conspiração com relação ao Golpe.  

O Rockerfeller era ligado às grandes multinacionais petroleiras também. E 

logicamente, muitas dessas empresas ganharam muito dinheiro com a ditadura. Se falou 

aqui das empreiteiras, mas também nas áreas metalúrgicas, por exemplo, esse estudo que 

nós fizemos das empresas alemãs e agora, inclusive, ligadas inclusive ao problema da 

corrupção aqui em São Paulo com as obras do metrô, a Siemens.  

A Siemens, por exemplo, fez grandes negócios com a ditadura em 1975, 

particularmente no governo do Ernesto Geisel, quando foi assinado, sob muito sigilo, o 

acordo sobre a cooperação para uso pacífico da energia nuclear Brasil-Alemanha, no qual o 

governo brasileiro investiu 40 bilhões de dólares. Ela trabalhou junto com a Nuclebrás com 

uma empresa dela que era a Siemens KWU, que até hoje, inclusive, continua fazendo a 

manutenção da usina em Angra dos Reis. 

Outra empresa, como a Volkswagen, que também já se falou muito, depois a gente 

mostra alguma coisa sobre o problema das investigações, da delação que se fazia dos 

funcionários lá dentro. Aqui um destaque, por exemplo, o Lúcio Belentani, na declaração 

que ele fez aqui na Comissão da Verdade Rubens Paiva, ele falou que e 1972, quando ele 

foi preso, ele já começou a apanhar dentro da Volkswagen mesmo, que tinha um próprio 

esquema de segurança que era ligado à ditadura militar, mostrando essa ligação bastante 

grande. 

Outro aspecto do problema também, de que estão se beneficiando até hoje, é um 

exemplo impressionante para mim que o do Grupo Ultra, que se tocou aqui. Além de ter o 
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Boilesen, que era um de seus principais executivos, o Peri Igel, que era o seu dono, que 

também patrocinou muito a ditadura militar, só que até hoje o Grupo Ultra está ligado com 

grandes negócios no Brasil, inclusive fazendo negócios junto com a Petrobrás. 

Hoje o grupo controla a distribuição de combustíveis, com os postos Ipiranga, e a 

Ultragaz tem uma indústria química que é a Oxteno, com a Ultracargo, empresa subsidiária 

do holding Ultrapar, está no terminal intermodal do porto de Santos, se tornou a maior 

empresa de armazenamento de granéis líquidos do Brasil.  

Ou outra empresa como a própria Odebrecht que foi criada, que também entrou para 

o ramo petroquímico, hoje é uma das principais acionistas da Braskem e também tem 

negócios com a Petrobrás, quer dizer, continuam se beneficiando dos negócios até hoje. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Américo, no filme “Cidadão Boilesen”, o filho do 

Boilesen fala, como se fosse uma grande coisa, que eles traziam matéria-prima de fora, 

vendia para a Petrobrás que depois revendia a preço baixo e com um prazo para pagar, 

ainda por cima. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Posso fazer uma observação?  

Na realidade, eu falei assim, é importante investigar esse salto que o Grupo Ultra 

deu porque, o seguinte, essa ligação do Peri Igel e esse apoio do Grupo Ultra ao governo, 

inclusive à repressão, permitiram que quando fizeram o tal do modelo tripartite, que era 

uma empresa de fora, a Petrobrás, e um grupo escolhido a dedo, dos apoiadores, e nesse 

caso o Grupo Ultra foi escolhido, então não é uma coincidência o Grupo Ultra, que era um 

grupo menor, ter sido escolhido para fazer parte do projeto petroquímico, que era imenso. 

Inclusive, se for fazer um levantamento, eles não tinham recursos para entrar nesse 

projeto, eles devem ter recebido dinheiro do próprio governo para cumprir o projeto 

tripartite, que era sempre uma empresa de fora, a Petrobrás e uma empresa brasileira. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acabou de falar o Jorge José 

de Melo. Américo, com a palavra. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Eu acho que é uma pesquisa, inclusive, que eu estou 

falando alguns elementos, mas que ela tem que prosseguir exatamente para isso, par ir 

identificando todo o financiamento que foi feito, depois os benefícios que eles receberam. 

Eu acho também que, com relação às empresas aqui de São Paulo, que já foi dita bastante 

coisa sobre toda a organização que houve dos empresários brasileiros, já existe uma série 

de nomes, que estão em baila com relação ao envolvimento. 

Inclusive, eu acho que nós temos que chamar a atenção na construção de grupos 

paramilitares, que era isso que eles estavam fazendo, exatamente, para, veja só a 

contradição, defendendo um Golpe militar que é contra um regime militar, que tinha sido 

eleito pela população e tudo mais.  

Para se ver que, hoje se faz a acusação dos vândalos, que atiram pedras em bancos, 

mas o pessoal estava armado para fazer coisas muito pior e não foi enquadrado em crime, 

nenhum. 

Acho que também foi levantado, a partir da investigação que se fez aqui na 

Comissão da Verdade Rubens Paiva, com a presença do Geraldo Resende de Mattos, que 

estava constantemente no DOPS, homem de confiança do Nadir Figueiredo, dono das 

empresas Nadir Figueiredo; do Gastão Bueno Vidigal, ligado ao Theobaldo De Nigris, que 

era o presidente da Fiesp na época; esse advogado Paulo Sawaia, como homens que 

estavam metidos nisso; mas além deles, como também já foi citado Sebastião Camargo, da 

Camargo Corrêa, é citado nessas reuniões, nos encontros, numa série de pesquisas que 

estão sendo feitas; nomes como Jorge Fragoso, da Alcam; Adolpho da Silva Gordo, do 

Banco Português; Oswaldo Ballarin, da Nestlé; Walter Bellian, da Antarctica; Ítalo 

Francisco Taricco, da Moinho Santista; e, como já foi citado aqui, Paulo Ayres Filho, da 

empresa de farmácia, produtos farmacêuticos, Pinheiros Farmacêutica. Esse Paulo Ayres, 

inclusive, num estudo que foi feito, se mostrou que ele era um dos homens de confiança 

forte do imperialismo, tinha muita ligação com o David Rockefeller, que é ligado à 

indústria do petróleo, cujo irmão foi vice-presidente dos Estados Unidos nessa época da 
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ditadura no Brasil, entre 1974 e 1977, entusiastas da Aliança para o Progresso, que foi 

citada, e um dos que iam fazer palestra nos Estados Unidos exatamente para promover o 

Brasil na época da ditadura militar, buscando investimentos que tinham que ser feitos no 

país. 

O problema também da ligação das empresas, nós fizemos um levantamento, e tem 

um exemplo que é categórico, eu queria dar logo de cara, que é essa reunião do, como 

chama ele? Cecose... Não, mas, o anterior primeiro. Primeira reunião, né? Isso, mas dá 

para ampliar?  

Bom, essa primeira reunião... é interessante, que isso são informes feitos pelo SNI, 

desse grupo empresarial que se formou lá no Vale do Paraíba, desse grupo empresarial faz 

parte a Petrobrás, faz parte a Volkswagen, de Taubaté, a General Motors, de São José dos 

Campos, e uma série de outras empresas da região, e eles se reúnem exatamente para 

discutir a situação de como estavam os trabalhadores em casa fábrica.  

Mostra aquele outro então, o segundo. Aumenta aí, faz um favor.  

Essa daí é interessante porque é um informe do SNI, então vocês vão ler lá: “Foi 

realizado no dia 9 de novembro, da refinaria da Petrobrás, em São José dos Campos, a 

reunião mensal do Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, no qual foram 

tratados vários assuntos expostos pelo chefe de segurança da empresa”.  

Aí a National fala sobre a Amélia Naomi, que trabalha na firma há alguns anos e é a 

líder dos funcionários, é também a que mais agita, sempre... todos os movimentos grevistas, 

estudante profissional, cursando o quinto anos de engenharia.  

Aí se fala da Petrobrás, onde foi demitido Francisco dos Reis Pereira. Da Volks, 

semanalmente, alguns elementos do PCdoB, entre eles Maria Lúcia da Silva, Mário, que é 

um tal de “Carrapixo”, compareceram a portaria da empresa... Vai seguindo aí para baixo. 

A Caterpillar S.A. fala das atividades, isso na reunião deles, da atividade da ex-

diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema.  

No “Tribuna Metalúrgica”, a ex-diretoria publicou... Ah, arrecadação de dinheiro do 

fundo de greve, que foi feita, quanto entrou na Volkswagen, quando entrou na Ford, na 

Mercedes e tudo mais, o problema das manifestações populares em substituição à greve 

geral, mostrando o grau de organização que eles tinha, e fala inclusive isso, que eles 

formaram aquela lista dos trabalhadores que são ativistas, são enviadas para todas as 
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empresas do Vale do Paraíba, onde eles fazem uma checagem sistemática para impedir que 

os trabalhadores entrem. 

 

 

A SRA. A SRA. DENISE ASSIS – Isso é de que ano? 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – 1983. 

 

 

A SRA. A SRA. DENISE ASSIS – Se me permite uma observação.  

Eu pesquiso indistintamente de 1964 em diante, principalmente porque na busca dos 

desaparecidos você entra em vários assuntos, e eu percebo que essa arapongagem de 1978, 

1979 para frente se profissionaliza de uma maneira assustadora. Ela é muito mais eficiente, 

detalhada, ela vai se aprimorando, e isso o seu documento mostra, é muito interessante ver 

isso. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Isso, e bem focado nos problemas dos trabalhadores. 

Eles têm uma preocupação, e isso tem a ver com... 

 

 

A SRA. – Todas as assembleias eles estão presentes, relatórios minuciosos. 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Até hoje. Abre esse. Consegue? Então veja aquele 

outra... 

 

 

O SR. – Só uma curiosidade, a minha presidente da Câmara de São José hoje e o 

Carlinhos Almeida prefeito, esposo dela. 
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O SR. AMÉRICO GOMES – Exatamente. Não, é interessante... Dá para fechar aí, 

ou travou?  

Esse trabalho que a gente fez, inclusive lá em São José, eles foram ao sindicato e 

buscaram as fichas de todos os sócios do sindicato. Então, nós encontramos a ficha do 

Ernesto Gradella, do Zé Luis, também está a ficha dele, tudo dentro dos arquivos do SNI, 

que eles checavam todo mundo e classificava quem era ativista.  

Da mesma forma na Petrobrás, é que ele não está conseguindo abrir, mas também 

estamos com muito arquivo da Petrobrás que foi aberto agora, nós conseguimos ter acesso, 

ainda não terminamos todo estudo que está sendo feito, mas, por exemplo, a Petrobrás 

entregava diretamente a ficha dos seus funcionários para o SNI.  

Eles tinham um departamento que cuidava do problema da segurança interna e 

entregava a ficha diretamente para o CNI. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Um aparte. O SNI funcionou dentro do prédio da 

Petrobrás e, desde os primeiros minutos, essa movimentação da Petrobrás foi dessa 

maneira, porque eu tenho em meu poder uma lista de 3.200 nomes já no dia 2 de abril, que 

a Petrobrás entregou, de trabalhadores que seriam afastados... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O meu pai deve ser um deles. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Por motivos ideológicos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A SI da Petrobrás era uma das mais ativas, né? 
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O SR. AMÉRICO GOMES – Mais ativas.  

Bom, nós temos várias fichas que mostram a ligação das empresas, a Cofap 

mandava dados diretamente para a SNI, para o DOPs, a Volkswagen entregava lista dos 

funcionários... Acho que a gente tem que continuar esse estudo para completar isso para 

mostrar e solidificar bem essa ligação que eles tinham, porque é isso, beneficiavam... O 

companheiro falou das construtoras, que servia para eles todos esse problema da 

perseguição aos trabalhadores. O regime de repressão aos trabalhadores, de falta de 

organização, beneficia exatamente a patronal, e eles têm lucro e ganham dinheiro com isso. 

A última coisa que eu queria fazer e a seguinte, entregar tanto para o Adriano como 

para a Dra. Rosa uma denúncia que a gente pegou lá na Comissão da Verdade do Sindicato 

dos Petroleiros de Sergipe e Alagoas, que uma área da Petrobrás foi usada para se torturar 

ativistas e militantes do movimento, a área do tabuleiro.  

Os irmãos do Mário Agra, hoje presidente acho que do PSOL de Alagoas, foram 

torturados nessa área. Então seria importante a gente prosseguir nessa investigação, saber 

como isso ocorreu, porque nós temos depoimento... depois o cara virou, inclusive, chefe da 

segurança da Petrobrás lá da região, mas na época ele era funcionário da segurança, e ele 

falou que viu os carros entrarem, que o pessoal entrava encapuzado, tinha um galpão lá no 

fundo que eles usavam para torturar, ninguém podia chegar no galpão, saía, era todo um 

clima na área. E depois o Mário Agra disse que os irmãos dele foram para lá de fato. Então 

tinha que ver isso, quem estava na direção da empresa, quem autorizou esse tipo de coisa, 

como foram as relações, acho que era uma coisa que a gente devia fazer. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma coisa que eu acho que seria importante, para a gente 

complementar isso que o Américo está falando, a análise sobre a repressão ao movimento 

sindical e de trabalhadores em geral começou agora. A gente não pode esquecer isso. Isso 

não é uma coisa que historicamente tenha acontecido.  

Tem essa análise que vocês fazem sobre empresas, mas a repressão aos 

trabalhadores e ao movimento sindical começou com a Comissão da Verdade agora. Isso 

não é uma coisa muito levada a sério. E agora que a gente está começando tem que se ir a 

fundo até a última informação que se possa levantar com certeza. 
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O SR. AMÉRICO GOMES – Após a realização de greves e... esse relatório é do 

SNI. Após a realização de greves em diferentes indústrias... Ah, é do Ministério da 

Aeronáutica. Após a realização de greves em diferentes indústrias, são relacionadas pelas 

firmas os ativistas que se destacam durante a greve. As relações são passadas de uma para 

outra indústria, e cabe a decisão à empresa que recebeu admitir ou não o ativista 

relacionado. A prática descrita acabou deixando desempregados ativistas e militantes 

 

 

O SR.– Eles estão falando, né? 

 

 

O SR. AMÉRICO GOMES – Eles estão falando. Isso, em 1975. “Existe um 

Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba, que foi criado pela indústria, e 

congrega indústria da região do vale, algumas de São Paulo e outras regiões. Frequentam 

como convidados, integrantes de diversos órgãos de informação, Exército, Marinha, 

Aeronáutica, Polícia Federal e Estadual. O Cecose tem por hábito reunir-se mensalmente 

em locais com a finalidade de trocar dados de segurança patrimonial e industrial. Em uma 

das reuniões foi exibido o filme citado no recorte do jornal anexo, que versa sobre a 

situação de grevistas na General Motors”. 

Então é uma matéria do Luís Paulo, o Luís Paulo esteve preso, foi militante do 

PCdoB, torturado e tudo mais, depois foi vereador, lá em São José dos Campos, eplo 

PMDB, e ele denuncia as demissões que estão sendo feitas após o movimento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Duas semanas atrás a gente ouviu aqui na Comissão um 

escrivão de polícia, que tem aí, o Aurélio Lopes, e ele falou com todas as letras que o 

presidente da General Motors veio ao Brasil, fez uma visita ao Dops e ao DOI-CODI. 

Então, não é talvez. Ele, como funcionário, como escrivão, descreve essa visita lá. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Só para ampliar um pouquinho a sua fala, nesse período 

de 1979, 1980, imediatamente após a Anistia, quando os ex-exilados começaram a voltar, 

correu na imprensa uma lista negra nesse sentido, de quem era quem, quem podia ou não 

empregar, e tem a ver com isso que você está apresentando. 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Adriano. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Marlon Weichert. 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Lá na Comissão de Anistia, da qual 

eu participo há um anos, em diversos processos há juntada de listas negras da indústria, de 

vários setores. Eu lembro de Minas, tem vários processos com listas negras, que inclusive 

são fundamentos para, eventualmente, concessão de indenização. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já estão disponibilizados? 

 

 

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Não sei se isso está de forma 

organizada, porque os processos estão sendo digitalizados, agora não sei se há um 

levantamento que permita pescar isso, teria que conversar com a assessoria da comissão. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Vocês estão salvando 

esses arquivos do Américo? Obrigado Dr. Marlon. 
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O SR. AMÉRICO GOMES – Não, só comentar isso, que inclusive, na verdade, 

esses documentos todos nós conseguimos a partir dos processos da Comissão de Anistia, 

porque a gente tinha uma série de ativistas e uma série de militantes, porque lá nós é que 

temos que provar que fomos perseguidos.  

Então, a gente acessava os documentos, a gente começou a ver era interessante 

porque todo mundo falava o seguinte, tem coisa que eu nem lembrava mais, o cara foi preso 

em tal greve não sei onde, o cara fala, é mesmo, estive preso, nem lembrava. Vai passando 

o tempo você vai esquecendo as coisas, se foi várias vezes, então. E aí, é uma fonte de 

informação muito grande, que a gente tem por causa disso. Agora, estamos vendo se a 

gente vai fechando tudo isso num trabalho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom, agora o Neto, né, 

para concluir? 

 

 

 O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, o Américo e eu estamos fazendo o encontro 

das águas desde janeiro não conseguimos ainda, para juntar o que a gente tem. Nossa vida 

tem atrapalhado a gente a fazer isso. Vocês já almoçaram, mas a gente providenciou um 

segundo almoço que está disponível, assim que interromper a gente vai, tem um lauto 

lanche ali. Lauto é de “l” “auto”, “o auto lanche”. 

A segunda coisa, aí para os palestrantes convidados, a gente foi, ajustando o foco, a 

Dra. Rosa fez as questões, e a Denise teve que reescrever um texto ontem à noite, acho, 

não, anteontem à noite, então, realmente, viu Adriano, muitas coisas foram feitas de última 

hora porque nós precisávamos de autorização para podar na gráfica, nós precisávamos ter 

garantia do lanche, a comissão não conseguiu dar passagem para o Pedro, tive que ir atrás 

do... Tem gente viajando sem diária. Então são pequenos problemas, então a gente monta as 

coisas como a gente consegue. Mas acho que está mais ou menos... fora algum ou outro 

problema. 

Esse livro aqui talvez seja o melhor livro sobre a relação da ditadura argentina com 

as empresas, do Verbitsky. A gente comprou alguns, mas sem autorização dele a gente fez 
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cópia, eu acho que não vai ter nenhum problema comercial com isso, até porque no Brasil 

vai vender pouco livro em espanhol, mas a editora é a Siglo Veintiuno, então não dá para 

brincar com isso. Mas conseguimos para esse encontro trazer a parte das empresas. Os 

palestrantes ganharam, mas os outros custam 15 reais, é o único jeito de recuperar o 

dinheiro, que é o preço mais ou menos de fazer a ediçãozinha. Mas ele está todo 

digitalizado já e dividimos por temas, esse tema é o tema das empresas. Eu vou ler só o 

índice, que é de arrepiar. 

“Desaparecimentos a pedido de empresas”. Só o título é de arrepiar, e aqui tem o 

nome de algumas empresas.  

Tem uma parte também das câmaras empresariais, tem a parte dos advogados, tem a 

parte da Igreja, e tem o que o Verbitsky e o Bohoslavsky chamam de agenda do trabalho, 

que é uma coisa que nós vamos ter que criar para nós também, que é uma agenda do 

trabalho para enfrentar essa massa de coisa que nós estamos buscando. Então, quem quiser 

já pode levar esse livro hoje, está aqui, tem para todo mundo, tem uns 50, acho, fizemos 

para hoje. 

Foi muito bom o Américo falar porque no GT dos trabalhadores, e a gente tinha 

percebido isso no projeto Memória da Oposição Metalúrgica, a gente não tem dados 

espetaculares para apresentar. Os nossos mortos já são conhecidos, no nosso caso nós 

temos quatro mortos metalúrgicos em São Paulo, quatro assassinados na verdade.  

Nós não temos... tem coisa assim, nós não tínhamos uma foto do Hirata desfigurado 

pela tortura, achamos. Mas a gente está muito preocupada de dizer com a máquina 

funcionava.  

Eu acho que esse negócio do Américo é muito bom, porque ele mostra a máquina. 

Porque o problema nosso não é o espetáculo, nós não temos nada novo, o que tem de novo, 

é as pessoas entenderem que tinha uma máquina diária de ferrar com os trabalhadores, 

ponto.  

Então, o que eu vou mostrar aqui é um pouco nesse sentido, são algumas coisinhas 

que a gente tem da relação das empresas e alguns mecanismos de controle da repressão e a 

relação com as empresas. 
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Para começar, eu queria dizer o seguinte. Aqui poderia falar ainda o pessoal de 

Osasco, que tem muito material, a Cristiane está doente, ficou bem doente ontem, pediu mil 

desculpas, não conseguiu vir.  

E a gente tem uma troca de documentos, e esse documento que está aqui, no 

caderninho amarelo, não está ali por respeito a Osasco porque eles iam apresentar, então 

ficou com eles para apresentar essa parte, eles não puderam vir, mas esse primeiro 

documento aqui da Cobrasma, eu acho que é muito interessante porque ele é de 1965. A 

Cobrasma apresenta o chefe de segurança, o Tinoco, que era o cara do Dops na época, pede 

informação sobre 18 pessoas, 1965, insisto. Desses 18, quatro vão ser diretores em 1968 e 

dois da Comissão de Fábrica.  

Então, a pergunta, está dentro das três ou quatro perguntas que a Dra. Rosa mandou, 

o quanto o mecanismo foi aperfeiçoado. Ele existia já, antes do governo militar, e o 

torniquete foi apertando, ou profissionalizando, como a Denise falou. 

Mas em 1965 a barra já... Por que esse pessoal não foi demitido? Porque eles eram 

da Comissão dos 10 da greve de 1963. Então, eles tinham uma estabilidade, uma relação 

meio ambígua com a empresa, mas tinha a estabilidade.  

Bom, o resto está em power point. Esse é da Cobrasma. Vamos lá nos outros, vamos 

lá para o nosso, a apresentação inteira. 

Isso aí é a greve de 1979 nossa, isso é história, só para ficar bonito.  

Então, essa é a empresa da zona leste, como ela entrega a liderança ao Dops? Ela 

não só... Aí, esse pequenininho que a ficha que nós locamos do Arquivo do estado, olha o 

que o cara diz: “O Sr. Fontana alegou ser o agitador e inventor do movimento, o nome dos 

companheiros, segue em anexo fichas pessoais, fornecido pela própria Tecnoforjas”. Isso é 

coisa da repressão, então a ficha dos companheiros lá.  

Vamos lá, vamos acelerar, Milena. 

Lista negra do ABC, negra entre aspas, porque o politicamente correto é não falar 

negra mais. Vermelha é que não é, né? Tudo bem, vamos em frente. Não, que a Sueli me 

deu uma bronca esses dias: “Como você fala que é lista negra?”. Na época era negra, ficou 

branca, sei lá. 

Mas, vamos lá, a empresa era democrática. Não, volta na lista do ABC. Essa lista 

deveria ser trazida pelos companheiros da AMA-A/ABC, que não compareceram. Eles 
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foram convidados ontem à tarde, não vieram, e teve eleição na sexta, vamos ver como vai 

ficar. A Scania é uma empresa democrática, na Suécia, tá vendo, é a primeira da lista lá. 

Então, essa também foi conseguida graças ao companheiro Elias Stein, que estava na 

Toshiba na época, que é até diretor nosso lá no Iep, que é um cara muito conhecido no 

ABC, da Comissão dos 16, na greve do Lula lá preso, puxou e aí vieram... Importante ali o 

seguinte, as empresas deram o endereço pessoal dos militantes suspeitos, são 400 e poucos 

nomes, a seção que o cara trabalhava, e às vezes a ocupação dele. Não é brincadeira essa 

história não, mas vamos em frente. 

Vigilância no sindicato. Aí são relatório, só para saber né de (ininteligível, 3h24) do 

Dops, eleições sindicais lá. Dentro do sindicato, vigilância dentro do sindicato. Então, ali é 

uma vez que nós conseguimos identificar uns caras que eram meio (ininteligível, 3h24) e 

expulsamos da assembleia do sindicato, mas isso é 1979. Então, aí é uma reunião muito 

engraçada porque tinha quatro pessoas e um, era policial. Ele fala que estavam o nome de 

três, não dá o nome dele. Uma reunião pequenininha na Vila carioca, lá onde o Lula foi 

criado aqui na Mooca, e ele dá os nomes das três pessoas que estavam na reunião, e o cara 

que era clandestino, que é o cara da polícia. Para mostrar o nível de controle, tá? Vamos lá. 

Eleição DRT/Dops. Agora vamos entrar aqui para ver como o estado funcionava. 

Então, a DRT, na eleição dos têxteis, em 1975, pede o nome das pessoas se elas querem ser 

candidatas. Agora, imagina, a DRT perguntar ao DOPS se os caras não têm problema. É o 

estado dizendo, “Aí, Marlon, você que vai dizer quanto que isso aí vale juridicamente”, 

quer dizer, o cara é impedido, por uma informação clandestina, secreta, que ele não pode 

ser candidato ao sindicato, é impedimento de atividade sindical. 

 Empresa/Polícia Federal. Essa empresa foi falida, mais ou menos obrigatoriamente, 

para a Alstom entrar. É a (ininteligível 3h25) de Santo Amaro, que é uma baita empresa de 

alta tecnologia, os melhores profissionais de Santo Amaro, ela foi sendo... para entrar a 

Alstom com os rolos com o metrô aqui.  

Mas, é muito interessante, com a greve que fizemos lá, olha que incrível, a empresa 

pede à Polícia Federal que a Justiça vai demorar ainda quatro dias para julgar a greve, então 

eles pedem que a polícia venha desocupar a fábrica, que eles estão com pressa. É isso, o 

resumo daquela correspondência ali. Quer dizer, a justiça da época deles vai julgar, mas 

demora muito, quatro dias ainda para julgar, e vai naturalmente acabar com essa bagunça 
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aqui, porque a empresa estava parada e foi um acampamento na porta da fábrica. Mas 

vamos lá. 

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS – Assinado pelo presidente. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Ah, sim, da empresa. E são suíços, são democráticos 

também, não sei se lavar mais branco do Jean (ininteligível, 3h26), né? 

Bom, a (ininteligível. 3h26). É muito interessante, porque são cinco pessoas 

conhecidas, uma está aqui na sala, que é o Salvador ali, é filho do pessoal do Dops, vocês 

podem ver que não são pessoas, realmente, muito simpáticas. Não sei se foram presos pela 

aparência, mas... Tinha uns aí que tinha cartão fidelidade, é verdade. Mas, é interessante 

que é o documento seguinte que é a (ininteligível 3h26m), né?  

A pessoa tinha que voltar toda segunda-feira para assinar. Saía, mas você vai 

explicar ao seu patrão que você vai toda segunda visitar a mãe doente? Quer dizer. Eu estou 

insistindo um pouco em todo mecanismo de controle que acaba beneficiando o capital. É só 

para mostrar a coisa né. Que mais que temos? 

O Hirata. É interessante isso aqui, porque a gente achou essa foto, que é uma foto 

meio ruim, ele muito bonito ali, foto de estudante brincando, chifrinho, tal, em seguida, é 

uma foto... tem o laudo dele, que é um laudo, todos os médicos que viram é uma coisa 

absurda, as conclusões que o cara não morreu de tortura... O laudo mostra que o cara estava 

com tudo estragado por traumas violentos. Mas, eu trouxe a foto por quê? Porque nós, 

gente, estamos pesquisando pouco. Essa foto estava lá no Arquivo do Estado por 20 e 

tantos anos, ninguém pegou essa foto lá. Tinha? Ah, desculpa, não sabia desculpa. 

Continua. Mas nós não tínhamos. 

Uma coisa simples, o Santo Dias vigiado, uma coisa pequena, né... Está você aí de 

novo, Salvador... Lá com Dom Paulo (ininteligível, 3h28), onde foi assassinado o Nelson 

Pereira, não é isso? Quer dizer, mas os caras estavam seguindo quase tudo, com o nome da 

empresa, etc, e tal. 
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O SR. SALVADOR PIRES – Me permita só introduzir uma questão, que é o 

seguinte. Esse quadro apontado aqui hoje, com a fala do Américo e a sua, dava a esses 

empresários uma situação de tanta segurança, tanta impunidade, que o chefe do DP da 

metalúrgica Alfa, fábrica de fogões, assassina um operário à queima-roupa, pelas costas, 

três tiros, numa discussão em que o operário foi cobrar o recebimento das suas horas extras 

produzidas. Na metalúrgica Alfa, o patrão, quando chamava determinados operários para 

uma conversa na sala, ele punha um revólver em cima da mesa.  

Então, vocês têm essas questões muito duras. 

Aí, Adriano Diogo, dá para entender um pouco a questão do Cássio Scatena, um 

discípulo da TFP... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Do CCC. 

 

 

O SR. SALVADOR PIRES – Do CCC. E eu tive um acompanhamento muito 

direto daquele processo ali todo, quando do assassinato do Nelson Pereira de Jesus, pela 

Frente nacional dos Trabalhadores, aqui fazer justiça com a atuação do Santo, que atuava, 

nesse caso atuou muito enquanto pastoral operária. 

Mas chama a atenção essa segurança da patronal, né, de que tinham garantias, de 

que a impunidade lhes garantiria. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou o Salvador. 

 

 

O SR. SALVADOR PIRES – Salvador Pires. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Grande Salvador. 
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A SRA. DENISE ASSIS – Eu vou pedir uma licença para contar uma historinha 

aqui sobre essa questão da impunidade, que quando o Pedro estava falando da questão da 

falta de segurança do trabalhador, o quanto era desimportante para os patrões, eu era 

estagiária Do “O Globo” em 1979, e fui fazer uma reportagem sobre a ausência de rede de 

proteção na frente de uma construção na rua Senador Vergueiro. 

Tinha sido instituída aquela semana a tal da rede e “O Globo” me mandou conferir 

nas construções e tinha um prédio na Senador que não tinha. E nós entramos, começamos a 

entrevistar os trabalhadores, veio, imediatamente, o gerente da obra e me deu ordem para 

subir junto com o fotógrafo para a sala dele, que a entrevista teria que ser com ele.  

E quando nós entramos, ele trancou a sala, tirou o revólver e botou em cima da 

mesa. Falou “agora faz as entrevistas que você quer fazer”. Aí eu falei, sim vou fazer. A 

entrevista que eu estou fazendo é sobre operários que sentem vertigem, o senhor pode 

chamar os operários? 

Aí, ele ficou meio desconcertado, abriu a porta e disse “então entrevista sobre 

vertigem”. Eu comecei a fazer uma entrevista sobre vertigem, aí ele se desconcertou, 

liberou a gente, mas o fotógrafo tinha feito a foto do revólver em cima da mesa e isso foi 

publicado, mas foi para que a gente não fizesse a matéria sobre a insegurança na empresa. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Aqui, essa lista é muito interessante porque, como a 

coisa funciona a favor da patronal.  

A nossa greve que o Santos foi assassinado, ele foi assassinado na terça. A greve foi 

decretada na Assembleia de sexta. No domingo foram presos, preventivamente, nós temos 

o nome de 334 presos. É muita gente presa, gente. Qualquer movimento, de qualquer 

categoria, em qualquer lugar do mundo que tem 334 lideranças presas é uma porrada, e a 

greve saiu.  

Porque tem dois dos acadêmicos dizendo que nós éramos porra louca, uns malucos, 

de termos feito essa greve. E que o Santos e o filme “Eles não usam Black Tie” é uma 

deformação, porque o próprio Ricardo Antunes, que era o consultor ideológico, na época, 
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do filme, confessa, vamos dizer assim, hoje, que eles fizeram aquele filme contra a 

oposição metalúrgica. 

Depois, a Lélia Abramo pediu desculpas por ter participado do filme, o Maurício 

Segall tem um artigo espetacular explicando o erro que foi aquele filme. Porque o filme 

começa dizendo “os metalúrgicos de São Paulo”, com a data. Então, clona as pessoas, é 

como se nós fôssemos responsáveis pelo assassinato do Santo Dias. É a nossa briga na 

época, não? Mas tudo bem. Não vamos fazer análise política aqui, eu só estou dizendo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O filme de quem é? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É do mesmo do São Bernardo. 

 

 

O SR. – Leon Hirszman. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É um grande cineasta. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – De “O ABC da Greve”. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – É um grande cineasta, tudo bem, mas a cabeça 

enviesada para os comissários políticos.  

Mas, é muito interessante que essa lista de 334 é uma lista negra natural, que nós 

obrigamos o sindicato a alugar sub-sedes, e eles foram, claro, se a greve vai ser segunda de 

madrugada, está todo mundo à noite para fazer a greve. Eles foram nas sub-sedes, pegaram 

todo mundo, prisão em massa.  
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E os relatos são impressionantes, que é Rota dando cavalo de pau, invadindo com 

toda violência possível e o Dops sem saber onde enfiar tanta gente presa, e a greve saiu. E 

esforço semelhante está sendo feito em Osasco para saber quantos, efetivamente, foram 

presos em Osasco, está uma dificuldade enorme. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não existe essa lista? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, não existe. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não se acha essa lista de jeito nenhum? 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Vai sair todos os nossos livros, em novembro, em 

não vai achar essa lista. Esse nem lembra o que é, volta um pouquinho.  

Ah, sim, dos 334, mas agora já arrumamos ela lá. Acabou? Então, gente, esses 

documentos todos estavam no Arquivo do estado.  

Eu queria falar uma coisa muito importante, porque as próprias centrais sindicais, 

que foram criadas a partir de 1983, elas não têm essa documentação, porque não é da vida 

delas, não é isso?  

Quando eu brinco do encontro das águas que a gente pode fazer lá com o pessoal da 

Conlutas, é porque nós éramos militantes na época e fomos juntando por necessidade disso, 

mas eu acho pouco, eu acho muito pouco material. A nossa lista começou com 43 caras 

nossos que tinham sido presos, não sabíamos o nome.  

A partir disso, fomos gerando esses documentos, que é pegar relatório... e alguns 

eliminamos, que tinha umas coisas de Diademas, coisas de Osasco, tinha de Pirelli de Santo 

André... 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Neto, deixa eu só te pedir uma coisa, são 13h15... 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Já vamos encerrar. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Estava previsto uma pausa e uma coletiva às 13h30, 

quer dizer, nós não vamos cumprir isso, a coletiva, nem sei se vai ter jornalistas aí. Pois é, 

tem, mas então vamos deixar essa reflexão para depois. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, não, só a última coisa, o seguinte, onde estão 

os documentos? Os documentos estão no SNI, no Arquivo Nacional, e do Arquivo do 

Estado. Tem que ter 20 pessoas para fazer isso, gente. Não temos hoje, ponto. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Nós seguimos depois. Como é que é, tem jornalista 

aí? Então nós vamos atrasar 15 minutos... Nós. 

 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não, eu estou propondo ficar aqui, a não ser que seja 

muita gente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos manter aqui gente, 

pelo amor de Deus. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Eu estou pensando numa coisa muito mais pedestre 

por causa do almoço. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – O almoço está aqui, oh, está tudo resolvido. 

 

 

*** 

- É feita uma pausa. 

*** 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, boa tarde. Antes de a 

gente retomar os trabalhos, queria fazer um, aviso, um convite. Não é bem um convite 

porque todo mundo aqui é partícipe, adulto e militante.  

É o seguinte, nós estamos fazendo um esforço aqui, a partir da Comissão Estadual 

da Verdade, da organização do ato que vai ocorrer lá na sede da Oban, do DOI-CODI, da 

delegacia da rua Tutoia com a Tomás Carvalhal, então está previsto um ato de duas horas 

de duração, que nós vamos tentar trazer, juntar todas as correntes de opinião e as formas 

dos grupos que reivindicam memória, verdade e justiça. 

Na abertura do ato, vai ser lido o manifesto que vai tentar expressar o sentimento 

das pessoas em relação àquele prédio, que foi recentemente tombado, dos 50 anos da 

ditadura, e depois vai ter uma série de... o Coral Luther King vai fazer uma apresentação, 

uma cantata brasileira, vai cantar “A Internacional”, enfim, vai ser uma coisa muito bonita 

e outros artistas vão contribuir. 

Não vai ser um ato, tipo, com vários oradores, a expressão, da unificação... Neto, só 

um minutinho, eu não te atrapalhei em nenhum momento, por favor, só um minuto, você 

sabe como este momento é importante. Desculpa falar ao microfone. 

Então, este ato do dia 31 de março é uma tentativa, e acredito que vai vingar, de 

fazer uma coisa forte, né. Os caras aí estão tentando chamar um ato para o dia 22, não sabe 

se a TFP, esses setores mais conservadores, alguns setores militares, e tal...  

Bom, enfim, é evidente que este ato precisa ter um bom quórum, um quórum 

qualificado, de gente representativa, gente da luta, gente que lutou, gente que luta, que 
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também vai expressar o repúdio a essas novas formas de repressão contra os movimentos 

sociais, contra os genocídios, enfim. 

Então, também, a gente tem claro que, embora o lugar não seja muito grande, se o 

ato não for consistente, esvaziado, pode sair um tiro no pé, né, quer dizer, a gente até 

imaginava que havia uma enorme agenda de atos, manifestações, mas não é o que temos 

visto, pelo contrário, até não fizemos no dia 1º de abril, que a gente achava que era o dia em 

que ia haver a maior concentração, puxamos para o dia 31, para segunda-feira, para não 

colidir, para todo mundo ter seu espaço, mas nós vamos tentar fazer desse um grande ato 

nacional lá no DOI-CODI. 

Além do número de pessoas que foi assassinada lá e torturada, lá se tornou o grande 

comandou nacional da repressão e esse trabalho que foi feito do tombamento do prédio 

pode haver também a revogação do decreto que o Maluf fez para ceder o prédio para o 

exército em plena semana, de 1979, da votação da Anistia. 

Bom, eu fiz essa introdução toda, né, para ver se nós, enquanto militantes organizados, no 

dia 31 às 10h da manhã, possamos mobilizar nossos companheiros, nossas bases e fazer um 

grande ato nacional contra a ditadura, contra a repressão, a favor do esclarecimento dos 

cadáveres que permanecem ocultos e pela punição aos torturadores.  

Você gostaria de dar um complementa, Ivan, por favor? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A única coisa que a gente precisa é o seguinte, botar o 

máximo de gente para a gente dar uma demonstração de que a sociedade organizada 

repudia o dia nacional da vergonha, que é o dia do Golpe, e também que a gente reforce a 

ideia de que aquele prédio que agora está tombado vire um memorial da luta contra a 

tortura e, principalmente, contra a ditadura. E aí é fundamental que cada sindicato, cada 

entidade assine o manifesto que vai ser lido lá, como o Adriano falou, não vai ter espaço 

para cada um fazer intervenção a partir da sua entidade, e sim uma declaração, um 

manifesto único, lido lá, assinado por todas as entidades. 

Então, era fundamental que, assim que for possível, todo mundo passe para nós 

aqui, que nós estamos centralizando, a adesão a esse manifesto e, principalmente, que leve 

gente lá, cada entidade leve o máximo de gente, para a gente fazer uma demonstração de 
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que nós estamos repudiando o Golpe e repudiamos, principalmente, a ditadura e a tortura 

que a ditadura fez, a tortura que ela fez, os assassinatos e desaparecimentos. 

Então, basicamente é isso. O que a gente está pedindo é adesão para estar presente e 

adesão para a assinatura desse manifesto. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Bom, é o seguinte, eu queria dizer que são duas 

horas da tarde e nós devemos um final para a nossa reunião, porque afinal hoje é sábado. 

(Risadas) 

Então, o que podemos por como limite para esta reunião, 16h30? Tem aqui uns 

cariocas que estão aqui que estão loucos pela tarde paulista, que é mais importante que a 

noite paulista, que é uma tarde de livrarias, né, de coisas, sei lá o quê. 

 

 

O SR. – Ainda mais se tiver garoa. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Exatamente. Vai ter, vai ter, porque tem chovido no 

fim da tarde há vários dias e é precedido de uma garoazinha. Mas, 16h30 está bem a gente 

pensar? Entre quatro horas indo, no máximo, até 16h30, ou 16h14, como está dizendo o 

Ivan aqui. De qualquer forma está previsto agora, vamos ter um debate, mas antes deste 

debate, tem dois pequenos vídeos de três minutos, que foram preparados para nos serem 

exibidos agora.  

Eu nem sei bem sobre o que eles são, mas devem ser adequados ao que nós estamos 

discutindo, e depois eu vou somente falar sobre o material que foi entregue a vocês e nós, 

então, iniciamos o debate. Então, Neto, pode providenciar os vídeos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

doutora. Como as pessoas, a maioria das pessoas que está na sala agora não esteve de 
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manhã, vamos fazer um pequeno resumo do que ocorreu de manhã, rapidinho, para as 

pessoas sabem sobre o que vai ser o debate. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Ah, sim, a ideia eram os dois vídeos, o resumo e o 

debate. Mas se você achar, a gente faz o resumo, os dois vídeos e o debate? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, eu vou usar a palavra, dá 

licença.  

Então, nós estamos continuando a audiência pública,  a 114ª audiência da Comissão 

da Verdade hoje, sobre o financiamento das empresas. Como a maioria das pessoas foi 

convidada para vir no período da tarde, vamos fazer uma breve síntese do que aconteceu de 

manhã. É sobre isso que nós vamos discutir à tarde. 

 Pela manhã, houve quatro apresentações, quatro temas, um apresentado pelo Dr. 

Marlon Alberto Weichert, procurador regional da República, que falou desde a questão da 

participação das empresas na segunda guerra mundial e a partir daí toda a legislação que 

foi desenvolvida sobre a participação das empresas no financiamento e manutenção de 

graves violações a direitos humanos, inclusive no período da ditadura brasileira. 

 Em seguida, falou o professor Jorge José de Melo, que é mestre em história social 

pela Universidade Federal Fluminense, cujo assunto da sua pesquisa, da sua tese, é sobre 

Boilesen, o empresário de ditadura, e a questão do empresariado paulista, a Oban, 

Operação Bandeirantes, de 1969 a 1971. 

Em seguida, falou a professora, a jornalista, perdão, jornalista, roteirista, pesquisadora 

Denise Assis, que falou sobre a construção do IPES, como foi preparada toda a 

desestabilização através da comunicação, dos grandes órgãos de comunicação e, 

finalmente, como é que o IPES, inclusive, participou das ações armadas, da manutenção 

das companhias, do financiamento do Golpe e, depois da continuidade do golpe, a 

formação SNI. 

Em seguida, o Pedro Henrique Pedreira Campos, que é professor de política externa 

brasileira, do Departamento de História e Relações Internacionais da UFRJ, que falou a 
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respeito da ditadura dos empreiteiros, das grandes empreiteiras da construção civil, as 

empresas nacionais da construção pesada, suas formas associativas e o Estado ditatorial 

brasileiro. 

Então, pela manhã houve a apresentação desses quatro.  

Em seguida, o companheiro Américo Gomes, do Grupo da Memória da 

Convergência Socialista, apresentou o trabalho de como o houve a perseguição e o 

financiamento, através das multinacionais, das empresas do setor do petróleo e da própria 

Petrobrás, a perseguição, as listas. 

E, finalmente, o Sebastião Neto, que é o coordenador do Grupo 13, dos 

trabalhadores, apresentou o seu trabalho, da oposição sindical metalúrgica, das chamadas 

listas produzidas pelo patronato para demissão prisão e tortura dos trabalhadores. Então, 

foram essas seis questões abordadas de manhã e agora a Denise Assis trouxe um material 

recuperado por ela, de cerca de 14 filmes, e ela apresentou um deles, que dizia sobre a 

participação do IPES. 

Então, agora à tarde, nós vamos debater... E só, praticamente, foram feitas as 

apresentações, uma ou outra pergunta bem pontual, e agora, embora o Dr. Marlon Alberto 

Weichert tenha se retirado, estão aqui presentes o professor Jorge José de Melo, o Pedro 

Henrique, a Denise Assis, o próprio Américo Gomes, Américo Astuto, e o Sebastião Neto. 

Então, agora, nessa parte da tarde, eu também registro a presença do jornalista, 

representando a Comissão Municipal, Ivo Patarra, esse é o presidente, Gilberto Natalini, da 

Comissão Municipal da Verdade Vladimir Herzog, da Câmara Municipal de São Paulo. O 

padre Jaime também mandou um convite porque eles vão fazer uma sessão lá na Comissão 

Municipal da Verdade Vladimir Herzog, lá na zona sul, dia 29 de março, às 15h, lá na 

Sociedade Santos Mártires, homenagem ao Santo Dias da Silva e a descomemoração do 

golpe.   

Nada mais, vamos retomar então? Dra. Rosa Cardoso. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Vamos, então, fazer o seguinte, vamos ver os dois 

vídeos, depois eu um minuto, dois minutos, e nós abrimos o debate. Realmente foi muito 

oportuna a sua intervenção, porque eu não faria uma recapitulação, assim, do nome de cada 
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um, mas isso é importante porque tem pessoas que não estavam aqui na parte da manhã, e 

tiveram a notícia mais organizada, mais formalizada do que aconteceu. 

 Então, esses dois vídeos, eu não entendi, não são os vídeos que... 

 

 

O SR. – Não, não, é um vídeo daquele carcereiro que fala do DOI-CODI e do Ivan, 

falando um pouco... DOI-CODI e empresários, dois videozinhos. Um do Estadão, aquele 

que está você e o Américo... Não tem direito autoral, tá? E uso de imagem. 

 

 

*** 

 

- É feita a exibição do vídeo 

 

*** 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse é um escrivão do DOPS que foi cedido ao DOI-

CODI, ele trabalhou lá durante cinco anos e meio. Ele relata duas coisas: que no prédio do 

DOPS, embaixo do prédio tinha um estande de tiros, cujo revestimento de aço, para receber 

as balas e não furar, obviamente, foi feito pela Cofres Bernardino e que o revestimento 

acústico e o tampão para os ouvidos de quem praticava e dos instrutores tinham sido 

doados pela General Motors. 

Num segundo momento desse depoimento dele, ele diz que o presidente da General 

Motors veio a São Paulo, foi visitar o DOPS e depois foi visitar o DOI-CODI.  

E a gente perguntou para ele: “Mas isso era normal?”.  

Ele falou: “Sim, a gente tinha a visita de empresários e a comida, por exemplo, era 

do Grupo Ultra. A gente recebia uma caixinha, que era um por fora, os militares recebiam 

não sei onde, mas nós, civis, recebíamos dentro da Secretaria de Segurança, no gabinete do 

secretário. Era uma lista que tinha um valor que era à parte, não era uma coisa oficial, a 

gente recebia por fora esse dinheiro”. 
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Então, esse cidadão dá o depoimento com a tranquilidade e as informações, 

absolutamente, batendo com tudo o que a gente sempre soube. Que o Grupo Ultra fornecia 

a comida para os oficiais e para os soldados, que iam lá comumente os empresários, então, 

ele confirmou tudo isso. E agora nesse trecho do depoimento ele fala da Cofres Bernardino 

doando o aço, que fazia o revestimento para proteger dos tiros, e a proteção acústica dada 

pela General Motors. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Podemos, então, passar a parte dos debates? Quer 

falar?  

 

 

O SR. – Me deixa só dar um recado antes? Essa fichinha que vocês receberam, 

rosa, tentem localizar com vocês, porque quem estava de manhã ouviu e quem está agora à 

tarde vai ouvir um pouco. 

 

 

O SR. – A minha eu já preenchi. 

 

 

O SR. – Não, o que vocês podem acrescentar, por favor, isso aqui é para devolver 

para a gente. Quem puder devolver, tiver o que falar, tudo bem? Bem importante para nós 

isso aqui. 

 

 

O SR. – Posso agora? Quantos minutos eu tenho para falar? 

 

 

O SR. – Três. 
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O SR. – Não. Você está de brincadeira. Você dá para um sindicalista três minutos, é 

igual assassinar o sujeito, só um pouquinho para não matar o Geraldo. O Geraldo, eu devia 

ter citado antes, é um trabalhador na Comissão da Verdade do Rio de Janeiro, fundador da 

CUT, presidente da CUT e dos metroviários. Negro, senador. Teve a Benedita antes, né? 

Então, seguinte, Geraldo, você não pode criar um padrão para todo mundo falar 

igual a você, temos até as quatro horas para terminar. Você tem mais tempo porque você 

tem direitos históricos, entendeu? Mas não pode criar um padrão, não ache que todo mundo 

aqui é Geraldo Cândido não.  

 

O SR. GERALDO CÂNDIDO – Olha só, pelo seguinte, porque, de repente, num 

debate como esse, nós temos ainda mais ou menos duas horas, podia ser cinco minutos, eu 

acho. 

 Tá bom, então não vou me estender muito não porque eu não sou egoísta de querer 

falar o tempo todo sozinho. Bom, então você já me apresentou assim parcialmente, eu vou 

me apresentar.  

Eu sou Geraldo Cândido, sou ex-operário metalúrgico, naval, metroviário, já 

aposentado. Sindicalista, de muitos anos de luta, e, atualmente, estou mesmo na Comissão 

Estadual da Verdade. Estou também diretor da Associação Nacional dos Ex-Presos 

Anistiados Políticos. 

Então, na parte da manhã foi feita uma apresentação por parte de alguns pesquisadores, um 

tema muito importante para nós, que trata dos trabalhadores. O Golpe militar, o apoio dado 

ao Golpe civil, militar e empresarial, e a luta dos trabalhadores, quer dizer, a perseguição a 

que foram submetidos nas fábricas e ainda são até hoje.  

Essa história mudou um pouco, mas ainda continua existindo. É a mesma história 

da repressão, polícia militar, civil, a repressão não mudou muito. Está aí o resquício da 

ditadura. 

 Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, o Estado onde eu vivo, lá a polícia é uma das 

mais violentas do Brasil, mata é diariamente, sequestra, mata, as coisas não mudaram 

muito. Nós temos um exemplo agora do Amarildo, que um dos desaparecidos. Até hoje, 

pegaram o cidadão na comunidade, torturaram, mataram e sumiram com o corpo do 

cidadão.  
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Então, é preciso que essas coisas sejam debatidas também, ela está no bojo da 

discussão. Então, a questão dos trabalhadores e do Golpe militar, e aí eu posso falar um 

pouco porque à época eu era militante, já naquele período, jovem operário, militante 

nordestino, mas estava na luta. E participei, no dia 13 de março do comício histórico da 

Central do Brasil, o comício da reforma de base, nós participamos. 

 E depois, quando veio o Golpe militar, nós já sabíamos que a barra ia pesar para o 

lado dos trabalhadores, porque aos sindicatos eram a maior organização que dava apoio ao 

governo Goulart, organização de base, que defendia as reformas de base, o apoio estava 

nos sindicatos. O comício da central no dia 13 de março, com mais ou menos 200 mil 

trabalhadores e estudantes, os sindicatos que mobilizaram e levaram para lá. 

Aí, quando os milicos deram o Golpe caíram dentro dos sindicatos. Os sindicatos, 

em sua maioria, tiveram as suas direções afastadas, presas, torturadas, assassinadas, enfim. 

Fizeram um (ininteligível, 36m54s) em cima dos trabalhadores dos sindicatos, além de 

quebrar o patrimônio dos sindicatos.  

Eles entravam nos sindicatos para quebrar tudo. Fizeram isso em vários sindicatos 

do Rio de Janeiro, o sindicato dos bancários foi um deles, o sindicato dos metalúrgicos, que 

bancou a questão do levante dos marinheiros. Quer dizer, os militares estavam com ódio 

dos metalúrgicos. 

Quando eles deram o golpe, foram ao sindicato para destruir. Fizeram isso com o 

sindicato dos operários navais de Niterói. O sindicato dos operários navais era um sindicato 

histórico, que em 1963, quando eles quiseram fazer um congresso de apoio à Revolução 

Cubana, o Carlos Lacerda, que era o governador, proibiu o congresso no Rio de Janeiro.  

O sindicato dos trabalhadores navais fez o congresso lá no sindicato, congresso 

latino-americano em apoio à Revolução Cubana. Era o sindicato que ia o Brizola, nas 

assembleias, o Luís Carlos Prestes ia às assembleias do sindicato. Trouxeram a Dolores de 

(ininteligível, 37m56s a 37m59s) para o sindicato dos operários navais. 

Mas, quando deram o Golpe, foram todos para o Caio Martins, em Niterói, preso e 

torturado o Caio Martins. O sindicato também foi todo quebrado.  

Eu estive lá numa assembleia na última vez, até que o Vitor também, que é 

assessor, estava lá também, uma senhora que estava lá, já com 78 anos, foi lá e falou 

conosco, mostrou na cabeça dela a cicatriz que levou uma cacetada do cara do exército, que 
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a fez levar 18 pontos na cabeça. E o marido dela e o Caio Martins foram torturados e quase 

morrem sob tortura.  

Então, a classe trabalhadora em geral sofreu muito com o golpe. Os militares deram 

esse Golpe para atender a reivindicações, todo mundo sabe, do empresariado, e os 

trabalhadores pagaram a história. 

Eu vou resumir, porque não quero tomar muito tempo, mas em relação ao Rio de 

Janeiro, nós, enquanto membros da Comissão Estadual da Verdade, temos o nosso GT 

sindical.  

O companheiro Vitor, que é assessor nosso, está aqui presente, estamos fazendo um 

trabalho, justamente, visando essa questão dos sindicatos, fazer um levantamento do que 

ocorreu naquele período, os sindicatos sofrendo intervenção, os sindicalistas que foram 

presos, os sindicalistas que estão desaparecidos até hoje, os familiares dos militantes que 

foram mortos, mas os familiares estão aí.  

Então, nós temos feito um trabalho nesse sentido. Temos realizado audiências 

públicas nos sindicatos, trazendo os sindicalistas que foram presos e torturados para fazer o 

depoimento, o testemunho da verdade.  

Fizemos em vários sindicatos. Iremos às comissões internas, porque é importante 

que cada sindicato tenha a sua comissão, que possa fazer os levantamentos, os próprios 

trabalhadores da categoria fazer o levantamento de quais são os companheiros que foram 

presos, torturados e desaparecidos. Então, acho que isso é um trabalho importante. 

Nós temos dificuldade, por exemplo... E tem uma reivindicação, conseguimos abrir 

os arquivos da CSN, da siderúrgica, e até hoje não conseguimos, eles não permitiram. Já 

foi feito o ofício, a Comissão Municipal de Volta Redonda já encaminhou um ofício para a 

CSN, mas eles não autorizaram o acesso aos arquivos da CSN.  

Tem algumas empresas que são estratégicas nessa questão.  

Por exemplo, a FNM, Fábrica Nacional de Motores, que agora é a Fiat, também tem 

uma história interessante. Naquele período, houve uma luta lá na FNM, lá em Xerém, o 

Partido Comunista era muito forte, tinha uma quantidade enorme de militantes, e lá a 

ditadura passou violentamente lá na FNM. É uma empresa que nos arquivos deve ter muita 

história. 
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Então, CSN, FNM e Petrobrás já foi conseguido. A Comissão Nacional, a CNV, já 

conseguiu. Mas, enfim, essa é uma luta que nós temos para trazer à tona todas essas 

questões. Essa pesquisa que foi feita, em relação às empresas que apoiaram o golpe, que na 

parte da manhã foi apresentado aqui, é uma parte dessa história, mas tem muita coisa ainda 

para ser vista, tem muitas coisas ainda. 

Apesar de o nosso tempo ser pouco, porque as nossas comissões, a nacional e a 

estadual, foram criadas com morte anunciada e isso é um problema, nós sabemos que nossa 

vida é curta.  

Mas, de qualquer maneira, nós temos que aproveitar esse período para fazer um 

trabalho, aprofundar a pesquisa, todos os levantamentos, fazer audiências públicas, tomar 

os testemunhos da verdade. 

Inclusive, lá no Rio de Janeiro nós já convocamos vários milicos para depor em 

audiência pública, ele até nem vão, aí mandam advogado, enfim, mas nós convocamos. E, 

inclusive, nós conseguimos um negócio importante, que foi um milico velho de 80 e tantos 

anos que deu para nós a informação sobre a farsa do Rubens Paiva.  

Porque os milicos disseram que o Rubens Paiva tinha sido levado para outro local e 

que um comando armado interceptou o carro da repressão, resgatou o Rubens Paiva e 

queimou o carro. Quer dizer, isso nunca existiu, e o coronel velho falou para nós, contou a 

história. Aí foi feito tanto o depoimento, foi apresentado até na Rede Globo, quer dizer, 

uma farsa enorme dos militares e nós desmascaramos, e quando a imprensa procurou ele 

para falar, eles não falaram nada, eles se negaram a dizer qualquer coisa. Ele não tinha o 

que falar.  

Aí o pessoal pergunta: a farsa foi desmontada, e aí? Eles não quiseram nem assunto, 

não fizeram comentário. Então, é esse o nosso trabalho. Eu vou, então, encerrar, mas acho 

que é isso.  

Na Comissão Estadual nós estamos criando as comissões municipais, criamos 

comissão municipal de Niterói, de Macaé, onde tem um estádio de futebol, que no dia do 

Golpe de 1964, foram para esse estádio 180 trabalhadores ferroviários presos, e o Caio 

Martins ficou com mais de mil presos.  

Depois no Caio Martins não cabia mais gente, aí mandaram para um local da rede 

ferroviária que funcionou como presídio.  
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Além da Ilha das Flores e outros locais onde foram feitas prisões. Isso em 1964, os 

locais de prisão e tortura dos trabalhadores.  

Então, encerrei a minha parte, Neto, obrigada pela concessão do tempo. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Bom, é o seguinte, eu queria dizer primeiro a vocês 

que as exposições de hoje, feitas durante a manhã, estão contidas, estão resumidas num... 

É, de manhã houve o trabalho de um grupo de estudos, um primeiro encontro, uma 

primeira aproximação desse tema, que é a relação entre as empresas e o aparelho de 

Estado, as empresas e a preparação do golpe, e que nós procuramos construir aqui um 

painel que vinha desde a a preparação do Golpe militar, onde nós procuramos acentuar, 

mostrar, porque se tanto fala hoje que esse Golpe foi civil-militar e não um Golpe militar. 

 Porque, efetivamente, foi um Golpe construído por empresas, foi uma ação da 

classe empresarial, mas não de todas as empresas, né. Como nós mostramos aqui também, 

havia desde a década de 1950, desde o governo de Juscelino, a formação de um grupo 

empresarial multinacional muito representativo aqui, aliado também a um capital associado 

a eles, também com muitos interesses no crescimento desse grupo multinacional e esse 

crescimento os favorecia.  

Esses grupos que terminaram... as pesquisas anteriores a 1964 demonstram que eles 

tinham supremacia financeira, eram grupos multibilionários, eram grupos bilionários, esses 

associados. Eles percebem essa contradição que existe. Ora, nós, economicamente, temos a 

supremacia e estamos vendo aí um governo que está atuando contra nós, perigosamente, 

nos colocando numa situação de muito risco. 

Essa contradição era insustentável. O que nós vamos fazer? Eles começam 

preparando projetos, querendo outro tipo de intervenção e quando João Goulart assume, 

eles decidem... É, muito claramente para eles e também depois abertamente já ter alguns 

setores da sociedade, que eles vão preparar uma ação política.  

Criam o IPES, que tinha mais contato com a sociedade, que é um grupo de 

cooptação, de integração, de propaganda de determinadas ideias; criam o Ibad, que articula 

mais os grupos de Direita, os partidos de Direita, e que se arma também; cria um grupo, 

uma frente parlamentar de Direita também, então eles criam todo um aparato para dar o 
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Golpe e já começam, mais do que isso, a preparar dentro do IPES e do Ibad o governo, o 

novo governo, que assume com um todo... quando o Golpe é dado, quando a ditadura se 

inaugura e se desenvolve ela assimila toda aquela estrutura do IPES. 

Por isso que não é uma escolha nossa... nós até podemos chamar de ditadura militar, 

mas, vamos estar sempre tento que lembra que foi um Golpe civil-militar, e civil-militar no 

sentido que não foram só os empresários, porque os empresários conseguiram manipular, 

efetivamente, a opinião e a participação pública, aqueles segmentos que a Denise falou, de 

mulheres, de Igrejas, não só a católica, a protestante também, envolveu estudantes, criar 

um sindicalismo paralelo, um sindicalismo de Direita, um sindicalismo que fazia uma 

divisão que gerava uma divisão dentro sindicalismo autêntico. 

 Inclusive há um capítulo que é muito expressivo de um livro clássico aí sobre o 

Golpe e a ditadura, que está sendo distribuída vocês para vocês verem como esse 

movimento sindical de Direita se multiplicou e se capitalizou dentro do movimento 

sindical, de modo que quando a aconteceu o golpe, estavam todos preparados, muito 

vigiados para que, imediatamente, pudesse ser perseguidos, presos, reprimidos, porque 

estava tudo isso levantado, porque o movimento sindical estava convivendo com esses 

braços do empresariado, criados pelo empresariado de caráter multinacional e o associado. 

 Nós tentamos traçar esse panorama trazendo a Denise que falou mais 

particularmente, inclusive, da política cultural feira, da parte de propaganda. Uma questão 

que nós temos que ver, esses dados, inclusive, que você deu de valores, de investimentos 

feitos, se se refere só à área da cultura, do que foi gasto na área da cultura, que é o que você 

pesquisou, porque o IPES teve vários outros braços que não foram somente na área de 

cultura, foram investimentos nas áreas mais diversas.  

O IPES também não existiu somente nas principais capitais, ele teve escritórios de 

representação até no norte do país, até em Manaus, em outras cidades, ele estava realmente 

bem organizado. 

E, tivemos uma segunda intervenção para mostrar como é, e não como uma ligação 

exata, com o IPES, somente, porque o IPES foi um dos grupos civis, foi um grupo 

empresarial que preparou o Golpe e a ditadura, mas houve outros.  

O Paulo Egydio, por exemplo, pelo que nós ouvimos aqui e pelo próprio 

depoimento do Paulo Egydio, havia outros grupos que tinham outras extrações e outras 
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vinculações, por exemplo, um grupo de Direita que fez a revolução constitucionalista. 

Então, a gente falou aqui do Paulo Egydio que já aglutinou um outro grupo.  

E houve outros grupos que se articulavam com o IPES, mas que também não 

tinham paciência para a ação militante e o IPES terminou sendo um organismo de um 

ativismo político muito grande, houve muitos membros da burguesia, do empresariado, que 

não tinha interesse nessa articulação, nessa exposição até, que para muitos essa exposição 

beneficiou e fez crescer, progredir profissionalmente, financeiramente e economicamente, 

do ponto de vista empresarial, para outros era um prejuízo, muitos queriam se ocultar. 

 Você não vai ver tantos banqueiros pondo a cara nessa história e eles estão 

profundamente comprometidos. Foi um núcleo da nossa burguesia que teve um papel 

muito significativo.  

Bom, então nós falamos disso, falamos então, depois, pensando na questão da 

construção da Oban, nós vimos um outro tipo de articulação aí do empresariado já numa 

ditadura que tinha se tornado, que começava a se descolar desse elemento civil mais amplo, 

de mulheres, de Igrejas, dos estudantes, de um conjunto de pessoas que pensaram que o 

Golpe era para manter um regime democrático, para impedir um regime ditatorial, viram 

que não era nada disso, foi havendo um descolamento, um afastamento, uma rejeição a 

manter esse apoio, mas a ditadura continua com um grande apoio empresarial. 

E aí se constrói a Oban.  

A Oban vai ser o modelo dos DOIs que vão ser criados depois, nos outros estados e 

aí vai haver, permanentemente, de uma forma significativa até o fim, um apoio de grupos 

empresariais à ação desses organismos de segurança.  

Só quando realmente entramos na etapa do Riocentro, dos atentados, assim, 

insustentáveis mesmo, politicamente, começa a haver um estranhamento, que também está 

associado ao próprio afastamento do apoio do governo americano ao que começou a 

acontecer no país. 

 Então nós tivemos isso, tivemos depois um terceiro momento, que foi a discussão 

do empresariado na área de construção pesada, que apoiou a ditadura, e mostrando já 

políticas da ditadura, mas que passou para nós, então, de uma forma muito viva, essa 

compreensão de que a ditadura foi realmente uma ditadura empresarial, foi uma ditadura 

militar-empresarial, empresarial-militar. 
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Eu acho que não é o caso de a gente hoje, não está aqui o Marlon e o tema que ele 

apresentou hoje vai ser objeto de uma discussão mais aprofundada, porque é o tema 

também da discussão da responsabilização. Nós vamos ter que trabalhar isso com mais 

cuidado, porque nós podemos como Comissões da Verdade fazer uma responsabilização 

institucional e devemos fazer, e vamos ter que fazer seletiva, evidentemente, nós não 

vamos retomar todas as empresas, mas vamos fazer alguma coisa seletiva e por isso temos 

que fazer uma coisa cuidadosa, bem pensada, para ver o que realmente, que empresa são 

essas, que pessoas são essas que nós vamos atribuir uma responsabilidade institucional. 

Eu acho, então, que a gente tem entrar nesse debate, há questões que já estão 

anunciadas como questões importantes.  

Há de haver pessoas que não concordam que se avalie a natureza do regime como 

uma natureza civil-militar, tem hoje uma significativa essa participação civil, ou que não 

expressa a natureza do regime, talvez haja esse tipo de pensamento, e gostaríamos até de 

ouvir a fundamentação disso.  

Eu ouvi aqui do Américo, por exemplo, uma afirmação que não sei se entendi bem, 

de que a Oban era uma organização paramilitar, e aí já abrindo o debate, passando a 

palavra vocês, eu pergunto a ele o que é que ele está entendendo como paramilitar, porque 

muitos de nós têm entendido que a Oban, apesar de ter sido uma iniciativa proposta pela 

classe empresarial paulista, imediatamente assimilada pelo 2º Exército, pelas autoridades, 

ela se converteu...  

Isso confirma que os empresários faziam parte do Regime, ela se converteu numa 

política de Estado. Ela não foi clandestina como a Casa da Morte, em Petrópolis, por 

exemplo, foi clandestina, apesar também de o clandestino ser... Ela era clandestina, mas ela 

era uma política de Estado.  

A Casa da Morte não foi criada sem o conhecimento do alto comando, dos 

dirigentes, dos governantes. Foi criada, eles tinham conhecimento da Casa da Morte e do 

uso da casa da morte.  

Ela era clandestina, como aconteceu em outros países também, no Chile, na 

Argentina esses centros de desaparecimento de extermínio e de morte, que eram 

plenamente do pleno conhecimento do sistema dos Videlas e dos Pinochets, mas que não 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      91
 
 
eram apresentados à opinião pública, sobretudo receio da opinião pública internacional. 

Então, eu te dou a palavra e depois ao Américo. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Não, só para complementar, eu vi... 

 

 

O SR. – Se apresenta, Denise, que o pessoal não te conhece. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Denise Assis, jornalista e assessora da Comissão da 

Verdade do Rio. De um ex-participante da repressão, a expressão sobre a Casa da Morte de 

Petrópolis era chamada de Codão, exatamente porque ela era um prosseguimento do 1º 

Exército... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De “COD”. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – É, Codão. Porque era o braço do 1º Exército na tortura, 

era o aparelho da tortura do DOI-CODI, que era do 1º Exército na serra. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Américo, quer... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte, 

vamos pedir para os três que apresentaram os trabalhos de manhã, porque as pessoas não 

estão conseguindo se situar.  

Então, sem prejuízo de o Américo voltar, porque ele também é um dos que 

apresentou o trabalho, que os três convidados do Rio, a professora Denise, o Pedro Campos 
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e o companheiro Jorge, façam um resumo do que falaram de manhã, aí o Américo retoma e 

a gente abre para todo muito, tudo bem? Então, vamos lá. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Então, pela ordem, sou eu mesma, vou abrir os 

trabalhos. O que foi dito aqui? Do ponto de vista do meu trabalho, eu localizei no Arquivo 

Nacional um conjunto de 14 filmes que serviram de instrumento de convencimento à 

sociedade para que não só aceitasse como ansiasse pelo golpe. De que maneira?  

Esses filmes eram produzidos com financiamento do grande empresariado carioca, 

grupo Ducal, empresas Icomi, Petróleo União, Listas Telefônicas Brasileiras, e todos os 

órgãos e comunicação, tudo isso com apoio financeiro e de espaço, esses filmes foram 

produzidos e ficaram esquecidos, depois do sucesso do golpe, no Arquivo Nacional, e não 

só esquecidos como proibidos de serem exibidos porque não se conhecia a autoria deles, e 

isso poderia gerar um processo de autoria, enfim, o Arquivo sempre os manteve fora da 

sala de pesquisa. 

 E, quando eu os conheci, pedi que fossem projetados, me ofereci para desvendar a 

questão da autoria, e ficou muito claro para mim que eles foram pagos e produzidos pelo 

IPES, e se o acervo do IPES foi doado ao Arquivo Nacional, logicamente que o conjunto 

de filmes fazia parte dessa doação, e poderiam sim ser exibidos. Só que eles estavam em 

situação tão precária que tiveram que passar por um processo de restauração, e eu fiz isso 

com o apoio da Faperj, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de 

Janeiro, e ao restaurá-los eu me senti na obrigação de contextualizar o discurso desses 

filmes porque ele é muito atual.  

Esse discurso procura apontar a deficiência dos vários segmentos da sociedade, 

apontando, por exemplo: as rodovias estão um caos, as ferrovias estão caóticas, e esse 

sentimento de insatisfação levou a classe dominante, a classe média, a pequena burguesia a 

ficar radicalmente contra o governo, ansiando, desejando a sua queda.  

Foi por isso que nós tivemos aquelas senhoras rezando o terço em agradecimento na 

Avenida Rio Branco graças a esse massivo material financiado pelo grande e empresariado 

e com o apoio da Igreja, que sedia também seus espaços, como a Dra. Rosa também 

colocou, Igreja católica, Igreja protestante, os vários segmentos da sociedade interessados 
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na queda do governo e que aderiram a esse discurso. Eles, então, apoiaram esse Golpe que 

teve esse caráter civil, e eu reputo a ação final aos militantes. 

 Mas, evidentemente, que no bojo das fileiras do Exército esse desejo e essa 

conspiração era patente, e não era uma coisa nova porque isso, eu vou concluir rapidinho, 

mas só historiando, os nossos oficiais: Castelo Branco, Ednardo Mello, conviveram com os 

americanos nas bases da 2ª Guerra e conheceram os princípios da segurança americana e 

também os avanços tecnológicos e voltaram da guerra sonhando com esse país avançado 

que a gente não tinha, porque o Brasil estava mal saindo da sua fase agrícola, tinha acabado 

de se industrializar com o Juscelino Kubitschek, trazendo as empresas automobilísticas. 

 E esses generais, unidos dentro da escola superior de guerra começaram a projetar 

esse país avançado sob os auspícios deles e da classe dominante. Foi aí, então, que gerou 

essa necessidade entre eles de conspirar para a tomada do governo e execução desse 

projeto tecno-americano, digamos assim. E é aí que a sociedade converge os seus interesses 

para a derrubada do governo Jango. 

 O que eu expus de manhã, e a Dra. Rosa muito bem me questionou agora é sobre a 

questão da forma de se fazer isso, foi principalmente através da cultura, lançando jornais, 

programas de televisão, filmes, livros, que explicassem, expusessem essas ideias de 

Direita, de tornar esse país um governo de Direita.  

E esse financiamento... o grosso do que entrava em termos de recurso no IPES era 

para essa ação de mídia, de compra de espaço, de produção de filmes e de produção de 

programas de TV. 

Mas, também, de um lado armando o Ibad e preparando essa contra ofensiva para o 

golpe, e, por outro, formando através de um curso de economia que eles davam, os gestores 

do futuro das estatais. Só para chamar a atenção, basicamente a direção do IPES, assim que 

o Golpe saiu vitorioso, eles foram todos nomeados para cargos em estatais. O Glycon de 

Paiva foi ser presidente do BNDES, outros foram para a Petrobrás, e por aí a fora. Então, 

foi no IPES que foram gestados esses dirigentes de estatais de primeiro, segundo e terceiro 

escalão. 
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A SRA. ROSA CARDOSO – Você me dá um aparte? Eles tinham curso também 

sindical, e esses sindicalistas entraram, em alguma medida, quando houve intervenção nos 

sindicatos. 

 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, como pelegos. Então, houve essa destinação de 

recursos para a formação de quadros, muito bem lembrado, lideranças sindicais, dirigentes 

para as estatais, e mais um passo, eles financiaram os cursos de sociologia da PUC. Eram 

eles que montavam as grades curriculares nos cursos de sociologia da PUC para formar 

lideranças sindicais e lideranças políticas. Então, é isso, obrigado. 

 

A SRA. – Educação também, a Lei 5608, de 1968.... 

 

A SRA. DENISE ASSIS – Sim, aquele acordo USAIDE, MEC-USAIDE, era todo 

calcado nessa base de estudos feitos no bojo dessa conspiração. Obrigada. 

 

 

O SR. JORGE JOSÉ DE MELO – Bom, meu nome é Jorge de Melo, eu sou do 

Rio de Janeiro, sou jornalista e, ao contrário do que falou o deputado Diogo, eu não sou 

professor, estou mestrando.  

Eu fiz uma pesquisa sobre Boilesen. Para quem não conhece, Henning Albert 

Boilesen era o presidente em 1971 da Ultragaz, que ainda hoje é uma grande empresa. E 

ele foi justiçado duas organizações Esquerda, o MRT, que é o Movimento Revolucionário 

Tiradentes, e a ALN, que é a Ação Libertadora Nacional, dois movimentos que tinham a 

maior força aqui em São Paulo. E porque ele foi assassinado? Porque ele era um dos 

principais colaboradores do setor empresarial com a Oban. A Oban foi um laboratório, na 

verdade era uma experiência que visava derrotar os grupos de luta armada que começaram 

a fazer ações a partir do ano de 1967. 

 O empresariado paulista na época dominava mais ou menos 40% do PIB brasileiro 

e ficaram muito preocupados com ações, algumas ações, inclusive, como o ataque a um 

quartel do Exército, ficaram muito preocupados com algumas ações que, de alguma 
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maneira, davam uma visão de conflagração do país, e isso poderia, num futuro próximo, 

atrapalhar os investimentos na economia brasileira. 

 Então, todos os indícios são de que esse grupo, que já tinha uma boa relação o 2º 

Exército desde os idos de 1964, quando investiu na reequipagem do 2º Exército, com medo 

de que o Brizola e o João Goulart conseguissem mobilizar as forças do Exército do sul e 

conseguissem vencer o Golpe que eles tinham planejado. Então, desde 1963 esse grupo já 

tinha uma intimidade muito grande com o 2º Exército, e inclusive reequipou esse 2º 

Exército. 

 Então, a partir desse grupo de empresários que se juntou para dar o Golpe e garantir 

a vitória do golpe, saíram vários grupos de empresários e alguns desses grupos se armaram, 

até que quando chegou em 1967, 1968, eles resolveram sugerir a criação desse órgão, que 

juntava o Exército, que tinha o comando, juntava também a força pública de São Paulo, a 

Polícia Federal, o antigo DOPS, e as outras forças, Aeronáutica e Marinha. 

Então, a montagem da Oban, que depois acabou servindo de modelo para os DOI-

CODIs, foi financiada pelos empresários paulistas. Quer dizer, e agora, o interessante é que 

naquela época como as decisões econômicas estavam muito centralizadas na mão do 

governo, colaborar com um tipo de estrutura desse era ter acesso livre e privilegiado aos 

recursos públicos.  

Então, vários desses empresários colaboravam ideologicamente, como o Boilesen, 

por exemplo, e o presidente do Banco Mercantil de São Paulo, Gastão Bueno Vidigal. 

Colaboravam de forma ideológica, mas havia muitos empresários que colaboravam mesmo 

para poder ter mais acesso aos próprios recursos. 

Esse grupo (ininteligível 1h10), há uma dúvida sobre o tempo que durou essa 

colaboração. Certamente, eles foram responsáveis pelos primeiros recursos para montar o 

equipamento da Operação Bandeirantes, mas, segundo alguns defendem, a partir de 1970, 

quando o governo já tinha mais recursos, a responsabilidade sobre o DOI-CODI ficou com 

o governo, mas essa é uma questão que a gente não tem ainda uma resposta.  

De qualquer maneira, é importante destacar primeiro que a estrutura da Oban, quer 

dizer, a estrutura repressiva que foi a mais eficiente em termos de luta contra as 

organizações de Esquerda armada, foi montado por empresários, foi uma iniciativa do 

empresariado que foi encampada imediatamente pelo Exército. O que mostra que houve 
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uma participação talvez muito maior do que a gente imagina de setores importantes do 

empresariado brasileiro, não só com a ditadura militar, mas também com o sistema 

repressivo. 

 

 

 O SR. PEDRO HENRIQUE PEDREIRA CAMPOS – Bem, boa tarde, meu 

nome é Pedro Campos, eu sou do Rio de Janeiro também, professor da Universidade 

Federal Rural do Rio de Janeiro e doutor em História pela UFF.  

Eu vou, bem brevemente, resumir o que eu falei aqui de manhã. Eu apresentei, 

basicamente, a minha pesquisa de doutorado, a minha tese, que é sobre os empreiteiros na 

ditadura, a participação das empresas da construção pesada na ditadura brasileira. 

 A minha pesquisa partiu de questões presentes, ou melhor entender, a origem 

histórica do poder desses empresários, empresários que atuam no setor de obras públicas, 

obras de infraestrutura, e coisas desse tipo, e eu fui verificar que foi na ditadura que eles 

deram um grande salto, se tornaram grandes grupos, com várias ramificações, grupos 

diversificados, inclusive, com a atuação internacional. 

E o que eu notei é que esses empresários tiveram um empenho muito grande tanto 

na deflagração do Golpe civil-militar de 1964 como no próprio regime. Eles aderiram ao 

regime, alguns, inclusive, contribuíram com iniciativas como a Operação Bandeirantes, 

contribuíram com projetos políticos de figuras assimiladas ao regime, tiveram participação 

expressiva dentro do aparelho de Estado, cumprindo algumas funções importantes, seja 

diretamente ou via representantes, em funções e agências bastante relevantes dentro do 

aparelho de Estado. Em troca, eles foram altamente favorecidos pelas políticas de Estado 

implantadas naquele período. 

 Com essas políticas implantadas em seu favor, esses grupos tomaram um novo 

porte, houve uma concentração no setor. A gente teve a formação de grandes grupos na 

área de construção pesada e eles chegaram na ditadura como um setor bastante concentrado 

e muito fortalecido.  

E as conclusões que cheguei na pesquisa, e eu queria apresentar aqui, é que isso 

comprova a tese, que não foi anunciada por mim mas, originalmente, pelo professor René 

Dreifuss, de que se trata de um Golpe e de uma ditadura civil-militar, e como destacam 
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outros autores, como o próprio Dreifuss, mas também o Renato Lemos, professor da UFRJ, 

é necessário qualificar esse elemento civil, já que não foi toda a sociedade brasileira que 

aderiu à ditadura e ao golpe. É preciso verificar o elemento classista, como o Américo 

chamou a atenção e outros, desse elemento civil, que é um elemento preponderantemente 

empresarial. 

 É preciso entender também que na ditadura residem certas questões do Brasil hoje, 

da nossa sociedade hoje, dentre as quais a gente verifica que os grupos que se fortaleceram 

naquele momento estão aí hoje e detêm um amplo poder econômico, um amplo poder 

político no Brasil atual.  

É isso. 

 

 

A SRA. ROSA CARDOSO – Adriano, eu pergunto, parece que há uma certa 

discussão aqui, entre os organizadores, de se a sala vai caber quem está chegando, se fica 

aqui... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu fazer o 

encaminhamento.  

Estou me sentindo ultra mal porque esta sala está recém-reformada, não foi 

instalado o ar-condicionado, as pessoas estão mal acomodadas, então, foi pedido para que a 

gente usasse dois auditórios, aí pediram para a gente continuar aqui.  

Eu queria pedir, ver com o pessoal da audiofonia e das câmeras fixas, se tem algum 

problema... primeiro a audiofonia, porque é o básico, se tem algum problema a gente abrir 

o Teotônio Vilela e todo mundo ir para lá. Tudo bem para você? TV Assembleia, tudo bem 

todo mundo ir para lá? 

 

 

 O SR. – Nós temos apenas mais uma hora, vai perder meia hora. 
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            O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estou aqui quietinho o 

tempo todo, só queria dizer uma coisa.  

Comissão da Verdade não tem esse negócio de ter hora para acabar. Aqui é 

depoimento, tomada de depoimento, é coisa séria, não é discussão política, não é show.  

Aqui é Comissão da Verdade, se precisar...  

Eu que sou o anfitrião, vou falar agora, vou dar um murro na mesa... Eu que sou o 

anfitrião, se precisar ficar até 19h, 20h, 21h, não tem problema. Quem não aguentar...  

Agora, o que não dá é a gente chamar as pessoas, as pessoas vêm de outros estados, 

as pessoas sequer estão sentadas, está um improviso absurdo, eu estou me sentindo ultra 

mal, tanto é que nem mesa constituída tem, nem mesa, está esse agregado aqui, esse 

ajuntamento, então eu queria pedir, respeitosamente, porém de uma forma firme, 

interrupção nos trabalhos de 10 minutos para que a gente possa recebê-los de uma forma 

adequada. (Aplausos) 

 

  

O SR. IVAN SEIXAS – Daqui até lá são dois minutos, o corredor só, não tem 

problema. Mesmo andar. 

 

 

Reunião é interrompida por 10 minutos. 

 

*     *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

15/07/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, 130ª audiência pública, 15 de julho de 2014. Plenário D. Pedro.  

Está instalada a 130ª Audiência Pública Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, no dia 15 de julho, às 14h, no Plenário D. Pedro, para oitiva de testemunhas sobre os 

casos de José Campos Barreto e Otoniel Campos Barreto. 

Com a formação da seguinte Mesa: André Vilaron, Comissão Nacional da Verdade, Thaís 

Barreto, familiar de José Campos Barreto e Otoniel Campos Barreto, e os irmãos Olderico Barreto e 

Olival Barreto, que vieram especialmente, da Bahia, para depor a respeito de seus familiares.  

Então, vou passar a palavra pra Thaís Barreto, para fazer a leitura e a recuperação da 

memória de José. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos. Meu nome é Thaís Barreto. Além de 

familiar, eu também sou assessora da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

desde o início. 

E, hoje, nós estamos, aqui, para contextualizar esses dois assassinatos. E, na verdade, tudo 

que envolve a Operação Pajuçara, que foi desencadeada para assassinar o capitão do Exército 

Carlos Lamarca, e, também, houve a morte do Luiz Antônio Santa Bárbara. 

 Eu queria só falar um pouco do Luiz Antônio, também, que foi assassinado dentro da casa. 

Aproveitar que nós estamos juntos com a Comissão Nacional da Verdade, e o trabalho dela vai ser, 

justamente, além desses dois, tudo que envolveu essa Operação, que foi desencadeada desde o Rio 

de Janeiro, como o próprio DOI-CODI de São Paulo, com homens que foram enviados, isso está 

tudo comprovado no relatório da Operação Pajuçara. 

Então, não é por acaso que, hoje, nós nos reunimos, aqui, no Estado de São Paulo.  

Luiz Antônio Santa Bárbara nasceu em 8 de dezembro de 1946, em Inhambupe, Bahia. É 

filho de Deraldino Santa Bárbara e Maria Ferreira Santa Bárbara. Morto em 28 de agosto de 1971. 

E militava no Movimento Revolucionário Oito de Outubro, MR-8. 

Luiz Antônio estudou no Colégio Municipal Joselito Amorim, e trabalhou como tipógrafo 

na “Gazeta do Povo”, onde começou sua vida política. Foi presidente do grêmio do Colégio 

Municipal de Feira de Santana, na Bahia.  
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Em 1967, passou a militar numa dissidência do PCB e, depois, no MR-8. Passou a atuar na 

clandestinidade, em 1969, conforme relatou a sua mãe Maria Ferreira Santa Bárbara. Em 1970, sua 

casa foi invadida por homens armados, que queriam saber o paradeiro do Luiz Antônio, levando 

preso seu pai.  

Ele foi o primeiro militante do agrupamento, a ser deslocado para o sertão da Bahia, onde 

pretendiam realizar um trabalho político e militar. Chegou a Buriti Cristalino, em Brotas de 

Macaúbas, Bahia, como Roberto, o professor.  

Hospedado na casa de José de Araújo Barreto, pai de José Campos Barreto, Zequinha, 

Otoniel Campos Barreto e Olderico Campos Barreto, que, hoje, está aqui, presente. Ele trabalhava, 

diariamente, na roça, com a família. Era um bom jogador de futebol, e entusiasmou os times da 

região. Criou uma escola de alfabetização, no povoado, e um pequeno teatro, foi formado por seus 

alunos, os quais encenaram uma peça sobre os problemas da população, representando os 

trabalhadores, fiscais, e a escolta armada que os acompanhava. Carlos Lamarca ajudou Santa 

Bárbara a escrever o texto.  

  Luiz Antônio foi homenageado com a Medalha Chico Mendes de Resistência, pelo Grupo 

Tortura Nunca Mais, do Rio de Janeiro, em 1° de abril de 2002. 

A segunda morte, nesta Operação, que foi desencadeada a partir do dia 28 de agosto de 

1971, foi de Otoniel Campos Barreto. 

Otoniel nasceu no dia 11 de abril de 1951, em Brotas de Macaúbas. Era filho de José de 

Araújo Barreto e Adelaide Campos Barreto. Ele foi morto no dia 28 de agosto, e militava, também, 

no Movimento Revolucionário Oito de Outubro, junto aos seus irmãos. Era camponês, viveu 

sempre no Buriti Cristalino, na residência de seus pais, foi um jovem alegre, prestativo, plenamente 

integrado na sociedade local.  

De família hospitaleira, era muito querido por suas habilidades no futebol e no violão. 

Ajudava o pai na lavoura e no comércio. Naquele tempo, a região de Brotas de Macaúbas vivia 

alheia aos acontecimentos políticos do país. O isolamento era tal, que se contava apenas com o 

rádio, como meio de informação.  

Em fins de 1968, seu irmão Zequinha, metalúrgico de Osasco, São Paulo, foi preso, 

despertando-o para a política. Em 1971, Zequinha voltou a residir na casa dos pais, e passou a ter 

um convívio mais próximo com seus irmãos. O convívio, porém, foi muito curto, pois em agosto do 

mesmo ano, a família foi surpreendida pelo aparato repressivo da Operação Pajuçara, que provocou 

a morte de Otoniel e Zequinha.  
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As mortes. Luiz Antônio Santa Bárbara foi morto lá, no povoado de Buriti Cristalino, em 

Brotas de Macaúbas, quando morreu, também, Otoniel. As mortes foram decorrentes da Operação 

Pajuçara, organizada após o assassinato de Iara Iavelberg. 

Na verdade, Iara fez parte, porque, como ela era, também, do MR-8, e estava ligada, na 

época, a Carlos Lamarca, eles pegam primeiro ela, no dia 20 de agosto, nós já realizamos a 

audiência, aqui na Comissão, sobre o caso da Iara, onde, inclusive, nós trouxemos a versão de que 

ela não se suicidou, e, sim, foi assassinada. Uma constatação feita após a exumação, com muito 

custo, no Cemitério Judaico de São Paulo.   

O objetivo era capturar, ou destruir, Lamarca e seu grupo. Essa operação, realizada pelo 

major Nilton de Albuquerque Cerqueira, chefe da II Seção do Estado-Maior da 6ª Região Militar e 

comandante do DOI, de Salvador, foi mantida em sigilo até a morte de Otoniel e Luiz Antônio. 

Dela, participaram 215 integrantes da Marinha, da Aeronáutica, dos Fuzileiros Navais, das Polícias 

Políticas, em especial, o DOPS/SP, da Polícia Federal, da Polícia Militar da Bahia, do CODI/6 e do 

19° Batalhão, conforme descreve o relatório feito pelo IV Exército. 

Todos atuaram à paisana. A Companhia de Mineração Boquira forneceu avião, carros e 

funcionários, para que a ação pudesse ser mantida em segredo. A empresa Transminas também 

colaborou.  

O relatório oficial da Operação Pajuçara não descreveu os embates ocorridos na Fazenda 

Buriti, limitando-se a informar que, na madrugada daquele dia, os agentes cercaram e investiram 

contra o local, onde acreditavam estar Lamarca. Afirmaram, apenas, que a Operação redundou nas 

mortes de Luiz Antônio Santa Bárbara, conhecido como Merenda, e Otoniel Campos Barreto, bem 

como ferimentos e prisão de Olderico Campos Barreto.   

É esclarecedor, contudo, quando descreve as características da ocupação do local, feita pelas 

Forças Armadas, mostrando que a casa do Buriti se transformou, o povoado do Buriti se 

transformou, temporariamente, em base assemelhada a um estabelecimento policial, conforme 

citação, em Fazenda Buriti houve grande concentração de equipes, após o estouro do Aparelho, em 

face da necessidade de desenvolver intenso patrulhamento.  

Os dados do relatório citado foram confirmados pelos depoimentos dos moradores, e 

constam no Auto de Qualificação e Interrogatório de Olderico Campos Barreto, de 18 de abril de 

1979, na Auditoria da 6ª Circunscrição Judiciária Militar. Rosalvo Machado Rosa, e Reuel Pereira 

da Silva, arrolados como testemunhas no processo contra Olderico, confirmam que a sua casa foi 

cercada por agentes policiais. Reuel informa, também, que, como guia dos agentes, passou, no local 

dos fatos, cerca de uma semana.  
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A família de Santa Bárbara ficou sabendo de sua morte por meio da imprensa. E só em 19 de 

setembro consegui localizar seu corpo, no IML, sendo, o mesmo, liberado somente no dia 21. Foi 

enterrado, por seus familiares, no Cemitério de Piedade, em Feira de Santana, na Bahia.  

No relatório da Comissão Especial de Mortos de Desaparecidos Políticos, o relator Paulo 

Gustavo Gonet Branco argumentou que Santa Bárbara não estava sob a guarda dos agentes, pois 

estes, ainda, não teriam assumido o controle total da área, não podendo, assim, caracterizá-la como 

dependência policial ou assemelhada. E votou, na época, pelo indeferimento do pedido.  

Luís Francisco de Carvalho Filho, relator do caso de Otoniel Barreto, morto no mesmo dia, 

pediu vista, para que os dois pedidos fossem analisados em conjunto, em 19 de novembro de 1996.   

O relato mais detalhado, descrito no livro de Emiliano José e Oldack Miranda, que se chama 

“Lamarca - O Capitão da Guerrilha” foi feito por Olival Barreto e José Tadeu, na época, meninos de 

10 e 16 anos, que estavam no quarto, onde se encontrava Luiz Antônio, escondidos debaixo da 

cama. Dali, o viram armado, atrás da porta, escutaram tiro e viram seu corpo cair. Não foi 

encontrado, porém, qualquer documento que registre a morte, que cite o horário, ou quem encontrou 

o corpo. 

A morte de Otoniel ocorreu, também, em 28 de agosto, e foi divulgado pelos jornais, os 

quais afirmaram que ele efetivou disparo de arma de fogo, e saiu correndo, em ziguezague, quando 

foi atingido. O laudo necroscópico, contudo, é impreciso, e não estabelece a trajetória dos disparos, 

mas permite concluir que recebeu um disparo na cabeça, de frente, e foi metralhado pelas costas. 

Há, ainda, um disparo no ombro direito, com orifício de entrada de cima para baixo, indicando que 

ele deveria estar deitado, ao receber tal projétil. 

No interrogatório judicial de Olderico, irmão de Otoniel, temos o relato do acontecido. 

Otoniel foi detido e espancado. Olderico reagiu, sendo atingido por um disparo no rosto. Quando 

recobrou os sentidos, foi preso e conduzido, juntamente com o pai e o irmão, para frente da casa. 

Otoniel foi despido, ficando apenas de calção. Havia uma arma de fogo na sua calça, deixada nas 

proximidades, fato não percebido pelos agentes.  

Levaram o pai para o barracão, e o penduraram com uma corda, de cabeça para baixo, e, 

com socos, golpes de armas e ameaças de morte, exigiram saber o paradeiro do filho Zequinha. Do 

lado de fora, Otoniel, desesperado pelo sofrimento do pai, alcançou a arma e deu um disparo, e saiu 

correndo, quando foi atingido.  

Olderico disse que, enquanto era espancado, um policial lhe falou, referindo-se ao seu 

irmão, morto: “Isso, é para ver o que acontece com quem foge”.  

O relator do caso de Otoniel na Comissão Especial de Mortos de Desaparecidos, Luís 

Francisco de Carvalho Filho, escreveu em seu voto:  
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“Reuel Pereira da Silva, soldado e morador do município, deu dois depoimentos à Justiça 

Militar, um, em 1972, e, outro, em 1979. No primeiro dos depoimentos, além de esclarecer que se 

engajou na equipe de repressão, confirma que Otoniel já estava detido, sob sua guarda, antes de 

morrer. E esclarece que, naquele momento, o pai dos rapazes havia sido conduzido, algemado, para 

o barracão. Diz que foi surpreendido e atingido, de raspão, pelo tiro dado por Otoniel, informação 

desmentida pelo relatório da Operação Pajuçara, que não registra vítimas, e, por ele próprio, no 

depoimento de 1979. O depoente não conseguiu segurar Otoniel, apenas de sair em seu encalço, 

sendo que, outros agentes o perseguiram, ouvindo, depois, diversos disparos. E ressaltou que, a 

atitude negligente dos policiais, de deixar uma arma ao seu alcance, não retira a responsabilidade do 

Poder Público. E concluiu: ‘Se atiraram pelas costas, o provável é que Otoniel tinha sido atingido 

primeiro nas costas. O laudo registra dois tiros, disparados pelas costas’. E questionou: ‘E os outros 

tiros, um na cabeça, pela frente, e outro no ombro, de cima pra baixo? Execução? O fato é que os 

disparos, todos direcionados para o tronco, para a cabeça, indicam a intenção de matar, não de 

imobilizar, quando a finalidade, legítima, de qualquer operação militar, é deter. O fato é que as 

forças oficiais estavam ali, como registra o relatório da Operação Pajuçara, para capturar, ou 

destruir. Esta é a lógica da guerra. Não é a lógica do Direito, que deve prevalecer na ação dos 

agentes do Poder Público. Destruir, por destruir, não é uma atividade juridicamente tolerável, até 

mesmo durante o período de Exceção Institucional.” Assim, votou pelo deferimento. 

Em 19 de novembro de 1996, os dois casos, de Otoniel e do Luiz Antônio santa Bárbara, 

foram apresentados pelo relator Luís Francisco de Carvalho, sendo o de Otoniel aprovado por 

quatro votos a favor, e, dois, contra, o do general Oswaldo Pereira Gomes, e Paulo Gustavo Gonet 

Branco. O caso de Santa Bárbara foi indeferido por quatro votos a dois, sendo favoráveis ao 

deferimento, Nilmário Miranda e Suzana Lisbôa. 

A família de Luiz Antônio entrou com recurso, e anexou novos documentos. Na votação do 

pedido da revisão, o relator Gonet Branco declarou: “Na análise do pedido inicial, formulei voto 

contrário ao seu deferimento, por não ver demonstrados os pressupostos da lei. O Dr. Luís 

Francisco de Carvalho Filho pediu vista ao processo, e leu voto, igualmente contrário ao pleito, por 

falta de prova ou indícios que, Luiz Antônio Santa Bárbara, fora morto, deliberadamente, pelas 

forças policiais, ou depois de estar sob sua guarda. Os votos acabaram por prevalecer, na Comissão. 

Os documentos trazidos, porém, não logram alterar o quadro de fatos, anteriormente levados em 

conta, pela Comissão.” 

Nilmário Miranda, em seu voto ao recurso do mesmo caso, afirmou: “O Dr. Luís Francisco 

registrou em seu voto, há duas versões sobre a morte de Santa Bárbara. Uma, de que morreu durante 

tiroteio, como registra o laudo necroscópico, e, outra, de suicídio, disseminada pelos agentes de 
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segurança, muito provavelmente, em virtude do local da lesão, ouvido externo direito. E que foi 

aceita pelo filme de Sérgio Rezende, Lamarca.” 

Argumentou que Santa Bárbara não esteve, em nenhum momento, sob a guarda dos agentes 

e do Poder Público. E, que se pode intuir, é que faleceu vítima de disparo de arma de fogo, quando a 

força policial militar ainda não havia assumido o controle da área, circunstância essencial para 

caracterizar a condição de base assemelhada, e estabelecimento policial, o que só ocorreu a partir da 

prisão de Olderico, Otoniel, e do pai, José Barreto.  

“Examinei todo o material organizado por D. Maria Ferreira Santa Bárbara. O que me 

impressionou, no recurso, foi o número de vezes que a versão de choque e confronto aparecem. 

Vejamos: “Veja”, de 22 de setembro de 1971. Numa expedição, enviada a Brotos de Macaúbas, no 

centro da Bahia, havia localizado uma fazenda, espécie de aparelho rural, que daria cobertura a Iara 

e Lamarca. Nesse local, dois terroristas foram mortos em choque com a polícia. E a outra versão, 

também apresentada no jornal ‘A tribuna da Bahia’, de 18 de setembro de 1971: ‘Nas duas idas e 

vindas à região do São Francisco, os órgãos de segurança conseguiram prender Olderico Barreto, 

ferido na mão e na boca, e recolhido ao hospital da Polícia Militar de Salvador, e matar Luiz 

Antônio Santa Bárbara e Otoniel Barreto, ambos integrantes do MR-8. Ou seja, em todas as notícias 

da época aparece a versão do confronto, e, nunca, do suicídio. Também nos documentos oficiais, a 

requisição do exame ao IML, feito pelo coronel Luiz Arthur de Carvalho, dá como histórico do 

caso, em 29 de agosto de 1971, que os dois foram abatidos, quando reagiram à bala contra a equipe 

encarregada de capturá-los. O laudo de necropsia feito pelo IML Instituto Nina Rodrigues, repete a 

morte em confronto. Na verdade, a versão do suicídio só é divulgada a partir do livro-referência 

para o filme de Sérgio Rezende. Neste livro, essa versão baseou-se no depoimento de Olderico 

Barreto, que ouviu dos policiais que Luiz Antônio Santa Bárbara teria se suicidado, já que, ele, 

ferido e capturado, nada viu. E, numa interpretação do relato de Olival Barreto e José Tadeu, 

meninos que estavam no quarto, onde Santa Bárbara caiu morto. Portanto, a versão oficial da morte, 

é de morte em confronto.” 

Nilmário Miranda acrescentou, também, novo depoimento de Olival, segundo o qual a casa 

já estava sob controle dos agentes de segurança, que haviam acabado de matar Otoniel, e prendeu 

Olderico e José de Araújo Barreto. Anexou, ainda, o depoimento da mãe de Luiz Antônio Santa 

Bárbara, segundo o qual, ao receber o corpo, viu a mão direita de Santa Bárbara vazada por um tiro, 

indicando um gesto, instintivo, de defesa, fato confirmado pelo agente da Polícia Federal, Paulo 

Roberto Silva Lima, em depoimento de 17 de outubro de 1986, na Comissão de Direitos Humanos 

da Câmara Federal.  
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O relatório do Exército, entregue ao ministro da Justiça Maurício Corrêa, em 1993, cita “O 

Estado de São Paulo”, de 16 de setembro de 1971: “Militante do MR-8, falecido em 28 de agosto de 

1971, em confronto com agentes de segurança, em Brotas de Macaúbas, Bahia.”  

Em 9 de fevereiro de 1998, o recurso da família foi, finalmente, votado indeferido, por cinco 

votos a dois, sendo Nilmário Miranda e Suzana, favoráveis ao deferimento.  

Com a aprovação da Lei 10875/04, que ampliou os benefícios da lei dos desaparecidos 

políticos, que é a Lei 9140, abrangendo tanto o suicídio, quanto o confronto, novo requerimento foi 

feito pela família, e o caso 078/02, tendo como relatora Maria Eliana Menezes de Farias, foi 

aprovado, por unanimidade, em 10 de agosto de 2004.  

O corpo de Otoniel, que fora sepultado no cemitério local, foi exumado no dia seguinte ao 

sepultamento, e transportado para Salvador, segundo seus familiares, a razão pela qual requereram, 

também, sua localização e o translado para o cemitério onde foi, originalmente, sepultado. 

E, ali estão, hoje, de novo, os familiares, aproveitando a atuação da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, que é a primeira Comissão que foi instalada, no Brasil, para ajudar a 

Comissão Nacional da Verdade, solicitando, novamente, que sejam localizados os restos mortais de 

José Campos Barreto e Otoniel Campos Barreto.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Queria passar a palavra para o André 

Vilaron, da Comissão Nacional, antes de ouvir os depoentes. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Obrigado, Adriano. 

Eu acho que, hoje, aqui, pra gente, a presença do Sr. Olderico e do Sr. Olival, é 

importantíssima. Esse caso, pra gente, é muito importante.  

A gente tem conversado muito com a Comissão de São Paulo, e, numa reunião em 19 de 

maio, da Comissão Nacional da Verdade com as comissões parceiras, houve compromisso, com a 

presença de todos os membros da Comissão Nacional da Verdade, de ir à frente, no caso, de colocar 

o nosso trabalho à disposição, na localização dos corpos do Zequinha e do Otoniel, exumação e o 

translado, conforme é o desejo da família. 

Enfim, acho que, aqui, hoje, o fundamental, pra gente, é ouvir vocês, ouvir os senhores. Só 

queria registrar a importância do trabalho do Sr. Olderico, desse trabalho de memória, no local, 

sabe, a ideia do memorial, a celebração que é feita, todo setembro, que é feita, no local.  

Esse trabalho de conscientização de novas gerações, que o senhor tem feito, que a Thaís, 

também, é um exemplo que a gente tem visto, aqui. Isso é muito importante. Favorece, muito, à 

sociedade brasileira, esse tipo de iniciativa de vocês. E queria só registrar, aqui, meu 
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agradecimento, e meus parabéns, pelo trabalho que vocês estão fazendo. E, o que a gente puder 

ajudar, a gente está à disposição. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria dizer, de um jeito mais 

tranquilo, mais informal, que a família Barreto está muito bem representada, aqui em São Paulo, por 

essa, vou falar de um jeito simples, por essa menina tão correta, tão honesta. Então, vamos lá. 

Passo a palavra, tem um microfone sem fio, pra você ficar mais à vontade. Então, pode 

começar a falar livremente as suas memórias, suas recordações, se apresentem, vamos começar, 

hoje à tarde, vamos gravar esse depoimento. 

Com a palavra, Olderico Barreto.     

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Bom, boa tarde a todos. Meu nome é 

Olderico Campos Barreto, irmão de José e Otoniel Campos Barreto, ambos atingidos, assassinados, 

pela Operação Pajuçara, da qual nós fomos os primeiros atingidos.  

A casa da gente foi cercada, tenho aqui, ao meu lado, meu irmão, que tinha 11 anos, e que 

presenciou todo esse cenário de guerra, de violência, numa situação que, até hoje, ela é inesquecível 

pra nós, pra ele. E, a família, passou por um processo que não parece nada com coisa do Brasil, 

nada com a realidade nossa, uma coisa totalmente fora dos padrões, de sofrimento, nacionais.  

A gente pode dizer na qualidade de familiar, que no dia 28 de agosto de 1971, a gente 

amanheceu com nossa casa cercada, e, nesta casa, que estava meu pai, meu pai, essa criança, que 

tinha 11 anos, minha irmã de 15 anos, 16, e receber... Eu estava ali, Zequinha já não estava ali, nós 

já tínhamos um prenúncio de que já estava, o cerco tático daquela Operação, já estava acontecendo.  

E, Zequinha, já saiu dali numa quarta, isso foi no sábado, esse 28 de agosto, e Zequinha 

mantinha distância, porque... E nós já tínhamos uma vigília. Nós passávamos a noite nos revezando, 

dormia-se duas horas, o outro acordava o que estava vigiando. E nós já estávamos com esse estado 

de vigília, na casa. 

E, esse estado de vigília, de alguma maneira, nos deixou com alguma preparação. Porque as 

pessoas que não participaram dessa vigília, as crianças, que foram totalmente surpresa, pra mim 

foram o maior, foram os mais atingidos, os mais, não é, a ausência... O fator surpresa, tudo. 

Então, eu vinha participando dessa vigília, junto a Santa Bárbara, junto ao Otoniel, que 

ainda estavam dentro de casa, um dormia até sete horas da noite, outro dormia, depois acordava, e, 

nós tínhamos, nessa noite, então, de 28 , pra amanhecer o dia 28 , nós, eu e o Otoniel, acabávamos 

de chegar do acampamento, onde estavam o Zé e o Lamarca , estava a mais ou menos 1500 metros 
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de distância do povoado , e a gente chegou dali, com uma missão, apenas, que era a mais 

importante: era de manter os nossos companheiros informados. 

Eles não queriam, escutaram, pediram, nós não tínhamos que reagir, nós não tínhamos que 

nos, era importante, se possível, visse alguma coisa, se visse um corpo estranho, nos escondesse, 

depois, se aparecesse para dar informação, era.  

E, ali, se esperava tropas regulares, porque tinha uma notícia de que, num município, já 

haviam queimado um cartório, uma ação, típica, da esquerda brasileira, não é, de protesto, de 

queima de cartório, e que este cartório ia ser investigado. 

Se esse cartório ia ser investigado, nós, pelo fato de Zequinha estar ali perto, no município 

vizinho, e esse cartório ia ser investigado, poderiam ir uma investigação até a nossa casa, e isso 

levou o Zequinha a nos deixar um recado: caso haja alguma, chegue alguém da Repressão , 

qualquer que seja a repressão , que a gente dissesse que Zequinha saiu, se insistisse, quisesse 

arrancar da gente, a gente pudesse dizer que ele foi pra Ibotirama, dando já uma saída, pra que a 

gente não morresse na tortura, e que ele disse que só voltaria depois que descobrissem a queima 

desse cartório. Que, na realidade, esse cartório já fez parte da estratégia da Operação Pajuçara, de 

queimar um cartório, para poder Lamarca não se afastar dali, que era o... 

Então, esse fator, aí, nós já passamos pelo primeiro fator surpresa, quando vimos a nossa 

casa cercada por homens armados, metralhadoras, fuzis, e sem farda. Isto, nós esperávamos. Todo 

raciocínio que eu tinha com meus 23 anos, de inexperiência em tudo, mas, quando vi aqueles 

homens que já eram a imagem , esses homens, eu tinha passado, aqui, estava num bar, um bar, 

padaria, e vi aqueles homens sentados, de metralhadoras, depois do assassinato de Marighella , isso 

eu tinha visto em São Paulo, e, depois, de outros assassinatos, lá em Altino , e que eu vi aqueles 

homens, que eu, inclusive, passei por eles num bar, apanhando um pão, e vi esses homens chegarem 

na minha casa, então eu identifiquei que era o Esquadrão da Morte, e senti a necessidade de 

informar os companheiros. Porque, em casa, não tinha nenhuma tropa regular, e, sim, o Esquadrão 

da Morte, e, aí, não tinha como a gente sair, mais.  

Otoniel recebeu uma coronhada, no abrir da porta do fundo de casa, e, no receber essa 

coronhada, ele estava assistindo, na realidade, a gente tinha dois revolverzinhos no bolso, e Tadeu, 

meu primo, me chama que o Buriti estava cercado por homens armados, e eu fui chamar o Otoniel, 

que era a única pessoa, que nós acabamos de chegar, à meia noite, fui lá, acordá-lo, para dar essa 

informação.  

E na hora, pelas informações que a gente tinha de Zequinha e Lamarca, guardar nossos 

revólveres, ficamos discutindo o que fazer: “Toni, você guarda o seu num lugar, e eu guardo o meu 

no outro, porque, se acharem um, não acham os dois”. E, aí, ficamos imaginando.  
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Nisso, ele vai saindo para o fundo da casa, e o nosso portão, cortado horizontalmente, 

tinham duas metades, quando ele abre a parte superior, levantam quatro armas, ali. Ali, eu tinha 

visto três metralhadoras e um fuzil, nesse portão. E, no abrir, ele tomou um susto, o cara já puxou 

ele pela camisa, pela abertura, e puxaram pra fora, e, o do fuzil, já deu uma coronhada, e já jogaram 

ele, pra fora, e viraram as armas pra mim.  

E é nessa hora que eu fiquei com a opção, ou de me entregar, ou de avisar. Mas o avisar 

falou mais alto, e eu digo: “Não, não vou me entregar, morrer, aqui, sem avisar meus companheiros, 

que vão acabar, também, morrendo aqui”.      

   E, aí, como eu não consegui guardar esse revolvinho, que era um revólver calibre 32, que 

era muito levezinho, que a gente viajava, muito, a cavalo, por serras, e é bom dizer que, no Buriti, 

não tinha estrada de rodagem, todo percurso que a gente fazia por aquelas serras, era a cavalo ou a 

pé, então, acabei utilizando desse revólver para sair, avisar meus companheiros desta presença. 

E, ali, quando eles foram prendendo Otoniel, que puxaram pra lá, viraram essas armas para 

mim, e: “Venha você, também”. Eu estava ao redor, encostado na nossa mesa da sala, e tinha uma 

varanda, pela frente, onde tinham duas portas, à esquerda: a entrada da cozinha, e, mais adiante, a 

entrada de um quartinho. Quando eu vi as armas, eu digo: “Se eu entrar naquele quartinho, eles me 

atingem”, porque ficava só um meio metro de parede. Então, fui andando, obedecendo essa 

trajetória, e entrei na porta da cozinha. A porta da cozinha estava aberta, então, do jeito que eu fui 

seguindo, eu me escondi.  

E, ali, tomei a decisão, qual seria, e a decisão foi essa: se eu caio, aqui, primeiro, a tendência 

era, morrer, morrer, que eu já conhecia do grupo, era você morrer na tortura. E, morrer na tortura, e 

levar os outros companheiros na morte. Então resolvi, peguei esse revolvinho 32, saí com ele, e, 

quando eu botei a cabeça, só via a cabeça dos homens no portão, eles fecharam a parte de baixo, e 

eu só via os olhos, deles, e as bocas das armas, estavam todos, em mira, na minha direção.  

Dei o primeiro disparo, eles limparam esse portão, mas, eu já comecei a ouvir, dos dois 

cantos da casa, o tiroteio pro meu lado, e, em seguida, eles entraram os três, ficaram três fontes de 

tiroteio. E é bom dizer isto: eu achava aquilo baixo. Eu estava achando muito pouco, que era um 

amanhecer, e meus companheiros estavam muito distantes. Não era um tiro para acordar alguém, 

ali. Eu queria mais. Eu acho que, se tivesse morrido, e morri, depois, por algum tempo, mas morria 

achando que ainda não tinha cumprido minha missão, que aquele barulho ainda não era suficiente 

para romper 1.500 metros, para chegar lá. 

E, aí, eu minimizava esse barulho, e achava até, que era, eu pensei inicialmente, quando não 

me atingiram, que aquilo fosse bala de borracha, eu pensei, digo, deve ser uma brincadeira, e não 

acreditei, até que fui ferido.  
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O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, a ideia do senhor era que tivesse um barulho 

pra... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Acordá-los. Eu só queria acordar esse 

pessoal, e dizer: “Não é tropa regular, não é nenhuma arma o que está aqui, e, sim, é o Esquadrão da 

Morte”. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, eles estavam onde? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Eles estavam num pico de um morro, atrás 

de uma propriedade da gente, que, pra propriedade, é de dois km, mas na linha reta desse pico de 

morro dava, em média, 1.500 metros.     

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sr. Olderico, então, agora que o senhor 

começou comentar os últimos momentos, vamos começar, já que o senhor começou do fim pro 

começo, vamos começar do começo.  

Quando eles chegaram lá? Como é que foi a chegada? Como eles chegaram? E vamos 

reproduzir quantos meses antecederam a chegada das tropas, vamos reconstituir o clima da época. 

Fala da sua família... O que vale é o seu depoimento.  

Quantos anos o senhor tinha, se o senhor tinha notícias do Zequinha, a partir de Salvador, 

porque tem aquela história daquela Kombi, que foi lá, aquela história mal contada, até hoje. 

Quantos anos o senhor esteve preso?  

Vamos contar do começo, tudo, vamos lá. Começar desde quando eles chegaram, se o 

senhor se correspondia com o Zequinha, aqui em São Paulo, se o senhor vinha vê-lo, de vez em 

quando, depois da greve... 

Porque eu também sou, mais ou menos, contemporâneo, então, alguma coisa eu me lembro, 

que eu fui lá, pra Osasco, para ajudar na greve... Então, algumas lembranças eu tenho.  

Então, eu queria que o senhor, com calma, pudesse recompor todo esse clima da época. 

Vamos lá. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Bom, o que eu poderia já, então, pegar, 

assim, como é que se diz... 
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O SR. – Um cronômetro. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Um cronômetro, como aconteceram as 

coisas. Um cronômetro, é isso mesmo. Vejamos.  

Assim que Zequinha foi preso, foi uma grande... Um grande... Como é que diz, rapaz? Foi 

um acontecimento que mexeu com todos nós. E, sobretudo, a figura de Zequinha, que era uma 

pessoa extremamente é, extremamente solidário a todas aquelas pessoas.  

Zequinha ia no seminário, Zequinha recebia cartas de pessoas, recomendações, lembranças, 

de pessoas que eram aleijadas, que tinham deficiência, que não falavam, que era mudo, era preciso 

traduzir, coisas pra Zequinha. E, Zequinha se perguntava por todas aquelas pessoas idosas, como 

estão aquelas pessoas, como está o mudo, como está... E esses mudos, essas pessoas, comunicavam.  

O fato de torturarem Zequinha, que ficou implícito, denunciado, dele, isso nos deixou com 

uma interrogação muito grande: por que torturar um homem desses, por que torturar uma pessoa 

dessas?     

Então, Zequinha, assim que ele sai da prisão, aqui, ele vai lá, e me traz. A partir de então, eu 

começo a acompanhar os passos de Zequinha. Até ali, Olderico não sabia o que era regime militar, 

não sabia o que era nada, porque nós estávamos fechados numa região que, sequer, se ouvia um 

rádio, como já foi dito por Thaís, e a gente ouvia um rádio, e quem gostava de música, pra aprender 

uma música, num rádio, era um negócio incrível, então, nós tínhamos até admiração por pessoas 

que cantavam, e conseguiam, porque não tinha como retroceder uma faixa de música, outra, pra 

poder... Era aprendido as coisas, eram dessa forma, era o rádio, mesmo, único meio de 

comunicação. 

Inclusive, Zequinha, até pra poder ouvir o mundo, Zé comprou um rádio Transglobe, de 

cinco faixas, e nós ouvíamos o mundo, através do rádio, lá no acampamento. Chegamos num ponto 

do Lamarca: “Ô, eu ouvi a notícia que eu fui preso”, e a gente comemorava essas mentiras da 

ditadura, e tal. Vim pra São Paulo, com Zequinha. Chegando, no caso... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pra Osasco? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Eu vim pra Osasco, mas acabei ficando no 

Jaguaré. Zequinha tinha ficado, eu tinha um tio, tio Isaias, que morava em Osasco, Jardim Santo 

Antonio, e o tio Pedro, que morava no Jaguaré. Eu, logo que cheguei, fiz alguns bicozinhos, e 

comecei a trabalhar no Jaguaré, também, próximo ao meu tio do Jaguaré. E, ali, a gente começou a 

receber uma assistência política, de pessoas que nós – inclusive, Iara. Iara passou a nos dar 
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assistência nesse núcleo do Jaguaré. Um grupinho de pessoas, de operários, e a gente começou a 

receber, Zequinha já não podia vir tão frequentemente, por causa, lá, da queimação.  

Zequinha, depois de preso, ficou de assinar um ponto, mensalmente, na Auditoria Militar, 1ª 

ou 2ª, 2ª, não é, 1ª é Rio e, neste caso, quando editou o AI-5, aí ele parou de ir, e caiu na 

clandestinidade. Aí, ele sentiu que não tinha mais segurança, não tinha mais nada, e, aí, ficou. E 

exatamente por isto, Zequinha ia muito esporadicamente visitar a gente, com muito, com horários 

tardios, pra poder chegar na gente, não é, ficar, e tal. E Iara, então, passou a dar essa assistência ao 

grupo, e estar, lá, com a gente.  

A partir de então, eu disse ao Zé, aí dentro dessa coisa toda: “Zé, onde for possível aonde for 

possível, eu gostaria de estar junto com você. Aonde não... Mas aonde for possível.” Daí, com essa 

dificuldade de viver em São Paulo, ele me diz que pretende ir pra Bahia. Eu digo: “O dia que você 

decidir, me avise que nós vamos juntos, eu vou lhe acompanhar.” E, daí, eu estava, já, trabalhando 

na Twill, em São Paulo, quando ele me avisa, eu pedi demissão da Twill, e saí com ele pra 

Salvador, e fomos. 

Nesta época, ligados à VAR-Palmares, ele era um militante da VAR, e nós fomos pra lá, 

com a intenção de montar um trabalho de conscientização, o que foi interrompido, apenas, quando o 

PCBR fez aquela ação armada, em dois bancos, na Liberdade, simultâneos, lá. E que, aí, atraiu a 

Repressão, e atraiu a Repressão a Salvador, aí, foi desativado o trabalho de Salvador. Voltando, 

então, Zequinha, voltei desse trabalho que estava, voltei, sem ele, para o Rio, desencontrei de um 

pessoal eles que nos aconselharam, e vim para São Paulo, onde já conhecia.  

E, daí de São Paulo, como eles tinham o endereço, eles escreviam, e tal, eu consegui... Eu já 

estava trabalhando, em 1970, final de 1970. Se, de Salvador, a gente teve o falecimento da minha 

mãe, estivemos lá, no interior, sepultamos, voltamos. E, aí, vim pra São Paulo. E recebi um 

telegrama dele, uma carta, assim, dizendo que ia voltar, que estava voltando pra Brotas de 

Macaúbas. 

Automaticamente, eu estava trabalhando lá na Cogeral, Companhia Geral de Laminação, à 

rua Ibitirama, em São Caetano, na entrada ali de São Caetano, e voltei pra Brotas de Macaúbas, 

onde ele tinha o projeto que foi me passado, os objetivos todos. Mas, a mim, era o interesse que ele 

tinha, que tinha um projeto de sobreviver, aquelas pessoas, os quadros mais procurados, da 

Repressão, e que não queriam se exilar, que queriam ficar no Brasil.               

E que, depois da morte de mãe, meu pai falou, aventou a possibilidade de vender aquela 

propriedade, uma propriedade conseguida nos anos, eu tinha 3 anos quando meu pai comprou 

aquelas propriedades, ali, mudou-se, do pé do morro, pra Buriti.  
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E, ali, então, com esta morte de mãe, e com o dizer de meu pai de vender, Zequinha tentou, 

mas nós já vínhamos, inclusive... Já tínhamos saído três vezes, para ir buscar esses companheiros, e 

voltava só.  

E ele montou, queria montar, uma base legal, que esses companheiros que iam chegar, esses 

mais procurados, não iam ser vistos por ninguém. Nós queríamos poder buscar alimentos, servir 

eles no mato, botar eles em algum lugar que não fossem vistos. Esse era o projeto que eu participei, 

e, inclusive, fui eu o encarregado de arrumar o 1°, o 2° e o 3° acampamento, e até o 4°, o 

acampamento, último, onde ele esteve, onde eles saíram dali, com o barulho do tiroteio do Buriti. 

Bom, então, eu sei que Lamarca chegou ao Buriti, na região, no Boqueirão, vindo de Brotas 

pela estrada, à noite, uma estrada de pedestres, e chegou, ali, no dia 28 de agosto. Eu me lembro, 

que no dia 29... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Não, pai... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – De junho, desculpe. No dia 28 de junho. Dia 

28 de junho. Dia 29, eu ia, até, participar de uma quadrilha, tinha uma parceira, que a gente tem 

naquelas quadrilhas, não é, brinca-se aos pares, e eu tive que pedir desculpas à Clarice, uma 

garotinha, também da minha idade, e pedi desculpas, porque apareceu um imprevisto, nada poderia 

dizer a verdade, mas um imprevisto. E eu acabei voltando, indo a Salvador, naquele dia, viajando, e 

não pude participar da festa de São Pedro, que era uma quadrilha, e tal. 

Então, ali fui, e, dali, eu sei que exatamente dois meses depois, no dia 28 de agosto, que é o 

que fica mais imaculado na mente da gente, chega a Repressão, invade a nossa casa, e tem o 

desfecho, do qual nós começamos a tirar a primeira, a primeira, como é que se diz, capa, de cima 

dele. 

  

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, recupera só, pra gente, um pouquinho, essa... O 

senhor busca o Lamarca em Salvador? É isso? E chega com ele? Como é...? Ele chegou sozinho, 

então? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Não. Eles ficaram, pelo que me consta... E a 

gente, hoje, tem, porque tudo naquele, Ivan, não é? 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Adriano. 
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O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Adriano. Deve conhecer. Nós, naquela 

circunstância, não poderíamos saber de nada que não fosse ultranecessário. Eu saberia das coisas 

que ia ter no meu trajeto. Mas eu não saberia do que o outro iria fazer. Não é? Era uma situação de 

uma, era um regime militar, que a gente tinha que ter todos os cuidados. 

O que eu sei, e, aí, depois é que eu vejo, até, que depois que morre é que a gente conhece o 

que é a Repressão, que invade toda nossa privacidade, é que a gente fica sabendo de muitas coisas 

que não era pra gente saber, mas o que eu sei, é que Salgado teria vindo, porque eu voltei com o 

João Lopes Salgado para Salvador, e trouxe algumas coisas de Salgado, que precisava vir pra cá, tá 

certo? 

Então, como eu levei Salgado, tinha uma trajetória de, pelo menos, 40 km de serra e de 

estrada, para chegar ao local do ônibus, eu saí com ele, com orientação de me sentar na frente do 

ônibus, e, ele, sentaria atrás. E, se viesse qualquer repressão contra ele, eu não tomaria 

conhecimento, só teria que trazer a notícia. E, assim, fui a Salvador e voltei, sem nenhum problema. 

Chegada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos entender melhor. Quantos dias 

eles ficaram, desde o dia que chegaram, até o dia que a Repressão chegou?  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Dois meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dois meses. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Dois meses. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Dois meses. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Lamarca, não é. Porque Santa Bárbara 

chegou no início do... Santa Bárbara, que vale até mais, Santa Bárbara chegou bem antes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, chegou bem antes.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Chegou bem antes. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ele era professor. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, e aí, ele já se organizou lá na 

cidade, ficou como professor. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ele dava aula para as pessoas da comunidade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí, chegou o Lamarca e o  

Zequinha. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Aí, o Lamarca chegou... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Totalmente estanquizados. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É. O Lamarca chegou e ficou isolado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isolado. 

 

O SR. – Completamente isolado. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ele não podia ter contato com ninguém, e, quem o viu, 

conheceu como João.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O motorista da perua era o... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – José Carlos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – José Carlos. E ele falou um outro 

nome, aí – o que ele falou.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Salgado. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – João Lopes Salgado, que ele está, até, naquele documentário 

– tanto no da Iara, quanto no “Do Buriti a Pintada”. Porque o João Lopes Salgado era o que fazia o 

contato do MR-8. Ele era a ponte... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A ponte entre Salvador e... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ele era, entre a capital e o campo. Então, ele conhecia todo 

mundo, foi ele que entregou, inclusive, as cartas do Lamarca pra Iara, pelo menos, passou pelas 

mãos dele, aquelas cartas, e ele foi uma ponte muito importante, porque ele conseguia aquele 

acesso, ele nunca foi pego nesse trecho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Mas espera um pouco... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – E aí, eu acho que o que é interessante, Adriano – acho que é 

aí que você quer chegar. É o seguinte: como foram esses dois meses, entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Isso.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Como, a partir da chegada dele, aquele núcleo que estava 

sendo formado... E eu queria, também, comentar uma coisa que tio Olival costuma me falar: que 

meu avô, depois, andou lá por aquele terreno, e encontrou um caderno que tinha muitos nomes. E 

ele, automaticamente, com medo de que aquelas pessoas ficassem ligadas, e que a Repressão 

voltasse e pudesse, talvez, matar essas pessoas, ele queimou esse caderno.  

Então, talvez isso explique, um pouco, se tinha mais gente que participava, no que consistia, 

porque a coisa mais difícil, tecnicamente falando... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nome de pessoas lá da região, ou de 

outras... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Lá da região, mesmo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da região. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Que estavam sendo contatadas, para o trabalho que eles 

queriam fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Entendi.  
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A SRA. THAÍS BARRETO – Porque a coisa mais difícil, dessa história, como é 

importante lembrar, mais difícil, porque, tecnicamente, todo mundo questiona o que vocês estavam 

fazendo, o que era lutar contra a ditadura. Porque, pra informação das pessoas, só chega assim: 

eram terroristas, e eles andavam armados. Ninguém sabe o que levaram eles a fazer isso. Então, 

talvez, tentar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí, Thaís. Deixa eu tentar. Eu já 

ouvi essa história tantas vezes. Mas, o relato, é como se fosse, tudo, a primeira vez. Então, aqui não 

tem coisas já esclarecidas, ou já ditas, anteriormente. É um fato gerador, não é. 

Então, qual é o objetivo dessa reunião com a Comissão Nacional? É ver se consegue fazer a 

exumação... Do fim, para o começo. Agora, então, vamos lá. 

O Santa Bárbara chega quando? Quem o levou?  Como era o contato? Veio de Salvador, 

veio do Rio de Janeiro? Quem o levou? Quem levou o Lamarca e Zequinha? Quando foi? Essas 

pessoas ficavam no Rio, ficavam em Salvador? Quando caíram? Como abriram, quando abriram? E, 

aí, o clima de lá da cidade, que é o que eles vão contar. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Tá certo. É isso aí, pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, faz precursora, todinha. A 

precursora. Porque você lembra, e aí eu vou perguntando pra eles. Ou pergunto direto pra eles? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu acho melhor o pai, mesmo, falar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos lá.  

O senhor trabalhava lá perto da minha casa, lá na Cogeral, lá na Vila Prudente, que o senhor 

chama de São Caetano, lá na rua Ibitirama. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Adriano, nessa parte do Santa Bárbara, talvez, até, o Sr. 

Olival poderia... Enfim, vocês, eventualmente...  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Mas só para pegar, historicamente, você começa e... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu começo, e passo a bola pra ele. 
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Então, vamos lá. Começa tudo de novo. Olderico Barreto. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olderico Barreto, irmão de José e Olival 

Barreto... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Não, pai. Só para efeito de gravação. Pode continuar o que 

ele perguntou. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Tá bom. O que eu posso dizer, então, do que 

me lembro, do que tem na minha memória desse período, do quando foi, é que, estabelecendo 

assim, uma sequência nas coisas... O primeiro a ir pra lá, foi Zequinha, que me chamou. E estava 

montado.  

Santa Bárbara chegou ali como Roberto, um ex-seminarista, Zequinha apresentou-o a todo o 

povoado, era um colega de seminário, que vinha pra ali, e que começou, e se instalou ali. Logo que 

Santa Bárbara chegou, começou a ganhar a simpatia de todo mundo, porque era muito bom em 

bola, que a gente sabe, até, ele foi do Juvenil, do (ininteligível) e, daquele baixinho lidar com a bola, 

ele conseguiu conquistar todo mundo. 

E, ali, ele ficou. Logo, logo, era Roberto pra lá, Roberto pra cá, com toda uma intimidade. E, 

ele vendo as carências do local, ele passou, não tinha escola, não tinha professor, ele passou, então, 

a dar aula pra todos, naquele povoado de Buriti Cristalino, que passou a viver uma, ter um professor 

regular, e chegando ao ponto, como a gente já falou, de produzir peça teatral com aqueles alunos 

todos, sendo atores.  

Nós fizemos, esse, aqui, foi um ator-mirim, nós fizemos uma menina de 5 anos, que cantou a 

música, nenhum deles seria liberado pela censura da época, uma garotinha que chamava... Como 

chama ela, a menina de Terezinha? Acho que era Zita, não é?  

 

O SR. – Zita.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Uma garotinha de 5 anos. Esse teatro era 

uma das maneiras de comunicação, e de passar o recado para todo mundo. Esse teatro, eu me 

lembro, que quando terminou a peça, nossa! Me bateu, eu vi uma vibração tamanha, no pessoal, que 

perguntei ao plenário, que também fui um, contracenei com Zequinha, em algum momento, lá, e 

perguntei ao plenário se eles gostariam de rever alguns daqueles atos. E aí, foi uma coisa, que 

levantou e fizeram a peça ser reapresentada. E, com o maior prazer, já que não tínhamos, também, 
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aquele sábado, a gente não tinha nada, e, esse sábado, me parece, que isso era em torno, era 14 de 

agosto. Faltaria menos de 15 dias pra Repressão nos bater, ali. 

Então, nesta vibração, dessa plateia, nós já voltamos, e começamos, repetimos, como se 

houvesse uma segunda, voltasse um disco, outra vez. Todos os atores voltaram em cena, e fizemos 

de novo a peça. Também, não sabia se era a última vez que a gente ia fazer essa peça, e acabou 

sendo repetida no mesmo ato. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Então, a população era bem pequena, não é, Sr. Olderico. A 

população, o senhor tem ideia, mais ou menos, de quantos? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Rapaz, no Buriti Cristalino, nessa época 

ainda tinha muita gente. Nós tínhamos dois times de futebol, completos, que digladiava toda tarde 

naquele, um vestia a camisa, para dizer, e logo, a do Flamengo, com certeza, e, me parece, 

Botafogo, não é, Olival? Ou era Vasco e Flamengo. Eu sei que eram duas camisas cariocas, porque 

ali entrava mais a Rede Globo, e eram os times do Rio, não é, os times que se ouviam, os que, 

Rádio Globo, desculpa, não era Rede, Rádio.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – O senhor fala, seriam, mais ou menos, quantos habitantes? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olha, o Buriti chegou a ter, num passado 

mais recente, duas, três mil pessoas. Mas naquele período, eu acho que eram em torno de umas 100 

famílias, em torno dali, naquele estado. Mas a força do garimpo sempre trazia, a cada, como se diz, 

quando começa, a cada procura de quartos, aumentava a população, eles estimulavam o preço, e 

voltava muita gente pra atividade do bem mineral, que era o quartzo. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Eu pergunto isso, porque deve ter marcado muito, não é, o 

Roberto, o professor, imagino que essa coisa do teatro, da escola, também, alfabetizando as pessoas, 

imagino que deva ter marcado tanto quanto marcou, depois, a chegada dos agentes à paisana, e 

todo, ver metralhadoras, e todo barulho, na época. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olha, eu participei da celebração de 2001, 

que foi a primeira, dos 30 anos, e que a mãe do Santa Bárbara conseguiu resgatar o filho, inteirinho, 

ali no povoado, e que você, não teve quem não chorasse. 

  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



21 
 

 
 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olival Barreto. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Boa tarde a todos. 

Não é fácil, pra mim, falar sobre esse assunto. Principalmente assim, em público. Eu já 

tentei umas vezes, aí, e não consegui. Vou ver se eu consigo, hoje, falar alguma coisa. Falar do que 

eu presenciei lá, mais da parte, mesmo, da Operação, quando eles invadiram nossa casa. E as cenas 

de brutalidade, mesmo, que eu presenciei, com a idade que eu tinha, estava completando 12 anos, 

então, são coisas, assim, que ficou marcado, mesmo.  

E, durante esse período todo, eles ficaram instalados, na nossa casa, durante uma semana. Eu 

assisti muito eles batendo no meu pai, não é, ouvia os gritos dele. E não foi ele. Foi uma coisa 

muito pesada pra minha infância, e até hoje.  

Então, eles ficaram por ali, na nossa casa. No momento em que eles chegaram, houve a 

morte do Otoniel e do Luiz Antônio, que era o Roberto, nosso professor, que Zequinha tinha levado 

pra lá, para dar aula para nós, e, eu me lembro que eles, no momento, enterraram os corpos dos 

dois, lá no Buriti Cristalino, no cemitério do lugar. E logo em seguida, umas duas ou três horas 

depois, eles mandaram arrancar o corpo deles. Que, acho que veio uma ordem, lá de Salvador, que 

tinha que levar os corpos pra lá. Aí, eles desenterraram, botaram no helicóptero, e levaram os 

meninos pra lá. 

E, durante esse período, eles ficavam com meu pai, pra cima e pra baixo, levando eles pra 

fazer aquelas buscas, ali, que o que eles queriam, mesmo, era pegar o Cirilo , que eles chamavam o 

Lamarca de Cirilo. Era, “E o Cirilo, o Zequinha, onde é que eles estão?”, essa coisa. Eu sei que eles 

ficaram por ali de 28 de agosto, foi num sábado, até a sexta-feira seguinte. 

Eles me botaram uma pessoa, um vizinho, para tomar conta de mim, porque eles invadiram 

nossa casa – e eu fiquei na casa do Sr. José de Virgílio, que foi uma pessoa, do lugar, que nos deu 

muito apoio, acho que foi o único que conseguiu dar um apoio pra gente, porque as outras pessoas 

do lugar, todas sentiam muito medo. Eu, mesmo, cheguei a ir à casa de pessoas que bateram a porta 

na minha cara, entendeu?  

Aí, eu fiquei imaginando: nossa, eu recebi uma porta na cara, imagine quantas portas na cara 

Zequinha e o Lamarca não receberam, durante esse período que eles ficaram naquela serra, no 

lugar, procurando uma comida, alguma coisa, então, devem ter levado várias. Tanto que as pessoas 

falaram, que o cara que fez o caixão do Zequinha e do Lamarca, eles mandaram fazer um caixão só, 

pros dois. E, o rapaz que fez o caixão, falou que eles estavam muito magrinhos, não é.  

Então, voltando um pouco à história, lá do Buriti, eu sei que eles ficaram essa semana, lá, e 

quando foi nessa sexta-feira, parece que receberam uma ordem, lá de Salvador, que eles tinham que 
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evacuar, que eles tinham que voltar, que eles estavam dando por encerrada, já, essa Operação, 

porque eles não achavam o Lamarca nem Zequinha – não tinha notícia, ninguém dava notícia. 

Então, eles foram embora. Só que daí, uma semana depois, a gente só ficava ouvindo, ó, 

Zequinha e Lamarca passou em tal lugar, passaram em Ibotirama, passaram no Mocambo, passaram 

não sei aonde. Só que, por infelicidade, Zequinha foi passar num local que chama Três Reses, onde 

têm parentes nossos, e um infeliz, lá dos Três Reses, que é até primo da gente... Então, esse rapaz 

foi avisar, em Brotas, que Zequinha tinha passado lá, com o Lamarca. Como o Exército tinha 

oferecido esses prêmios, dinheiro, pra quem denunciasse, esse rapaz foi avisar em Brotas. E o juiz, 

lá em Brotas, pega um carro e vai até Seabra, e vai ligar, lá pra 6ª Região do Exército, pra voltarem. 

Aí, eles já voltaram com certeza de que eles já estavam lá. 

Aí, eles chegaram lá por volta do dia 8, 9 de setembro, eles chegaram de volta. Tornaram a 

invadir a nossa casa. Estava eu, meu pai, e a Dolores, só, em casa. Nossa casa tinha sete pessoas. 

Aí, ficamos em três. De Olderico, que já estava baleado e preso em Salvador, Otoniel morto, Santa 

Bárbara, morto, e, Zequinha, estava fugido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olival, Dolores é... 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – A Dolores é minha irmã, que tinha 15 anos. 

Inclusive, ficou fugida da casa, porque não podia ficar em casa, até acertarem. Que eles falavam que 

iam estuprar ela, quando pegasse, pro meu pai: “É, vou dormir com ela essa noite”, nossa, eles 

fizeram miséria, lá, precisa ver o horror que eles fizeram com a gente. 

E, eu sei que, quando eles voltaram, na segunda etapa da Operação, eles conseguiram, não é, 

pegar o Lamarca, praticamente já morto, porque o Lamarca não estava mais aguentando, muita 

gente da região viu Zequinha carregar ele nas costas, e até pediu pro Zequinha deixar ele, e 

Zequinha, que tinha condições de fugir, Zequinha não quis, não é. Ele até falou, pra pessoa, que 

“Amigos na vida, amigos até à morte”, Zequinha falou isso pra ele, e que morria junto com ele. 

Então, eles foram mortos numa sexta-feira, dia 17 de setembro, quando foi no sábado, à 

tarde, veio uma pessoa de Brotas e trouxe a notícia. Um senhor, que chama Sr. Zé Novais, trouxe a 

notícia que eles tinham matado: “Ô, compadre Barreto, mataram o Zequinha e o amigo dele”. Aí, 

meu pai me chamou para me dar a notícia, ele falou: “Ô, mataram os meninos”. Isso foi no sábado, 

que o Zé Novais avisou.  

No domingo, que era o dia da feirinha, lá, do Buritis, chegaram dois policiais e carregaram 

meu pai, levaram ele embora, a gente ficou desesperado, porque estava eu, a Dolores e meu pai, e 

só ficou eu e a Dolores, em casa. E os comentários do povo da rua é que eram tristes, eles falavam: 
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“Não, ele não volta mais. Eles vão matar ele, lá. O seu pai e Olderico, vocês não ver mais ver eles, 

aqui”. Nossa, nós ficamos desesperados, não é, ela, com 15 anos, e eu, com 11. 

Eu sei que levaram meu pai. E daí, mais ou menos uns cinco dias, meu pai voltou, contando 

que ele foi pra Salvador para fazer o reconhecimento dos corpos deles, e que ele foi recebido, lá, 

por uma equipe de policiais, que tinha um tal de coronel Luís Arthur, que ele tinha sido muito 

maltratado por essa gente lá... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Coronel? 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Luís Arthur. E meu pai contou que eles queriam 

que meu pai, ainda, arcasse com a despesa do sepultamento. Eles queriam que meu pai pagasse 

aquilo. Naquelas alturas, meu pai não tinha como pagar, então, eles fizeram aquilo como se 

estivessem fazendo, ainda, um favor. Isso que foi duro. 

E, depois de tudo que aconteceu, eles botaram meu pai de volta, lá, levaram ele de carro, pra 

Salvador. Depois, levaram ele pra rodoviária de Salvador, e despacharam ele de volta, lá pra casa. 

Então, ele chegou contando essas atrocidades, ainda, que ele sofreu, lá em Salvador. Inclusive, disse 

que tinha conseguido ver Olderico no hospital. 

Então, pra mim, foi a parte mais dolorosa, de tudo isso, não foi nem a ocasião em que eles 

estavam lá, no auge da Operação, foi no momento do recebimento da morte do Zequinha. Porque eu 

era muito ligado a ele, ele era como o irmão mais velho, eu, como o mais novo, então ele me 

carregava nas costas, pra onde ia, pra cima e pra baixo, pedia pra eu fazer algumas coisas pra ele, 

buscar um violão na casa de alguém, pegar um animal, na roça, pra ele fazer uma viagem, então, eu 

fazia tudo pra ele, não é.  

A minha mãe tinha morrido no ano anterior, de 1970, e o Zequinha supriu, muito bem, a 

falta dela, pra mim, porque ele estava sempre, muito, lá em casa com a gente. Então, ele era uma 

pessoa que transmitia muita segurança pra gente, uma pessoa muito especial, mesmo, Zequinha era, 

sabe aquele cara que era um porto seguro pra você, pelo que ele representava pra família, muito 

querido por todo mundo. A nossa casa era muito cheia de gente, quando ele estava lá. E eu sei que, 

que acabou tudo assim, não é. 

E essa Operação, ela refletiu até no próprio lugar, no Buriti Cristalino, porque o lugar, o 

Buriti, nunca mais foi o mesmo. O povo foi se mudando. Essa ocasião tinha perto de, sei lá, 80 

famílias, 70, se você for lá, hoje, não tem 20 pessoas morando no lugar. Tem menos de 20, não é? 

Então, muitas pessoas, do lugar, falam que, além de ter acabado com a família, acabou, também, 

com o lugar. Entendeu? O Buriti Cristalino nunca mais foi o mesmo. 
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É isso que eu tenho a declarar. Se vocês quiserem... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E esse coronel, que é muito famoso, 

que é o cara que ficou com a arma do Lamarca, Nilton Cerqueira, não é? 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Cerqueira. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cerqueira. Ele esteve por lá? Vocês o 

conheceram? 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Claro. Claro. Eu vi, pessoalmente, o Cerqueira, o 

Fleury. O Cerqueira, os soldados o chamavam de Dr. Penteado, porque ele tinha o cabelo parecido, 

assim, com o seu, um cabelo escorrido, assim, pra trás – eles o chamavam de Dr. Penteado.  

E, o Fleury, eles chamavam de Dr. Barreto. Ele era o Dr. Barreto. E eu cheguei, ele até, 

ironicamente, dizer pro meu pai, assim: “Olha, eu acho que nós somos até primos”. Entendeu? Eu 

ouvi, ele falando isso pro meu pai. 

  

O SR. ANDRÉ VILARON – Olival, a morte do Santa Bárbara, o momento da morte dele – 

o que você lembra? Vocês estavam no mesmo cômodo. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – É. Nós dormíamos juntos, no mesmo quarto. 

Porque a gente era como irmãos. Ele tinha o dobro da minha idade, ele era da idade do Zequinha, 

era meu professor, e a gente via como irmãos. Então, a gente dividia esse mesmo quarto. 

Só que, nessa noite, quando eu deitei, ele não estava. Mas, aí, quando foi tarde da noite, ele 

chegou, por volta de meia-noite, uma hora da manhã, ele chegou, e deitou.  

Só que, no amanhecer, quando já estava amanhecendo, o dia estava clareando, o José Tadeu, 

que era um primo, que morava do lado, o Tadeu viu a polícia chegando, muita gente, montada a 

cavalo, fazendo não sei quê, e ele conseguiu entrar na nossa casa antes que a polícia. O Tadeu era 

da idade da Dolores, também devia ter uns 15 anos, pra 16.  

Aí, eu me lembro que o Tadeu, primeiro, acordou o Olderico e o Otoniel, e foi lá pro quarto 

da varanda, onde eu estava com o Santa Bárbara, e acordou a gente. Aí, ele disse assim: “Roberto, a 

rua, aí, está cheia de polícia, e eles estão perguntando onde está Zequinha”. Só que nesse momento, 

aí, que ele foi avisando, que a gente acordou, já começou um tiroteio nos fundos da casa.  
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O Roberto pegou uma arma que ele tinha, assim, um revólver, em cima de uma mesinha, e 

foi lá pro lado dos fundos da casa. Que a gente estava no quarto da varanda, e a casa tinha um 

corredor, assim, pros fundos. Só que, quando eu coloquei o rosto na frente da porta, que olhei pros 

fundos, só tinha muita fumaça, porque tinha muitos tiros, estava aquele fumaceiro, que a gente não 

enxergava nada.  

Só que o Roberto pegou, e voltou. Esse meu primo, o José Tadeu, entrou embaixo da cama, 

que a gente não tinha para onde ir, ele entrou embaixo da cama, e eu tive, logicamente, a ideia de 

entrar atrás dele. Só que o Santa Bárbara voltou, ele viu que não dava para ir lá, ele voltou e ficou 

de pé, atrás da porta. Eu, como estava embaixo da cama, eu via o Santa Bárbara só da cintura pra 

baixo. Ele chegou e se postou atrás da porta, e ficou ali, por uma questão de um minuto, ou dois, 

parou aquele tiroteio, ficou um silêncio.  

Aí, vêm umas pisadas, de um coturno, uma pessoa caminhando, em direção, assim, do 

corredor até a porta do quarto, que ficou semiaberta. Aí, ele deu um chute na porta, que eu via de lá, 

eu também via o policial com a ponta da metralhadora, assim, e a via só da cintura pra baixo, 

também, porque eu estava debaixo da cama. Quando ele chutou a porta, já deu aquela explosão do 

tiro. Só que, esse tiro, não saiu da boca daquela arma, que estava apontada para mim. Saiu de outra 

arma, então, não é... E foi o momento que o Santa Bárbara caiu no chão. Quando ele caiu, assim pro 

meu lado, ainda me sujou de sangue. Aí, o policial me viu.  

Nesse momento que ele caiu, o policial me viu. Aí, ele ordenou que eu saísse: “Sai daí, 

garoto”, e tal, eu saí. O José Tadeu também saiu. Aí, ele perguntou como era o nome dele, a gente 

falou que era Roberto, que, até então, a gente não tinha ideia que o nome dele era Luiz Antônio. Aí, 

eles pegaram os pertences dele, relógio, essas coisas assim, coisas que ele tinha, pegaram, e, em 

seguida, chegou um outro policial. Quando o outro policial chegou, que viu, o outro policial falou 

assim: “É o Santa Bárbara”. Falou que era o Santa Bárbara.  

E, foi nesse momento, que o meu pai chegou, e viu aquela situação, do Roberto morto, e ele 

ficou desesperado. Foi a hora que o policial... A primeira cena de violência, mesmo, que eu vi, foi 

esse aí, contra meu pai, foi essa hora. Que eles bateram com uma bainha de uma faca, assim, no 

rosto dele, do meu pai, dizendo assim pra ele, xingando ele, dizendo que ele estava dando cobertura 

pra terrorista. 

E, nesse momento, o José Tadeu, que já era, eu era criança, era um adolescente de 11 anos, o 

José Tadeu, que já era um rapazinho de uns 15 anos, o Fleury fez uma pergunta pra ele. E ele deu 

uma resposta, também, que eu não lembro como foi, eu sei que o Fleury não gostou, e o Fleury deu 

um tapa no rosto dele, que ele caiu no chão, o José Tadeu. 
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O SR. – O Fleury, mesmo. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – O Fleury, mesmo. Nessa hora. O Fleury, mesmo, 

esse que era o Dr. Barreto. Deu um tapa no rosto do Tadeu, com uma violência muito grande, que o 

menino caiu no chão.  E tudo começou aí, o sofrimento da gente. Daquele momento, até os dias que 

eles permaneceram por lá, e até, quando retornaram, que tornaram a invadir a nossa casa. 

Quando invadiram a segunda vez, estava só eu, meu pai, e a minha irmã. Eu lembro que meu 

pai estava dentro da cozinha, fazendo café, de manhã cedinho, e eles chegaram com a arma, com a 

metralhadora, assim, na porta, na janela da cozinha, que dava acesso pro meio, que a janela caiu em 

cima deles, a janela, pela violência que foi a pancada. Bateu na janela, a janela foi em cima dele, 

que estava no fogão, e ele: “Pelo amor de Deus!”, com as mãos pra cima, assim.  

Aí, foi onde o levaram, a segunda vez, preso, pra esse local, que chama Pé do Morro. Que 

ele ficou lá ainda mais uns três dias, sofrendo mais, lá, preso, teve pessoas, da região, que viu ele 

amarrado como um animal, lá, dentro de um curral. Amarrado, mesmo. No Buriti, ele esteve de 

ponta-cabeça. E, lá no Pé do Morro, ele esteve amarrado, mesmo.  

Porque Zequinha tinha passado pelo Pé do Morro, e, por um acaso, os policiais ficaram 

sabendo que ele passou num engenho, que ficava perto da região, então, levaram ele pra lá. E, 

depois, o meu pai voltou, foi solto, e, depois, a gente soube da morte dos dois, e, daí, teve o fato 

dele ter viajado, e essa coisa toda. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Além desses nomes – Sr. Olival e Sr. Olderico – além desses 

nomes de agentes, os senhores lembram – isso, pra gente, é muito importante – algum outro nome? 

Pra gente isso é...  

A gente colheu um depoimento, recentemente, desse capitão da Aeronáutica, as fotos são 

atuais, se você puder... Que ele falou que esteve na Operação, que, inclusive, viu o tiro que matou o 

Santa Bárbara, enfim, ele foi uma das pessoas que participou, exatamente, dos fatos que vocês estão 

narrando, aqui, pra gente. Ele confessou isso, pra gente, que participou da Operação, e de outras, 

também, num depoimento, recente, à Comissão Nacional da Verdade. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – De nome, assim, que eu me lembre, mesmo, 

tinha um que chamava Martinez, Martinez, eu me lembro que esse era bem requisitado, lá. Lembro 

o nome dele, e me lembro do cabo, aquele que amedrontou a D. Julinda, era o... Que ele disse que 

era do DOPS do Rio de Janeiro, um torturador, que até vi o nome dele no livro de D. Paulo, eu vi o 

nome dele. É o... Como é que era o nome dele, mesmo, deixa eu me lembrar do nome dele, agora.  
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Me lembro de outro, também, que chamava Edésio, mas esse era do Exército. Esse era um 

rapaz que se comportava, assim, de uma forma mais diferente, esse era um rapaz novo, que até 

aconselhava a população, “Olha, vocês não saiam de casa, à noite, porque tem uns deles, aí, que 

atiram mesmo, assim, sem perguntar quem é”.     

    

O SR. ANDRÉ VILARON – Mas ele estava fardado, ou não, à paisana? 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Esse era o único que estava usando uma farda. 

Era o único, lá. Era um rapaz novo, assim, de cor, forte, alto, e que ele dava toques, assim. Teve um 

dos policiais, que eu não me lembro do nome, que me falou assim: “Se eles quiserem levar o seu 

pai, você segura no braço dele, e não o deixa ir sozinho”. Mas eu não me lembro do nome desse 

rapaz, que me falou isso. 

Porque eu fiquei ali no meio deles, e, então, comecei a fazer amizade com alguns deles, e 

algum deles me falou: “Não o deixe ir sozinho, se forem levar o seu pai”.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, essas fotos são mais recentes. A gente está 

falando de um episódio de 43 anos, não é?  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Isso. É bem difícil... 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Mas foi uma pessoa que assumiu que participou da Operação, 

no caso que a gente está narrando, aqui. Participou da Operação Pajuçara, mas especificamente, na 

casa de vocês, que viu, presenciou a morte do Santa Bárbara.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Santa Bárbara. Olha, eu fui o único que nada 

presenciei desse momento do Santa Bárbara, até porque, eu soube que Santa Bárbara estava morto, 

quando chegou a equipe do Rio.  

Porque nossa casa tinha sido cercada por São Paulo, pelo Fleury, inclusive, ele vinha, 

quando do primeiro tiroteio que eles fizeram, eles acharam que já tinham me atingido, e ele vinha 

com a metralhadora para me metralhar, e eu acabei dando um susto nele, que acabei encontrando 

ele. Eu ia fazer, repetir o barulho, e, aí, vinha ele, com a metralhadora, e acabou ele mesmo caindo 

com um felino, como se estivesse ferido, mas não foi. Quando ele viu a arma, ele pulou como um 

felino, e saiu da frente. Aí, continuou esse tiroteio, continuou esta coisa.  
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Mas eu queria assim: Santa Bárbara, então, depois da terceira tentativa que eu fui fazer, de 

continuar o barulho, é que eu fui ferido, por atiradores de elite, que me acertaram, me acertaram, e 

eu não consegui, sequer, dar o terceiro disparo. Eu, também, acredito que o impacto dessa bala, eu 

estou vivo porque, se o senhor vê como estava atirando, primeiro, passou pela minha mão, perdeu, 

no caso, a sua força, e, depois, me atingiu de uma maneira que eu caí morto, mas, ainda, consegui 

sobreviver. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – No rosto, não é, Sr. Olderico? Foi no rosto, não é? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – No rosto. Foi no rosto. Ela abalou um dente, 

e me pegou – tinha um pedaço, aqui, que eu tirei, até, numa cirurgia plástica, agora, depois que eu 

estava trabalhando no metrô, eu fiz, e tirei um pedaço bem significativo de uma cápsula, dessa bala. 

Meu rosto, inclusive, numa radiografia, aparece a presença, muito, de chumbo. Muito chumbo, no 

rosto e na mão. Desse período. 

Bom, mas o que eu queria dizer é isso. Registrando: Santa Bárbara, foi a maior surpresa, 

quando chega a turma do Rio. Isso eu, está no livro de Emiliano, está no meu depoimento no livro, 

mas a diferença do “s”, do Rio, ao sotaque de São Paulo, como eu já tinha familiaridade, e do Rio, 

também, mas reconheci esse pessoal do Rio... Eles chegaram de helicóptero. Eles vieram de 

madrugada, a cavalo, a pé, e esses que cercaram a nossa casa é que são responsáveis pela morte de 

Otoniel e Santa Bárbara. 

E, então, quando fui preso, e depois desse ferimento, que acordei, esse relato passo no livro, 

está com alguma precisão, ali. Então, eu sou preso, e passo a ser torturado num pé de um mourão, 

onde eles me misturavam com estrume de animal, com essa coisa toda, e me reviravam, chute em 

todas, na região dos rins, pra lá, pra cá, e tal, eles me quebraram nesse dia, que eu ficaria difícil, eu 

tive muita dificuldade, no dia seguinte, de levantar sozinho de uma cama, de entrar num carro, de 

me curvar. 

Eu não sentia nada, não reclamei, felizmente, eu tive uma conduta que não pedi. E eu acho 

que, também, eu não sei, vi meu pai, também, que não pediu nada, a eles. Mesmo eles pondo no pau 

de arara, à noite, o velho não pedia para tirar. 

E eu, também, não pedia, não pedi a esses homens pra nada. E o que eu diria, nesta hora, é 

que, quando chegou esse pessoal do Rio, havia uma competitividade. O Rio achava que a gente não 

estava contribuindo, que não descobriram o acampamento, porque a equipe de São Paulo era bunda-

mole. Então, o Rio chegou com muita força, em cima da gente, pra tirar as informações que São 

Paulo, com o Esquadrão, não tinha conseguido. 
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O SR. ANDRÉ VILARON – Havia uma disputa entre as equipes... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Entre as equipes. E, então, quando o Rio 

chega, eu estou deitado, já, veja só, eu tinha sido, eles me vendaram os olhos e me pisavam, não é, 

viviam, inclusive, para descansar, eles ficavam em cima do meu tórax. E ele encostava, na nossa 

janela, que dava de frente para o barracão, um cara bem truculento. 

E, quando chegou esse helicóptero, eu resolvi tirar a venda dos olhos, e consegui tirar. 

Deitado, dali, eu procurava ver o que se passava naquele céu que eu dominava, que era o que eu via 

da janela, e dali não consegui, mas o helicóptero desceu, e eu apenas ouvi os comunicados do 

helicóptero com o rádio, o sistema de rádio, que eles tinham, e eu ouvi esses contatos. 

E aí, quando desceu o helicóptero, então veio a equipe. E a equipe chegou, e eu não via as 

pessoas. Eu via, no chegar à porta do Buriti, da nossa casa, onde eu estava deitado, ao pé da janela, 

eles disseram, então: “Como é que foi o placar?” Uma brincadeira, eles faziam: “Ah, dois a zero, e 

um raspão no travessão”. Esses dois a zero já me causou uma grande, como é que se diz, uma 

grande surpresa: quem será? Fiquei aguardando quem seria esses dois a zero. 

De Otoniel, sabia que ele tinha saído na minha frente, atirando, e eles foram, foram até 

parar. Imaginei: meu irmão, ou sumiu, saiu da linha de tiro, ou mataram. Mas logo, logo, eles 

voltaram, comemorando a morte dele. E quem seria o outro? 

Então, o cara chegou, ele foi chegando, entrando, e um dos caras de São Paulo, o chefe da 

equipe de São Paulo, abriu e contou, falou o que tinha acontecido. Esse daqui, apontando pra mim, 

que estava na sala, nós tiramos um revólver da mão dele à bala. Esse, aí abriu o quarto, esse aqui 

tentou fugir, nós matamos. E esse daqui, Luiz Antônio Santa Bárbara, pela primeira vez, que seria o 

nosso Roberto, esse daqui, Luiz Antônio Santa Bárbara, aí eles já tinham tudo, já disse: “Esse 

daqui, quando viu a casa cercada, se suicidou”. 

Essa versão de suicídio, eu ouvi dos policiais, mas eu nem sabia que Santa Bárbara tinha, e 

nem, até, se fora suicídio, porque eles poderiam, muito bem, armar isso, para me botar , eu vi, eles 

fazendo coisas pra me engrupir, pra me... Entendeu? Então, pode ser uma coisa que eles fizessem 

pra me engrupir, pra eu passar pra frente uma ideia. Mas o diálogo deles foi esse. 

Em seguida, digamos assim, para começar o teste, aí o cara do Rio pegou logo uma 45, 

puxou, fez aquele serviço, manobra de gatilho, e botou ela dentro do meu ouvido, e aí, já em 

disputa, mesmo, com o pessoal de São Paulo, eles já queriam mostrar serviço, então colocaram, 

afundaram ela dentro do meu ouvido, eu deitado numa esteira, no pé dessa janela, e ele falou: “Vai 

falar, seu filho da puta?” E eu falei: “Aperte o dedo”.  
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Eu quero dizer a vocês, gente, que eu nunca vi uma coisa dessas na minha vida. Quando eu 

falei: “Aperte o dedo”, foi uma coisa tão imediata que me veio que, esse homem, amarelou. Esse 

homem perdeu toda a coisa, e, eu, ganhei. Foi nessa hora que houve uma troca, muito grande, de 

coisa. Esse homem perdeu o rebolado, ele achava alguma coisa, só eu pedir pra ele apertar o 

gatilho, esse homem levantou, consertou sua arma, e se afastou. E, a partir daí, eu comecei a ter um 

domínio, sobre mim mesmo, e sobre toda aquela situação. 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu perguntar uma coisa. É, 

parabéns, maravilhoso o depoimento, aqui, no fim, o senhor se emocionou, e afastou o microfone. 

Deixa eu perguntar uma coisa. Como é o nome do parente, lá, que sabia que Zequinha estava 

andando, e o nome do juiz? Vocês lembram, destes dois delatores? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – O parente, que é citado por Olival. Bom, a 

gente tem esse depoimento dado, como o que saiu, correu para pegar Zequinha, Zequinha, ainda, 

pegou um animal, montou, para ver se o alcançava, é conhecido como Antonio de Virgílio, que, até, 

minha mãe chamava de tio Virgílio, são parentes distantes, meu primo, lá, em terceiro grau. 

  E a outra pessoa, o juiz, é Dr. Antonio Barbosa. Faleceu. E eu fui saber, quatro meses 

depois, que ele tinha falecido, que ele faleceu no completo ostracismo, da sua história. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Completa, Olival. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Você fez uma pergunta, assim, dos nomes de 

agentes, não é, eu consegui me lembrar o nome desse cabo, Pascoal. Esse que bateu na cara do meu 

pai, e que andou amedrontando, lá, as pessoas do lugar. Cabo Pascoal, do Rio de Janeiro. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olival, e essa foto, vocês não conseguem... 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Olha, essa foto, aqui, deve ser recente, não é?  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Bem recente. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Bem recente. Mas me parece, muito, com a 

pessoa que, quando – com a pessoa que bateu, que chutou a porta do quarto, no momento que 

chutou. Pareceu muito, com ele. Que perguntou como era o nome do Roberto. Parecido, muito, 
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assim. É muita diferença, 43 anos, não é? Mas parece que tem alguma semelhança. Uma 

semelhança, mesmo, com essa pessoa. Não posso dizer 100% que é ele, isso, jamais, eu vou fazer. 

Mas, tem uma semelhança com essa pessoa que bateu o pé na porta. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Então, eu queria só registrar: é o capitão reformado, Lucio 

Valle Barroso. Prestou um depoimento à Comissão Nacional da Verdade, e fez essas afirmações 

que eu citei, anteriormente. Eu não tinha dado o nome dele. Só para registrar. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Eu vi o nome dele, ali. 

 

  O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Eu queria falar de um nome, que participou, 

oficialmente, dessa coisa. E eu fiquei sabendo, porque ele virou minha testemunha de acusação. Um 

agente, lá, do DOI, DOI-CODI da Bahia, que se chama Emanuel Cerqueira.  

Que se diz responsável pelo levantamento – isso, na Auditoria, falado, ouvido, pelo juiz 

auditor – ele se dizia responsável pelo levantamento da área, responsável a me conduzir da região, 

depois de preso, a Salvador, junto, inclusive, com os corpos de Luiz Antônio Santa Bárbara e de 

Otoniel. Então, esse Emanuel Cerqueira, se apresentou como participante e fez esta coisa – teve 

esses papeis, de levantamento, e de condução da gente. 

E uma coisa que meu pai me falava, e que a gente junta, é de que tinha uma pessoa – ele 

atirou, matou um micozinho, um macaquinho de pequeno porte, um micozinho, e pegava, e 

mandava meu pai segurar. E meu pai segurava, e ele atirava. E, cada disparo que ele dava, meu pai 

sentia o corpo do bichinho morto, não é, sendo ultrapassado, as balas passando pelo corpo dele. 

E vendo este, todas as informações, depois, dizem que esse cara poderia ser exatamente, o 

Fleury, que ele diz, até, numa declaração, que Fleury levava ele a todas as emboscadas que ele 

fazia, porque ele era o melhor atirador. O melhor atirador. Ele mesmo se considerou – em 

declarações dele, posteriores, diz que só tinha Lamarca, no Brasil, que era melhor atirador do que 

ele. 

Então, esta propaganda que eles fizeram, armada, com meu pai fazendo esse tipo de coisa, 

lá, levando nessas andanças, que Olival fala, participando, tendo o convívio dele, deixa bem claro 

isso, que esse cara era um exímio atirador. E, muito provavelmente, pode ter sido, inclusive, ele que 

me acertou, e tal, que conseguiu tirar o meu revólver da mão, como eles dizem, à bala. E foi a 

equipe, mesmo, de Fleury, que chegou lá no primeiro de...  

Eu gostaria, exatamente, também, de enfatizar que o meu processo ficou pronto, por ser um 

processo unitário, só tinha eu vivo, era o único sobrevivente de toda essa coisa, então, um processo 
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que andou, fizeram um IPM rapidíssimo, eu dei um depoimento, eu trabalhei em São Paulo na 

empresa tal, na A, B e C, falei do trabalho, na coisa, eles conseguiram levantar, nessas empresas 

todas, e, num instante, fizeram um IPM, resumiram, e ficou tudo pronto pra ser julgado. 

Mas o meu processo demorou, muito, pra ser julgado, segundo os advogados de presos 

políticos, que viram o processo, porque eles estavam estudando, exatamente, uma maneira de julgar 

o meu processo sem abrir o nome de Fleury nem dessa equipe, que ele deveria estar preso em São 

Paulo, e esse era um problema da Justiça Comum com a Justiça Militar. 

Então, não era para abrir o nome de Fleury, participando lá, porque ele deveria estar preso, 

aqui em São Paulo, nas acusações que lhe foram movidas pelo procurador Hélio Bicudo, que, 

inclusive, tem um livro, meu depoimento sobre o Esquadrão da Morte, e é um livro que eu, o 

homem que bateu de cara com esse Esquadrão, aqui, está certo?  

Então, nós fomos... Ele acabou sendo lá, tirando a vida da gente, e a gente acabou, nosso 

atrito foi todo com ele. Inclusive o meu revólver, esse revolverzinho que eu portava, de calibre 32, 

ele levou de presente pessoal. Levou pro seu presente, a Auditoria fez um ofício, pedindo, o 

promotor me acusava de usar um revólver 38, que era o que tinha. E quando eu disse que meu 

revólver era 32, eu fui achincalhado pelo promotor, de uma maneira, que eu tive que chamá-lo de 

ladrão – roubaram meu revólver. 

Porque me acusavam por um revólver 38, que eram os que foram apreendidos, que tinham 

na coisa, eu digo: “Não. Meu revólver era 32”. E, aí, a sessão ficou suspensa, de antecipar-se, de um 

coitado de um preso político, um camponês, num atrito, desses, com uma autoridade togada, e tal. 

E, aí, o juiz pediu suspensão da sessão, e essa sessão foi suspensa por duas horas, e ela foi reaberta 

com a encontrada desse revólver, apanhado pelo agente de São Paulo, para sua coisa pessoal, para 

seu... 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Troféu, não é, talvez. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Troféu. Eu acho que ele apontava, ou ele 

tinha um revólver, que teria dado um susto nele, eu acho que ele guardou por esse motivo, vaidade 

pessoal. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Só uma coisa. Esse processo do meu pai é uma coisa tão 

absurda, um caso tão absurdo, que foi escolhido pra ser um dos exemplos que o “Brasil: Nunca 

Mais” contou para o Brasil, em 1984. O “Brasil: Nunca Mais” falou sobre esse processo do meu 
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pai. Que ele só conseguiu, mesmo, não é, pai, ficar livre depois da Lei da Anistia. Porque eles 

queriam, de qualquer jeito, fazer com que ele se apresentasse.  

Então, no livro “Brasil: Nunca Mais” tem todo detalhamento, inclusive da testemunha de 

acusação do meu pai, virou testemunha a favor dele, porque foi uma coisa tão absurda. Meu avô, eu 

queria que você contasse, um pouco, as testemunhas que meu avô escolheu, e o que aconteceu lá, na 

Auditoria. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quanto tempo você ficou preso? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olha, eu fui preso duas vezes. Uma, dois 

anos e dois meses, depois, eu completei quatro anos, na segunda vez. Eu fui preso, exatamente, eu 

fui enquadrado nos artigos 25 e 33 da Lei de Segurança Nacional, que previam de 13, mínimo de 13 

a 30 anos.   

Com, ainda, um agravo, um outro artigo: se os tiros, que eu dei, tivessem atingido alguém, 

poderia chegar, até, à pena de morte, prisão perpétua e pena de morte, conforme o desfecho que 

essa bala tivesse. 

 E com, aí é onde Thaís, as lutas começam, com, como se ouviu os... Me foge agora... Eu 

queria dos... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – A Auditoria, não é isso? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Sim.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Mas a testemunha, é isso? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Sim. Como se ouviram os testemunhos de 

acusação e defesa. Nós – meu pai arrolou aquela pessoa que ele havia votado nela, e achava, não é... 

Quando o advogado pediu ao meu pai uma pessoa que fosse um pouco esclarecida, e que tivesse 

algum poder de locomoção, meu pai tinha votado num cara que foi candidato, que foi prefeito, lá 

em Brotas, e ele, então, indica um carlista. Um cara que era, que, você sabe que não existia outro 

Partido, nesse sertão, nesse interior, que não fosse o carlismo, tudo controlado por ele. 

Então, esse cara, ao ser ouvido, trata a gente, do princípio ao fim, como terroristas, e tal e 

tal. E, nesse meio, tem um militar, que chegou à região em 1946, como ele declara, o Antonio 

Ferreira de Souza, que é um personagem do livro “Lamarca”. E Antonio Ferreira de Souza chega 
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em 1946, eu nasço em 1948, então, ele diz que me viu desde que nasci, mas em outras 

circunstâncias. 

Ele diz lá, ouvido por aquela Precatória, depois ele vem, pessoalmente, para a Audiência, 

vem ele, venho eu, que se declarou, disse ao meu pai, na véspera da vinda dele pra Salvador, aliás, 

meu pai pede uma água, em Brotas, num bar, ele não queria entrar em casa, “Não, pede num lugar 

público”, onde estava esse Reuel, e o Reuel disse pra ele: “Onde eu encontrar um filho seu, eu dou 

um tiro na cara”.  

Meu pai, com essa coisa, trouxe para o advogado, Dr. Luiz Humberto Agle: “Olha, o Reuel 

declarou inimigo da família”. E, aí, o Dr. Luiz Humberto Agle vai, e impugna a testemunha do 

Reuel, que era, a Thaís lê, aqui, ele impugna. Mas fica o Antonio Ferreira de Souza, pra nossa sorte, 

e, até, o advogado podia ouvir Reuel, também, mas ele impugnou e não quis ouvir, o Reuel deu o 

depoimento, e não quis. 

Mas o que aconteceu. O Antonio Ferreira de Souza dizia em todos os seus depoimentos, ao 

longo do depoimento, que viu o terrorista, viu o acusado, junto com os terroristas, em tal lugar, tal, 

tal, tal, tal, e era terrorista pra lá, viu em Seabra, fazendo terrorismo, viu, viu, viu, tantas vezes, que 

o advogado, quando chegou a vez dele, ele pergunta: “O senhor era militar na região, o senhor 

declarou. Por que o senhor não prendeu esse terrorista?”        

Aí, ele viu-se diante daquela Auditoria Militar, daquele Tribunal, diante daquilo tudo, como 

um omisso. Aí, ele: “Não, mas ele não, como militar, nunca me atingiu, nunca me...” Aí, o 

promotor ficou todo exaltado, quando viu, e começou a querer que ele mantivesse aquela coisa. 

Chegou ao ponto do advogado pedir pra que, o nobre colega, deixasse a testemunha depor 

livremente, e chegou ao ponto do promotor chamá-lo de burro, de que ele era burro, que não podia 

depor livremente, porque ele estava deixando escapar tudo que ele... 

Daí, o advogado se agarrou a essas coisas, e ficou valendo. Ele acabou fazendo uma 

declaração, dizendo: “Sou militar, na região, e não tem nada que Olderico fizesse que...” como é 

que se diz, aquela declaração? 

 

O SR. – Desabonasse. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Que desabonasse a minha conduta. Que nada 

tinha. Aí, o advogado pegou uma peça, que eu gostaria de ver, mas é muito, o que um camponês, o 

que ele pegou para segurar, pra que aquele depoimento não sumisse dos autos. E ele fez isso, 

assegurando esse depoimento nos autos, e o Antonio Ferreira de Souza, que era minha testemunha 

de acusação, virou, oficialmente, minha testemunha de defesa. Porque ele declarou tudo que os 
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outros tinham medo, e daí, os meus artigos, que eram 25 e 33, passou para o 43 da Lei de Segurança 

Nacional, que era, simplesmente, uma coisa simples. E, daí, era de dois a cinco anos. Eu acabei 

sendo condenado a dois anos, e, depois, o STM pegou e anulou o processo. 

Aí, eu voltei a ser preso, para ter outro julgamento, já estava em São Paulo, aí voltei a ser 

preso para ter outro julgamento, que acabei sendo absolvido, depois do outro julgamento. 

O mesmo processo, eu estava trabalhando na CBS, quando estive aqui, em São Paulo, é em 

São Paulo, que eu estou agora, quando estive aqui, em São Paulo, trabalhando na CBS, tive que sair 

da CBS, para voltar a ser preso em Salvador, com ordem de prisão decretada, como é que eles 

diziam isto, era... 

 

O SR. – Mandado de prisão. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Mandado de prisão. E em todo território 

nacional. Então, acabei sendo absolvido. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Passou por interrogatório, ou foi direto 

pro presídio? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Na segunda vez, fui direto para o presídio. 

Na segunda vez. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Foi preso aqui, em São Paulo, e foi 

mandado para... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Não. Ronilda, a Dra. Ronilda, pediu, 

inclusive, eu não tinha advogado, ela me pediu para... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É Ronilda Noblat, não é? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Ronilda Noblat. Dra. Ronilda Noblat. Pediu 

uma procuração, que iria me defender, e perguntei pra ela o que era aquilo. Ela diz: “Olderico, 

venha urgente, que se você for pego, aí, eles podem, até, dar fim em você. Venha”. Eu fui procurar 

a Dra. Ronilda, e ela me levou e apresentou, pela segunda vez.   
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Aí, fiquei mais um período, até sair por liberdade condicional. Saí com um livrinho, 

parecendo uma carteira de trabalho, infelizmente eu perdi, eu gostaria de ter esse livro, hoje, para 

nos meus arquivos, que parecia, muito, uma carteira de trabalho, mas que me exigia, exatamente, 

que eu tivesse ocupação em tempo razoável, não podia ficar muito tempo desempregado, e tal.  

Acompanhando, também, a Auditoria, estar indo para ir assinar esse... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você falou que não só a região 

esvaziou, mas isso lá em Buriti, não é? Porque eu tenho um pouco de dificuldade de entender essa 

geografia, lá de Brotas. O Buriti era um distrito de Brotas, assim, não é? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É um povoado. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – É um povoado. Fica a 28 km, entre Buriti e 

Brotas. Esses 28 km, inclusive, eram 18, na época que Zequinha e Lamarca passaram. Porque, os 

28, é que eles fizeram uma estrada de rodagem. Depois deste episódio, depois que andaram muito a 

pé, tem até uma matéria de Emiliano, fizeram um aeroporto, para uma presumível guerrilha ter em 

Brotas, que não tinham aeroporto. Tem um aeroporto. E o povoado do Buriti passou a ter uma 

estrada de rodagem. Só que serve, também, ao Pé do Morro, por isso é que ela é um pouco...  

Mas a estrada que Zequinha fez, com a marca, à noite, foram 18 km de serra, desce uma, 

sobe outra, até chegar ao Buriti.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Me conta uma coisa. O Dom Cappio, 

quando que ele fez aquela recuperação da memória, lá, em que ano ocorreu aquela cerimônia? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – A primeira, pai. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Vou pedir, se o senhor puder falar um pouquinho, lá, do 

projeto que o senhor. A cooperativa comprou o terreno, não foi? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Isto. Veja, quando eu cheguei a Brotas de 

Macaúbas, de volta, no ano de 1988, tinha estado, ali, o secretário de Waldir Pires, que já tinha 

saído do governo pra uma outra coisa, saiu no meio do governo, deixando o governo na mão de... 

Meu Deus...  
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O SR. – Nilo. Nilo Coelho. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – É. Mas, ainda, tinha um secretário dele, que 

era o Euclides Neto, saudoso Euclides Neto. E, Euclides, foi à região, e visitou o local onde tinham 

sido mortos os companheiros Lamarca e Zequinha. 

E Euclides ficou num estado de, igual ao local, não é, chamou o pessoal da CAR, e 

Ematerba, os dois técnicos da CAR, que atuavam em Brotas, e, outro, em Oliveira dos Brejinhos, e 

pediu que eles fizessem um projetinho para mudar aquele aspecto daquela comunidade, daquela 

coisa, lá na Pintada. 

Euclides, então, pediu, fez esta coisa, e ele foi, mesmo, saindo, e, na saída, ele conseguiu, 

pelo menos, recurso de comprar aquela área. Que aí, assim que eu cheguei, os técnicos me 

posicionaram, me convidaram a participar desse projetinho, e aí, junto com eles, em reunião nas 

comunidades, apressamos o terreno que seria, quando seria, e adquirimos, aproximadamente, um 

hectare, que já havia separado. 

 

O SR. – A CAR é sua cooperativa? Qual é o nome dela? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – A cooperativa que nós fundamos lá, em 1° 

de janeiro de 1990, é Cooperativa Agro-mineral sem Fronteiras, que tem um nomezinho de Casef. 

Só que nós não tínhamos fundado isso, a cooperativa estava em fase, ainda, de gestação, e este 

terreno, nós botamos em nome de uma associação existente, que tinha lá. Até, era uma associação 

dirigida pelo pessoal do PMDB.  

 

(Inaudível.) 

 

CAR? Sim, CAR, desculpa. Eu estou dizendo por que esse terreno voltou pra cá, deixa eu 

responder. CAR é um órgão do Governo do Estado. É Companhia da Libertação e Ação Regional, 

que é do Governo do Estado. Que repassa recursos para o desenvolvimento regional de cada região, 

sediada em Salvador. Está certo? CAR. 

Então, esses técnicos que estavam fazendo o projeto, mas já saiu o Euclides. Com esse 

pequeno recurso que teve, a gente comprou o terreno, botamos em nome de uma associação de 

moradores, e, depois que a cooperativa se formou, a associação tinha esse compromisso, passou, 

repassou, e foi feita uma escritura, então, em nome da cooperativa.  E, agora, esse terreno já está em 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



38 
 

 
 

nome da, foi feita a transição para a Diocese de Barra, para a instalação do Memorial, que ali foi 

erguido, e que nós, agora, estamos pleiteando a...   

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, fala um pouquinho, como o Adriano perguntou, 

um pouquinho do trabalho do Dom Cappio. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Bom, vamos lá. Dom Luís Cappio, quando 

cheguei lá, nesse período ele ainda era frei Luís, e atuava num município vizinho, de Gentio do 

Ouro, cheguei a conhecê-lo, ainda, como frei, tinha alguma relação com ele. 

Depois que ele se tornou bispo, ele tinha um compromisso, lá, ele fez um discurso... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ele é franciscano, dominicano? Só pra 

curiosidade. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – É franciscano. Franciscano, eu falei. O Dom 

Luís, então, passou a procurar a gente e pedir ajuda e apoio, da gente, no sentido de restaurar, de 

recuperar, e resgatar a verdade desses fatos. 

Então, em 2001, aos 30 anos, ele fez a primeira celebração, e pediu o testemunho da gente, 

nessa celebração, de todos os familiares das pessoas. 

Dom Luís, também, tinham duas pessoas que foram assassinadas na região, lá, mais próxima 

da Diocese, que ela fica em Barra, na margem do São Francisco, na margem esquerda do São 

Francisco. E, lá, havia tido dois assassinatos, também políticos, e ele incluiu estes, da Operação 

Pajuçara, e fez uma celebração conjunta, de todos esses mártires. 

E a celebração começou a evoluir, e, nesse meio, ele teve um prêmio, parece que foi da 

Holanda, um prêmio por aquela luta, a defesa do São Francisco, aquela coisa toda, e, esse prêmio, 

ele resolveu converter nesse Memorial, injetar esse recurso no Memorial.  

Daí, ele precisava do espaço, esse espaço foi dado, e nós estamos, então, hoje, com, na 

celebração passada, ele já trouxe os restos mortais do Jota e Manoel Dias, e está com os outros 

espaços, aguardando. Ele gostaria, ele está, muito, querendo contato com a família de Lamarca, para 

conseguir. Já conseguiu o aval de nossa família. E estamos aguardando contatos, e ver se 

conseguimos, também, lá, todos eles: Santa Bárbara, Zequinha, Otoniel e Carlos Lamarca... além do 

Jota e Manoel Dias.        

 

(Inaudível.) 
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O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Feira de Santana. Feira.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, fotografias de Otoniel, e de Zequinha, isso, pra 

gente, era muito importante, se tiver. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Eu tenho uma, que está no e-mail da Tata, 

que se pudesse... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Posso passar. É porque, até, hoje a gente acabou de 

recuperar. Que o Otoniel tinha uma namorada que, inclusive, mora aqui em São Paulo. E ela nos 

cedeu, recentemente, foi ampliada, aquelas fotos, pequenininhas, foram ampliadas, e foi a primeira 

vez que eu vi uma foto dele vivo, até. Foi bem bacana. 

Porque, do Zequinha, a gente tem uma de quando ele serviu o Exército. E acho que só. Vivo, 

não é, pai?  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – E não foi que tinha conosco. Nós não temos. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Não estava conosco. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Nada. Conosco, não nos deixaram nada. Nós 

não temos direito a uma carta, de Zequinha. Tudo, de Zequinha e Otoniel, foi levado. 

Eu diria, inclusive, Tata, até retificando o que você está dizendo, é que, quem nos conseguiu 

essa foto foi Detinha, de Brotas, lá. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Detinha. É.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Uma pessoa que diz: “Olha, eu tenho no 

arquivo, dele, eu sei que isso vai ser, que vocês vão poder ter”. 

Gente, eu queria dizer uma coisa. Otoniel foi morto, e deixado, veio um carcará e comeu os 

olhos dele. Imagina você ver uma foto. Primeiro, há quantas ações: eles matam, deixam o cara no 

sol, vem um carcará, come o olho dele, eles pegam, sepultam, arrancam, depois, fazem foto.  
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O que, de imagem, tem uma Thaís, de Otoniel? Por esse fato que nós, Detinha nos 

presenteou com isso, eu escanei, mandei, o primeiro e-mail que eu mandei foi pra ela: “Detinha, eu 

estou lhe pagando, lhe dando, devolvendo uma foto”.   

Agora, como ele está ao lado de uma pessoa, eu estou pedindo ao meu primo, que tem muito 

recurso no computador, pra ver se separa, porque para lá, para o mausoléu, para o espaço que nós 

vamos estar, que ele esteja sozinho. Não pode ir acompanhado. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Separar, sem perder a... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Separar sem perda de nada. Mas separar. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – O tamanho, a qualidade.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Mas, ô, Tata, você acessar seu e-mail, e 

exibir, numa coisa, pra gente ver. Eu mesmo, com... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Vou ver se eu consigo abrir, ali. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Se você conseguir, já pode fazer, pra que 

todos vejam. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Zequinha fez seminário onde? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Zequinha estudou dois anos, iniciais, em 

Pernambuco, em Garanhuns, no Pernambuco, e, outros dois anos, foi pra Campina Grande, Paraíba. 

E, depois, viu que não era essa carreira de sacerdote, que ele resolveria os problemas deste 

mundo. Só digo que até no último ano, que ele chegou, aliás, todo ano ele chegava, e mostrava os 

joelhos inchados, para o pai. Tanto sacrifício que tinha, e que ele achava isto inútil, você ter que 

ficar de retiro, em estado de retiro, ficar tanto tempo ajoelhado, chegar a ficar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era monge, assim? Era um seminário 

de monges? Era monástico? Era de congregação? Lembra quais são? 
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O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Nós não temos nem um contato, a única 

coisa, é que ele ia, e voltava, cada vez com uma... Nesse seminário, ele tem uma formação muito 

cristã, e muito positiva. O Zequinha, as cartas do diretor desse seminário, pra nós, era uma coisa 

fantástica. Minha mãe... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem essas cartas? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Então, levaram tudo. Tudo. Tudo. Mas ele, 

Zequinha, na primeira carta, que me lembro, a gente fica com aquilo, porque era, exatamente, uma 

figura que a gente, nos marcava. 

Quando Zequinha sai, deixa aquela saudade, vai lá aquela criança, separa da gente. Quando 

ele volta, já um pouco mais crescido, e uma carta. Minha mãe lia. Nessa primeira, dizia o diretor: 

“Seu filho, D. Nair, Sr. José, seu filho, José Campos Barreto, nos surpreendeu positivamente, por 

isto, isto e isto. Zequinha não trouxe nenhum comprovante de escola formal, nós o submetemos a 

uma espécie de admissão, e ele tirou o primeiro lugar da turma. Então, ele já foi estudar, já o 

localizamos, tal”. 

No outro ano, uma carta, mostrando. Eu sei que a primeira, como é a primeira, tem mais 

gente que na última, o diretor dizia que, Zequinha, tido sido... Todos os seminaristas tinham uma 

tarefa de falar, naquele ato, uma lauda, mínimo uma lauda, e em outro idioma, não podia ser em 

português. E todo o pessoal falou, falou. Zequinha não ficou, e veio bem mais tarde. E ele diz que 

ficaram abismados, quando, na hora de Zequinha falar, que ele não estava preocupado com o 

idioma, não, ele estava preocupado com o que o pessoal queria ouvir.  

Isso ele conseguiu transmitir, essa emoção, pra nós, para as mães, pros pais, pros irmãos. 

Zequinha, não estava preocupado com o idioma que ele iria falar. Ele estava preocupado com o que 

os outros, e ele pôs em português, qual era o idioma que eles queriam, que tinham mais facilidade 

de ouvir, e ele falou a pedido do pessoal, e não do dele. Para ele, era indiferente esta matéria.          

   

O SR. ANDRÉ VILARON – A formação era em francês, latim... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Isto. Latim, francês...  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Sr. Olderico, eu li uma coisa, que o pai dos senhores era 

muito rígido, nessa parte de educação... 
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O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Extremamente rígido.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa é a foto do Otoniel? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – É o Otoniel. Bem na véspera, bem no ano 

da... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual era a diferença de idade, entre 

Otoniel e Zequinha? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olha, são cinco anos. Otoniel tinha... Eu 

tinha 23, Otoniel, 20, e, Zequinha, 25 anos. 

   

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você tem foto do Zequinha, aí? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Do Zequinha, eu baixo, também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Menina, essa foto do Otoniel... 

 

O SR. – É maravilhosa.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem as fotos do Zequinha, aí? Você 

acredita? Pega as fotos do Zequinha.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Esta mulher, quando soube da morte dele, 

ela era professora no São Francisco, fica a três km do Buriti, essa mulher deu um vexame, gritou, 

fez tanta coisa... O pai, inclusive, ficou preocupado com a vida ela, porque os tiras poderiam matá-

la como uma terrorista, também.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Pela reação dela. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Isso. Agora, uma coisa, gente. Uma coisa 

que me intrigou, até hoje, foi, Rosalvo Machado Rosa foi minha testemunha de defesa, arrolada por 
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nós, por um amigo de Zequinha, que, hoje, é desembargador na Bahia, Clésio. E, Clésio, era amigo 

de Zequinha. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Qual o nome dele? Clésio...? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Clésio Rômulo Carrilho Rosa. Hoje, mora 

em Salvador, é desembargador. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Vou falar um minutinho de Clésio? Pode? 

 

O SR. – Claro. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Clésio foi da Bahia, foi a Brotas de Macaúbas, o 

pai dele foi prefeito várias vezes, lá, e, depois, perdeu uma eleição e foi pra Salvador. Clésio foi a 

Brotas de Macaúbas algum tempo depois dos assassinatos de Lamarca de Zequinha, de toda 

Operação Pajuçara.  

Então o Clésio protestou, lá, a essas mortes, e falou, e o juiz pegou, arrumou, prendeu esse 

jovem, e mandou pra Salvador, e entregou à Polícia Federal. E, Clésio, então, foi pelo mesmo juiz 

que estava, esse Antonio Barbosa. Então, Clésio saiu dali e disse: “Eu vou estudar Direito, e vou ser 

juiz, para um canalha desse não me botar na cadeia, mais, nunca”. 

E Clésio saiu da prisão, ele não foi preso, ele foi à Polícia Federal, mesmo, e foi liberado, ele 

não tinha culpa.  

 

 

O SR. – Foi detido. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – E ele entrou numa escola, fez vestibular, entrou 

numa escola de Direito, se formou em Direito, se formou advogado, fez concurso, foi para juiz, de 

juiz ele foi para a capital, e fez esse tanto. 

Há dois anos, eu não sei, precisamente, pouco mais, ou menos, ele se tornou desembargador. 

E, como desembargador, a hora que ele recebeu o diploma, foi a primeira pessoa que ele citou, sem, 

citou todas essas vítimas, aí, mas ele disse, “Sem José Campos Barreto, eu jamais seria um 

desembargador”. 
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O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Voltando lá. Onde é que a gente estava?      

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essas são as fotos do Zequinha, não é? 

Pois eu queria falar uma coisa pra vocês. A última vez que eu vi Zequinha, ele deu uma formação 

pra gente. E era, exatamente, aquelas são mais velhas, essa, aqui, é mais nova, não é, Thaís? Mais 

jovem, não é? Você não imagina que, a gente vê essas fotos antigas, e é difícil fazer associação. 

Mas aquela foto, do Otoniel, é a imagem que eu tenho do Zequinha. Igualzinha. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – A de Otoniel. É. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ó, que isso, foi em 1967. Aquela foto... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Ô, eu queria voltar, que eu me lembrei.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso, pode voltar. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Eu queria voltar, pelo seguinte: senão foge. 

O meu testemunho de acusação, que eu disse, de defesa, foi arrolado por Clésio. O Rosalvo 

Machado Rosa, que, também, Clésio, até, é tio, ele é irmão do pai de Clésio.  

E Rosalvo Machado Rosa foi depor, na Auditoria, e falou, para o juiz, em depoimento, 

várias vezes, o nome de major Mota. Ele citou major Mota numa situação, citou major Mota na 

outra, ele era escrivão da Polícia, está certo, lá em Brotas, a função dele, lá em Brotas, era escrivão 

da Polícia. 

E, como escrivão da Polícia, ele acabou lidando com o lado legal dessa Operação, que muita 

coisa foi escriturada ali, e ele participou disso. Então, ele começou a falar de major Mota muitas 

vezes. Quando ele falou a terceira, ou quarta vez, do major Mota, o juiz interpelou e perguntou: 

“Era o major Mota quem comandava as operações?” “Não. Quem comanda essas operações, era o 

almirante Heleno Nunes”. 

   E isso causou um rebu na plateia, porque tinha imprensa, que o caso Lamarca atraía toda a 

imprensa, e um depoimento dado, disso, em menos de cinco minutos já tinha jornalista, no Rio, na 

casa do Sr. Heleno Nunes, que negou, negou, por todas as letras, isto.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Da CBF, né? 
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O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – CBF. Era o ministro dos desportos, lá, do 

regime militar... 

 

O SR. – CBD. Era da antiga CBD. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Isto. Então. E o que fez esse ministro em 

Brotas? O que foi fazer esse pessoal, lá, que não se envolvia com a coisa? Se esse ministro, junto 

com esse major Mota, e junto com todos, foi preparar a população, daquela região, toda, para matar 

essas pessoas.   

Eles queriam, e fizeram todo o possível, pra população Brotense, sobretudo a da sede, que 

ficou acompanhando, diariamente, as exibições de slides, deles, aquele processo todo, para matar 

essas pessoas. 

Tem pessoas, inclusive, que amolaram suas facas, porque não tinham armas, para fazer isso. 

E teve pessoas que chegou a esperá-los, na delegacia, filho de Brotas, açougueiro, que chegaram a 

esperar eles, onde é o (ininteligível), que era uma Delegacia, das pessoas esperando eles, para 

matar. 

  Então, foi um trabalho destinado a isso. O que eles queriam, era ver Lamarca sendo morto 

pela população, e fim. E, pra isso, que foi, e é isto que ele nega. Então, toda a Brotas, atesta a 

presença do senhor, dessa figura, do Heleno Nunes. Mas ele nega. 

   

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cola os dois irmãos, Thaís. Põe o 

Otoniel e Zequinha. 

Caramba! Então, quer dizer que o Heleno Nunes foi lá, e preparou esse tipo de... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Esse tipo de coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Heleno Nunes. Meu Deus! 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Com a participação da Marinha.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era almirante, não é, almirante Heleno 

Nunes. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Almirante. É isso. 
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O SR. ANDRÉ VILARON – Uma operação gigantesca, não é? Eu queria até registrar, 

Adriano, que a gente citou a Mineração Boquira, que foi quem deu mais apoio para a operação toda, 

vamos dizer clandestina, à paisana, enfim. A gente citou a Transminas, aqui no texto inicial. Mas, 

também, a Petrobrás é citada, num documento oficial da Operação, como tendo apoiado, também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Petrobrás? Petrobrás. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – É. No documento da Operação Pajuçara, eles fazem, então, 

você tem, pelo menos 215, entre militares e policiais, de Bahia, Pernambuco, Rio e São Paulo. E, aí, 

tem listado alguns apoiadores civis, e, entre eles, tem a Companhia de Mineração Boquira, a 

principal, com aviões, com casas, e tal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Boquira, que minério eles extraem, lá, 

em Boquira? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Rapaz. Eles extraíam ouro, mas o ouro não 

aparecia na coisa. Extraíam outras coisas, mas o enfoque, dali, era ouro. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – E a Transminas, não é. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Essa Mineração Boquira é uma empresa 

francesa, ligada à Peñarroya, uma empresa francesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E tem, ainda, no Brasil? A Boquira, 

ainda tem? 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Ainda existe, não é, Thaís? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – O dono está vivo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Peñarroya. É um grupo francês de 

mineração? 
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O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Grupo francês.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Interessante, do documento da Pajuçara, é que listada no 

próprio documento. Inclusive, o documento não faz nenhuma referência no caso do suicídio do 

Santa Bárbara. Interessante, também. Fala, sempre, em troca de tiros... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Rapaz. Era uma coisa que nos deixa, esse 

relatório, não é, de Cerqueira, nos deixa a desejar. Porque eles atiram num jumento, atiram num 

cara, e matam o jumento do cara. Isso não aparece no relatório deles. Que eles acabaram nem 

pagando esse jumento, lá, pro cara, fizeram uma meia, passaram a esponja. E, eles, não falam 

dessas coisas. Eu gostaria de ver qual foi, quem foi que atirou nesse jumento, quem foi o herói que 

matou esse jumento, não é, eles não aparecem, eles omitem essas coisas todas. 

E, no Buriti, também, eles não falam, eles eram omissos sobre a questão do Buriti. Então, 

tem muitas omissões, e muita coisa. E, depois, tem o fato, que vocês veem, ele chamar pra si, de ter 

um diálogo com o Lamarca, que é uma coisa mentirosa. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Nem provaram, não é. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Ave Maria, não tem como. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É o diálogo da morte? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Sim, não existe. Não tem como. Sim. 

Nós contestamos isso, antes dos laudos. O laudo diz que Lamarca morreu com três tiros 

pelas costas, e, quatro, de cima pra baixo. Para ele estar atirando, era preciso ele ter um retrovisor. 

Ele teria que estar atirando, neles, pelo menos, ter um retrovisor. Que não aparece no relatório. Pra 

Lamarca fazer aquilo, precisava estar usando um retrovisor. Está certo?  

Então, não tem nada, de verdadeiro, naquele laudo, mas, sim, uma vontade de ser 

promovido, como teria sido o Fleury, na morte de Marighella. O que a gente vê é o instinto do 

militar, de querer ganhar o prêmio, que Fleury havia ganho com a morte de Marighella. É isso. 

Daí, criar um diálogo tão fantástico, daqueles tão cinematográficos, que, jamais, aconteceu. 

Uma coisa que eu gostaria, e, ainda, espero ver, e eu estou muito perto, é de ver porque 

havia cortes de faca no corpo de Zequinha. E, isto, nós estamos tirando, a cada dia, uma película 
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dessa história, que está, ainda, muito acobertada, e nós, ainda, vamos chegar a conhecer os 

verdadeiros motivos de ter um corte de faca, no corpo do Zequinha, conforme consta o laudo. 

Eu soube disso dentro da prisão, que havia isso. E nós, ainda, chegamos, ainda pudemos, 

com o passar do tempo, ver essas coisas. No corpo de Zequinha, havia cortes. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Escoriações, com faca, provavelmente... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olha. Dizia, no laudo, que tinha corte de 

faca. E nós precisamos, ainda... Há muitas coisas. Tem novas, novidades, a cada trabalho, a cada 

ano, a gente vai distanciando e tirando uma coisa. As pessoas começam a ter mais ânimo pro falar. 

E, eu espero que nós, ainda, cheguemos a esse ponto. Eu gostaria de chegar a isso, ainda em vida. 

Mas sei que, quando eu for, as coisas vão esclarecendo, também. Ajuda.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Tá bom, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Chega de tristeza. Você estava preso, 

quando eles postaram os cadáveres no chão. Você já não estava lá, não, não é. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – É. Dia 28 de agosto, eu saí de combate. Saí 

preso, passei a noite no municipiozinho, já, de Oliveira dos Brejinhos, onde costuraram meus 

ferimentos, ali. Depois, fui pra Salvador. E, aí, pronto. A notícia que eu tenho, essa página da 

história está lá. Por isso, que é nesse ponto que a vivência está em Olival, está no pessoal de lá, que, 

quando alguém fala alguma coisa, eu ouço com muita, muita atenção, e alguém querer falar, que é 

raro, que há uma, ainda, cortina de medo. 

Numa reunião da cooperativa, uma senhora de 50 anos diz, com toda hombridade: “Até 

hoje, quando ouço um barulho, vejo ou ouço o barulho de um helicóptero, vem uma diarreia”. Essa 

senhora disse numa reunião de mais de 70 pessoas. E as 70 pessoas confirmaram: “Que, aquilo, eu 

senti”, que ela sintetizou o sentimento de toda essa região. 

Porque, o que eles fizeram, foi uma coisa, das mais absurdas, com aquela população. O 

homem não podia sair de casa, porque morreria, e o helicóptero, se ele saísse, para ir ver um outro 

parente, o helicóptero passava por ele, e ficava rondando. Ele entrava nessa casa, eles desciam, e 

quebravam a porta, iam armados, aquele susto. Aqueles homens sofreram agruras, misérias.  

Foi o que me fez voltar pra lá. O que me fez conviver com eles. E o que fez dizer: “Nós não 

vamos votar”. A mulher, que parabenizou a equipe, ficou sendo a vereadora desta região. Volto pra 
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lá: “Não vou, e vocês vão ver que não vai ter Comando”. Estavam ameaçando, sendo eleitos e 

reeleitos, quando eu cheguei lá, essa mulher era presidente da Câmara de Vereadores, lá. E a 

proposta era: “Se não votarem em mim, eu trago o Comando”. E, com uma 45, ele controlava essa 

região.  

Chegamos lá, viajei nesse carro dele, com essa 45 lá, que era tão raro o transporte, que, o 

que tinha, a gente usava. Fomos e voltamos, fundamos a cooperativa, e tiramos essa mulher do 

poder. Rompemos a primeira eleição, depois que a gente voltou lá, rompemos com a... 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Que se não votasse nela, ela trazia... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Traria o Comando de volta. A Polícia. Trazia 

aquele Comando, que chegou duas vezes, e, essa coisa, era a proposta política que tinha lá. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Ameaçando a população. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Essa mulher, era da Arena? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Sim. Esse pessoal era todo, entendeu? Então, 

nós fomos pra lá, fomos com uma... Não levei nenhuma candidatura, nem, nunca, me candidatei. 

Mas conseguimos fundar uma cooperativa, acabar esse mito, e elegemos um prefeito do PT, lá, na 

gestão passada. Na gestão passada, a gente elegeu. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Que foi quando a gente conseguiu fazer que, o dia 17 de 

setembro, se tornasse feriado. Teve votos contra, mas, a maioria cedeu. Então, até hoje, é feriado. 

E a gente, também, quando era esse prefeito, a gente usou a praça da cidade, para fazer 

eventos, então, teve muito movimento com aquele filme que a TV Assembleia exibiu, que é “Do 

Buriti a Pintada”, que foi uma mobilização muito grande. 

Porque, o que acontece? O pós-morte, assim. Após a morte deles todos, de tudo que 

aconteceu, esse retorno de meu pai pra Bahia, eu já tinha nascido, não é, meu pai retorna em 1988, 

eu já devia ter quase 4 anos, que eu nasci aqui, e fui pra lá. Então, eu me lembro, muito bem, assim, 

quando eu era criança, de que o fato dessa empresa de mineração, ainda estar trabalhando com 

garimpos, perseguindo as áreas das pessoas... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Qual empresa de mineração? A 

Boquira? 

 

  A SRA. THAÍS BARRETO – A Boquira. É. É a mesma pessoa. É a mesma pessoa que 

ajudou a Repressão, ela está viva. Os filhos são assassinos, ninguém pega. É o típico coronelismo, é 

a típica impunidade. Ele é prefeito, ele foi prefeito muitos anos, acho que, agora, está com o filho.  

Eu me lembro que, quando eu tinha uns 16 anos, 17, a gente costumava viajar na região, 

com uns amigos, e, na década de 1990, durante um bom tempo meu pai estava ameaçado de morte, 

por ele, por essa razão, eu não podia, também, viajar. 

Então a gente, é uma coisa que eu questiono, é claro que os anos foram sendo diferentes, 

mas, pra vocês terem uma ideia de que as coisas não encerram. Não encerram, de certa forma. Elas 

continuam. E, recentemente, a pessoa, eu vou, agora, que eu vou à Bahia, eu vou apurar isso direito, 

mas, recentemente, uma pessoa, dessas famílias que é deputado, lá, da família Coelho, inclusive, 

disse para alguém ligado a nós, uns amigos nossos, ele falou assim: “Como é que, você, vai 

homenagear esses terroristas?” Agora. Agora. Um mês, que o cara me ligou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Um cara da família Coelho. Bezerra 

Coelho. Presta bem atenção nesse detalhe: Bezerra Coelho. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É. “Como é que, você, vai homenagear esses terroristas? Eu 

dei dinheiro para comprar arma, para matar esses terroristas”. Disse isso agora. Falou agora. 

Então, até hoje, Adriano. O problema atual é que as áreas estão sendo todas tomadas, por 

esse mesmo grupo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com mineração. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Com a mineração. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas não o garimpo, mineração, 

mesmo. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Com a mineração, o garimpo. As áreas que a cooperativa 

requer... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eles requerem a área. Com o apoio do 

DNPM. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Com o apoio do DNPM. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe de quem é esse cara dos 

Coelho?  Porque, que eu falei que é Bezerra Coelho. Sabe quem é Bezerra Coelho? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É daquele ministro da Integração 

Nacional, que é dessa família Coelho, que, agora, é o coordenador da campanha do Eduardo 

Campos. São os Bezerra Coelho. 

  

A SRA. THAÍS BARRETO – Ó, pai, essa informação, aqui, que o Adriano está dando. É 

que eu falei pra ele, a companhia, eu fiz uma... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe do que eles são donos, lá? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Toda a área de irrigação de Petrolina e 

Juazeiro, está nas mãos dos Coelho.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Exatamente.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Porque, o que as pessoas falam, é que eles são grileiros de 

terras, nessa região.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bezerra Coelho. Bezerra Coelho. Tem 

vários ramos da família do Nilo Coelho. As pessoas falam assim: “Nilo Coelho. Nilo Coelho”. Mas 

tem que falar Bezerra Coelho, para ter o apoio de toda a dinastia, lá. 
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O SR. ANDRÉ VILARON – E, o apoio da Mineração Boquira, não foi um apoio qualquer, 

não é. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Não.  

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Com aviões, com caminhões, com outros veículos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso está escrito, já? 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Está escrito. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Está escrito no relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, a Operação Pajuçara. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Isso eles falam. Os funcionários... 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Os funcionários... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O grupo francês Peñarroya, não é. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É como a “Folha”, é como a “Folha”, aqui em São Paulo... 

 

 O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – (Inaudível.) 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Ó, pai, por favor, grava isso. Por favor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É importante. 

  

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Os corpos, de Zequinha e de Lamarca, foram 

transportados, do local do assassinato, para Brotas, pra essa foto, aí, no caminhão da Mineração 

Boquira. O motorista, inclusive, que fez esse trajeto, quando eu cheguei, uma vez, em Macaúbas, 

ele morava em Macaúbas, e, quando me viu, ele se distanciou, e o amigo que estava com ele 
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apontou: “Esse cara foi o que fez o transporte, por isso que ele não quer falar contigo, que ele não 

quer te ver”. Fugiu da gente. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É, então. É o que estava falando pra ele, pai, que a 

Companhia de Mineração Boquira, o dono, lá, é o mesmo que está até hoje, que persegue as áreas 

que a cooperativa quer assegurar. Não é a mesma? 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Não. Não. Hoje, o atual... Quem tem... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Mas ele é um dos que ameaçou, na década de 1990, lembra? 

O Francelino... 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Não. Esses caras cercaram meu pai, os 

mineradores, que a cooperativa restabeleceu as áreas que eles tinham tirado da população, a 

cooperativa restabeleceu – esses caras cercaram meu pai, dizendo que, se ele não me tirasse dessa 

cooperativa, que ia acontecer, comigo, o que aconteceu a Zequinha e Otoniel. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Exatamente. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Esses eram prefeitos – um, de Boqueira, e, o 

outro, de Brejinhos. Que, diga-se de passagem, o prefeito de Brejinhos dá um depoimento 

interessante. Eu não sei se eu mandei isso pra você, Tata. Ele dá um depoimento, sobre a questão 

Lamarca e Zequinha, no qual ele afirma já ter matado, até, comunista com óleo diesel. E, esse 

depoimento, vale a pena a gente passar para a Comissão da Verdade. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Passar pra Comissão.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – E é a primeira pessoa – segundo o 

depoimento dele – que viu Lamarca na região, junto com Salgado, junto com... Entendeu? Esse 

depoimento é outro lado da história, vista por outro lado, que merece muito... Coisas que nós não 

sabíamos, e que, hoje, tem.  

Eu me comprometo de trazer esse depoimento, coletado por Carlão, o cara que fez um livro, 

lá, regional, sobre – e, aí, pegou o depoimento desse prefeito. 
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O SR. ANDRÉ VILARON – Olival, nessa época que os corpos de Zequinha e Lamarca 

foram levados pra lá – parece que foi para exposição pública – você chegou a ver, ou não? 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Não, porque eu estava no Buriti Cristalino, que a 

distância de Brotas é de 18 km, não é. Quando eles morreram, lá em Pintada, então os corpos foram 

trazidos pra Brotas, e colocados no campo de futebol, para o povo ver. Então, eu não cheguei a vê-

los, mortos, porque eu estava no Buriti. Fiquei sabendo no dia seguinte, da morte deles. Mas o 

pessoal, que viu, me relatou muita coisa. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Quem viu, falou o quê? Como é que... 

   

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Por exemplo, essa mesma pessoa que levou a 

notícia da morte do Zequinha, que é o Sr. Zé Novais, ele me disse que presenciou os corpos no 

chão, que eles chutavam, tem um cara, lá, que participou da Operação, que ajudou a matá-los, que 

era o Caribé, Dalmar Caribé... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Dalmar está vivo. 

 

O SR. OLIVAL CAMPOS BARRETO – Está vivo, em Salvador... E diz que ele falava 

assim: “Nesse, aqui, eu acertei um...”. Entendeu? Diz que acertou um tiro, assim, diz que acertou 

um tiro no Zequinha. E esse tipo de coisas, assim.  

O Zé Novais me disse que uma pessoa de Brotas, que estava com ele, chorou, uma pessoa 

do lugar chorou, quando os viu no chão, e ele pegou, e levou ele embora, com medo de uma 

repressão. 

Então, a gente escuta muita coisa. Agora, por último, fiquei sabendo, por uma pessoa lá de 

Brotas, que disse que, os caixões que fizeram pra eles, era para colocar os dois num caixão só, e, 

como Zequinha era um pouco maior que o Lamarca, diz que foi colocado, assim, aos pontapés, o 

cadáver, para caber dentro do caixão. Essas coisas, assim, tudo que a gente ouviu falar. 

Eu, felizmente, eu não queria ter visto eles, ali. Acho que não teria condição de ver.   

     

A SRA. THAÍS BARRETO – Acho que é isso. Acho que é isso, só. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Chega, pro Olival. Já falou. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Chega. É muito sofrimento. Chega.  

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Ô gente. Eu queria agradecer a vocês da 

Comissão, das Comissões, aqui, acho que tem pessoas de diversas... Eu queria agradecer, e reforçar 

o nosso pedido, aproveitando essa oportunidade, da localização desses restos mortais dos nossos 

irmãos, Zequinha Barreto e Otoniel.  

E, se possível, seria um desejo de Dom Luís, que ele pediu de público: “Vamos fazer isso no 

próximo, já trouxeram o Jota”, que ficasse, se possível, que nós pudéssemos, agora no 17 de 

setembro, é um pedido de Dom Luís, e eu gostaria de trazer a voz dele, aqui, para ver se era 

possível a gente fazer o traslado nessa celebração de 2014. Tá certo? 

E agradeço a vocês. Eu tenho alguma dificuldade, e eu estou dizendo isso, porque eu já fui, 

várias vezes, no IML de Salvador, fui ao cemitério, e me negaram essas informações, durante muito 

tempo, mesmo com ajuda da Dra. Ronilda Noblat. E não consegui acessar nenhuma informação. E é 

por isso que a gente reitera o pedido, a vocês... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Em que cemitério ele está enterrado? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Campo Santo. 

 

O SR. OLDERICO CAMPOS BARRETO – Olha, a notícia que a gente teve, no jornal da 

época, é que eles teriam sido sepultados no Cemitério do Campo Santo. Mas o cemitério nos nega, 

chega lá, não tem nada, e a gente... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu vou só atualizar uma informação. Eu estive lá, no 

cemitério, algumas vezes, que eu morei de 2002 a 2011. E, todas as vezes, é muito curioso, que é 

justamente o período dos assassinatos, que não foi só esse, não é, lá na Bahia, e só tem registro a 

partir de 1978. 

De 1978, pra trás, eles sumiram com tudo. Então, me disseram que estava nunca casa, no 

centro da cidade. Não estava, entendeu? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Emiliano, não ajuda nisso? 
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A SRA. THAÍS BARRETO – Então. Mas, na verdade, eu acredito que nesse processo, eu 

também tentei, não é, ele tenha tentado localizar. Ele, nunca, me comentou. Mas eu acho que, 

agora... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas se tem essa expectativa de fazer a 

exumação... por onde começa? Porque... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É, eu acho que a gente vai pegar um pouco a trilha... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Instituto Médico Legal, é do Governo 

do Estado, lá, não é da Prefeitura.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É. Que eu saiba, é. Estadual. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Governo do Estado, que, teoricamente, 

é PT. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Que é o Wagner. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que é o Wagner, é. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu acho que a gente pode ter essa facilidade. Eu me lembro, 

pai... 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Esse cemitério é da Santa Casa de Misericórdia.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu não lembro. Eu sei que, o IML, é. O que eu sei te dizer é 

assim: que a dificuldade, por exemplo, eu me lembro que, quando o Lamarca foi exumado, você 

lembra, pai? porque todos foram enterrados na mesma circunstância, não é? Lamarca... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Lamarca foi exumado. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – O Lamarca foi exumado. Mas eu me lembro, que eu li, que 

não estava na primeira cova, que disseram que estava. Mas localizaram. Então, vamos ver, agora, a 
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partir do mapeamento, tentar ver como foi feita a exumação dele, a partir da dele, pra ver. E ver se a 

gente consegue, também, falar com a família, lá, do Lamarca, para ver o que eles têm.  

Eu acho que uma pessoa que pode nos ajudar, também, daqui, é o Dr. Luiz Eduardo 

Greenhalgh. Porque ele tem um processo enorme, que ele que cuida da família Lamarca, e até hoje, 

na verdade, está um problema, porque, desde 2011, eu lembro que, exatamente no ano que 

completou 40 anos, saiu a notícia que o Exército conseguiu bloquear a pensão que a família recebia. 

E, seu eu não me engano, isso está até hoje.  

E, a perseguição é tamanha, que chegou ao ponto da viúva, que era aquela casada, que é a 

Maria, dizer que queria, até, sair do Brasil. Chegou essa informação, pra gente, do nível de 

perseguição, porque o Lamarca era um militar. 

Mas a gente vai ver. Eu acho que, a pista, é o Cemitério do Campo Santo, mesmo. Que, 

inclusive, tem uma foto com meu avô do lado da sepultura. No livro do Lamarca, inclusive, está 

esse Luís Arthur de Carvalho, curiosamente, eu morei seis anos na rua que tem o nome desse cara, 

lá em Salvador, e ele está lá, nessa foto. Então, eu acho que foi lá, mesmo, porque meu avô fez o 

reconhecimento do corpo, e foi para o enterro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Thaís, mas... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu acho que, agora, é a Polícia Federal... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ter que fechar. Porque se eles 

têm expectativa de setembro, nós estamos em julho.         

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Adriano, agora, seria localizar as sepulturas, e entrar com 

pedido de exumação. Aí, tem que saber se o cemitério pode ser com pedido administrativo, ou, 

somente, judicial. Então, realmente, essa parte mais processual, assim, a gente tem que... 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Tem que estudar, mesmo. 

 

O SR. ANDRÉ VILARON – Tem como garantia, eu acho que o importante, agora, é a 

gente localizar as sepulturas. Isso seria um grande avanço. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Se localizar, a parte burocrática eu acho que, também, nós 

temos um clima favorável, não é. Porque a gente está reclamando, simplesmente, os restos mortais. 
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O SR. ANDRÉ VILARON – Na verdade, a burocrática seria o pedido da família, esse é o 

mais importante. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – É. Eu estou, aqui, com um pedido, até, eu vou te entregar. 

Isso aqui é o pedido formal que eu fiz, que a gente assinou, que tem uma cópia para o Adriano, 

também. E, aí, é isso.  

Que esse é o pedido original, assinado, acho que vocês podem ficar com ele. Infelizmente, 

só tem uma via, mas eu tenho uma cópia, pra aqui, para o nosso arquivo da Comissão do Estado, já 

digitalizada, já passei para o e-mail do Adriano, e todo mundo já tem, aqui. 

E, essa, é a nossa autorização para quaisquer ações. E nós estamos, eu estou à disposição.  

E, só para efeito, também, de história, de como essas coisas repercutem: tem uma pessoa que 

se chama Anderson, que mora numa cidade chamada Cotegipe, ele é empresário, e ele conheceu 

essa história, há muitos anos. E ele resolveu que, no dia em que ele tivesse condições, ele ia prestar 

uma homenagem ao Zequinha. Bem resumidamente, que a história é mais longa do que eu estou 

falando. E ele construiu um Memorial, um Centro, não é, pai, um Centro que colocou o nome dele. 

E vai ter a inauguração no próximo... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Cotegipe, na Bahia? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Em Cotegipe. E eu acho curioso, isso, porque, em Brotas, o 

feriado foi quase à faca, assim, a disputa. E, numa cidade tão distante, já no extremo oeste, vai ter 

um Memorial, uma estrutura que me pareceu muito grande, tem quadra, tudo, uma estrutura 

incrível, ele gastou uma grana, assim, incrível. Meu pai está mais por dentro, assim, desse pedaço. 

Mas ele construiu esse Centro Cultural, lá, com o nome “José Campos Barreto”.  

E nós estamos indo lá, esse final de semana. Estou indo a Barreiras, vou passar por Brasília, 

ir a Barreiras, para ir a essa inauguração. E, inclusive, Dom Luís vai estar lá, um monte de gente. A 

própria prefeita, atual, de Brotas. Foi convidada. 

E, para vocês verem, o quanto o clima pós-Comissão da Verdade tornou favorável para 

certas coisas. Até essas cidades, assim, estão criando centros. E, ele me disse que tem 3.000 alunos 

inscritos no concurso de redação. Para pesquisar a história. Colheu prêmios.  

Então, eu acho que é isso. Eu acho que nosso papel, aqui, foi a grande lição, a minha grande 

escola, quando eu me juntei ao pessoal da Comissão da Verdade, foi que, apesar da dureza, sempre 

é possível fazer alguma coisa para que as pessoas saibam a história. Porque, se muita gente um dia, 
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souber, eu acho que a gente pode renovar as forças, para lutar por uma coisa diferente, como eles 

fizeram.  

Queria agradecer à Comissão Nacional, aos parceiros, que eu tive a felicidade de me tornar, 

até, amiga de muitos deles. E aqui, na Comissão de São Paulo, Adriano Diogo, Ivan Seixas, Amélia 

Teles, Renan Chinaglia, Tatiana Merlino, Ricardo Kobayashi, dos novos, que vieram, a Amanda. 

Tantas pessoas que somam, hoje, aqui, com a gente, esse processo de luta. 

E, assim, não sei nem se “obrigado”, acho que é uma palavra, ainda, pequena, para dizer o 

quanto foi importante, à família Barreto, conseguir essa representação, aqui, hoje. Porque reparem, 

durante muito tempo isso ficou muito escondido dentro de nós, esse pedido, assim. Ele não 

ultrapassava os limites da cidade de Brotas de Macaúbas. E, hoje, ele chegou aqui a São Paulo, de 

público. E, com a Comissão, que eu acredito que, com a nossa ajuda, podem conseguir localizar. 

Eu sempre penso positivo, eu sou uma pessoa que ninguém, nunca, vai me dizer que não é 

possível. Eu quero, ao menos, enterrar meus tios. Eu não vou poder abraçá-los, não vou poder... 

Mas eu quero trazer a verdade pra Brotas. Obrigada.          

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada. Obrigado. 

 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – 129ª audiência pública. 

Dezesseis de junho de 2014. Auditório Paulo Kobayashi.  

Está instalada a 129º Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 16 de junho, no auditório Paulo Kobayashi, para o 

lançamento do livro “A voz dos presos políticos contra os torturadores: Bagulhão”. 

Documento de 1975, que foi a segunda denúncia – a primeira, foi o “Pau de Arara” - a 

segunda denúncia, contra os agentes da ditadura militar. “Pau de Arara” é de 1971.  

Está, aqui, o Bernardo Kucinski conosco, hoje.  

Vamos compor a Mesa. Por enquanto, confirmados para a Mesa – aguardamos 

mais adesões –,Reinaldo Morano, e Manoel Cyrillo. Paulo Vannuchi, vem pra Mesa? 

Paulo Vannuchi. Paulo Vannuchi, Reinaldo Morano e Manoel Cyrillo. 

Reinaldo... Mané... Grande Mané, que bom te ver! Vem pra Mesa. Uma posição 

mais à esquerda. (Risos.) Reinaldo. Mané. Ivan, você que tanto trabalhou pra que esse 

documento saísse, sinta-se... Ô Mané, senta aqui, do meu lado. Não queria me 

comprometer. Você vê que a Lúcia Rodrigues não publicou sua entrevista, até hoje. E a 

Amelinha Teles. Os dois. 

 

(Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Também. Já que você está 

com o uniforme da seleção portuguesa. 

 

O SR. – Ô azar, hein. (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ivan. É, porque senão, 

também, fica... Do ponto de vista estético...  

 

(Inaudível.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – (inaudível). Está quietinho, 

lá. Atrás da...Vem, ele vem. Conheço. Aqui todo mundo é... Ele vem; o Pádua vem. Fica 

sossegado. 

Eu precisava compor a Mesa. Agora, já tenho quórum. A gente vai alternando. 

Com a palavra, Paulo Vannuchi. 

 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Adriano... Hahaha... É uma grande 

alegria estar aqui. (Risos.) 

E, a palavra, tem que ser de agradecimento aos companheiros que se empenharam 

para esse importantíssimo resgate – um documento, que eu tive a honra de ser um dos 

signatários; e, no meu momento – últimos meses em que eu estive preso. E tem tudo a ver 

com o trabalho, aqui, da Comissão da Verdade Rubens Paiva, Adriano Diogo, Ivan 

Seixas, a equipe, toda, que está aqui.  

E com o trabalho que está sendo feito no Brasil todo, com o primeiro desfecho 

anunciado aí, para o dia 10 de dezembro, mais ou menos – a previsão da divulgação do 

relatório conclusivo da Comissão Nacional da Verdade. 

 A Comissão da Verdade da Prefeitura de São Paulo acaba de ser aprovada. Não 

foi instalada, ainda. Com prazo de duração de dois anos. E mostra que, o relatório de 

dezembro deste ano, será apenas um novo começo para muitas atividades – que nós 

temos que ir pensando, intuindo e concretizando, como é essa, aqui, de hoje. 

Essa, de hoje, começa o resgate de uma militância muito específica, em condições 

muito especiais, que é a militância dos que sobreviveram às torturas e, sabiam que, 

segundo uma tradição já de décadas e décadas de lutas anteriores, os presos políticos têm 

de buscar exercer uma atividade de militância. Nas condições que – o cárcere – nas 

condições que o cárcere permite.  

E, eu paro por aqui, porque, se não, já começo a invadir, aí, trechos da 

apresentação que o Reinaldo preparou pra isso – como principal coordenador desse 

trabalho. E que ele seja, além de um momento de resgate, seja, de novo, o começo de 

publicações como essa, de outros documentos, outras denúncias – algumas já começaram 

a ser apresentadas –, para um trabalho que avançou, avançou expressivamente, nos 

últimos anos. 
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Eu, quando me lembro do lançamento do livro “Direito à memória e à verdade”, 

em agosto de 2007 - são sete anos – mas o clima que existe hoje, no Brasil, de debates; de 

anúncios; de confissões de alguns torturadores; o primeiro chefe-torturador que 

confessou, foi morto um mês depois. É tudo comprovação de que, essa luta, ela tem uma 

dinâmica política que está em pleno meio de caminho. E o desfecho dessa luta depende, 

muito, da atuação concreta de pessoas como nós; da capacidade de articular; de propor; 

de multiplicar; que, realmente, o Brasil conclua este processo, com o resgate da memória, 

com a multiplicação de marcas da memória, produção de filmes, de livros, de peças de 

teatro, de músicas, de memoriais públicos nas faculdades.  

Há pouco tempo, o Adriano também esteve na articulação central – com o Paulo 

Abrão – de um evento que conseguimos fazer na Faculdade de Educação da USP, 

lembrando o Alexander Ibsen Voeroes – que foi companheiro de muitos de nós, aqui. Um 

trabalho, também, importantíssimo, que começa a pegar, agora, aquela relação 

importantíssima de pessoas que morreram na tortura, ou em choques armados; e que não 

são aquelas pessoas mais divulgadas pela mídia, que todos conhecem, na simples menção 

do nome Rubens Paiva, Vladimir Herzog, Fiel Filho – todo mundo sabe o que é.   

E são centenas – algumas centenas – de nomes que nós precisamos resgatar, 

complementando esse processo; a memória, puxando ao resgate da verdade; e preparação 

da justiça, que, ainda, não foi realizada no Brasil; e precisa ser realizada. 

Muito obrigado. E parabéns, Adriano. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ary Normanha deu um trato 

gráfico, maravilhoso, e seu filho. Amelinha, como é importante – você, que tanto 

trabalhou pra questão da edição do livro das crianças, dos filhos – como é importante o 

Gilberto Beloque, que está acompanhado da sua filha, aqui, hoje. 

Vai lá, Amelinha. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Gente, boa tarde.  

É uma satisfação, muito grande, a gente poder estar aqui, na Comissão da 

Verdade, publicando esse documento, que é um documento histórico; no meu modo de 

ver, foi a primeira denúncia pública – não quer dizer que não houve outras denúncias, 

anteriores, na Justiça Militar. Muitos companheiros e companheiras denunciaram as 

torturas, acho que houve denúncias das torturas também na nossa imprensa clandestina; 

na clandestinidade nós temos muitas denúncias – foram denúncias feitas no exterior.  
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Agora, onde as próprias vítimas, os próprios sobreviventes, fizessem a denúncia 

das torturas, dos instrumentos de tortura e dos que foram mortos ou desaparecidos, 

naquele momento, dos que estavam sofrendo mais injustiças, ainda, até do ponto de vista 

jurídico – como o caso do Ivan, e da Walquíria. Essa denúncia, dando o nome... Vocês, os 

35 presos, assinaram esse documento, colocaram, muito, em risco a sua própria pele, ali, 

porque estavam nas mãos da Repressão.  

Portanto, eu acho que é um documento corajoso, é um documento histórico, e que 

muito ajuda a definir, mais, o rumo dessa Comissão da Verdade, que tem de apontar, sim, 

os torturadores. Vocês apontaram 233, naquela época, a gente sabe foram os que – vocês 

tiveram o cuidado de fazer aquilo – só quem me torturou, mesmo, que eu vi a cara, é que 

foi denunciado, não foram aqueles que eu ouvi dizer, vítimas diretas, e denunciando... Eu 

acho que, esse documento, eu tenho muito orgulho de ter podido trazer; assim, ajudar 

aqui, na Comissão, a trazer esse documento em público.    

Eu queria dizer da minha satisfação enorme, de ver o Artur Scavone – que eu sei 

que ele ajudou muito, nesse documento; o Aton Fon; o Giannini, ali – José Carlos; o 

Pedro Rocha; o Gilberto Beloque; a Juliana, que não tinha nascido – né, Juliana? Mas, 

com certeza, você ajudaria a fazer esse documento; aqui, o César; quem mais que eu vejo 

dos que assinaram esse documento? Fora o André Ota, o André Ota, com certeza; o Mané 

Cyrillo, que está aqui; o Reinaldo; o Paulinho Vannuchi. 

Eu lembro que eu era visita, nessa época – eu visitava os presos políticos – e que 

muitos de vocês me pediram a confirmação de nomes de torturadores, de processos de 

tortura. Eu tive, assim, conversas informais, quando vocês faziam esse documento. Eu 

fico muito orgulhosa. Eu acho que esse documento tem que ser o guia, mesmo. Eu acho 

que nós temos que indicar. As Comissões da Verdade têm que apontar os torturadores e 

tem que pedir justiça, e punição, sim, aos torturadores. Nós não podemos passar a página 

da história sem garantir a justiça.  

Muito obrigada. (Palmas.)  

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mané Cyrillo. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Boa tarde a todas e a 

todos.  
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A minha fala, também, é de agradecimento à Comissão da Verdade de São Paulo, 

na pessoa do Adriano Diogo – em primeiro lugar –, e dos companheiros, outros, que 

compõem a Comissão. 

Porque, realmente, é um trabalho que eu também acho fantástico, incrível, 

importantíssimo; porque a grande importância dele, hoje, é que até hoje ele não foi 

contestado. Até hoje, ele serve como orientação. E aquilo que é uma ponta de um fio – do 

fio da meada – que merece ser puxado, para ver aonde vai nos levar.     

Minha fala é curta. Fundamentalmente, é isso. Porque eu acho que é 

importantíssimo o que o Paulinho falou: quer dizer, a gente está no meio de um processo. 

A gente está no meio, e prolongando uma briga – uma nova briga. Quer dizer, essa fase 

de busca da verdade ainda não está concluída; mas a gente precisa ter firmeza, ter 

disposição, ter ânimo; e ter novas revelações, e tal, pra gente avançar mais. E chegar. A 

coisa ainda está em disputa. Disputa política. E a gente precisa chegar à justiça. A gente 

precisa chegar, mesmo, à justiça, pra que esse país possa respirar novos ares, seguir 

novos caminhos – não é verdade? Os responsáveis pelo arbítrio – os atuais responsáveis 

pelo arbítrio de hoje – não podem ter o exemplo de impunidade que esse documento 

aponta. 

Então, por isso, eu acho muito importante, nesse processo todo, esse passo foi 

muito importante, fantástico, inacreditável, mesmo. 

Então, mais uma vez, parabéns, aí, à Comissão da Verdade de São Paulo. 

E é só. Muito obrigado a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Mané. 

Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quando nós, da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos falávamos em apuração, em punição dos torturadores, a gente não falava o 

nome “Comissão da Verdade”, porque não existia essa ideia de Comissão da Verdade. A 

gente só queria a apuração dos crimes e a punição dos torturadores.  

Hoje, a gente tem Comissão da Verdade e já estamos assistindo os processos 

serem abertos. Processos inclusive, que há um tempo, atrás, a Justiça – flagrantemente 

protegendo os torturadores – impedia de levar a cabo esse processos. Por exemplo, o caso 

do Riocentro, que foi alegado que a Lei de Anistia protegia e não podia ser aberto o 
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processo do Riocentro. Mesmo a Lei de Anistia sendo anterior ao caso do Riocentro – o 

episódio daquela tentativa de massacre, que eles fizeram. 

E, hoje, a gente tem os processos. Quando nós, também, da Comissão da Verdade, 

fizemos uma tentativa de abrir os arquivos do DOPS, o Romeu Tuma nos disse: “Tirem o 

cavalo da chuva. Vocês nunca vão ter acesso a esses documentos”. E, aí, a gente 

conseguiu – justiça seja feita, no governo Collor – a gente conseguiu a abertura dos 

arquivos do DOPS. 

 Aí, lá na sede da Polícia Federal, na Antonio... Qual era o nome da rua, lá, da 

Polícia Federal... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Antonio de Godói. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Antonio de Godói. A gente consegue abrir; ele vai lá pra 

fazer uma onda, como se fosse um grande democrata, e a gente devolve pra ele: “Lembra, 

que você falou que a gente nunca ia botar a mão no arquivo? Estamos botando”. Ele ficou 

puto da vida com a gente. 

Esse documento, aqui, ele teve aquele episódio famoso do “Em tempo”, que 

publicou esse documento, e foi um grande alarde. Mas foi rapidamente abafado, como 

sendo um documento que não podia ser revelado.  

Com a Comissão da Verdade, a gente passou a ter acesso a várias coisas. Sobre os 

desparecidos – todos os arquivos sobre os desaparecidos – tem nesse documento. E, 

coincidentemente, tem como consequência dele, a resposta dada, internamente, ao 

governo, feita pelo SNI – que era chefiado, na época, pelo João Baptista de Oliveira 

Figueiredo. E ele, o documento endereçado ao ditador e ao Conselho de Estado, analisa o 

documento, dizendo que era um documento produzido pelo Movimento Comunista 

Internacional, que os signatários eram todos terroristas, e, portanto, não valia nem uma 

análise, mas mesmo assim, nós vamos analisar. E, aí, analisa que a OAB era dirigida por 

um subversivo, que era o Caio Mário; que tinha como vice um comunista notório, que era 

o Heleno Fragoso; a ABI – tinha, lá, os comunistas, que eram os que dirigiam; que a 

Igreja Católica estava eivada de comunistas; e a Anistia Internacional era uma 

organização internacional de apoio ao terrorismo comunista. 

E eles passam a fazer uma análise sensacional. Que eles dizem, por exemplo, que 

os comunistas sabem, muito bem, que Helenira Rezende e Bergson Gurjão Farias, não 

morreram em tortura; e dizem isso: sabem que eles morreram num combate, no dia tal, 
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assim, assim, assim, na curva do rio, “papapapa”, na região do Araguaia. Que outro 

morreu, não sei mais o quê, e tal. E eles acabam dando informações preciosas, pra nossa 

análise, sobre o que nós procuramos – que são os desaparecidos. 

Então, pra nós, esse documento, aqui, tem uma importância muito maior, muito 

maior, transcendental, mesmo – do seu objeto inicial. Que eu peguei só o comecinho, 

quando, lá na cela 21, eu e o Paulinho colecionávamos essas informações, e tal; e, depois, 

nessa época eu já era um preso comum, estava lá em Taubaté, isolado de todo mundo, 

não tinha nem noção do que vocês estavam fazendo. Mas esse documento, ele é 

extremamente importante, por isso é que nós, da Comissão Estadual da Verdade, 

decidimos fazer a impressão dele.  

A tiragem, por enquanto, é pequena, a gente vai tentar ampliar, mas a tiragem, 

pequena, serve como documento – porque isso aqui tem que ser estudado. Não é um 

documento escrito depois. É um documento escrito com sangue quente, ainda com as 

feridas das torturas de quem assina.  E, mais do que isso, identifica os carrascos – a maior 

parte, infelizmente, até hoje, ainda são identificados apenas por um vulgo, por um 

apelido. Mas quem os presos conseguiam fazer a identificação, estão aqui. E, essas 

pessoas, são aquelas que a gente precisa botar no banco dos réus, sem nenhuma dúvida. 

É isso. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, antes do Reinaldo 

falar, você quer fazer a... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria só lembrar que o Chico Vieira, que é, 

eu sempre esqueço o nome verdadeiro dele: Francisco Carlos de Andrade, ele também 

assinou o documento... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nem a mãe dele sabe que ele é Francisco Carlos de 

Andrade. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É que, na hora que eu mencionei, eu procurei 

olhar, aqui, todo mundo que estava aqui; e não o vi. Depois, é que eu vi você.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Reinaldo. 
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O SR. REINALDO MORANO FILHO – Bem, eu também, começo 

agradecendo à Comissão Estadual da Verdade – o Adriano e os colaboradores, Ivan, 

Amelinha e toda a meninada que circula em torno, e que dá um duro danado. Agradecer, 

então, todo trabalho que tem sido feito.  

E eu queria falar umas poucas coisas. A primeira, que eu ia abordar, é o nome dos 

companheiros que estão presentes, e a Amelinha atropelou. Mas, enfim, eu tinha grifado, 

aqui e eu vou repetir, de qualquer forma, na ordem alfabética. O André Tsutomo Ota; 

Artur Machado Scavone; Aton Fon Filho; César Augusto Teles; Francisco Carlos de 

Andrade; Gilberto Luciano Beloque; José Carlos Giannini – um milagre que esteja aqui 

porque é uma pessoa difícil de ser vista nos últimos anos... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está clandestino. 

 

O SR. – Está desparecido. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Quase na lista, quase, quase... É uma 

satisfação ver o bicho, aqui; Manoel Cyrillo de Oliveira Netto; Paulo de Tarso Vannuchi; 

Pedro Rocha Filho; e Reinaldo Morano Filho. 

E eu queria ler, também, o nome dos companheiros falecidos. Eu tenho uma 

questão de que, talvez, haja mais um nome. Mas, enfim... Eu vou me limitar aos nomes 

dos companheiros dos quais a gente tem certeza. Antonio Neto Barbosa; Ariston Oliveira 

Lucena; Diógenes Sobrosa de Souza; Fábio Oscar Marenco dos Santos; Francisco Gomes 

da Silva; Jair Borin; Manoel Porfírio de Souza; Ney Jansen Ferreira Filho. São esses. 

Por que eu comecei com a leitura dos nomes? Porque, eu tenho absoluta 

convicção de que o documento, a Carta – que ganhou, aí, o apelido de Bagulhão – é um 

documento coletivo. Ele é coletivo desde o início dele, no sentido de que a coleta de 

informações – das informações, ou da maioria dessas informações – ela começou lá em 

1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, e ele é de 1975. E não só a coleta e a sistematização 

das informações, como, também, a redação dele.  

De verdade, ele é precedido, acompanhado e seguido por vários outros 

documentos. Alguns, de existência clandestina – como o que, depois, recebeu o nome de 

primeiro relatório de um comitê de solidariedade. Esse comitê foi mudando de nome – 

parecido, um pouco, com a história do Ato Institucional; ou com o Papa, este que está aí. 

O primeiro, nunca leva o nome de primeiro.  
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Então, o nosso primeiro relatório, ele não tinha número. Ele foi um relatório de 

um suposto Comitê de Solidariedade aos Revolucionários Brasileiros, depois, virou 

Solidariedade aos Revolucionários e Presos Políticos, e aí, na sequência, quando veio à 

luz o segundo relatório, ou Relatório da II Reunião do Comitê, aquele um virou Relatório 

da I Reunião. Depois, houve mais duas reuniões. A III, e a IV. Elas eram realizadas, 

anualmente, nos mocós lá dos presídios.  

Um outro documento – também é um calhamaço – que recebeu o nome de "A 

Repressão Policial Militar no Brasil", que também tem um apelido – João – é um 

calhamaço. E, algo como uns 25, 28 abaixo-assinados. É uma coleção que eu ganhei do 

Fon, um dia, bem datilografada, tudo... É uma coleção de 20 e tantos abaixo-assinados – 

simultaneamente. Esses abaixo-assinados, eles tinham existência legal. Eles eram, 

obviamente, encaminhados ao personagem da hora. Então, às vezes, era o juiz-auditor, às 

vezes era o diretor do presídio, em cima de fatos, de acontecimentos. Enfim, a ideia 

óbvia, aí, é de fazer combinar o que a gente podia chamar de um encaminhamento, de 

uma luta legal, que eram esses abaixo-assinados, aí, para o juiz-auditor. STN – tem um 

bom, também, pro STN. Depois, se você prometer cuidar bem, eu te passo a coleção do 

Fon. É bom. 

E eu acho que, então, esses abaixo-assinados, tiveram essa existência e esse curso 

que a gente pode chamar, aí, de acordo com as leis vigentes, à época. Eles eram 

encaminhados, legalmente, pra essas pessoas. E, simultaneamente, os outros documentos, 

entã,o de existência clandestina. 

Eu tinha pedido pro Giba, Gilberto Luciano Beloque, contar, aqui, a história de 

como saiu, mas ele alegou algumas dificuldades, enfim, e me contou exatamente como 

foi. E eu, então, vou reproduzir aqui.  

O Bagulhão, ele virou um calhamaço de quase 30 páginas. E, a ideia inicial, era de 

convidar, ou, até houve o encaminhamento da ideia inicial, de convidar o Sobral Pinto pra 

vir até o presídio, e, aí, a gente fazer a entrega pro Sobral Pinto. Eu tenho o registro, a 

memória, todos sabemos é uma armadilha, mas, enfim, eu tenho um registro de que, em 

algumas discussões, se chegou à conclusão de que isso podia ser um tiro no pé. Porque, 

nesse momento, o presídio podia confiscar o documento – o fato de ser o Sobral Pinto 

não garantiria essa entrega.  E, aí, a saída do presídio acabou sendo clandestina.  

A ideia de como sair, diz o Celso, que disse que ia estar aqui, também; de que eu 

havia combinado que falaria, mas não chegou, mas, diz o Celso que a ideia da garrafa 

térmica foi do Giba. E que quem levou a garrafa térmica pra sala, foi o Celso. Então, uma 
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garrafa térmica, de bom tamanho, e, no interior da garrafa térmica, foi enrolada, bem 

acondicionado, tudo, aquele calhamaço foi enrolado, aquele calhamaço do Bagulhão. E, 

obviamente... 

 

O SR. – O café? O café da garrafa... 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Sim. Entre o vidro, e o plástico de 

fora. Isso; isso mesmo. E sem prejuízo do café. O café foi feito na hora, não era café 

mineiro, daqueles aguados – era um bom café – e o advogado que estava atendendo o 

Mané, e eu, era o Luiz Eduardo. E foi o Luiz Eduardo Greenhalgh que carregou aquilo 

pra fora, com a orientação de fazer toda a distribuição.  

Recentemente, eu ouvi de um advogado – Dr. Caio Mario da Silva Pereira Neto –; 

eu ouvi do Dr. Caio Mario Neto, que o avô dele deu andamento ao Bagulhão. E que ele 

encaminhou às instâncias, aí; que caberia à OAB procurar. Me diz o neto do Dr. Caio 

Mario, avô, que a tia dele, que é responsável pelo acervo do avô, tem cópia dessas cartas, 

encaminhando. E eu queria sugerir, então, que a Comissão, e já que estamos falando 

disso, pudesse completar.  

Porque esse é um dos aspectos do Bagulhão. É um documento com denúncias 

dessa magnitude, com nome de pessoas, com generais, e coronéis, e delegados, feitas por 

um grupo de presos com endereço conhecido – bem conhecido – e sem chance de serem 

procurados e não serem achados em casa, não é? Nunca, nunca houve qualquer, qualquer 

atitude, qualquer iniciativa de buscar esse conjunto e processar por calúnia, difamação, 

injúria, ou coisas que tais. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Reinaldo, esse documento que eu falei, do SNI, é 

exatamente resposta ao pedido de explicação feito pelo Caio Mario. Que é, exatamente, 

esse aí que você está falando. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Legalmente, nunca 

teve. Ilegalmente, o Léocis, que era o comandante da PM e diretor do presídio, ele fez o 

favor de nos mostrar uma carta assinada ,uma carta apócrifa, mas assinada por um 

movimento anticomunista brasileiro, a AAB. Ele nos mostrou. Então, ele fez o papel de... 

Ele leu a carta, pra gente. (risos). Ele entregou a ameaça. Oralmente. Ao vivo.    
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Manoel Cyrillo, acabou de 

falar. 

Paulo Vannuchi vai falar. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Não, só um detalhe. A AAB é uma 

caricatura da Triple A Argentina, da época, que, ainda antes da instalação do Golpe, em 

1976, lá, durante dois anos ela já matou uma boa parte dos desaparecidos argentinos – é a 

Triple A, AAA. E, aqui, eles assinaram AAB.   

    

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Eu queria contar que, da coleção do 

Fon, tem a carta, um xerox da carta, lá, do Léucis. Quer dizer, que o Léucis, 

diligentemente, fez chegar ao conjunto.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você está fazendo uma 

declaração, então, que esse arquivo do Fon virá pra gente editar e imprimir. É um 

compromisso. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Eu estou fazendo uma declaração 

pública de que eu vou passar esse arquivo do Fon, que eu guardei durante décadas... 

 

O SR.  – Melhor nem lembrar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – César. 

 

O SR. – Com a palavra, o César. Esse aqui é um depoimento coletivo! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – César. 

 

O SR. CÉSAR AUGUSTO TELES – Quando o advogado estava na sala dos 

advogados, esperando... Enquanto o advogado que tirou o Bagulhão lá da cadeia, estava 

na sala dos advogados, esperando, entrou no presídio D. Paulo Evaristo Arns, pra fazer 

uma visita aos presos. Inclusive, é claro que a polícia ficou achando que foi ele que tirou 

a coisa de lá. Era esse o objetivo. Fazer uma disfarçada, né? 
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E, ainda por cima, tinha um cabo, um cabo da PM, que tomava conta lá de dentro 

do presídio, que fez uma ameaça a ele – ao Dom Paulo – porque ele estava entrando em 

lugares, lá, que não podia, foi no segundo andar e ele ameaçou o cabo de excomungá-lo. 

(Risos.) E o cabo aceitou essa ameaça, e deixou ele livre, lá. Mas ficou parecendo que ele 

tinha ido lá, buscar... Depois, eles ficaram sabendo do documento; e que teria sido ele, 

eles achavam. Ele não botou a mão na coisa, não.  

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Eu vou acrescentar, então. Além de o 

Bagulhão ter sido um texto de elaboração coletiva – no tempo, no espaço, na redação – 

ainda tem toda essa coletividade, aí, participando dos desdobramentos e dos 

encaminhamentos. Eu acho que era isso que eu tinha pra contar.  

E esta foto que ilustra, aqui, a publicação, é uma foto – eu não sei quem fez a foto 

– há várias outras fotos, que quem fez foi meu pai. Esta aqui, eu não sei, não tenho 

certeza, enfim, quem fez. Mas nesta foto estão alguns dos que não assinaram, ou porque 

já haviam saído, ou porque havia algum tipo de combinado, de que, quem estivesse, já, 

com o bilhetinho de saída, não iria assinar – porque havia um grande risco de ser barrado, 

de ser retido. Mas, aqui não está o Celso, não está o Paulo Vannuchi... 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Aí, antes do seu encerramento, 

Reinaldo, é um pouco isso. Eu fui solto em fevereiro de 1976. O documento é de outubro, 

né? E eu me lembro, bem, que eu estava lá. Então, essa foto é posterior, com certeza, 

porque, alguns dos presos daqui, chegaram depois que eu saí. Eu não convivi com todos 

eles, aqui. Fiquei sabendo que estava, porque eu, também, tinha mantido a relação, visitas 

ao presídio, ou pessoas que visitavam.  

E a questão do Dom Paulo realmente me assusta pela seguinte questão. A gente, 

quando estava tentando reconstruir o contexto, eu mesmo entrei numa coisa de que eu 

achava que o Sobral Pinto tinha vindo. Mas prevaleceu a memória de que, na hora... Essa 

história do Dom Paulo, se a gente estivesse lembrando, aqui, acho que a gente incluiria – 

na apresentação e na referência. 

 Então, precisamos ver se a gente não está confundindo duas diferentes visitas de 

Dom Paulo. E, aí, pra ficar num ambiente de brincadeira, só pra lembrar que o Franklin 

Martins conta que, toda vez que ele reúne o Mané Cyrillo, as pessoas que participaram do 

sequestro do embaixador americano – que ele não chama de sequestro, chama de captura 

–, realmente, parece que foram cinco sequestros diferentes. Não bate se foi de manhã ou 
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de tarde; quem guiava o carro; quem estava dentro do carro; quem estava fora. Ou seja, a 

memória, quando não está ali, escrita, ela nos prega essas peças, né? Mas vamos dar uma 

olhada na história do Dom Paulo, se coincide, ou não.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Paulo Vannuchi. 

Agora, Reinaldo Morano. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Então, era isso que eu queria dizer. E, 

com relação à história da... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas a foto, afinal, essa foto... 

Essa, aí, você pode falar. É do seu pai, ou não? 

 

 O SR. REINALDO MORANO FILHO – Não, não é do meu pai. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem outras fotos que seu 

pai fez. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Sim! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – ...de quem é essa foto? 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – O Mané está dizendo que foi o irmão 

do Jair Borin que tirou. É possível, porque o Jair tem uma posição, aqui, de quem era 

subdono da foto. (risos). 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eles tiravam fotos. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Aquela foto que saiu no livro do padre 

Renzo, e outras fotos – tanto de grupos, de celas – aquelas são todas do meu pai, porque 

eu tenho o filme. Filme, lembra? Negativa. Agora, essa foto, aqui, eu não reconhecia.  

Mas essa história de que eu tive um papel... É que eu era advogado, na época. E o 

Oséias não está aqui, mas o Oséias me enchia bastante, com a história da prosopopeia, e 
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dos “data venia”, enfim... Como eu era advogado, e eu tinha sido bom aluno de 

português, eu fazia a revisão. Revisão de português.   

 

O SR. – Era muito rigoroso. (Risos.) 

 

O SR. – Se é o irmão do Jair, demorou pra lembrar... É Vianei, o nome dele. 

Vianei. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Acho que é esse. Vianei. 

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Se a foto for dele, a gente tem que por 

o crédito. 

 

O SR. – “Data venia”...  

 

O SR. REINALDO MORANO FILHO – Outro advogado. (Risos.) Tá bom, 

obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em substituição ao deputado Adriano Diogo, que está 

ocupado, ali, eu queria que o Pádua desse uma palavrinha, pra falar sobre... Fala aqui, no 

meu lugar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Antes de escutar o Pádua, Giba, eu queria dizer 

o seguinte. Que essa carta da AAB, nós, familiares, também recebemos. Eu recebi na 

minha casa. Porque, como eu era visita, eles tinham o endereço. Então eles mandavam 

essa carta, ameaçando... Eles escreviam até com letras – eles recortavam palavras do 

jornal, e punham as ameaças. E assinavam com o pincel atômico: A.AB. e eu vi outras 

famílias, também, que receberam, na época.    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, eu queria convidar o 

Pádua pra falar. Pádua Fernandes.  

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Boa tarde. Meu papel, aqui, é muito pequeno. 

Não sou obviamente um dos signatários da Carta.  
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A Amelinha, na verdade, me chamou para participar dessa publicação, porque eu 

já havia escrito sobre essa Carta, que eu tinha lido, pela primeira vez, na publicação feita 

pelo Congresso Nacional, nos anais da Lei de Anistia. Os anais da Lei de Anistia foram 

mandados publicar pelo Teotônio Vilela; no anexo, saíram vários documentos apontando 

denúncias contra a repressão política. E um desses documentos foi essa Carta, que está lá, 

porque é, de fato, um dos documentos mais importantes dessa época, no tocante à 

denúncia da ditadura.  

É engraçado ouvir o relato, agora, depois de todo esse tempo, ainda mais dessa 

questão do Caio Mário. O Caio Mário da Silva Pereira – que é um autor de Direito Civil, 

e, até, o livro dele continua sendo editado, a coleção de Direito Civil – nunca foi um 

jurista progressista e, tampouco, era como Sobral Pinto, que era um jurista conservador, 

porém comprometido com a questão das liberdades políticas – e, mesmo, a liberdade 

daqueles que pensavam diferente deles.  

Então, Sobral Pinto – embora um católico conservador – foi advogado do no 

Estado Novo. E não foi o caso de Caio Mário. Caio Mário não foi advogado de preso 

político, não era um jurista progressista. E ele, em 1975, havia dito, se eu bem entendi – é 

isso que leva, um dos fatores que leva à redação dessa Carta – é uma notícia de agosto de 

1975, foi publicada pela “Folha de São Paulo”. Que já estava praticamente pronto o 

memorial que a Ordem dos Advogados do Brasil enviaria ao presidente Geisel, 

denunciando prisões irregulares e maus tratos ocorridos, recentemente, nas principais 

capitais do Brasil – que é curioso, né, como se as prisões irregulares e os maus tratos 

tivessem ocorrido apenas recentemente em 1975. 

E, Caio Mário, diz a reportagem: “Lamentou ontem [a reportagem é de 1° de 

agosto de 1975] não ter conseguido ‘especificações objetivas’ por parte das pessoas que 

se queixaram das arbitrariedades policiais. O que forçou o documento a tratar do 

problema de uma maneira genérica, com muito pouca objetividade.” É a declaração de 

Caio Mário: “Não consegui que as pessoas contassem fatos concretos, respostas 

objetivas, específicas e, por isso, o memorial tratará das irregularidades de maneira 

geral.”  

Isso é o momento em que a arbitrariedade era regra, e que as prisões, em regra, 

não eram legais, eram sequestros institucionalizados. Não achar denúncias concretas, 

pormenorizadas, mostrava a pouca vontade da OAB em fazer esse trabalho.  

E, esses presos fazem esse trabalho que, no texto que escrevi para a publicação, eu 

digo uma espécie assim de “Nunca Mais” antecipado. Antecipado em relação até aos 
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argentinos, porque escrito antes do último Golpe na Argentina, em 1976. Em primeiro 

lugar, por causa da estrutura da Carta, que a Carta não se limita a apontar casos de 

violações de direitos humanos, de assassinatos, de torturas; ela faz isso, também. Mas 

também aponta torturadores, uma lista grande que, inicialmente, saiu publicada fora do 

Brasil. E, na França, é publicada, muitas vezes, parcialmente, por exemplo na publicação 

francesa, que é de março de 1976, na “Division de la formation sur Amérique Latine”, 

saem apenas os torturadores com nome conhecido, que são 151. Já é uma lista de uma 

magnitude impressionante.  

E, além, apontou casos concretos de assassinatos, torturas. Aponta essa lista de 

torturadores – alguns com codinome; outros, com as informações que havia, na época. Só 

que, além disso, também há os métodos de tortura, que são descritos, são analisados; 

explica-se como se fazia a tortura, como eram esses métodos da Repressão.  

E, também, há uma análise jurídica de como eram as práticas da Repressão – do 

momento das prisões, que já eram ilegais, à questão da incomunicabilidade dos presos 

políticos, que os prazos eram sempre desrespeitados. E a incomunicabilidade se dava, 

isso lembra bem – a análise jurídica dessa Carta é muito fina, muito impressionante; é 

muito bem feita – que a incomunicabilidade era feita para violar a própria lei da OAB, 

que previa que os advogados tinham acesso aos presos, mesmo no período em que eles 

estavam incomunicáveis.         

Havia a fase do processo, que também era eivada de ilegalidades. E, depois, o 

cumprimento da pena, que, também, se dava em condições irregulares. E tudo isso é 

analisado, essa ilegalidade sistemática, institucionalizada, do Regime, que mostra que ele 

não poderia ser nunca chamado de um Estado de Direito – apesar de, inclusive, juristas 

nostálgicos, como Célio Borja, falarem, até hoje, que nunca houve ditadura no Brasil; que 

esse período não foi ditadura – porque era um Regime que, obviamente, não cumpria nem 

as leis de exceção que ele criava. 

E essa Carta faz toda essa análise, que é muito fina, muito impressionante. E 

termina com um post scriptum dramático, porque a Carta é terminada, e é assassinado o 

Herzog. Então, o Herzog entra na Carta como P.S.; ainda se referindo ao laudo do 

Shibata, Harry Shibata, e do Arildo Viana. E, do Shibata, diz que é um verdadeiro 

Mengele do Brasil. É quem, sistematicamente, firma os atestados de óbito de presos 

políticos assassinados pela OBAN, porque a versão oficial era de que era suicídio.  

E toda a sistemática da Carta mostra que esses suicídios eram, na verdade, 

forjados, para encobrir as execuções feitas pelo Regime. Então, é uma espécie de “Nunca 
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Mais”, e ver toda essa envergadura de análise da Carta, é o “Nunca Mais” antecipado, 

porque é feito dentro do meio – dentro do próprio período de Repressão – feito pelos 

próprios presos políticos, então em condições muito difíceis de fazer; e feito, obviamente, 

na clandestinidade e feito no coração daquilo que é a própria face, que é a marca 

arquitetônica mais forte de uma ditadura – que é o presídio. 

Então, é realmente um trabalho muito impressionante, que não tem paralelo, creio, 

nas ditaduras da América Latina – um trabalho como esse. E que é enviada à OAB – 

depois, a OAB, coitada, não tinha notícias de violações concretas, que ela não tinha 

achado – e ela recebe. E ela, de fato, encaminha pras autoridades. Isso é interessante 

porque, essa Carta, que de início, como eu falei, ela não é publicada, inicialmente, no 

Brasil. Há algumas notícias de que ela existe. Então, depois que o Herzog é assassinado – 

poucos meses depois – em janeiro de 1976, é assassinado o Manoel Fiel Filho.    

Quando o Manoel Fiel Filho é assassinado, em método parecido com o do 

Herzog, o “O Estado de São Paulo” publica, dá notícia da Carta, e publica alguns trechos. 

Isso em 20 de janeiro de 1976. Aí, a notícia que o Exército anuncia a morte de preso – 

essa é a manchete do “O Estado de São Paulo”, de 20 de janeiro de 1976 – a nota do 

Comando do II Exército: “O Comando do II Exército lamenta informar que foi 

encontrado morto, às 13h, do dia 17 do corrente, sábado, em um dos xadrez do DOI-

CODI do II Exército, o Sr. Manoel Fiel Filho.” E que iria se investigar.  

Aí, o que acontece? Dentro dessa notícia, há um subtítulo “Relatório aponta 

violências”. E o que é esse relatório? É essa Carta. “As violências contra presos políticos, 

os métodos de tortura adotados, os nomes dos torturados – muitos dos quais morreram na 

prisão – os nomes e funções dos torturadores – tudo isso chegou ao conhecimento das 

principais autoridades do país, no final do ano passado.” 

E, aí, o “O Estado de São Paulo” cita algumas formas de tortura – o pau de arara, 

o choque elétrico, cadeira do dragão, afogamento, telefone, soro da verdade, crucificação, 

alicate, cigarro – menciona que os autores do documento denunciam a existência de uma 

“tentacular máquina repressiva, que foi instalada em todo o país.”  

Aí, cita o documento de novo: “As violências, aos presos, começam no momento 

da prisão. Chegando a algo repressivo, geralmente já encapuzado, ou com os olhos 

vendados, o preso depara com o ambiente de pancadarias.” Eles citam alguns trechos. 

Mas o nome dos torturadores não é publicado.  

Isso vai ser publicado pelo “Em tempo”, que é um semanário e, na mesma semana 

em que é publicado, o “Em tempo” sofre dois atentados. Isso é curioso; um dos 
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documentos que eu achei, sobre a Carta, é justamente a questão da censura a esse jornal. 

Eu cito, aqui, um artigo, na página 60 e – onde fala do SNI – 64, é, 64. Então, o 

Ministério do Exército queixou-se da falta de providências do Ministério da Justiça, em 

processar o jornal, com base na Lei de Imprensa. Porque o jornal está publicando uma 

“fantasiosa” lista de torturadores. 

Aí, eu transcrevo essa informação, de 21 de agosto de 1978, do Ministério do 

Exército, dizendo que: “O Exmo. Sr. Ministro do Exército, pelo aviso 973 de 27 de julho 

de 1978, solicitou, ao Exmo. Sr. Ministro da Justiça, providência no sentido de que o 

referido semanário fosse processado.” Por quê? Por causa da publicação da Carta.  

Aí, a consultora jurídica dá um jeito de embaralhar o processo – porque esse 

procedimento é administrativo – dizendo o seguinte: que a Tereza Eliana Souza de 

Miranda Lima, que, depois, seria consultora da União, julgava necessário uma “cuidadosa 

e profícua investigação preliminar, na qual se verifiquem a existência do documento – 

que, segundo o periódico, teria servido de base à notícia em tela – seu teor, as colocações 

nele feitas, passíveis de apuração.” 

Então, essa consultora advogada, Tereza Eliana Souza de Miranda Lima, do 

Ministério de Justiça, ela chega a dizer: “Ah, tem que se investigar o que o documento 

diz. Será verdade o que esse documento diz? Esse documento existe, é verdade? E, o que 

ele diz, terá alguma pertinência?” 

O Ministério do Exército não gostou nada; aí: “Com isso, parece que a jurista em 

tela ainda põe em dúvida o caráter doloso do artigo.” E, com isso, o próprio Ministério da 

Justiça perde o prazo para processar o jornal. Que, pelo artigo 41 da Lei de Imprensa, “o 

direito de queixa ou representação prescreverá se não for exercido dentro de três meses 

da data da publicação.” Então, o Ministério do Exército reclamando da impunidade do 

jornal.  

Essa resposta oficial contra o jornal, não houve, mas houve essa resposta, não 

oficial, do terror de Direita. Isso foi denunciado, inclusive pelo Comitê Brasileiro pela 

Anistia. Então, a seção de São Paulo, do Comitê Brasileiro pela Anistia, em julho de 

1978, fez uma vigília na Câmara Municipal de São Paulo, em razão da invasão da sede, e 

prisão do jornal “Verso”, em Brasília; e dos atentados ao jornal “Em tempo”, em Curitiba 

e Belo Horizonte. E a seção de Minas Gerais, do Comitê Brasileiro pela Anistia, também. 

“É público e notório que o jornal ‘Em tempo’ passou a ser vítima de bombas e ameaças, a 

partir da publicação de uma lista de 233 torturadores, e de denúncia sobre torturas.” 

Então, nesse momento, esse jornal, no Brasil, ele é o único a fazer isso. 
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Ah! Essa resposta interna do SNI. O SNI, em primeiro momento, resolve fazer o 

seguinte: o SNI não resolvia investigar se as denúncias eram verdadeiras, porque, 

obviamente, as autoridades sabiam que aquilo tudo era verdadeiro. Mas resolveu fazer 

uma investigação sobre a vida dos presos.  

E, na informação 253 – eu também cito, aqui, no trabalho – essa é de 06 de 

fevereiro de 1976, logo depois da Carta, faz-se um levantamento, do SNI, sobre o 

“resumo da vida criminosa dos terroristas signatários do Manifesto enviado à Ordem dos 

Advogados do Brasil e transcrito, posteriormente, na imprensa de São Paulo”.  E 

transcrito posteriormente – ele foi transcrito, apenas, muito parcialmente. Apenas com 

alguns trechos das denúncias, e sem nenhum nome dos torturadores. 

E essa informação, é um longo relatório de 17 páginas, com a vida de todos, aqui. 

Mas a informação destaca o Ariston de Oliveira Lucena; o Antonio André Camargo 

Guerra; o Aton Fon Filho; o Francisco Gomes da Silva; o Gregório Mendonça; José 

Carlos Giannini; Pedro Rocha Filho; Manoel Cyrillo; Ney Jansen Ferreira Junior; Jesus 

Soto – esses, eles consideram os piores. Eles consideram os piores. Esses estavam 

envolvidos em crimes de sangue. 

 A resposta oficial, então, é tentar censurar o jornal, aí o Ministério da Justiça 

consegue enrolar, isso, nesse primeiro momento, e investigar, de novo, os signatários da 

Carta. E não investigar o que estava acontecendo, porque, afinal, era inútil, visto que as 

próprias autoridades sabiam que a notícia era verdade. 

Muito tempo depois, nos anos 1980 – em 1987, aí, já no governo do Sarney – sai 

na “Veja” uma notícia sobre essa Carta. Aí a “Veja” publica, em 1987, uma matéria sobre 

tortura, e é uma notícia interessante; aí diz: “A culpa é do torturado.” Expõe nisso um 

pequeno fac-símile da Carta da OAB, e faz o seguinte enigma:  

“Assinale com um ‘x’ a resposta certa: Quando o general João Baptista 

Figueiredo, chefe do SNI, e o coronel Newton Cruz, chefe do seu gabinete, receberam 

uma denúncia de 36 presos políticos, que listavam 20 modalidades diferentes de tortura, e 

os nomes de 141 torturadores... [Eles estão apenas dizendo os torturadores com a 

identificação completa, conhecida. Mas na verdade está errado, são 151] ...o que eles 

fizeram?  

a) Ficaram irritadíssimos e mandaram investigar a denúncia. 

b) Ficaram irritadíssimos e não fizeram nada. 

c) Ficaram irritadíssimos e mandaram investigar as assinaturas e os presos.” 
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A resposta correta era o “c”. Aí, esse documento, desse inexplicado. Fica ao 

mesmo tempo a SNI vigiava todos aqueles que se envolviam com a defesa dos direitos 

humanos dos presos e desaparecidos. E que os telefones dos familiares dos desaparecidos 

são, permanentemente, controlados –enfim, é a coisa do período. 

Então, nesse breve texto que eu fiz, eu destaco esse papel, a importância dessa 

Carta, acho que ela foi importante, também, depois, na questão dos debates da Anistia, 

por questão das denúncias por ela trazidas, que serviram de base para outras denúncias, 

também, de presos políticos. 

E que diversas coisas, que hoje, ainda, são postas em dúvida, já estão nessa Carta. 

Então, uma questão, por exemplo, que essa Comissão faz questão o tempo todo de frisar: 

era um problema dos porões da ditadura? Não era um problema dos porões da ditadura. 

Aqui se trata de uma sistematização de um aparelho repressivo e que, a Repressão não era 

um acidente que ocorria nos porões. Era um sistema. É um sistema que era comandado de 

cima. E que essa interligação do SNI, do Ministério do Exército – e que o SNI que, 

depois, era chefiado pelo sucessor do Geisel – mostra que a Repressão não era um 

acidente, pelo contrário, era uma necessidade do Regime. 

Essa ilegalidade sistemática do Regime, que a Carta aponta – então, é um absurdo 

dizer que ele era um Estado de Direito ou, então, que era uma democracia possível ou 

então, como alguns chamavam, era uma democracia social, eram denominações absurdas. 

E que, quando esse documento vem à tona, isso é mostrado. Mas isso, na verdade, já está 

claro, já está documentado desde os anos 1970. Então, os discursos negacionistas sobre o 

Regime, os discursos que ainda se veem; os discursos, por exemplo, que seria uma 

“ditabranda”, ou algo parecido – na verdade, mostra como o trabalho da memória no 

Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer. Porque, mesmo os documentos que a 

gente tem, já publicados, desde os anos 1970, essa memória o tempo todo é desfeita, é 

negada, e tem que ser reafirmada. 

Por isso, esse documento que estava há tanto tempo fora de – ele não estava mais 

à disposição, desde os anos 1980; desde o início dos anos 1980 – ele tinha que voltar. 

Realmente, tem que voltar. E eu fiquei muito feliz de ser chamado pra ajudar na 

publicação, porque isso é o que já se sabia desde os anos 1970 e que essas vozes 

negacionistas, que continuam se fazendo ouvir, tentam negar. E, por isso, a importância; 

e a importância, também, a questão da tortura – das investigações sobre a tortura – usa 

esse documento como referência. Usa esse documento como referência. Tomar como 
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referência a própria experiência dos presos e o que eles mesmos conseguiram apurar, em 

condições totalmente adversas, mas conseguiram fazer. 

Creio que, hoje, apesar das décadas após, conseguimos avançar. Mas esse avanço 

não pode se dar com o esquecimento dessa memória. 

Obrigado. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Reinaldo. 

 

O SR. REINALDO MORANO – Oi. É o seguinte. Eu fiquei sabendo, agora, que 

o professor Bernardo Kucinski era o editor do “Em Tempo”, que publicou 

aquele...Palmas para o Bernardo Kucinski. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O Bernardo vai falar pessoal. 

E não é qualquer... Ele vai sentar à Mesa. Tá saindo da clandestinidade. Ainda vai lançar 

o “Pau de Arara” – lançar o “Pau de Arara”, não; pera aí – o livro “Pau de Arara” foi 

reeditado... 

Pode. Fala onde você quiser. 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Não, o deputado Adriano queria que eu 

falasse sobre o “Pau de Arara”, mas eu não queria, eu queria falar sobre a lista.  

Mas, sobre o “Pau de Arara”, só uma palavrinha, de que nós publicamos em 1972, 

no exterior e já continha alguns manifestos de presos políticos de Minas Gerais – eu acho 

– uma coisa pequena. Mas a base dele foram aquelas... 

 

O SR. – Que nós publicamos no exterior, tinha, sim; exatamente. Como é que foi? 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Foi um projeto do Luiz Eduardo Merlino, 

que nos procurou – a mim, e ao Ítalo Tronca – e ele disse que, se a gente redigisse um 

livro, denunciando as torturas, ele tinha como publicar. E nós aproveitamos aquele 

dossiê, que a “Veja” tinha reunido, sobre as torturas, trabalhamos ali, meio – naquelas 

condições meio temerosas, da época – e... 

 

O SR. – O Raimundo Pereira também, aí? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



22 
 

 
 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Não. Aí é que está. É uma história engraçada 

porque o Raimundo tinha que entrar nessa história – porque ele era o nosso líder – mas 

ele não quis. Então eu, ao longo do tempo, elaborei várias teorias sobre isso. No fim, a 

minha teoria que eu fico agora, é que ele estava num outro projeto, do “Livro Negro” da 

AP, que também saiu um pouco depois.  

Mas o nosso livro saiu na França; saiu – depois, o Flávio Tavares fez uma edição 

em espanhol, pela Siglo XXI e foi um livro que tem uma certa importância, na época, 

porque foi dado primeiro no exterior.  

Mas, agora, que estavam falando, aqui, do “Em Tempo”, então eu queria falar um 

pouco mais é do “Em Tempo”. Que foi o jornal que surge do racha do “Movimento”; eu 

fui o primeiro editor; depois, foi o Jorge Batista – que faleceu num acidente. Mas naquele 

finalzinho da minha gestão de editor, aparece essa coisa da lista dos torturadores. Então, 

eu queria dizer duas coisas: a primeira é explicar, um pouco, o “Em Tempo”, que eu acho 

importante.  

Quando surge o “Em Tempo”, o clima, no Brasil, já é outro. Mas a imprensa, ela 

estava muito condicionada por aqueles anos sob a ditadura. Ela não percebeu que estava 

mudando. E, modéstia à parte, eu percebi. Então, a primeira coisa que a gente chama é o 

seguinte: foi o primeiro jornal alternativo em tamanho grande; não era tabloide; que era 

pra mostrar que, já, o espaço tinha mudado. Então, ele era grande; ele era tamanho 

“standard”.  

E as manchetes dele foram chocantes, eram manchetes, aqui, que ninguém estava 

acostumado. Por exemplo: “Almino Affonso lança o Partido Socialista” – uma coisa 

assim; era manchete, entende? Brizola... Sabe? Ninguém falava dessas pessoas. Tudo isso 

era proibido. Então, esse jornal ajudou a fazer as pessoas perceberem que a ditadura 

estava desmoronando.  

Então, esse foi o clima em que, de repente, surge alguém, lá na redação, como eu 

não era de nenhuma organização, mas estava ali em todas, então, algumas coisas as 

pessoas não me falavam. E eu não gostei dessa lista dos torturadores. Confesso aqui, pra 

vocês, quase 50 anos depois, ou 30 anos depois, que, como jornalista muito sério, que eu 

sempre fui, eu – como não me falaram direito como é que foi feito, agora eu estou 

entendendo o processo coletivo, tal... (Risos.) Eu achei que era uma lista meio panfletária, 

entende? (Risos.) Era uma lista, assim, meio de chute, que tinha algum – mesmo que 

tivesse três ou quatro chutes no meio, já invalidava. Às vezes, três erros já invalidam, né?  
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O SR. – Mas você decidiu: “in dubio pro combate”, é isso? 

 

O SR. BERNARDO KUCINSKI – Não. Eu fui, meio, voto vencido. Porque, 

também, outra característica do jornal, é que ali tudo era discutido e votado. Editor não 

tinha voz nenhuma, na verdade. Tanto assim que, depois, eu me demiti. (Risos.) Eu me 

demiti do jornal. Era época do democratismo, né?  

Mas, e a última coisa que eu queria dizer, é que a lista, inclusive pra minha 

surpresa, que eu achei que era uma coisa meio chutada, a lista teve um enorme impacto. 

Foi o que lançou o jornal “Em Tempo”. Tudo aquilo, aquelas manchetes de antes, não 

tiveram o efeito que teve a lista. Que foi assim, manchete de página inteira – acho que eu 

tenho esse jornal até hoje; devo ter, até hoje.  

Aliás, no meu livro, “Jornalistas e Revolucionários”, eu acho que tem essa 

primeira página – essa página com os torturadores, lá, a capa, é. E teve um enorme 

impacto, a publicação. E foi o que projetou o jornal, e tal, no Brasil inteiro, foi aquilo. 

É só isso que eu queria dizer. Obrigado. (Palmas.)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ganhamos o dia, hein? 

Bernardão falou, sem ser torturado. (Risos). Vamos lá.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Esgotou a edição. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT –Esgotou. 

Pessoal, alguém vai falar, mais? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Eu queria lembrar, que, essa matéria do “Em 

Tempo”, está disponível na internet.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pádua. Pádua, eu queria só 

falar o seu nome. Pode continuar, desculpa. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Essa matéria do “Em Tempo” está disponível na 

internet. Eu coloquei aqui – acho que, no texto, está o site. E que essa lista tinha sido 

enviada para outros jornais. Um dos documentos que eu achei, exatamente de um jornal, 

do interior de São Paulo, que se recusou a publicar a lista, e mandou pro DOPS. Mandou 
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pro DOPS a lista, “Recebemos isso aqui, ‘papapapapapa.” Mas não quiseram publicar, 

ficaram com medo.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Era de Taquaritinga, o 

jornal? (Risos.) 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Tenho que achar, aqui. 

 

O SR. – Era de Araraquara. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pera aí. Thaís. Araraquara. A 

Thaís quer falar um negócio; fala você. Só quero, só estou um pouco, aqui, aflito, que é o 

seguinte: tem uma sugestão, que eu acho boa, que é fazer uma foto – todos que estavam 

nessa foto, e que estão aqui, fazer uma foto 40 anos depois, ou 39. Ahn? 

 

A SRA. - Os que assinaram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Os que assinaram. É. É que o 

Paulo falou que não está... Assinou, tá bom. Então, eu queria que – embora a Thaís vá 

fazer uma fala, e tal, rapidinho – mas que, pelo menos as pessoas que assinaram o 

documento, ficassem para garantir esse quórum, pra fazer a foto 40 anos depois. Tá bom? 

Thaís, com a palavra. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde, eu sou Thaís, assessora da Comissão da 

Verdade do Estado. Na verdade, eu tenho uma curiosidade da contextualização histórica. 

Como foi tão difícil sair essa denúncia, deve ter sido difícil, também, reunir essas 

informações. E como vocês cruzaram? Porque eu li o livro, e tem uma descrição 

minuciosa, a tipificação da tortura. Eu queria que contextualizassem mais um pouco isso, 

como foi vocês... Que horário era escrito? Como, né, era vigiada? Podia escrever? Foi 

escrito escondido? Como que foi isso? Eu queria entender, um pouco, essa parte. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Quem responde? Quem 

responde? Mané, o porta-voz. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



25 
 

 
 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Bem. Não me 

comprometo. (Risos). 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tem uma pergunta da Thaís, 

e um interrogatório da Lúcia. Vamos lá. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Não; eu queria 

complementar o que ele falou. Só uma curiosidade pra você, a mais. Foi exatamente essa 

entrevista, do Caio Mário, que deu o gancho pra que a gente levasse a proposta, da 

redação dessa Carta, ao coletivo. E, que, o coletivo aprovou, e resultou na Carta a ele. Pra 

que ele não voltasse a usar esse argumento, né? que não tinha denúncias objetivas na 

mão. Então, foi esse o gancho. 

 Mas, viu Thaís, um pouco o Reinaldo já falou sobre isso. A gente percebeu que a 

gente estava vivendo uma situação toda especial. A gente estava dentro da barriga da 

baleia, né? Não fomos os primeiros a estar nessa situação, dentro da barriga da baleia; 

mas a gente percebeu que, aquela situação, nos permitia que a gente começasse a registrar 

uma série de acontecimentos que, todos nós, vínhamos sendo vítimas. 

 Daí, então, a preocupação da gente registrar, uma oportunidade única. Muitas 

vezes, alguns de nós, foram os últimos a estar com o companheiro que tinha sido 

assassinado, um companheiro que, de repente, a imprensa já tinha noticiado, com 

fotografias e tudo mais, a sua fuga, e que ele morreu na fuga, e ele estava preso.  

Enfim, a gente tinha uma situação excepcionalmente diferenciada. Caberia, à 

gente, registrar, sim e foi o que a gente veio fazendo desde sempre. Você vê que o Ivan 

falou que na cela 21 ele registrou, o Reinaldo colocou que a gente registrava, sempre, 

desde 1969, 1970, enfim, uma preocupação constante, nossa, esse registro. Essa memória. 

Ahhh... 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Então, deixa eu só... Ô Mané, eu ia 

pedir pra você acrescentar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Falou o Mané Cyrillo; agora, 

Paulo Vannuchi. 
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O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Tô eu de novo com a mesma 

questão da memória, que eu já não garanto mais nada. Mas aí, até pra homenagear o 

nosso Celso Horta, que devia estar aqui, mas não pôde – ele foi o grande datilógrafo. Não 

era? Não era o Celso, o cara mais rápido na máquina, que nós tínhamos lá? Tinha 

máquina lá dentro, e ele era o melhor datilógrafo, não era isso? Barro Branco. Fon.  

 

O SR. – Mas era o Celso. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Era o Celso, né? Eu lembro que o 

Celso tinha fama de ser o grande “tátátátá”, não sei quantos toques por segundo; etc e tal. 

 

O SR. GILBERTO BELOQUE – Um outro aspecto, viu... 

 

O SR. – É Gilberto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Gilberto Beloque. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Esse é o autor da frase “in dubio pro 

combate”, ó. De uma outra discussão.  (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Gilberto. 

 

O SR. GILBERTO BELOQUE – Acho que outra questão, que vale relatar, nós 

éramos especialistas em conseguir canetas com uma ponta bem fininha, e fazer uma letra 

microscópica, pra gente condensar os documentos, e no mínimo de papel, pra poder 

esconder, né? Nos colchões, enfim, em todo lugar que era possível esconder... 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Mané, artista; o Reinaldo Morano 

chegou a ser professor de caligrafia – vocês lembram que ele tinha os alunos de 

caligrafia? Caderno de caligrafia, pra aprender a fazer letra... 

 

O SR. GILBERTO BELOQUE – Precisava de uma lupa, pra ver.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Falou o Paulo Vannuchi. 

Mané em seguida, agora. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Vamos esclarecer, 

né.?Tem muita gente que não sabe que diabo é esse negócio de máquina de escrever, né? 

(Risos.) 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Dá a explicação do Mário Prata. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Máquina de escrever é 

alguma coisa que parece um computador e impressora junto. Você já faz, já sai direto. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – O Mário Prata definiu – ô Mané – 

ele definiu o seguinte: “É uma impressora que imprime conforme a gente vai digitando”. 

Do Mário Prata. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – É isso aí; exatamente. 

E a canetinha, eu conhecia da rua até, eu conhecia, porque, como eu gostava de desenhar, 

e eu tinha um tio que era desenhista técnico, ele usava como instrumento de trabalho a 

canetinha nanquim, a canetinha nanquim, que tinha diversas pontas, diversas pontas; 

pontas pra, enfim, mil usos, incluindo espessuras de pontas. Então, a gente usava, 

Gilberto, a ponta 0.1, fininha, que era, nossa! Incrível, 0.1, era 10% do milímetro. Dez 

por cento do milímetro; e era com ela que a gente escrevia, fazia uma coisa maravilhosa.  

Só uma curiosidade: uma vez, me levaram na Operação Bandeirante – anos depois 

– quando um tio, meu tio, foi assassinado. E eu me comuniquei... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O João Carlos. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – João Carlos 

Cavalcanti Reis. E a gente se comunicou – não tinha comunicação, ele na rua, e eu na 

cadeia – e me apresentaram uma foto, ampliada, “fotoscop”, sei lá como é que chama, 

mais, uma xerox ampliada; fotocópia; é, que era a xerox da época, era uma outra época.  

Mas, então, apresentaram, do meu bagulhinho, que eu passei pro meu tio – coitado 

– ampliada. E era, rigorosamente, a minha letra. E me entregaram com exame 
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datiloscópico, que comprovava que tinha sido eu. Mas, aí, eu neguei, né? Não podia 

negar, senão ia implicar minha mãe, caguetar a mãe já é demais, né... (risos). Então eu 

neguei; eu neguei que o texto fosse meu. E, aí, os caras do DOI-CODI falaram: “Ah, 

deixa esse cara...” E me mandaram embora, porque, também, eu já estava... Isso foi em 

1972, eu tinha sido preso em 1969; meu tio já estava assassinado, me mandaram embora. 

Mas era essa canetinha.  

Mas a gente – a condição de cadeia, do lado de fora da rua, é difícil de entender o 

que possa ser uma cadeia. Primeira coisa que é interessante falar, é o seguinte: cadeia não 

é órgão de tortura, não é verdade? Cadeia é lugar de puxar cana, de cumprir prisão, 

cumprir pena. Então é radicalmente diferente. Agora, cada cadeia, cada regime 

penitenciário, cada regime de prisão, tem uma característica legal, tipificada. A gente 

esteve na penitenciária do Estado. Lá, o regime era penitenciário, era o regime 

penitenciário, que tem sala individual, o trabalho obrigatório – trabalhei na vassouraria, 

era escrivão da vassouraria. Enfim, detenção – cada cadeia tinha um tipo de regime 

carcerário. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Mané, e cada conjuntura, também. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – E cada conjuntura 

política – apesar de toda, da ditadura negar; eles sabiam que nós éramos presos políticos 

– então, cada conjuntura política tinha um tipo de coerção sobre a gente, até o limite do 

possível. Até o limite do possível. Agora, variava, tinha mil coisas. 

  Por exemplo, nessa capa, aqui, a gente constata que tem conjuntura de cadeia – 

que a situação já estava tão outra, que já existia o “Em Tempo” lá do lado de fora – e, na 

cadeia tinha foto, entrava-se com máquina fotográfica. O pai do Reinaldo entrou, era 

fotógrafo profissional, o irmão do Jair Borin, e outros mais, né? 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Mané, teve período de usar farda, de 

usar aquele corte – que era pra rapar a cabeça, nós conseguimos uma exceção, não rapou, 

mas... Vocês ficaram – só os três – na penitenciária, numa situação terrível, vocês, lá, de 

Presidente Venceslau – terrível. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – É verdade. Presidente 

Venceslau... Mas era assim, então, a cadeia... A gente tem uma visão romantizada... 
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O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – O Ivan, em Taubaté. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – O Ivan em Taubaté, 

né?   

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Sem nada, né? Nada. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Sem nada, nem 

ninguém. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Nem livro, nada – essas coisas.  

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – (Risos). Então, é isso. 

Cadeia era isso. Mas a gente, na medida do possível, a gente tinha que resistir – e nós 

resistimos, a gente tinha que registrar – e a gente registrou. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Fala do carimbo... 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – O carimbo. Eu vou 

falar. Vou contar. Vai ter um novo processo... 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Outro delito... (risos). 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Esse é o art. 121. 

(risos).   

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Cento e setenta e um. Cento e 

setenta e um. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Não, não. Não. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Cento e vinte e um, é homicídio, pô. 
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O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Ah, então é roubo, sei 

lá. 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Cento e vinte e um, é homicídio; 

171 que é estelionato. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Não, furto, roubo... 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Ah bom, não sei. Aí, é... Aton Fon. 

Um, cinco, cinco; pronto. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Um, cinco, cinco. Eu 

sei, que tá capitulado, lá, no Código...  

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Um, cinco, cinco, vai.  

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Os livros que 

entravam legalmente, no presídio, eles tinham que ser enviados à Auditoria e, caso a 

Auditoria aprovasse a entrada daquele livro, ele liberava através de uma carimbada, de 

um carimbo. E, o livro, então, lá dentro da cadeia, com carimbo, era um livro legal, 

liberado, autorizado, direitinho.  

Um belo dia, a gente foi na Auditoria, pra ser julgado, lá, num determinado 

processo – ou julgado, ou em qualquer etapa, lá... 

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Audiência. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Audiência, né? Que 

eles faziam; e a gente chegou antes – estava todo mundo algemado, eu, mesmo, estava 

algemado, assim com as mãos pra trás, e tal – e mandaram a gente encostar numa parede, 

lá. Quando eu olho, atrás, aqui, da minha mãozinha, tinha uma mesa – daquelas 

triangulares – que tinha o carimbo que autorizava a entrada dos livros. Estava ali!  

 

O SR. PAULO DE TARSO VANNUCHI – Foi Deus. (risos). 
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O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Foi Deus, a mão de 

Deus. (Risos). 

Aí, eu tive o cuidado de tirar a película de borracha do carimbo, deixei o cabo, lá, 

deixei o cabo, peguei a mão, fiquei com o carimbo na mão, e tal, e levei pro presídio, e a 

gente passou a legalizar os livros que entravam clandestinamente. (Risos). Tudo 

legalizado. Maior barato. (Risos.) 

É... a gente abria, pra outros companheiros, da cela do César, lá, por exemplo, a 

gente liberava, e tal. Não era público e notório o carimbo, não. Ficava muito bem 

escondido. Como a gente tinha oficina de trabalho em couro, a gente fez um colar – meio 

“riponga”, assim – e ele ficava dentro de um sanduíche de couro. 

Recentemente, eu entreguei esse colar pro pessoal do Memorial da Resistência, e 

o pessoal da Pinacoteca do Estado, os especialistas, lá, abriram esse carimbo – que ele 

estava fechadinho, até hoje, lá – e isto foi filmado, foi documentado, lá na Pinacoteca. E, 

hoje, ele está lá em casa, mas eu vou doar ele pro Memorial da Resistência, dos 

advogados, que vai funcionar, vai ser instalado dentro do prédio da Auditoria – a antiga 

Auditoria. Então, ele vai voltar... 

 

(Ininteligível.) 

(Risos.) 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – É. Mas, então, é isso. 

 

(Ininteligível.) 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Josefina! Olha, quem 

diria! Josefina...  

 

O SR.– Explica o que é. Explica o que é. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – O Reinaldo tem um 

“modess” da Josefina. O negócio é o seguinte: antigamente, as meninas, presas, ficavam 

na torre – Dilma, entre outras – e do lado de cá, do mesmo prédio, era a ala masculina, a 

gente não tinha contato, e tal, mas a parede era comum. Só que era uma parede de adobe, 
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de quase um metro de largura, mas era uma parede comum, entre os meninos e as 

meninas.  

E a gente, pra ter um contato maior com elas, a gente resolver fazer um buraco 

que ia de um lado a outro – um metro e tanto de largura, de espessura de parede e a gente 

enrolava o pirulitozinho da mensagem – que a gente estava trocando com ela, em papel, 

enrolava, tal – e com um aramezinho a gente empurrava, até sair lá na outra extremidade. 

Esse contato, a gente chamava de Josefina – que era bem fininha... Josefina. 

E tinha um “modess” – do nosso lado, lá, do masculino – tinha um “modezinho” 

da Josefina, que era um negócio pra tampar o buraco, um tampão. Um tampão que era 

feito de madeira, bonitinho, bem esculpidozinho, a gente punha, ali, e depois passava um 

gessinho, uma coisa, pra enganar a pintura, não aparecer. Ele é de madeira. Então. Mas 

passava um gesso, pra ficar encoberto, resistia a várias e várias rebatidas na nossa cela – 

naquela cela, ali. Era a cela da comunicação, entre a torre e a gente. 

 

(Inaudível.) 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Código Morse, 

exatamente! É. Na parede, e tal. Quando a gente foi pra penitenciária – um grupo grande 

– a gente, também, usou o Código Morse. Mas aí, como naquela época ainda existia 

alguns telegrafistas ativos, em atividade – também, outra profissão que desapareceu, 

outra coisa que desapareceu – a gente trocava algumas letras, o “r”, o “s”, aquelas letras 

que têm uma incidência maior, na nossa escrita, a gente trocava os símbolos.  

Da mesma forma que a escrita de mão, também, que a gente usava; que é a escrita 

da cadeia – não é do surdo-mudo, não é do deficiente, mas é da cadeia – que tem algumas 

pequenas diferenças, por exemplo, o “p”, na cadeia, é assim, que é puxar, né? Que é 

roubar; o “p” é assim; e, aí, vai, a gente também trocava.  

Porque a gente podia falar tanto pelo corredor da cela, como pela janela externa– 

alguém falando com a mão, pelo lado de fora – e, o outro, com espelhinho, lá, pra ler o 

que estava falando. Então, a gente também trocava o “m”, o “r”, que era pra não ficar tão 

público, pra ter algum segredo.  

Ninguém sabia isso. A guarda da penitenciária ficava, assim, possessa, porque 

eles não entendiam o que a gente estava falando. Nossa, os caras com 40 anos de 

profissão, e tal, que conheciam de trás pra diante a linguagem de mão – e, a gente falava, 

e eles não entendiam, era muito louco. 
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Oura forma de comunicação que a gente tinha, também, era com o boi. O boi – 

sabe o que é boi? Boi é aquela privada turca; o vaso sanitário. O vaso sanitário. E, na 

penitenciária – a penitenciária tem cinco andares e o cano do esgoto é comum a duas 

celas, a cada andar. Então, o cano daquele esgoto ligava 10 celas, 10 presos; e a gente se 

comunicava por ali. A gente tirava a água do sifão; tirava a água do sifão, e pronto, 

liberava a comunicação entre aquelas 10 celas. 

 

O SR. – Liberava o orelhão, né? 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – O orelhão. Liberava o 

orelhão. Teleconferência. Por exemplo, o que a gente usou? Que ação a gente fez, contra 

a ditadura, usando o boi, o vaso sanitário? Em todo o primeiro andar dos prédios da 

penitenciária, eles eram usados como cela-forte. Ali, é um charco, margem do Tietê, 

coisa horrível – parece a USP Leste, assim, o terreno é terrível. E é. Mas é verdade. 

(Risos). Por incrível que pareça, é verdade – parece a USP Leste.  

E, então, aquele primeiro andar era usado como celas-fortes, e a gente sabia disso. 

E, alguns presos, estavam ali há anos, meses, trancafiados, sem a menor assistência, sem 

visita de familiares – porque, muitos, nem tinham... enfim, trancafiados ali. E, através do 

boi, a gente conseguiu o nome de cada um deles, da ala que nós estávamos e a gente 

conseguiu, também, mobilizar – através dos nossos advogados – a gente conseguiu 

mobilizar o pessoal da São Francisco, da Faculdade de Direito, e eles se dispuseram a ir 

lá. Eles iam na penitenciária – um grupo grande, né? – e começaram a requisitar aqueles 

presos da cela-forte.  

Foi em 1975... Foi a luta, porque onde a gente conseguiu ganhar o Barro Branco. 

Foi uma coisa maravilhosa, fantástica. Porque foi uma revolução na cadeia. Uma 

revolução na cadeia, chegar advogados, lá, requisitando presos da cela-forte – gente que 

estava ali há anos, sem tomar sol, sem nada, sem a menor garantia de nada, uma loucura.  

Tanto é que, rapidamente, a gente terminou ganhando a briga, aquela resistência, 

pra gente sair dali. Foi aí que a gente conquistou o presídio político de São Paulo, o Barro 

Branco. Finalmente, é, depois de muita briga. Mas o boi ajudou. Se não fosse o boi...  

 

(Ininteligível.) 
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O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Ah, o nome 

Bagulhão? Vamos ver se o Adriano... Posso falar – o Bagulhão? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode, pode, fala. 

 

O SR. MANOEL CYRILLO DE OLIVEIRA NETTO – Dentro do linguajar de 

cadeia, bagulho é quase tudo. Bagulho é quase tudo, bagulho vai da maconha – que 

rolava nos presídios comuns – a tudo; tudo, enfim, era bagulho. “Consegui um bagulho 

sensacional, que coisa maravilhosa, muito bom!”. Então, bagulho é uma coisa ruim, é 

uma coisa clandestina; tudo era um bagulho. Bagulho, não sei que, e tal. E Bagulhão, 

bagulhão era uma coisa de mais importância, ainda.  

E a gente, sempre que fazia esse tipo de documento – você vê que, a Josefina 

tinha nome, o João, que era um outro documento, tinha esse nome de João, o Bagulhão, 

era o Bagulhão – que era pra ajudar a clandestinidade dele. A gente podia conversar sobre 

ele, sem tanto problema de alguém estar ouvindo indevidamente – então, era um nome de 

guerra. Nome de guerra – que é o Bagulhão.        

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A foto, vamos lá. Fazer a 

foto.  

 

(Palmas.) 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO RUBENS PAIVA 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

17/03/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos começar? Que bom, 

começar o dia direitinho, vamos lá. São Paulo, 17 de março de 2014, Auditório 

Teotônio Vilela, 115ª audiência pública. Está instalada a 115ª audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 17 de março, 

Auditório Teotônio Vilela para a oitiva dos depoimentos dos casos de Hiroaki Torigoe e 

Helber José Gomes Goulart. 

Formação da Mesa, Suzana Lisboa e Amélia Teles, também conhecida por 

Amelinha Teles. Faz uma introdução, Amélia, para a gente passar a palavra para a 

Suzana, por favor. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom dia! Nós da Comissão da Verdade aqui 

do Estado de São Paulo Rubens Paiva, temos tido audiências sobre os casos de mortos e 

desaparecidos políticos. Nós temos aí um quadro pra dar conta de 164 nomes de 

militantes que foram mortos ou que nasceram aqui na cidade de São Paulo ou no 

Estado. Muitos deles são desaparecidos e nós não temos um conhecimento, todas as 

pesquisas ainda não respondem onde estão os desaparecidos políticos. 

Então, desse total de 164 nós ouvimos 111 aqui em audiências realizadas no 

decorrer de 2013 e início de 2014, faltam 53 casos.  

Nós convidamos Suzana Lisboa da Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos pra nos ajudar a resolver esses 53 casos que faltam. E nós 

entendemos assim, que como a Suzana dedicou toda a sua vida na busca do 

esclarecimento, na busca da verdade e da justiça essa que é a realidade. Então nós, hoje 

nós vamos ouvir o Hiroaki Torigoe, o caso do Hiroaki Torigoe e do Helber José Gomes 
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Goulart. São dois casos praticamente não resolvidos quanto ao sequestro, o assassinato. 

E no caso do Hiroaki Torigoe ainda não tivemos a oportunidade de, já chegamos perto, 

mas não tivemos o corpo, não é? Os restos mortais do Hiroaki Torigoe. Então, a Suzana 

vai dar essa contribuição para nós aqui hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado, viu. Por você ter 

vindo nos ajudar aqui. Pega o microfone sem fio que você fica melhor. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bom dia a todos e todas. Sempre me emociono 

muito de estar aqui junto com o deputado Adriano Diogo, junto com a Amelinha, 

Criméia, o Ivan da Comissão de Familiares, pelo trabalho que têm feito no dia a dia 

desta Comissão. Falando evidentemente dos outros tantos assessores que trabalham na 

Comissão e que tem ajudado a recompor essa história. 

Eu vou começar pelo caso do Helber José Gomes Goulart. Eu acho que tem uma 

grande diferença entre os dois, é que um dos corpos nós conseguimos identificar e 

sepultar e o outro até hoje não. Depois de não sei nem quantos anos, o Hiroaki foi morto 

em 1972, nem sei quantos anos se passaram. 

O Helber José Gomes Goulart é nascido em Mariana, Minas Gerais em setembro 

de 1944, eu vou ler uma pequena biografia feita pelas irmãs dele que são a Maria do 

Carmo e a Elba que até hoje moram em Mariana. 

 

O SR. -  Moram onde? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Em Mariana, Minas Gerais.  

“O Helber nasceu lá em 19 de setembro de 1944. As irmãs gostam muito, 

lembram dele com saudades, do Helber criança, passivo, quieto, que gostava de 

escrever, que lia muito, especialmente as obras "Quarup", "Bar Don Juan" de Antônio 

Callado.  
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Apreciava música erudita e música popular brasileira. Ouvia muito Vandré, 

Chico Buarque, Caetano, Gil, Bethânia, Tom Jobim, MPB4. Estudou até a segunda série 

ginasial em Mariana, no Colégio Dom Frei em Manoel da Cruz, da Companhia 

Nacional de Escolas da Comunidade. Apesar de sua pouca escolaridade, Helber era um 

rapaz de vasta cultura por sua vivência e muitas leituras. Começou a trabalhar muito 

cedo, aos 11 anos, entregando jornais”. 

Hoje em dia é proibido, né? Mas naquela época se trabalhava muito cedo e hoje 

em dia ainda se trabalha, não é? 

“Aos 13 anos, no escritório da fábrica de tecidos de Mariana e pouco depois 

como datilógrafo na própria Prefeitura da qual era excelente funcionário. Foi para São 

Paulo”, veio não é? “Veio para São Paulo em 1961 com 17 anos em busca de melhores 

condições de trabalho, ficando aqui até 1963. Iniciado na luta política através de seu pai, 

antigo membro do Partido Comunista Brasileiro, nesse mesmo ano o ativista Helber 

Goulart juntou-se ao Grupo dos 11 nas lutas camponesas.  

Após o golpe de 1964 foi julgado na Auditoria Militar de Juiz de Fora e em 

seguida se mudou para Mato Grosso para trabalhar na construção da hidrelétrica de 

Urubupungá como apontador. Revoltou-se profundamente com as condições de trabalho 

e segurança que eram submetidos os operários de Urubupungá por falta até de 

consciência da própria situação. 

Ele retornou então a Mariana em 1968 e se mudou para Ouro Preto em 1969 e 

ali se integrou à Ação Libertadora Nacional. Idealista, Helber partiu em 1971 

definitivamente para São Paulo já como militante clandestino. 

A partir de então, os contatos com a família foram sendo feitos através de cartas 

e de raros encontros. Os últimos encontros foram nos meses de março e junho de 1973, 

pouco antes de Helber ser morto pelas forças da repressão. 

Quando as irmãs perguntavam a Helber sobre a validade da sua luta pelo país e 

se conseguia obter sucesso no que se propunha, tarefa tão difícil e árdua, ele lhes 

respondia que se não conseguisse nada pelo menos faria história. 

Em uma carta enviada à família em oito de outubro de 1971, ele brincava 

dizendo que trabalhava 25 horas por dia, pois levantava sempre uma hora mais cedo. 

Dizia que os problemas não se resolveriam no plano individual e sim coletivamente. 

Recomendava-lhes bons livros e bons filmes. 
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Criticava o sistema, o ufanismo exagerado, a política de massificação 

despedindo-se com afeto e saudades. Sua última carta é datada de sete de setembro de 

1972”.  

A morte do Helder foi anunciada oficialmente como tendo ocorrido em 16 de 

julho de 1973 nas imediações do Museu Ipiranga, em São Paulo. 

As denúncias que sempre constaram no "Dossiê dos Mortos e Desaparecidos 

Políticos" foi de que ele teria sido levado para o Hospital Central do Exército e que ele 

teria sido visto por diversos militantes políticos antes, inclusive, desta data nos 

corredores do DOI-CODI com a barba por fazer e com a cabeça enfaixada, mas até hoje 

a gente não sabe quem viu, não apareceram estes testemunhos de quem esteve preso 

com o Helber nessa época. 

Eu como militante da ALN nesse período cruzei com o Helber diversas vezes, 

apesar de não ter tido contato com ele. Mas, muitas vezes eu cruzei com ele pelas ruas, 

porque os locais de ponto eram semelhantes, porque especialmente o José Júlio de 

Araújo que era um militante da ALN que foi morto aqui em São Paulo em agosto de 

1972, ele acumulava muito numa mesma região.  

Então a gente acabava se encontrando. O Helber era muito alto, tinha 1,88m, 

então muitas vezes eu encontrei com ele, muitas vezes nós nos vimos e nos 

identificávamos mesmo sem nos falar. 

Esse período foi um período em que os organismos de repressão mudaram, 

especialmente a partir de 1972 se começou a sentir muito isso, a mudança da 

característica de perseguição, quando eles começaram a não ter um enfrentamento direto 

assim que nos encontravam pelas ruas, mas eles passaram a ter, a nos mostrar que 

estávamos sendo seguidos. 

Então, a partir da morte do José Júlio de Araújo, que é 18 de agosto de 1972, 

ficou evidente de que havia um furo dentro da segurança da organização e que era, e 

que a partir daí até a morte do Helber que é em 1973, isso não foi sanado porque 

sucessivamente as lideranças e as direções da ALN foram sendo assassinadas. 

O Helber inicialmente era uma das pessoas que estava dentro daquelas possíveis 

de estarem sendo seguidas e eu também era uma delas. Nessa época eu morava numa 

pensão, nunca mais voltei, abandonei o lugar que eu morava pra cortar os vínculos 

anteriores que eu pudesse ter antes dessa data que começaram a ser evidentes os 

seguimentos, e muitos de nós fizemos isso. 
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E alguns, volta e meia reaparecia essa possibilidade de seguimento, e eu tenho 

muita dor de lembrar disso porque eu era uma das pessoas que dizia sempre, esse cara 

está controlado, este cara está sendo seguido porque cada uma dessas vezes em que eu 

por instantes cruzei com ele, aconteceu de estar realmente sendo seguido. 

Alguns faziam relação com outros episódios em que ele esteve envolvido, mas 

que não necessariamente tinha que foi, por exemplo, a morte da Aurora Maria 

Nascimento Furtado, no Rio de Janeiro. Era o Helber que estava com ela no momento 

em que eles foram abordados por uma patrulha e a Aurora acabou sendo presa e morta e 

o Helber conseguiu fugir, mas ali ainda não existia esse seguimento, isso é posterior. 

Quem defendia assim bravamente o Helber era o Antônio Carlos Bicalho Lana, 

na época eu não sabia o porquê, mas é porque os dois eram mineiros, entendeu? O 

Helber começou a sua militância na ALN em Ouro Preto junto com o Antônio Carlos 

Bicalho Lana, então ele conhecia ele de tantos anos, ele dizia, se ele está sendo seguido, 

ele não sabe disso, mas para mim isso era muito evidente. 

Ali naquela, já em 1973 a partir de março de 1973 eu não fiquei mais aqui em 

São Paulo, eu saí de São Paulo. Então eu não acompanhei o dia a dia do que aconteceu 

depois, mas eu soube que depois da morte do Luiz José da Cunha que veio a ser no dia 

13 de julho de 1973, finalmente o Helber acabou sendo desligado da organização, 

desligado no sentido não de abandonado, mas desligado no sentido de que não era 

possível, ele estava sendo seguido. 

Nesse período ainda, isso eu soube pelo Antônio Carlos Bicalho Lana na última 

vez que eu encontrei com ele, pelo Wilson Silva que foi no fim, não lembro mais que 

época foi. Mas eu soube por eles que eles tinham tentado de uma vez por todas cortar a 

possibilidade de seguimento, então, que uma vez por mês eles estavam encontrando 

com algumas pessoas e o Helber era uma dessas pessoas com quem eles estavam 

encontrando só uma vez por mês. 

E o rabo estava infelizmente, o rabo que a gente diz por que na gíria era assim 

que se chamava, era aquele outro infiltrado, aquele médico, o João Henrique Carvalho, 

João Henrique, é, mas o sobrenome dele a velhice me fez esquecer. O João Henrique, 

vulgo Jota que, João Henrique Carvalho? E o Helber entrou em contato com a família 

dele nessa época, com as irmãs.  

Inclusive em junho de 1973 se me lembro é o ultimo contato delas com ele, e 

elas iam vir para São Paulo para trazer dinheiro para ele, não sei se a decisão dele era 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



6 

 

sair daqui ou não, mas o cerco estava apertando mesmo, e é nesses dias ele é preso e é 

assassinado. 

Nós só tivemos, nós só encontramos os documentos relativos à morte dele 

quando foi aberto os, quando foram abertos os arquivos do DOPS aqui no estado de São 

Paulo, e nós encontramos as fotos e o laudo relativo à morte dele.  

O óbito dele é assinado pelo Harry Shibata no dia 19 de julho de 1973, diz que 

ele tem um ferimento pérfuro-contuso transfixante no pulmão esquerdo, o pedido do 

laudo dele é assinado pelo Romeu Tuma, é um dos mortos sob tortura que o Romeu 

Tuma nunca explicou, e a foto dele é impressionante porque, segundo os legistas para 

quem a gente mostrou na época, esta foto é tirada com ele ainda vivo, porque tem uns 

ritos de dor nessa foto.  

A testa dele franzida nesta forma indica que ele ainda estava vivo quando esta 

foto foi tirada e são evidentes no rosto dele as marcas de tortura que o levaram à morte. 

Depois a gente pode reproduzir e mostrar essas fotos. O segundo legista, não sei se vive 

ainda o Orlando Brandão, são os dois que assinam o laudo do Helber.  

A notícia quando foi divulgada, inclusive eles vão à casa dele que tem o 

endereço aqui, não sei se a gente poderia depois tentar verificar se existe uma 

possibilidade dessa casa ainda ser, ainda existir, né? Pensei em fazer uma diligência lá 

com o deputado e ver se esta casa existe, se os vizinhos lembram, porque a casa foi 

invadida pelo, segundo os jornais, né? 

E ele certamente não tinha nenhum, não andava com o endereço da casa dele na 

rua, então, em algum momento ele ficou vivo para dizer onde ele morava ou realmente 

ele estava sendo seguido desde a sua residência. 

Eu acho que o fundamental nesse momento seria a gente solicitar expressamente 

à Comissão Nacional da Verdade que fizesse um laudo, né? Que é relativo às 

circunstâncias da morte dele, que a gente solicitasse... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – João Henrique, né? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - José, João? É Jota, o Jota, o agente do, chama 

João Henrique Ferreira de Carvalho, um médico pediatra, a última notícia que eu tive 
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dele foi que ele morava em Brasília e ele foi considerado um exemplo de infiltração nos 

órgãos de segurança porque realmente nunca ninguém identificou ele naquela época. 

Ele foi identificado só pelo Expedito de Carvalho da revista “Veja” com base nas 

declarações do Marival Chaves do Canto, isso já nos anos 1990, é, 1992. 

Então, de providências que eu acho que é importante a gente tomar, a gente 

podia tentar ver se essa residência existe, se as pessoas lembram dele lá, pedir à 

Comissão Nacional que faça um laudo das circunstâncias da morte dele, comprovando 

esse tal "ritos de dor", enxergando tudo o que os peritos da Comissão enxergam nessas 

fotos, e pedindo também ao Hospital Geral do Exército se existem informações sobre a 

entrada dele lá que segundo as denúncias que a gente teve na época ainda da ditadura, 

ele teria passado por lá. 

E não sei se irão aparecer ou não, a partir desse momento da divulgação do caso 

dele e da foto dele, os presos políticos que conviveram com ele e que viram ele sendo 

torturado nos corredores dos órgãos de segurança. 

Outra coisa que eu achei interessante examinando o processo do Helber é que 

em 1993 os ministérios militares, Marinha, Exército e Aeronáutica, através do então 

ministro da Justiça Maurício Corrêa entregaram relatórios sobre os mortos e 

desaparecidos a nosso pedido.  

E esses relatórios contêm informações importantes e interessantes e mostram, 

demonstram, comprovam que em 1993 os arquivos do Exército, Marinha e Aeronáutica 

existiam e foi com base nestes arquivos, por exemplo, especialmente o da Marinha, que 

muitos dos desaparecidos do Araguaia nós mudamos as datas da morte e comprovamos 

que eles tinham sido presos ao invés de terem sido mortos nas possíveis emboscadas em 

enfrentamentos que tiveram ali. 

Esses relatórios foram assinados na época pelos ministros militares e esses 

documentos tinham uma folha de rosto que com os anos se perdeu e eu achei aqui no 

processo do Helber, está escrito Suzana aqui na folha, o encaminhamento do Ivan de 

Silveira Serpa, ministro da Marinha. Eu não sei se ele é vivo ainda, para o ministro 

Maurício Corrêa enviando essa documentação.  

Nós tentamos alguns, assim que o ministro José Eduardo Cardozo assumiu, nós 

tentamos junto, fizemos uma carta a ele pedindo que localizasse dentro do Ministério da 

Justiça esses relatórios militares com essas folhas de rosto, mas não tivemos nenhum 

retorno, porque isso eu acho que é fundamental para a história, que esses ministros 
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respondam publicamente. Aqui tem assinatura do Ivan da Silveira Serpa. Você sabe se 

ele é vivo, Ivan?  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Ivan Serpa? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Ivan Serpa? Ministro da Marinha? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que já morreu. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que ele morreu, mas... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É ele quem assina o relatório militar, felizmente 

essa folha tinha ficado perdida porque dentro dos nossos processos, o da Aeronáutica e 

do Exército eu não tenho, mas esta aqui agora foi recuperada. Achava que era 

importante mostrar, não sei se já tem ali a foto do Helber. Não, é do Helber, se você tem 

as fotos dele vivo e morto... 

 

 

A SRA. -  No livro tem, né, Amelinha? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No livro tem, não, eu estou falando aqui para 

mostrar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Essa coleção aqui. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Aqui as três fotos dele morto, são essas aqui. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aqui olha, aqui é foto dele vivo, né? Existe a 

dúvida, né? 

 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Pois é, é isso o que os peritos nos mostraram na 

época dizendo que essa foto ele estava vivo ainda e a foto do Instituto Médico Legal, 

esse é ele. 

Essa foto é dele do Instituto Médico Legal, mas nessa foto ele está vivo ainda. 

Ele era, ele tinha tido um problema, então ele não tinha os dentes e isso facilitou que a 

gente tivesse certeza de que o corpo que foi exumado... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES– Fosse dele. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Fosse dele. Eu não cheguei a contar esta parte do 

resgate do corpo dele. Em 1990 com a abertura da Vala de Perus a prefeita Luiza 

Erundina criou uma comissão na Prefeitura de São Paulo da qual nós fizemos parte, o 

Ivan, a Amelinha e eu e nós procedemos outras exumações no cemitério de Perus além 

da Vala.  

Uma delas foi a busca do corpo do Helber José Gomes Goulart, ele foi 

desenterrado imediatamente na hora, no momento em que ele foi desenterrado, que 

tinha outros três já enterrados acima dele, ele foi, havia uma certa certeza de que seria 

ele pela característica do edentado, né? Ele não tinha os dentes. Foi uma das 

identificações. Edentado, edentado, quando não tem os dentes. Ele não tinha os dentes 

nem em cima e nem embaixo, por isso... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Desdentado, né? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – É que a palavra, a palavra técnica é edentado. 

Então foi feita a identificação dele pela equipe, pela então equipe do Badan Palhares e o 

corpo dele foi depois de uma missa feita aqui na Catedral da Sé por Dom Paulo Evaristo 

Arns em julho de 1973 junto com... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES - De 1993. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Noventa e três, 1991. Julho de 1991 foi feito o 

traslado dele para Mariana, Minas Gerais. A Dona Juliana, mãe dele, era viva ainda e 

teve a emoção de poder enterrar o seu filho. Lá foi feita uma missa em Mariana rezada 

por Dom Luciano Mendes de Almeida.  

Foi muito emocionante, a cidade inteira compareceu à missa e às homenagens 

que foram feitas a ele. Falta, no caso do Helber, a identificação de quem foram os 

agentes que o torturaram e o mataram. As equipes responsáveis, nós só sabemos que o 

comando era do Carlos Alberto Brilhante Ustra, mas não sabemos por quem ele foi 

torturado e como ele foi morto. E nem sabemos exatamente em que data ele foi preso 

porque a versão oficial diz que ele foi preso no dia 16, no Museu do Ipiranga em São 

Paulo, às 16 horas. Só que ele entra no IML as oito da manha, então. Os documentos do 

Instituto... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não viram ele lá na OBAN? 

 

 

A SRA. – Não é que ele foi preso, foi encontrado morto no Museu do Ipiranga. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, eles dizem que ele foi encontrado no 

Museu, foi identificado no Museu do Ipiranga e teve um tiroteio e ele foi morto às 16 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



11 

 

horas. A documentação do IML diz que ele deu entrada às oito da manhã do mesmo dia, 

então não se sabe em que dia ele foi preso e nem como ele foi preso, não há testemunha 

da morte dele. 

O que nós temos, já desde os nossos primeiros documentos é, desde as nossas 

primeiras denúncias é de que ele teria sido visto nos corredores do DOI-CODI, mas nós 

não sabemos quem viu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, deixa eu dar uma 

entradinha, seguinte, como a gente vai tentar este ano pegar a história destes casos a 

partir da cadeia da repressão, a partir. Evidente que nós não temos a grade do dia, dos 

dias, não sabemos nem o dia que efetivamente entrou, tem fotos aí que visivelmente ele 

ainda está vivo, não é? Será que a gente não podia tentar fazer nestes dois casos senão o 

levantamento da grade, do plantão do dia para saber quais as equipes. 

Se a gente não pudesse pegar e fazer o método inverso, pegar a partir dessa, da 

fase que vai começar agora do documento chamado Bagulhão, se a gente não podia 

inverter, pegar desde o comandante da unidade militar e as equipes e tentar enquadrar 

ou caracterizar nessa responsabilidade? 

Quer dizer, ao invés de fazer o olhar da vítima, fazer o olhar, fazer começar a 

organizar o caso pelos mandantes da morte dele? Será que a gente não podia organizar 

deste jeito? Não sei se eu me fiz claro, dar uma invertida na chave e ao invés de falar 

aconteceu isso, isso e isso.  

Então, nesse período quem comandava, quem constituía, quais eram as equipes e 

aí tentar começar a chamar pessoas que pudessem vir depor, que viveram nessa época 

para ver se a gente, que estavam lá dentro interrogando, em outras funções para ver se a 

gente conseguia ter outras informações. Porque o Hiroaki, você vai falar dele e vai falar 

do. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Só o Helber e o Hiroaki. O Hiroaki existe 

denúncia de quem foram as pessoas que torturaram e mataram ele, o Helber é que nós 

não temos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Helber qual é a data do 

IML? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Helber foi morto no dia 16 de julho de 1973. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o Crioulo? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Crioulo é 13 de julho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá. Então eu acho que a 

gente podia começar a fazer essa responsabilização, entendeu? Desses grupos, porque 

julho estava o Ustra, estava todo mundo lá. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Ustra com certeza é o comandante. O Ustra e 

os seus vices-comandantes que eram o Dalmo Cirilo e o... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, mas estava todo mundo 

lá, Estava o Maurício 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – E o Ênio Pimentel. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Estava o Gaeta. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Agora das equipes, entendeu? Nós podemos, eu 

imagino que tenha aqui o levantamento de quem eram as equipes que trabalhavam nessa 
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época, quais as que foram diretamente envolvidas em cada um eu não sei, mas se a 

gente não consegue detectar cada um, para mim todos eles são responsáveis. Nós 

podemos fazer isso, quem é responsável, são várias equipes, não é?  

São várias equipes de interrogatório e eu acho que a partir do momento que se 

entrar no Bagulhão vai ficar claro quem eram as equipes que estavam atuantes nesse 

período e todos os que foram assassinados sob tortura nesse período em São Paulo, 

todos os que foram desparecidos aqui em São Paulo, do meu ponto de vista esses 

homens são todos responsáveis. Eu digo homens porque eu não conheço mulheres na 

equipe, entendeu? Não conheço nomes de mulheres torturadoras, apesar de que a gente 

sabe que tinha, né? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Posso fazer uma pergunta? Amelinha Teles 

fazendo uma pergunta aqui para a Suzana Lisboa. Uma primeira questão é que na época 

o sargento Marival Chaves que trabalhava, atuava dentro do DOI-CODI do 2º Exército, 

ele fala que havia casas clandestinas que eram coordenadas pelo DOI-CODI, mas eram, 

alguns presos ficavam em outros lugares que não apenas aqui no DOI-CODI, nas 

dependências do DOI-CODI. 

E ele até falou de uma casa, ele chegou a mostrar para mim e para o Ivan, lá no 

Ipiranga. O Ivan e a Tatiana Merlino, éramos nos três, no Ipiranga. Eu queria saber de 

você o seguinte, se você já ouviu dizer que o Helber teria passado em uma dessas casas 

da repressão. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Nunca ouvi dizer. Eu soube da morte dele 

quando foi publicada. Eu estava no Rio de Janeiro nessa época. Só vim a ter maiores 

informações sobre a história dele quando nós entramos nos arquivos do DOPS e quando 

eu tive contato com as irmãs que me disseram que tinham vindo aqui, que tinham estado 

com ele e especialmente depois das declarações do Marival eu entendi que ele 

realmente tinha sido afastado ou pelo menos descontatado da militância diária até para 

tentar evitar que ele fosse preso e morto, entendeu? 
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Durante algum período isso foi feito, eu, por exemplo, minha vida eu acho que 

foi preservada porque eu só tinha contato com a direção da ALN aqui em São Paulo, se 

eu tinha algum seguimento eu não passei para nenhum outro militante, eu só encontrava 

com a direção da ALN, provavelmente essa a mesma atitude que foi tomada com 

relação a ele, uma forma de preservar o militante e também tentar cortar os possíveis 

seguimentos que havia. 

Na época a gente não pensava em infiltração dessa forma. Eu pelo menos não 

pensava, não tinha ideia que pudesse haver um militante infiltrado dentre nós. E havia 

mais de um né? Nem era só um. Eu acredito que sim. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Jota com certeza, né? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Jota com certeza. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Com certeza. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele reconhece o trabalho dele, mas ele não 

reconhece que ele trabalhou dessa forma, que ele entregou essas pessoas pelo que eu sei 

dos depoimentos dele, ele responsabiliza o Jurandir Godoy que eu acho que poderia ser 

ouvido aqui pela Comissão, que ele é o médico e ele é presidente da Associação dos Ex-

Alunos da Faculdade de Medicina. 

O Jurandir eu acho que é uma pessoa importante, que pode prestar importantes 

esclarecimentos nesse assunto já que o João Henrique pelo que eu sei não vai aceitar vir, 

ser convidado a depor, mas tenho certeza de que o Jurandir aceitaria, imagino que sim, 

né. Ele, o Jurandir foi apontado pelo Jota, ele foi preso num ponto com o Jota, então ele 

conheceu bem a história dele lá dentro, eu acho que é importante ele vir aqui e contar e 

nos ajudar a esclarecer depois de tanto tempo algumas coisas. 

Mas eu não tenho conhecimento da passagem do Helber por outros lugares, nem 

sei quem estava, hum? É, nós não temos nenhuma notícia do que aconteceu, eu não sei 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



15 

 

quando tinha sido o último contato dele com a ALN aqui. Não sei, não acredito, eu não 

acredito que tenha, mas é uma opinião pessoal minha que a morte dele esteja ligada à 

morte do Crioulo, Luiz José da Cunha. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Em abril, né? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, abril de 1973, o Alexandre Vannucchi, o 

Queiroz, vai numa sequência ali, né? Depois do Helber as próximas mortes da ALN são 

Antônio Carlos e a Sônia em novembro de 1973, depois só desaparecidos. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Suzana, no caso do Queiroz, ele é assassinado 

em abril de 1973 e eu passei, eu fiquei na OBAN até fevereiro de 1973, até o dia 14 de 

fevereiro de 1973 e eu vi várias vezes, inclusive o Ustra, um delegado tipo alemão que 

era conhecido como Dr. Caio, o Jacó, o Gaeta, esses quatro eu vi com certeza que eles 

iam matar, eu não sabia, eu não conhecia o Queiroz, nem sabia quem era, mas eles 

falavam do Papa ou Queiroz, "esse aí tem que morrer", eles falavam isso no corredor da 

OBAN. 

Então, no caso do Queiroz eu tenho essa convicção de que foram eles que 

mandaram matar, o Ustra e mais esses outros aqui que eu citei porque era comentado, 

"esse aí vai ser assassinado". Eles perseguiam o Queiroz, eles falavam Papa ou Queiroz, 

por isso que eu me lembro bem do nome, ou um ou outro, que depois alguém já no 

presídio me disse que era a mesma pessoa, Papa ou Queiroz. 

E o Clemente que depois eu vim a saber que era o Carlos Eugênio. Esses dois 

eram assim, condenados à morte nos corredores assim, nas salas de tortura, era muito 

frequente esse discurso, essa, e eles ainda falavam gritando. Eu pensava assim, gente, 

como avisar esses dois, eu pensava porque eu não os conhecia, né? Porque eu não era 

dessa organização, mas eu vi sim. 

Agora, em relação à casa do Ipiranga, já que eu coloquei aqui eu acho 

importante registrar a informação passada pelo Marival, que é um ex-integrante do 

DOI-CODI. Ele nos levou nessa Avenida do Estado, onde fica esta casa do Ipiranga, eu 
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não lembro o número, é 500 e pouco, né? Não é muito, ele não tinha certeza de qual das 

casas, mas ele tinha certeza que era ali, porque as duas casas, tem uma próxima da 

outra, tem uma parece até que é uma igreja agora, né? Então ele ficou na dúvida. 

Houve uma modificação naquela região, daquelas casas, mas ele mostrou para 

nós, 500 e pouco... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Podia tentar. Vocês tentaram alguma coisa? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não é muito longe, não é muito longe do... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Do Museu, é bem pertinho. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não é muito longe, é, não é muito longe, é ali. 

E ele dizia, ele disse para nós que aquela casa foi usada para tentar virar os militantes, 

ou seja, transformar os militantes em agentes infiltrados. Isso ele explicou pra nós. 

É, se não virasse ia matar, ali não tinha como. Quando você vai para lá, para 

virar agente infiltrado, se você desiste, isso ele explicou, não tem, é extermínio. E tinha 

outras casas até, que ele não quis falar para nós, não explicou, mas não era só aquela 

casa, não. Tinha outras casas e essas, e ali no Ipiranga o que ele, eu fiquei até, não 

entendi bem, mas eu me lembro dele falando assim, "geralmente quem vinha aqui para 

o Ipiranga já tinha virado, mas a gente por via das dúvidas a gente deixava um tempo ali 

pra ter certeza." 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele trabalhou nessa casa? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas ele conhecia, mas ele foi, ele ia nessa 

casa. Às vezes tinha que fazer interrogatório ou colher informações dessas pessoas. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Fazia os relatórios dessas casas.  O que o Marival fala 

é que ele lia os depoimentos e os relatórios dos repressores que vinham dessas casas, 

por isso que ele sabia que tinha essa casa, sabia que tinha a boate, sabia que tinha o sítio 

e mais outras casas que ele disse que não sabia dizer onde que era. Mas essa casa ele 

disse que viu, uma vez passaram e disseram, "é aqui que a gente tem a casa", é essa a 

história. 

Agora, ele lia os depoimentos e os relatórios dos repressores.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu não sei se é possível fazer um levantamento 

de registro de imóveis, dos donos dessas casas que eles apontaram. Hum? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nós tentamos e a Prefeitura não conseguiu nada. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem que pedir à Comissão Nacional da Verdade 

também, por requerimento, acho que é importante pedir por requerimento. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, manda. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Dessa Comissão, a Comissão Nacional da 

Verdade se não entregarem a eles é muito desrespeito, né? 

Em relação ao caso do Helber eu acho que não teria mais nada a colocar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu queria falar, será que as 

irmãs se disporiam a vir pra São Paulo falar? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Quem? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– As irmãs? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Acho que sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Nós podemos tentar convidar Elba, talvez já 

pedir, não sei se a gente consegue que os peritos que estão na Comissão Nacional façam 

um laudo e na data que for apresentar o laudo, convida-se a Elba pra ela vir. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Uma coisa que eu queria perguntar, Amelinha 

Teles perguntando para a Suzana Lisboa. No caso do Helber, há a necessidade de se 

fazer um novo laudo necroscópico? É, porque existe, não que a dúvida é que o corpo 

seja dele, né? Que o corpo, pelas informações que eu lembro, que nós participamos da 

exumação desse corpo, mas é pela opinião de um legista ou de um perito que diz que o 

Helber numa dessas fotos o Helber estaria vivo, não é isso? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Nas fotos, as fotos que existem dele 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No IML, né? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Possivelmente morto, ele está vivo ainda, 

primeiro lugar. E são evidentes as marcas de tortura no rosto dele. Não existem fotos do 

corpo inteiro, não existem fotos de perícia de local, diferentemente do Rio de Janeiro, os 

teatrinhos feitos em São Paulo, eles só divulgavam e raramente, eu não lembro se tem, 

hum? 
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O SR. IVAN SEIXAS – A Eugênia (inaudível) 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem o Luiz Eurico, né? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Perícia? No local? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Perícia de local. É o que eu estou dizendo que eu 

não conheço nenhuma perícia de local, que o Rio de Janeiro tem de Quintino, tem de 

diversos lugares, diversos locais ou como tem na Casa da Morte. Ivan. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS –A Dra. Eugênia Gonzaga do Ministério Público Federal 

fez um levantamento e diz que esses que tinham supostos confrontos ou atropelamentos 

não tinha perícia. Nunca foram feitas. Ela sempre disse isso que era a demonstração de 

que eles não queriam fazer a perícia no local. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ivan e Amelinha e Suzana. 

Lógico que a Iara Xavier Pereira tem família, né? Tem fortes relações no governo e tal, 

mas eles conseguiram aquela perícia muito bem feita dos familiares, né? 

O que a Suzana está falando é o seguinte, será que nós temos como requerer com 

a Comissão da Verdade Nacional para que fizesse esse periciamento nesses casos com o 

mesmo nível de detalhamento que foram feitos dos irmãos Iuri e o Alex e o Arnaldo? 

Será? Com aquela contratação daquelas equipes, do pessoal de Ribeirão e aquele 

pessoal de Brasília, será que é possível a gente requerer isso? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Formalmente a Comissão Nacional da Verdade diz que 

eles estão lá para a gente solicitar, que é para fazer isso, não há problema, vamos 

solicitar. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Eu fiz essa solicitação à Comissão Nacional da 

ainda quando era coordenada pelo Paulo Sérgio Pinheiro, então, faz muito tempo, acho 

que no começo do ano passado, que o mínimo que nós familiares esperaríamos da 

Comissão Nacional da Verdade é que ela fosse além do que nós fomos nos casos dos 

mortos.  

Isso significa que nós queríamos um laudo para cada um dos casos em que nós 

tivéssemos informações e documentos comprovatórios da morte. Nós solicitamos de 

cada um. Os peritos só foram contratados no final do ano passado, tanto que quando 

eles fizeram o laudo do Luiz Eurico, que eu trouxe aqui, eles oficialmente ainda não 

estavam contratados pela Comissão. 

Agora estão lá o Celso Nenevê, o Mauro Yared e estão trabalhando lá. Então, eu 

acho que esta solicitação tem que ser feita, eles têm diversas atribuições, mas tem que 

ter algumas prioridades. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vivian, então vamos dar um 

destaque especial pra ver se a gente pelo menos consegue isso desses dois casos de hoje, 

que haja o periciamento com o mesmo nível de detalhamento e apuro que houve 

daquela audiência da Iara Xavier Pereira. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu queria lembrar que a Criméia lembrou aqui da 

plateia que no caso da Gastone, nós encontramos a perícia, Gastone Lúcia Beltrão que 

foi assassinada em janeiro de 1972 aqui em São Paulo. Nós localizamos na perícia nos 

arquivos do Instituto de Perícia aqui em São Paulo. Nós localizamos o do Carlos 

Marighella e o da Gastone. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Na Academia de Polícia. Tinha Joaquim 

Câmara Ferreira, tinha da Gastone, Carlos Marighella e tinha um que nós suspeitamos 

na época, eu me lembro, isso do Merlino. Não, está lá na Academia de Polícia. 
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Esse arquivo da Academia de Polícia, na época que nós fomos lá, que foi há 

mais de 20 anos, ele estava extremamente de difícil acesso. Extremamente de difícil 

acesso. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, nós conseguimos entrar lá uma vez. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Porque estava muito desorganizado, não 

tinha... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Nós tivemos uma sorte de botar a mão na 

prateleira e puxar uma caixa e naquela caixa tinha, estava o laudo da, a perícia da 

Gastone que foi fundamental para o reconhecimento do assassinato dela. Ela tinha seu 

metro e meio de altura, a Gastone tinha uns 40 tiros. 

Agora, foi o único dia que nós entramos na Academia de Polícia, a Amelinha 

Teles, o Ivan Seixas e eu, foi o único dia que nós tivemos acesso à Academia de Polícia, 

nós localizamos estes laudos. Quando nós tentamos voltar os documentos teriam sido 

transferidos dali e nunca mais nos deixaram entrar. 

Eu não sei se houve depois alguma outra tentativa de descobrir onde foram parar 

estes arquivos, mas durante o tempo ainda que eu vivi em São Paulo, nós nunca mais 

encontramos os arquivos que estavam na Academia de Polícia, teriam sido transferidos 

para a USP, mas nunca mais apareceu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas então, eu sei 

Amelinha... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Mas nós não achamos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Desde o dia que começou a 

Comissão a Amelinha fala, né? Então, mas eu me sinto muito fragilizado assim, me 

sinto até desmoralizado por não ter diligenciado isso. Então precisava fazer alguma 

coisa nesse sentido, né? 

Ir até o fim porque está aqui, é órgão estadual, é da nossa competência. 

Precisava ver junto ao Gabinete do Secretário para levar isso até as últimas 

consequências, né?  

Acho que isso aí é uma coisa que não pode ficar só na literatura, tem que virar 

requerimento, fazer aquele negócio, se não entregar tem que judicializar, entendeu? 

Porque aí é documento estadual, é autoridade estadual. Senão, porque é tudo dentro do 

nosso âmbito de, eu queria assumir essa responsabilidade. Quero assumir isso aí. Volta 

Amelinha, fica aí, não vai embora, não. 

Eu queria, olha pessoal, eu só queria pedir uns cinco minutos aí porque, como 

isso passa tudo muito perto de mim, eu queria dar uma respirada. Queria cinco minutos 

de intervalo. 

 

 

Sessão suspensa por cinco minutos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Retomando a sessão, 

primeiro eu vou me dirigir ao Renan. Renan, então, o que nós estávamos discutindo 

aqui, para oficiar agora para o gabinete do secretário a identificação e os arquivos da 

área da perícia técnica, do IML que estariam depositados na lá Escola de Polícia da 

Cidade Universitária, foram vistos e tal, e que a gente precisa acessar todos os arquivos 

das pessoas que nós estamos diligenciando aqui, entendeu?  

Para isso, nem que haja necessidade de fazer uma busca pessoal, uma diligência 

nos antigos arquivos e oficiar diretamente ao Gabinete do Secretário da Segurança 

Pública. Tá, por favor, obrigado. 

Vamos continuar? Vamos lá? Então vamos lá. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Vai passar o vídeo do Hiroaki. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – O Hiroaki Torigoe foi militante da Ação 

Libertadora Nacional e do Movimento de Libertação Popular, o MOLIPO. Ele era 

estudante de Medicina, fazia, fez até o 4º ano de Medicina aqui na Faculdade da Santa 

Casa, aqui da USP de São Paulo e ele foi baleado e preso no dia cinco de janeiro de 

1972. 

O caso dele a gente tem mais informações a respeito do assassinato dele, ele foi 

baleado e preso nessa data. A prisão dele foi no bairro Santa Cecília, aqui na Rua 

Albuquerque Lins. 

O grupo era comandado pelo Delegado Octávio Gonçalves Moreira Júnior, que 

depois foi assassinado no Rio de Janeiro pelas organizações de Esquerda. E ele foi 

levado diretamente para as câmaras de tortura. Como ele estava ferido e pela 

impossibilidade de pendurar ele no pau de arara botaram ele numa cama de campanha 

onde ele foi amarrado para ser torturado. 

Eles fizeram uma discussão sobre se poderia assassiná-lo de imediato ou ainda 

torturar e quem ganhou a discussão foi a equipe que queria matar imediatamente. Seus 

torturadores e assassinos foram o capitão do Exército Orestes, vulgo Ronaldo, capitão 

Amici, capitão Ubirajara que hoje a gente sabe que chama Aparecido Laertes Calandra, 

o investigador Pedro Maria Grancieri, o soldado da Aeronáutica Roberto, vulgo Padre, o 

policial apenas conhecido como Castilho. Todos chefiados pelo Carlos Alberto 

Brilhante Ustra e pelo então capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirilo. 

As fotos do Hiroaki Torigoe morto são chocantes porque ele tem visivelmente 

um dos braços quebrados pela tortura. O laudo dele descreve 10 tiros, mas só nesta parte 

que aparece do corpo dele tem mais do que isso, e são evidentes as marcas de tortura. 

O relatório do caso dele foi apresentado à Comissão Nacional pela Eunice Paiva 

no período em que ela foi, integrou a Comissão. É muito forte, determinante o laudo 

dela, e a gente tem a gravação que foi feita com a família para o “Globo Repórter” do 

Caco Barcellos, que eu acho que poderia introduzir e depois a gente continua 

apresentando o caso. 

 

 

Apresentação da gravação do “Globo Repórter” 
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A SRA. SUZANA LISBOA – A parte referente ao Torigoe é só aquela. Em 

1990 nós acreditávamos que tínhamos encontrado a sepultura do Hiroaki Torigoe, ele 

foi enterrado com o nome de Massahiro Nakamura, o laudo dele é feito no dia seis de 

janeiro, um dia depois da morte pelo Isaac Abramovitc, Abeylard de Queiroz Orsini. 

É um laudo extremamente omisso, sucinto e omisso como todos os laudos que 

eles fizeram na época. Eles sabiam quem ele era, tanto que os documentos do IML 

contêm o nome dele (Torigoe). Ele foi levado para as Câmaras de tortura, se sabe que 

ele foi preso, então ele era perfeitamente conhecido e quando sai a notícia da morte dele 

já sai com nome falso. 

Sai a foto dele, e sai a carteira de identidade com  Massahiro Nakamura e ele é 

enterrado com esse nome falso. O irmão Shunhiti fez o reconhecimento na época com, 

não me lembro quantos tiros que ele viu no corpo dele e eles entraram com pedido de 

retificação dos registros de óbito que foi dado imediatamente ainda em 1972 pelo juiz. 

Então eles tinham todas as condições de poder receber o corpo do filho.  

Aqui você tem a documentação do Instituto Médico Legal como Massahiro 

Nakamura, (Torigoe), na data de entrada no Instituto Médico Legal no dia teoricamente 

da morte dele, e o laudo é feito no dia seguinte com o nome falso, e por este nome ele é 

enterrado. 

Então a família consegue a identificação com uma ordem judicial, retifica os 

registros de óbito, mas eles não entregam o corpo. Durante todos esses anos a família 

aguarda o corpo sem ter qualquer informação concreta a respeito. 

Também é importante que se peça aos peritos da Comissão Nacional uma 

análise pericial das circunstâncias da morte do Torigoe porque isso nós não temos. Nós 

temos anotações que foram feitas por legistas que nós conhecemos durante esses anos, 

Dr. Antenor Chicarino e outros que é evidente que as lesões que estão demonstradas nas 

fotos são em número maior do que as que estão descritas no laudo.  

Tem múltiplas lesões contusas na face não descritas no laudo, e o que é mais 

chocante é o braço dele quebrado. É evidente aqui a fratura nos braços dele e não 

descreve nenhuma lesão interna, não descreve absolutamente nada.  

E o mais chocante é que ele teria morrido na Rua Albuquerque Lins, em frente 

ao número 850 em Santa Cecília, mas ele entra no IML despido, ele não tem uma peça 
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de roupa, ele está nu. Assim ele entra no IML vindo do bairro Santa Cecília e teria sido 

examinado pelos legistas e enterrado. 

No laudo que, no laudo não, no parecer da Eunice Paiva, deixa eu ver se eu 

trouxe o parecer porque eu gostaria de ler o parecer dela, só um minuto. 

Então, Eunice Maria Paiva, como integrante da Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos durante o tempo em que ela permaneceu, ela examinou o processo do 

Torigoe, ela identifica os requerentes e o que a família pede que é a inclusão do Torigoe 

na lista da Lei 9.140 e os benefícios da referida lei que são a indenização e a localização 

dos restos mortais. 

Ela faz uma pequena biografia dele que é o que consta do nosso dossiê, e depois 

ela diz “Foi ferido e preso no dia 05 de janeiro de 1972 na Rua Albuquerque Lins, 

bairro de Santa Cecília em São Paulo, pela equipe chefiada pelo delegado Octávio 

Gonçalves Moreira Júnior, vulgo Otavinho. Vários presos políticos que estavam no 

DOI-CODI viram Torigoe ser arrastado no pátio interno daquele órgão sangrando 

abundantemente. 

Impossibilitado de ser pendurado no pau de arara devido aos ferimentos foi 

amarrado em uma cama de campanha onde foi torturado com espancamentos, choques 

elétricos e outras violências até a morte. Há uma fotografia às folhas 10 revelando 

inúmeros ferimentos no rosto, tórax e nos braços. Um deles, o braço esquerdo em 

posição anômala denunciando fratura. 

Às folhas 11 encontra-se a requisição de exame ao IML feita por um delegado 

do DOPS no mesmo dia em que foi preso, 05 de janeiro de 1972, com o nome de 

Massahiro Nakamura e filiação que não é a verdadeira, dando conta de que teria sido 

vítima de homicídio às 20 horas daquele dia, na Rua Albuquerque Lins, defronte ao 

número 850, e que após travar intenso tiroteio com os órgãos de segurança veio a 

falecer em consequência dos ferimentos recebidos, então sendo conduzido ao IML por 

viatura do DOI. 

Às folhas 12 consta que o cadáver entrou no IML às 21h30 do dia 05 de janeiro, 

causa mortis anemia aguda traumática com óbito registrado no cartório de paz do 

Jardim América, tendo o corpo saído diretamente para o cemitério de Perus no dia sete 

de janeiro, às 14 horas, despido, em carro do IML. 

O exame necroscópico e laudo de exame de corpo de delito feito pelo médico 

Dr. Isaac Abramovitc confirmado pelo médico Dr. Abeylard Queiroz Corsini. Diz o 
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exame que receberam o cadáver despido que lhes foi apontado como sendo de 

Massahiro Nakamura, de residência ignorada e que segundo consta tratava-se de 

elemento terrorista que travou tiroteio com a polícia de segurança vindo a falecer no 

horário referido. 

Verificou-se a existência de 10 ferimentos produzidos por projéteis de arma de 

fogo, sendo que só os quatro primeiros de letras a, b, c e d podem ser observados na 

fotografia de corpo às folhas 10 que não abrange o epigástrio, hipocôndrios, ventre ou 

membros inferiores. Entretanto na fotografia existem mais de quatro ferimentos de 

natureza diferente da produzida pela entrada ou saída de projéteis indicando maus tratos 

e tortura. 

A certidão às folhas 16 com nome falso, teve como declarante Miguel Fernandes 

Zaninello, da Polícia Militar” - que aliás assina diversos pedidos de, como declarante e 

nunca nós conseguimos localizá-lo.  

Aí ela fala dos recortes de jornais que foram anexados, do relato que é feito pela 

imprensa falando de que ele teria reagido com violência, e que eles teriam recolhido 

farto material subversivo dentro do carro e teriam encontrado documentos que o 

identificavam como Massahiro Nakamura. 

"O fato teria determinado intensa e prolongada busca nos arquivos 

datiloscópicos para levantar a verdadeira identidade do morto que afinal foi identificado 

como Hiroaki Torigoe, incluído nos cartazes distribuídos por todo o país com nomes e 

fotos dos 52 terroristas mais procurados,  e que estaria envolvido em inúmeras ações". 

O titular do DOPS de São Paulo, a ofício do juiz de direito da vara de registros 

públicos de São Paulo, manda uma cópia da certidão de óbito de Hiroaki Torigoe e um 

mandado do juiz, esse que ela cita, reconhecendo o que foi dito.   

E aí ela conclui que “preliminarmente é preciso corrigir dados do processo, o 

interessado é o irmão Shunhiti, mas os pais de Hiroaki representados pelo filho 

procurador com mandato”. Os pais eram vivos ainda. 

“O pedido da família é que Hiroaki Torigoe seja reconhecido como 

desaparecido, uma vez que sua morte foi registrada num cartório com nome falso e seu 

corpo também, foi enterrado com nome falso, sendo que a ossada posteriormente foi 

exumada, tinha o crânio serrado restando apenas a calota craniana e a ossada encontrada 

não foi ainda identificada como sendo de Hiroaki Torigoe. 
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Na verdade a ênfase no desaparecimento se relaciona com a necessidade de 

localizar os verdadeiros restos mortais do irmão por razões culturais e religiosas, são 

budistas, que devem ser respeitadas por esta Comissão, que poderá providenciar um 

pronunciamento da UNICAMP sobre a ossada que lhe foi encaminhada. 

Entretanto, ainda que passe a ser considerado como desaparecido, os 

desaparecidos já foram declarados mortos e de qualquer forma os pais de Hiroaki têm 

direito à indenização, eis que o filho foi torturado e morto nas dependências policiais ou 

assemelhadas como reza a lei, foi enterrado pelos seus algozes como indigente, com 

identidade falsa, com laudo assinado pelo médico Abramovitc, o mesmo autor de outros 

laudos examinados nesta Comissão especial e que não obedecem aos princípios de ética 

profissional a que os peritos médicos estão sujeitos.  

Submeto assim, este parecer à votação dos demais membros da Comissão 

Especial. Brasília, 29 de fevereiro de 1996, Maria Eunice Paiva”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nós temos cópia deste 

documento? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu acho que é uma homenagem que a gente 

presta à Eunice Paiva e ao mesmo tempo para dizer que nós estamos no dia 17 de março 

de 2014, e que ainda não temos informação sobre o que é feito do corpo do Hiroaki 

Torigoe. 

Nós temos aqui um ofício feito no ano de 2011 pela Dra. Eugênia Augusta 

Gonzaga, procuradora da República, solicitando ao Marco Antônio Rodrigues Barbosa, 

presidente da Comissão Especial, informações sobre o exame do Torigoe, e ele 

responde que em atenção ao ofício dela, “os trabalhos referentes ao Hiroaki Torigoe 

fazem parte das atividades discutidas em reuniões de planejamento na cidade de São 

Paulo no dia 19 de agosto de 2010. 

"Conforme deliberado na referida reunião foram definidas as prioridades 

inerentes aos trabalhos nos cemitérios do município de São Paulo, sendo certo que 

aqueles referentes aos restos mortais possivelmente de Hiroaki Torigoe, assim como as 
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atividades relativas de mais ossadas, oriundas da vala comum de Perus, deveriam 

aguardar a estruturação de local de trabalho no Instituto Médico Legal de São Paulo”. 

Isso aqui é datado, essa reunião teria sido em 2010. Até hoje nada foi feito sobre 

isso, quatro anos depois nós estamos ainda nos rebelando, e felizmente conseguindo que 

as ossadas de Perus dentre elas, possivelmente são do Hiroaki Torigoe, não sejam 

destinadas ao Instituto Médico Legal. 

Nesses anos todos, não existe um cronograma de trabalho que diga respeito ao 

que foi feito nesse assunto pela Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos 

Políticos. É muito triste, é muito chocante que tantos anos depois a gente ainda esteja 

aqui para perguntar aonde é que foram parar os ossos de Hiroaki Torigoe. 

A exumação que foi feita, que nós acompanhamos em 1990 ou 1991 e que foi 

levada pelo Badan Palhares passou a fazer parte do conjunto da Vala de Perus e durante 

muitos anos nós custamos a ter uma resposta daquele que ficou como responsável por 

este trabalho durante um período, Daniel Ribeiro Munhoz que muito me fez sofrer o 

fato dele ter sido o responsável pelas ossadas de Perus, já que ele foi a pessoa que o 

Harry Shibata determinou que examinasse o corpo do meu marido. 

Então, uma pessoa da confiança do Harry Shibata jamais seria pessoa da minha 

confiança, mas foi ele determinado pela Secretaria de Segurança aqui de São Paulo, e 

num acordo com integrantes da Comissão Especial que ele fosse a pessoa responsável 

por receber aquelas ossadas. 

Durante anos ele não conseguiu nos responder nem ao menos se aquela ossada 

era ou não de origem amarela, é assim que fala? 

 

 

A SRA. – Oriental. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Mas é que a raça, a raça eles determinam a raça, 

se é preta, branca, ou amarela se não me engano, que são as determinações da raça, que 

tem características específicas, que não tem como um legista errar. Durante anos ele não 

nos respondeu isso, anos.  

Eu lembro de quantas e quantas reuniões nós fizemos com o Dr. Daniel Munhoz 

e que ele apresentava desde o início todo o cronograma de trabalho dele, até que um dia 
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ele nos respondeu que não, que aquela ossada, que desde, portanto há mais de 20 anos 

estava com a equipe do Badan Palhares e depois passou para a equipe do Daniel Ribeiro 

Munhoz, anos assim, eles levaram para nos dizer que aquela ossada não era 

correspondente, não tinha as características da raça amarela, portanto, não era oriental. 

E outras exumações foram feitas pelo Ministério Público para tentar localizar o 

corpo do Hiroaki Torigoe que pelo que eu sei, nenhuma delas foi, teve sucesso.  

Então eu não sei a quantas anda a possibilidade de identificação do Hiroaki 

Torigoe, eu acho que não, que ele não está, teoricamente, dentre essas ossadas que estão 

para ser examinadas.  

Essa era uma pergunta que teria que ser feita ao, à Comissão Especial dos 

Mortos e Desaparecidos, se eles, que outras indicações foram feitas e talvez ao próprio 

Ministério Público para que a gente possa fazer constar essa informação. 

Eu sinceramente me sinto envergonhada de ter participado do início deste 

trabalho, eu acho que todas nós nos sentimos assim, e de não ter conseguido dar aos 

pais do Hiroaki que aparecem com toda dor neste vídeo, tentando manter uma tradição 

que para eles era fundamental na vida, construíram aquele altar e ali eles colocaram uma 

foto do Hiroaki ao invés das cinzas, e morreram sem ter tido a alegria de poder ter os 

ossos do filho e as cinzas do filho naquele altar. Eu me sinto envergonhada. 

E acho que as autoridades competentes e os órgãos competentes em relação a 

este assunto nos devem muito, a nós familiares e à história do Brasil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Renan, Vivian, Danilo, duas 

coisas. Tudo o que tiver de documento, que a Suzana está trazendo, tenta copiar para 

efeito da reunião. E queria pedir para vocês três, por favor, viu Vivian, Danilo e Renan, 

como essa audiência aqui é muito importante, eu sei que a Vivian está tentando 

minimamente registrar, mas fazer uma recuperação da audiência com uma imagem da 

Suzana e os principais pontos que ela levanta desses dois caos, tá? 

Para a gente, o Diário Oficial também estava aí fazendo, o que puder recuperar 

para a gente publicar em curto prazo a notícia dessa audiência, não sei se põe o áudio ou 

o vídeo aí da matéria do Torigoe, tá? Por favor. E não esquecer da gente diligenciar 

sobre os arquivos lá do IML. Criméia vem para cá, fala aqui no microfone, por favor. 
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A SRA. CRIMÉIA ALMEIDA SCHMIDT – Criméia, Comissão de 

Familiares. Eu queria lembrar o seguinte, que como esse ofício de 2011 não aconteceu 

nada no sentido da identificação do Hiroaki Torigoe, a ABAP, Associação Brasileira 

dos Anistiados Políticos em 2012 financiou a vinda da EAF para que se fizesse, tentasse 

a identificação de 24 ossadas que teriam sido entregues pelo Munhoz, pelo Dr. Munhoz 

como sendo as prováveis entre elas, as prováveis, né? Estaria a provável ossada do 

Hiroaki Torigoe. Essas 24 ossadas na verdade eram 25, várias dessas ossadas que teriam 

possibilidades de ser do Hiroaki Torigoe eram mulheres. 

Resumindo, nenhuma das 25 ossadas prováveis era, segundo a equipe argentina 

de antropologia forense, provável de ser do Hiroaki Torigoe, não tinha condições pela 

altura, pela idade, pelo sexo, pela raça. Então, e foi preciso que uma entidade privada 

financiasse a vinda de peritos internacionais para isso. 

É muito duro tudo isso, né? E continuamos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E se não bastasse, toda 

aquela nossa esperança e alegria em relação à UNIFESP, a ata que veio da reunião foi 

uma coisa pífia. Pífia! Nada do que foi combinado está naquela ata.  

Então se a gente, em que pese toda a dificuldade do mês do março, se a gente 

não fizer uma nova reunião com a UNIFESP e com os interessados e como governo 

federal, tudo o que foi combinado na reunião não foi escrito no documento, é como se 

nós tivéssemos feito uma reunião festiva, de confraternização, sem efeito legal que não 

gerou responsabilidades, nada, nada. 

Estou falando, eu não devia, a Amelinha já estava, já tinha constatado isso, mas 

estou falando oficialmente que enquanto Comissão da Verdade nós não concordamos 

com aquela ata, não foi aquilo que foi combinado. Ou teve problemas de redação ou de 

responsabilização. Eu acredito que foi mais de responsabilização. 

Não é possível que naquela universidade com tanto recurso, com tanto, a ata da 

reunião que nós combinamos que as ossadas iriam para a UNIFESP, a ata da reunião 

não traduz o que foi discutido e combinado. Parece que houve uma intencionalidade em 

reduzir as responsabilidades da transferência das ossadas. Com aquele documento nós 

não vamos conseguir tirar os ossos do Araçá e não vai andar nada. 
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Então, estou dizendo que de nada adiantou aquele esforço porque houve um 

abrandamento no texto da ata que foi combinada e o acolhimento não está garantido, o 

tratamento não está garantido. 

Então, criou-se uma nova zona cinzenta que nós temos que esclarecer se essa 

zona cinzenta não é intencional para devolver para o IML. Essa é a questão que eu estou 

colocando. Eu acho que nós devíamos oficiar para a direção da UNIFESP e para todas 

as pessoas que estavam naquela reunião que nós não aceitamos o conteúdo daquela ata, 

que ele é absolutamente insatisfatório e que ele coloca no estágio anterior. 

Isso aí eu não tenho problema nenhum de fazer em meu próprio nome, mas eu 

acho que nós temos que assumir enquanto Comissão que aquele documento 

proveniente, até se puder arrumar cópia do documento a gente lê o documento aqui, 

para mostrar a nossa inconformidade. Suzana. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu recebi o documento, mas eu não li. Eu 

sugeriria que fosse feito imediato contato com a reitora que se mostrou, pelos relatos 

que eu tive de todos vocês que compareceram à reunião, muito receptiva e queria dizer 

que ao mesmo tempo em que essa tentativa está sendo feita e coordenada por vocês, eu 

já soube que o secretário executivo lá da ministra Maria do Rosário, Gilles, está dizendo 

que ele conseguiu providenciar um outro local no caso a UNIFESP. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Queria dar uma informação. Olha, Amelinha 

Teles, assessora da Comissão da Verdade. Eu queria dar um informe a respeito, eu 

queria falar a respeito do Hiroaki, caso Hiroaki Torigoe, mas antes eu vou dar um 

informe a respeito da posição da UNIFESP segundo dois telefonemas que eu dei para a 

Soraya, reitora da UNIFESP e que se colocou inteiramente à disposição de receber essas 

ossadas, nos dois telefonemas que eu tive a oportunidade de ouvir da própria Soraya. 

Ela coloca o seguinte, ela está inteiramente à disposição, a UNIFESP, a 

UNIFESP está criando um grupo para estar coordenando não só a recepção das ossadas 

como as investigações juntamente com o grupo da EAF que é Antropologia Forense da 

Argentina, como também da Antropologia Forense da Cruz Vermelha. 
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Ela colocou ainda que já tem uma casa, já tem uma casa que entre os vários 

imóveis alugados pela UNIFESP, um que já está alugado é destinado a guardar, a 

receber e guardar as ossadas e onde deve ser desenvolvido o trabalho de investigação. 

Ela colocou que esta casa é muito bem fechada, fica ali na Vila Clementino, e é 

muito, quer dizer, um lugar de fácil acesso e é muito bem segura, mas que ela ia 

providenciar segurança junto à Polícia Federal e junto aos demais órgãos de segurança.  

E que deveria ser feita uma adaptação dessa casa para fazer aquelas bancadas 

que são o lugar onde os investigadores, ou melhor, os pesquisadores vão estar 

trabalhando, naquelas mesas.  

Era o que ela precisava resolver e ela já tinha tomado uma decisão de quem, 

porque ela estava vendo um problema jurídico, quem entregaria as ossadas, mas que 

ficou muito evidente que quem tem que entregar as ossadas segundo ela, isso eu estou 

falando do que ela falou, seria o Fernando Haddad, prefeito, deveria entregar porque as 

ossadas estão sob a responsabilidade do Serviço Funerário Municipal. 

Então, ela achava que do jeito que estava, isso na última conversa que eu tive 

com ela que foi, hoje é segunda, sexta-feira, não é? Ela disse que a última, que ela 

considerava assim, que estava sendo bem encaminhado, e que ela acreditava que no dia 

1º de abril quando vai ter um seminário da Comissão da Verdade da UNIFESP, ela 

poderia estar anunciando mais concretamente, digamos, com um certo cronograma de 

trabalho, quando receber as ossadas.  

Então, a informação que a gente tem da Soraya via telefone é essa. Agora, acho 

que talvez a Comissão aqui pudesse fazer um requerimento para a Soraya colocando da 

nossa satisfação de ter tido lá e que a gente queria por escrito mais informações mais 

detalhadas deste encaminhamento, né? 

Para a gente ter mais segurança, porque eu entendo perfeitamente a angústia do 

deputado Adriano Diogo, presidente desta Comissão, eu compartilho dessa angústia, 

compartilho desta dor que a Suzana transmite aqui no caso Hiroaki Torigoe, e que a 

Criméia vem relatar, pelo seguinte, o caso Hiroaki Torigoe é um caso que tem dado 

muito trabalho e que aqui nós não conseguimos nem expressar o trabalho que nós 

estamos tendo com o caso Hiroaki Torigoe, a gente não esta conseguindo organizar 

nossas ideias e nossas experiências para estar transmitindo aqui ao público o que tem 

sido essa busca, essa identificação. 
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Eu, quando eu cheguei aqui o Adriano perguntou se eu falei com o Shunhiti 

Torigoe que é o irmão dele, eu quero dizer o seguinte, esta vergonha que a Suzana tem, 

é interessante, que ela está sentindo, que nós temos quando nós vamos falar do caso 

Hiroaki Torigoe, parece que nós somos responsáveis, né? Pela morte e pelo ocultamento 

do cadáver do Hiroaki Torigoe, é impressionante. 

Nós que tanto buscamos, eu me dá assim, uma tristeza mesmo, uma dor no peito, 

é isso o que eu posso dizer para vocês porque, por que eu não ligo para o Shunhiti? 

Porque todas as vezes que eu liguei para o Shunhiti ele falou assim, Amelinha tem 

alguma novidade? E eu não tinha nenhuma novidade para dar ao Shunhiti. Então eu 

passei a ter vergonha de ligar pra ele. Eu fiquei até com vergonha de ligar pra ele que 

hoje tem uma audiência do caso Hiroaki Torigoe e que nós não temos nenhuma 

novidade a contar.  

Eu me lembro que eu fiquei, porque como eu fiquei muito tempo acompanhando 

essas ossadas de Perus, mais ou menos digamos assim, um pouco isolada dos familiares, 

porque além de eu ser familiar eu era funcionária da Prefeitura e eu fui a única que 

fiquei, eu tinha essas duas funções na vida, uma era familiar e a outra era funcionária da 

Prefeitura. 

Então eu acompanhei muito tempo sozinha junto com, quando apareceu a Dra. 

Eugênia, porque a Dra. Eugênia aparece muito depois. Primeiro essas ossadas vão lá 

para o Araçá, no governo da Marta Suplicy, o Dr. Daniel Munhoz ele faz sessões, eu 

falo assim, sessões de tortura onde ele escurece, ele cria uma câmara escura ali dentro 

do Instituto Oscar Freire de Medicina Legal da USP, ele escurece numa sala e fica 

mostrando ossos para nós, para mim né? Porque era eu sozinha. 

Era eu e o Dr. Daniel Munhoz. Um dia depois de muitas vezes ele mostrava o 

fêmur, esse fêmur não é do Hiroaki, esse fêmur parece que é oriental. Essa cabeça, esse 

crânio, porque ele não tinha... a ossada que nós exumamos lá no Cemitério Dom Bosco 

da vila, de Perus, não tinha crânio, mas ele foi indo, foi indo, ele arranjou um crânio, um 

crânio era oriental, outro crânio não era oriental.  

Até que um dia a Dra. Eugênia foi participar junto comigo dessas sessões que eu 

falei, eu avisava o Ministério Público Federal que já estava intervindo, o que está 

acontecendo aqui é, procuradores e procuradoras da República, é uma sessão de tortura. 

Aí eu não tenho coragem de chamar nenhum familiar, eu não chamava. Eu 

falava, eu vou sozinha porque não tenho coragem de expor tanta dor assim, submeter o 
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familiar a quê? Às sessões de tortura? A Dra. Eugênia então decidiu fazer um processo 

contra, foi o dia que ela viu. Eu falei, nossa, que felicidade a minha porque ela, eu 

compartilhei, ela compartilhou comigo o sofrimento, e ela tinha poder. Ela tinha poder 

para entrar com ação, ela entrou com uma ação contra o IML aqui de São Paulo, contra 

a prefeitura, contra governo federal, ela pôs todo mundo na ação. 

E eu fiquei, eu me senti solidarizada, eu me senti bem com tudo aquilo porque 

eu me senti assim, um apoio na atitude dela. Eu senti um apoio. 

Depois aconteceu isso que a Criméia falou, que a Associação Brasileira de 

Anistiados Políticos falou, já que tem a ação, tem isso, tem aquilo, mas não acontece, 

vamos conversar com o Ministério Público Federal e vamos ver como é que nós 

resolvemos. 

Então chamou a equipe argentina de antropologia forense e essa equipe pegou 

essas ossadas que o Dr. Daniel Munhoz dizia que dentre elas tinha, pelo menos, eu não 

me lembro o número dessas ossadas. Eram 22, Criméia, depois foi para 25 porque tinha 

um lugar onde ele guardou três ossadas mais uma, então ficou 25. 

Essa, e tem isso tudo no relatório da equipe, que a comissão aqui já recebeu este 

relatório muito bem detalhado, feito pela equipe de antropologia forense da Argentina. 

Mas nenhum desses ossos, nem tem vestígio de Hiroaki Torigoe. É impossível, quer 

dizer, todo o nosso esforço foi no sentido "vamos trazer essa equipe", essa equipe vai 

identificar pelo menos aquelas ossadas que são pelo menos possível, há possibilidade de 

ter dentre elas uma que seja do Hiroaki Torigoe. 

A equipe de antropologia forense descartou totalmente, não existe essa 

possibilidade. Então no caso do Hiroaki Torigoe nós começamos do zero, a partir do 

relatório da equipe de antropologia forense da Argentina. Então nós estamos no zero, 

estamos zeradas. 

E é sempre, e quantas vezes nós fomos zeradas na busca do Hiroaki Torigoe. 

Quer dizer, o Hiroaki Torigoe ele é morto, ele, teve um dia aqui em uma dessas 

audiências da Comissão da Verdade, eu vi o André Ota que também era do Movimento 

de Libertação Popular, MOLIPO, dizendo que viu o Hiroaki Torigoe sendo torturado 

dentro. Ele falou aqui, ele falou aqui dentro, ele viu lá dentro da OBAN, DOI-CODI. 

Quer dizer, o Hiroaki Torigoe não foi morto como descrevem os policiais, como 

dão aquela versão falsa, mas ele é torturado, e todo mundo sabe que ele é o Hiroaki 

Torigoe, o comentário dentro do DOI é que é o Hiroaki, é o Torigoe, todo mundo sabe 
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que é ele. E ele vai ser enterrado com nome falso, mesmo tendo dentro, no próprio 

documento está escrito pelo polícia, Massahiro Nakamura (Torigoe) e enterram com 

nome falso. 

Quer dizer, é o tipo assim, de acontecimento feito pela repressão política como 

descaradamente, dentro de uma cidade como São Paulo onde o militante era daqui de 

São Paulo, porque às vezes vem de outro estado, ninguém conhece, mas não, era um 

militante aqui de São Paulo, né? Conhecido, eles ocultam o cadáver. É ocultamento de 

cadáver, é muito, é assim, existe. E assim, tem até como provar todo esse ocultamento 

de cadáver. Eles não quiseram entregar o corpo para o Shunhiti que foi lá buscar. O 

Shunhiti tinha um sonho, eu não sei como ele está hoje porque eu não tive coragem de 

ligar para ele. Não sei se ele está ouvindo e vendo a gente aqui nesse momento, mas eu 

me sinto na obrigação de falar com ele o que foi esta audiência, eu me sinto na 

obrigação. 

Mas ele tinha um sonho de enterrar o Hiroaki Torigoe, era um sonho que ele fala 

e todas as vezes que ele fala com a gente ele chora. Você vê aquele homem que é 

professor de física, que é um professor muito competente, porque todo mundo, eu vejo 

se comentar lá em Piracicaba a respeito dele, todo mundo tem o maior respeito pelo 

professor. 

E quando fala do irmão, é aquela fragilidade assim porque não tem o corpo, 

gente. O caso do Hiroaki Torigoe é assim uma audiência que merecia muitas audiências 

e mais do que isso, o Estado Brasileiro tem que responder nesse caso, porque tem tantos 

indícios, né? 

Agora eu acho que fica essa suspeita, quem sabe se ele estava dentro da vala? 

Porque nós sempre achamos que ele estava fora da vala, agora quem sabe se ele está 

dentro da vala? Se ele estiver dentro da vala é aquelas ossadas lá do Araçá. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Amelinha, você acompanhou as exumações que 

foram feitas pela Dra. Eugênia? Depois... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Com o Daniel. 
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A SRA. SUZANA LISBOA - Eu tenho, eu tenho essa necessidade de saber 

porque assim, a quadra aonde estava o Hiroaki Torigoe não foi para a Vala de Perus, 

então, para nós por que ele não está dentre as ossadas da vala? Porque a quadra onde ele 

foi enterrado não foi exumada e levada para aquela sala... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, mas no livro do cemitério na época, eu 

lembro, em 1990, quando a gente, como é que fala? Pesquisou muito, investigou muito 

aquele livro do cemitério, ele dizia que ele tinha sido reinumado. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - No mesmo local. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No mesmo local. Mas tinha exumado e 

reinumado. O que é estranho, né? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Não, não é estranho pelo seguinte, todos os 

corpos ali... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Sim, sim. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Todos os corpos daquela quadra de indigentes ali, 

depois de um determinado tempo eles começaram, a vender aquelas quadras, então 

começou a ter enterro de família. E mesmo os que foram só de indigente, eles fazem 

isso. Eles exumam, abrem, rebaixam a sepultura e botam na cabeceira da pista, até 

quatro corpos na mesma cova. 

Nós retiramos o Lana, tinha gente em cima, a Sônia tinha gente em cima, o Luiz 

José da Cunha tinha gente em cima, o Helber tinha gente em cima. Todos eles tinham 
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em cima. Agora, por exemplo, no caso da, nesses casos na época, o Palhares não levou 

para o IML. No caso do Crioulo, por exemplo, ele levou os corpos que estavam acima, 

no caso do Torigoe ele levou os corpos que estavam acima e misturou dentre as ossadas 

como se fosse talvez, de indigentes. Eles passaram a examinar aqueles corpos como 

assim, dentre esses quatro qual era do Torigoe? 

Eu lembro que a partir de uma determinada época, quando o Ministério Público 

começou a atuar nesta questão das ossadas de Perus, eu vim a diversas reuniões em 

nome da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos. Eu vim a diversas reuniões. 

Eu lembro quantas vezes nós perguntamos para o Dr. Munhoz: qual destas ossadas não 

têm crânio? A do Torigoe é a que não tem crânio porque as outras estavam acima dele, 

não seriam dele, o que é uma coisa que ele também, ele custou muito a responder para 

nós aquela que não tinha crânio. 

Então, a minha sugestão é essa, primeiro acho que a Criméia acompanhou 

algumas. Nós temos que saber em termos de encaminhamento da Dra. Eugênia o que foi 

exumado ali em volta, entendeu? E eu iria ao Cemitério de Perus novamente com o 

“Seu” Toninho, Antonio Pires Eustáquio para mostrar a ele o que a Dra. Eugênia 

exumou como possibilidade sendo do Torigoe para ver se ainda falta alguma 

possibilidade para a gente exumar, concretamente nós não temos outra alternativa a 

fazer porque eu acredito em cima de exame que a gente fez, que o Torigoe não estaria 

dentre as ossadas de Perus. 

É o Ivan que quer falar. 

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALMEIDA SCHMIDT - Eu acho que algumas 

dificuldades, eu fui algumas vezes. Eu fui algumas vezes com a Dra. Eugênia. Uma das 

dificuldades é saber qual é a vala, porque o cemitério é uma confusão que eles fazem, 

inclusive com o Toninho também, uma das vezes. Porque é o seguinte, cova não sei 

quanto, eu não me lembro aqui, cova tal, número tal. Aí conta daqui para lá é assim, um, 

dois, é aqui, está certo? Se der um passo maior ou um passo menor já saiu do lugar. Aí 

vem outro e diz, não! Mas é assim, começa de lá. Então já também não dá. 

Outra coisa, não é um, dois, é um, três, a dois está do lado de cá, a par. Eu não 

sei qual é a cova, ali não tem regra. Ou não se fala a regra para nós porque eu acho 

aquilo um caos. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Olha, nós tínhamos um croqui desse cemitério, 

daquela época que infelizmente os cupins comeram. Nós fizemos aquele levantamento 

na época da Vala de Perus, aqui daquela comissão com todos os relatos que a gente teve 

dos coveiros anteriores que tinha ali, porque tem uma quadra par. Tem uma quadra, aí 

tem uma par e tem uma ímpar, é verdade. A par em cima e a ímpar embaixo. 

Algumas começam a contar um, três, cinco, sete, do lado esquerdo, outras 

começam a contar do lado direito. Este levantamento nós tínhamos por escrito, foi por 

isso que nós conseguimos localizar o Lana, a Sônia, o Helber, o Crioulo. Nós 

localizamos em cima desse levantamento. 

Então, é, e o próprio, e outras situações. Agora, eu acho que nós temos que 

voltar lá então e tentar recuperar esta história, por que, entendeu? O que nós vamos 

dizer para o Shunhiti? Eu não pretendo morrer sem dizer alguma coisa para o Shunhiti. 

Essa é uma resposta que, aqui que nem a Amelinha disse, eu me sinto obrigada a dar a 

ele.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que horas são? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – São, meio-dia e cinco.  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, vou passar a palavra 

pro Ivan, pode ficar sossegado. Só que eu queria pedir o documento da UNIFESP 

porque eu quero, eu não quero perder a oportunidade de ler aquele documento lá. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu tenho ele aqui. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então vamos lá, vamos ler 

esse documento, enquanto o Ivan fala, porque o documento da UNIFESP eu não vou 

engolir como, mais um capítulo dessa farsa.  Ivan, com a palavra, por favor. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acompanhei todas as exumações que foram feitas 

pelo Ministério Público a pedido do Ministério Público, com o pessoal da Polícia 

Federal e o da Secretaria dos Direitos Humanos. 

E a determinação era no sentido de localizar o caso exatamente de Hiroaki 

Torigoe. E tudo o que foi feito, tem esses problemas que a Criméia acaba de levantar 

que ninguém sabe onde começa, onde termina, qual o número de quadra, que é a grande 

confusão que foi instaurada e foi consolidada na gestão do Gilberto Kassab. 

Então, hoje você não sabe qual é o número da quadra, muito menos por onde 

começa. Se é de cima para baixo, da esquerda para à direita, etc. e tal. 

O que foi feito foi localizar os possíveis locais da sepultura do Torigoe na 

quadra que foi apontada. Foram abertas a partir daquela ali duas para um lado, duas para 

outro, duas para cima e duas para baixo, tirando um total de nove sepulturas, foram 

exumadas todas elas ali, como também foi feito naquele possível caso do Aylton 

Mortati, também foi feito. 

Foram tiradas as ossadas que foram enviadas para a Polícia Federal que estava 

comandando a perícia naquele momento, tá? Tem que perguntar pra Dra. Eugênia se há 

uma nova resposta. Até duas semanas atrás... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Foram encaminhadas ao IML. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não tem nada a ver com o IML, é outra coisa. 

Foram encaminhadas à Polícia Federal que estava periciando. Essas 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, voltaram. Essas ossadas aí voltaram. Ivan, 

elas foram, não! A Dra. Eugênia inclusive que... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Tá. A informação que eu tenho é essa, elas foram 

encaminhadas à... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Elas foram encaminhadas para o IML. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tudo bem, elas foram encaminhadas para a Polícia 

Federal e a Polícia Federal... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Polícia Federal entregou, entregou. O dia 

que nós fomos lá no Instituto Médico Legal com o Ministério Público Federal, nós 

fomos com o Ministério Público Federal e com a Polícia Federal que entregou essas 

ossadas e elas fazem parte deste conjunto de 22 ossadas que a Dra. Eugênia inclusive 

pediu para que fosse, foi uma decisão para que fosse identificado o Hiroaki Torigoe 

dentro dessas 22 ossadas. Está no relatório. 

  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, a Dra. Eugênia 

também não está mais no caso, não é? Já foi para, é outro procurador que nem de São 

Paulo é, né?  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É de Ribeirão Preto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, então vamos lá. Eu 

quero consignar em ata o seguinte. Depois daquele esforço enorme que foi feito para 

tentar levar para a UNIFESP, eu vou ler um texto aqui, enviado pela reitora Soraya 

Smaili, para o Gilles Gomes com cópia para Rafael Schincariol, José ininteligível e 

Carla Juliana. Então, o que diz aqui? 
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“Caros senhores Gilles e Rafael, encaminhamos o documento anexo à senhora 

ministra. Talvez, caros senhores Gilles e Rafael.” Quer dizer, acho que os únicos que 

são autoridades, né? Que pelo menos a reitora reconhece. Vai para Gilles, Schincariol, 

Ana Neme, José ininteligível e Carla Juliana Pissinatti Borges. Não veio para nós, mas 

tudo bem faz parte. 

“Encaminhamos o documento anexo à senhora ministra, talvez não tenha 

chegado ainda em vossas mãos. Assim, reencaminho e direciono para que acompanhem 

e conheçam. A UNIFESP reafirma a sua vontade política de acolher e dar 

prosseguimento aos trâmites necessários para dar solução ao assunto que consideramos 

de maior importância. Informo ainda que um projeto que está sendo finalizado para a 

formação de um núcleo vinculado à reitoria que deverá acompanhar os procedimentos e 

trabalhos necessários. Aguardamos os próximos passos e contatos para darmos 

continuidade ao processo. A UNIFESP considera de absoluta importância a relação 

(etc.etc.). Cordialmente Soraya Smaili.” 

Mas eu não estou me referindo, eu estou querendo saber onde está a ata da 

reunião, está aqui? Está aí? Então vamos lá. Essa é a ata, não é? Então vamos lá. 

“À excelentíssima origem Ministério da Educação, Universidade Federal de São 

Paulo, Ministra dos Direitos Humanos da Presidência da República. Encaminhamos em 

anexo a ata da reunião ocorrida no dia 28 de fevereiro quando foi discutida a 

possibilidade da participação da  UNIFESP no trabalho da identificação da Vala de 

Perus. Aguardamos o posicionamento das autoridades competentes para darmos 

continuidade ao trabalho em conjunto às demais instituições colocando a nossa 

universidade à disposição para colocar neste trabalho fundamental ao país. Reitora 

Soraya.” 

Vamos lá à ata que é o que interessa. “No dia 28 de fevereiro de 2014 reuniram-

se convocados pela magnífica reitora da Universidade Federal de São Paulo, professora 

doutora Soraya Soubhi Smaili, representante da chefia de Gabinete da UNIFESP, 

representante das Comissões de Familiares de Mortos e Desaparecidos da Comissão da 

Verdade Marcos Lindenberg e a Comissão da Verdade Rubens Paiva e da Secretaria 

Municipal de Direitos Humanos, e grupo de Antropologia e Arqueologia Forense 

formado no âmbito da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República para 

discutir encaminhamento do trabalho de identificação da Vala de Perus guardada no 

Cemitério do Araçá. 
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A convocação justificou-se pela preocupação manifestada por representantes dos 

familiares acima citados, assim como a Comissão da Verdade Marcos Lindenberg e pela 

Comissão da Verdade da ALESP, com encaminhamento dado à Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República, (SDH), para que os trabalhos de identificação 

das ossadas da vala de Perus que sugeriu que o trabalho de identificação fosse feito no 

espaço do Instituto Médico Legal de São Paulo. 

A Secretaria de Direitos Humanos formou um grupo de antropologia forense que 

deve ser contratado com verba do PNUD e iniciar os trabalhos nesse mês de março. A 

reitora da UNIFESP manifesta publicamente o seu interesse em guardar e sediar os 

trabalhos de identificação, intensão apoiada pelos presentes. 

A reitoria e os presentes consideram ainda que o grupo formado para conduzir os 

trabalhos é de ótima qualidade, especialmente por reunir profissionais da Argentina e do 

Peru com notório saber na área.  

Acredito, porém, que os trabalhos não devam ser desenvolvidos no IML, nesse 

sentido a reitoria compromete-se a providenciar local adequado e comprometer o grupo 

de antropologia forense que está se formando nesta referida universidade no apoio dos 

trabalhos, desde que sejam consignadas as verbas claramente definidas para o custeio 

dessas atividades conforme planilha de custos anexa. 

Entre os custos acima citado está o documento anexo especificado o aluguel do 

espaço que receberá ossadas onde serão desenvolvidos os trabalhos, compra de material 

e de equipamentos necessários, custeio do pessoal, reitora.” 

Aí os presentes na reunião, Carla Borges, Criméia Almeida, Ivan Seixas, Javier, 

Laura Petit,  Maria Amélia, Rafael, ininteligível Ferreira e Vivian Mendes. 

Então, quero dizer de público que esta ata não traduziu a reunião, não traduziu as 

nossas expectativas e que aqui não está garantido, assegurado, nada! Estamos voltando à 

estaca zero. 

Como nada mais a ser dito e assegurado nessa reunião, vamos suspender os 

trabalhos para a tarde. Obrigado. 

 

 

Os trabalhos são suspensos. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ângela Mendes de Almeida. 

Suzana Lisboa e Ângela Mendes de Almeida, não é por causa de falta de família 

tradicional portuguesa que a gente não vai fazer esta audiência. 

Você viu quem está aí? Lógico! É bom! Isso, dá o nome completo de todo 

mundo. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Leonardo de quê? Ditta? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O representante da Crispim? 

O representante da senhora Crispim? Vamos vir todos os nossos convidados para a 

Mesa.  

A família Gomes da Silva, eles estão com uma cara tristinha hoje. Vieram de 

longe e chegaram na hora, e esses caras não começam na hora, né? Não é todo dia que 

tem a família. Helenalda, a Helenalda ainda conversa comigo através, Leonardo 

representante da senhora Crispim.  

A senhora sabe, quando nós fomos, quando. Leonardo, precisa falar em italiano, 

quando chegou o povo do exílio fomos lá receber a família Crispim, né? E a Clara Charf 

sempre organizando e dando ordens, né? Aí, a Clara chega para mim no aeroporto e fala 

assim, anota os contatos dela lá na Mooca.  

Porque eles fizeram campanha lá na Mooca para o Prestes em 1947, eles têm 

todos os contatos (Risos.)  

 

 

O SR. – Eu acredito. 

 

 

A SRA. -  Minha nossa senhora! 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas passou um pouco de 

tempo (Risos.) 
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O SR. -  O Zé Maria Crispim está vivo, ele foi eleito naquela eleição 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, a Clara já me deu 

uma tarefa. Era eu e o William o coordenador da campanha dela. Criméia, agora que 

você foi aprovada no referendo lá, 80%. Eu dou a minha se for o problema de cadeira. 

 

 

A SRA. -  Isabel, a mesma coisa.  

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Não! Não tem cabimento, a Amelinha trabalha 

aqui e a gente... 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Amelinha está carequinha, 

agora ela resolveu assumir o cabelo que tem. A dona Ilda com o mesmo sorriso, que 

bom. 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Às vezes a gente dá risada, às vezes 

fica triste, tudo né? Ainda mais num dia assim como hoje, tem que dar tristeza. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E a gente não para de 

chamar a senhora, não é? A senhora está quietinha lá e a gente não para de... Quer dizer 

que o Vladimir está em Cuba? Que bom! Ele está indo bem lá na Petrobrás, está 

contente? 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Está contente, está indo bem, sim. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mora em Natal, né? 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Mora em Natal, está morando lá agora 

e trabalhando lá. Agora ele está contente com o trabalho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De frente para o mar. Que 

bom, também fico contente por ele estar bem. 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – O trabalho dele mesmo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O que ele gosta, não é? 

Geologia? A esposa dele também está trabalhando? 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Não, não está. Ela não conseguiu...  

 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A regularização até hoje. Ela 

é cubana. Fala se a gente ajudar. 

 

 

A SRA. -  Eu sei, mas estou perguntando onde ela está atendendo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, vamos lá. É no começo, 

mas fala pra ela que eu ajudo. Eles não me ligam mais nem para falar se eu estou vivo. 

Vamos lá. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA -  Mas para pedir isso eles podem ligar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  É. Centésima Décima Sexta 

audiência pública, 17 de março de 2014, Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 

116ª audiência publica da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

no dia 17 de março, no Auditório Teotônio Vilela para o Dossiê Ditadura Mortos e 

Desaparecidos, 1964-1985, para a Comissão da Verdade Rubens Paiva.  

Essa Mesa é composta inicialmente por Suzana Lisboa, Ângela Mendes de 

Almeida, Ilda Gomes da Silva, me dá todos os nomes por completo. Criméia Almeida. 

Seu nome em português, como é? Isabel Gomes da Silva. Helenalda Nazareth, 

Helenalda de Souza Nazareth, e Leonardo, qual é o seu sobrenome? 

 

 

O SR. LEONARDO DITTA - Ditta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ditta? Ah! Ditta de ditadura? 

 

 

O SR. LEONARDO DITTA - Isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Hã! Agora que eu descobri! 

Ditta com dois “t”, entendi. Nunca mais vou esquecer. Já fiz associação. Suzana Lisboa. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Boa tarde a todos e a todas. Eu posso sugerir que 

antes de a gente começar cada familiar rapidamente se apresente para que as pessoas 

que não estão aqui possam conhecê-los? A Criméia pode começar. 

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALMEIDA SCHMIDT - Criméia, familiar de André 

Grabois, desaparecido na guerrilha do Araguaia. 

 

 

A SRA. ISABEL MARIA GOMES DA SILA – Isabel Maria Gomes da Silva, 

filha do Virgílio Gomes da Silva. 

 

 

A SRA. ILDA MARTINS DA SILVA – Ilda Martins da Silva, esposa, viúva 

do Virgílio Gomes da Silva, desaparecido. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Ângela Mendes de Almeida, 

viúva do assassinado no DOI-CODI, Luiz Eduardo da Silva Merlino. 

 

 

A SRA. HELENALDA RESENDE DE SOUZA NAZARETH – Helenalda 

Resende de Souza Nazareth, irmã de Helenira Resende de Souza Nazareth, desaparecida 

na Guerrilha do Araguaia. 

 

 

O SR. LEONARDO DITTA – Leonardo Ditta, marido de Denise Crispim. 

Estou aqui representando ela pela morte do irmão Joelson Crispim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Denise está no Brasil? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Bom, nós viemos aqui fazer uma entrega formal 

à Comissão do Estado de São Paulo Rubens Paiva, Comissão da Verdade, do nosso 

Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos. 

Estão aqui presentes outros dois familiares que trabalharam diretamente na 

elaboração desse relatório que é a Maria Amélia de Almeida Teles e o Ivan Seixas, que 

também integram a Comissão de Familiares. 

O primeiro trabalho de organização da lista dos familiares de mortos e 

desaparecidos políticos foi feita ainda em 1979 pelo Comitê Brasileiro Pela Anistia do 

Rio de Janeiro, eram, como chamava na época? Mimeografado, não é? E o Ivan e eu, 

quando vimos aquele trabalho resolvemos tentar aprimorá-lo até porque, ele separava os 

desaparecidos do Araguaia dos restantes dos desaparecidos, não tinha uma listagem só e 

nós, e misturava do nosso ponto de vista, coisas que deveriam ser distintas. 

Então nós organizamos um primeiro dossiê que também foi feito em papel 

mimeografado que foi entregue ao Senador Teotônio Vilela no Segundo Congresso pela 

Anistia lá em Salvador. Ele era relator da Comissão Mista do Senado que estava 

examinando o projeto de anistia, e nós na época fizemos duas, fizemos algumas 

separações. 

Então nós separamos os mortos em ordem cronológica a partir de 1964, 

colocamos os desaparecidos em uma lista só, que até então era em separado os 

desaparecidos e os desaparecidos do Araguaia.  

Havia uma resistência das organizações políticas de juntar toda a lista em uma 

listagem só. Colocamos desaparecidos no exterior, na época Argentina e no Chile. 

Colocamos mortos em função da repressão que eram situações de pessoas, militantes 

que morreram, mas nós não tínhamos a informação da participação direta da repressão 

nisso, então, e mortes no exterior. Essa foi a... mortes no exílio. 

Depois a Assembleia Legislativa, e fizemos uma coisa que para nós era 

fundamental que era ressaltar militância, então a primeira informação que a gente 

colocava abaixo do nome era a militância política, o que não tinham nós botávamos 

"militância política desconhecida", que nós queríamos caracterizar que aquelas pessoas 

tinham sido assassinadas em função da sua militância contra a ditadura militar. Não era 

um acaso, não era por acaso um ato de exceção cometido por alguns membros, era uma 

política de extermínio da ditadura militar. 
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E aí a Assembleia do Rio Grande do Sul fez essa impressão que é muito 

significativa, porque olha o tamanho dele, essa impressão só foi feita em 1984 pela 

Presidência da Assembleia, era presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do 

Sul o deputado Renan Kurtz e era primeiro vice-presidente o deputado Carlos Araújo, e 

a Comissão, a Assembleia Legislativa era a única, eu acho, Assembleia Legislativa até 

então que tinha uma Comissão de Direitos Humanos permanente que foi organizada a 

partir, em 1978, a partir do sequestro da Lilian Celiberti e do Universindo Diaz em 

Porto Alegre, o casal de Uruguaios que foi sequestrado e entregue para a ditadura 

uruguaia. 

A partir dali houve a organização de uma Comissão de Direitos Humanos 

permanente e que tinha um trabalho muito efetivo e que de uma certa forma continuou a 

nossa luta. Depois da anistia poucos grupos dos Comitês Brasileiros Pela Anistia 

perseguiram na luta. O do Rio Grande do Sul foi um grupo que permaneceu efetivo, que 

tinha um trabalho forte.  

Foi esse grupo do Rio Grande do Sul que lançou a campanha contra a Lei de 

Segurança Nacional que depois veio a dar nesse Tribunal Tiradentes que vai ser feito 

amanhã. Essa campanha foi iniciada pelo CBA do Rio Grande do Sul. Na época as, 

tinha algumas pessoas que tinham uma atuação muito atuante naquele CBA, do Rio 

Grande do Sul, um deles era o meu irmão, José Keniger, o Cláudio Antônio Gutiérrez, 

eram pessoas que levavam de uma forma muito efetiva essa luta, e através deles nós 

conseguimos que a Assembleia do Rio Grande do Sul fizesse essa impressão. Ela tem 

uma apresentação que eu acho impressionante pela sua atualidade que diz assim. 

Está falando que o levantamento pode ser incompleto, não é? E diz:  

“...E será algum dia possível um levantamento completo? Como listar as 

centenas de milhares de vítimas da fome, do desemprego, da miséria e do abandono a 

que foi atirada a imensa maioria da população brasileira? 

A Assembleia Legislativa Gaúcha tem uma longa tradição de lutas a honrar, ao 

mesmo tempo em que permanece atenta ao desdobramento do quadro político visando a 

defesa dos interesses nacionais e populares, oferece a reflexão da cidadania, um 

documento que gostaria de não ser obrigada a publicar. Um dossiê que revela uma das 

facetas mais terríveis da ditadura militar.  

O parlamento gaúcho não é movido por nenhum sentimento revanchista, mas 

entende que é obrigação impostergável a denúncia dos fatos aqui narrados visando, 
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frise-se, impedir que a impunidade seja um estímulo a sua repetição. Aos que 

tombaram, aos que resistiram e aos que ainda lutam a homenagem da Casa Do Povo 

Riograndense.” 

Eu me emociono com isso, porque isso aqui é datado de 1984, entendeu? E até 

hoje buscar justiça inspira sentimentos que nos chamam de revanchistas, então eu me 

emociono muito de ver. 

E tem aqui uma homenagem a Teotônio Villela que faleceu casualmente nesse 

ano, então a nossa homenagem a ele não tinha nada a ver com a morte dele, mas tinha a 

ver especialmente com a participação dele na nossa luta e na nossa história.  

O nosso encontro com o Senador Teotônio Vilela na época da luta pela anistia, 

mudou eu acho, o nosso olhar e o nosso rumo naquela história, então é feita essa 

homenagem a ele.  

Eu não lembro quantos casos tem aqui, mas muito menos do que são relatados 

nesse dossiê. Desses que estão relatados aqui e que eu também acho que é importante 

dizer, nós cometemos dois erros. 

Um deles que está aqui presente na nossa denúncia é o Alberi Vieira dos Santos 

que é um Sargento da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que para nós era um 

militante que tinha sido assassinado com, de forma cruel e violenta sob tortura em 1977, 

se não me engano. O corpo dele aparece no Paraná. Um irmão dele, tinha dois irmãos 

dele que já tinham sido mortos também como militantes e só na década de 90 nós 

viemos a descobrir que o Alberi era um infiltrado da ditadura militar.  

Então, o nome dele está aqui presente e está inclusive em um monumento que 

tem lá no Rio Grande do Sul. Outro erro que nós cometemos é o nome do Benjamin de 

Oliveira Torres que era um militante da Ação Libertadora Nacional, conhecido como 

Pato Rouco porque tinha uma voz muito característica semelhante a um pato rouco, e a 

denúncia do desaparecimento dele foi feita por documentos dos presos políticos e era 

testemunhada pelo Ottoni, nosso camarada Ottoni Guimarães Fernandes Júnior que viu 

o Pato Rouco preso. 

Também nos anos, muitos anos depois, talvez já nos anos 1990, nós tivemos 

conhecimento de que o Pato Rouco estava vivo e eu até hoje não conheço a história 

dele, eu vi que ele fez um pedido à Comissão da Anistia. Deve ter sido contemplado 

com sua anistia, eu não sei que história viveu esse Pato Rouco que esteve preso no Rio 

de Janeiro com o testemunho do Ottoni. 
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Pelo que eu lembro são os dois erros que há aqui nessa nossa lista, que a nossa 

decisão, na época, era colocar assim, os nomes, apresentados pelos familiares, mas que 

tivessem a comprovação das organizações políticas.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Já fala da Vala. 

 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Assim, aqui já fala da Vala porque a Vala tinha 

sido detectada por nós anteriormente, então, e já faz referência à Vala de Perus. 

Aí, o nosso trabalho posterior, depois, em 1995, nós temos um segundo 

momento de um outro livro que nós fizemos enfim, não trouxe aqui, que é um trabalho 

um pouco mais completo porque ele inclui as pesquisas que nós tínhamos feito nos 

arquivos do IML, nos arquivos do DOPS, especialmente aqui de São Paulo.  

Inclui alguma coisa do que tinha sido feito pelo grupo Tortura Nuca Mais no Rio 

de Janeiro pelas pesquisas deles, mas acho que não na sua integralidade, e depois esse 

aqui que já inclui o trabalho da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos 

Políticos e que também não considero um trabalho findo, não é?  Acho que essa história 

está sendo contada dia a dia e que, fundamentalmente, é por isso que eu acho que é 

importante resgatar isto e isto, ela vem sendo contada por nós, não é? Fomos nós os 

familiares, os que aqui estamos e os que não estão aqui hoje presentes, mas que de uma 

forma muito efetiva trabalharam pelo resgate dessa história. 

A nossa intenção em trazer esse documento até a Comissão Estadual da Verdade 

Rubens Paiva, é ter a garantia, a certeza de que os 437 nomes aqui listados, vão fazer 

parte da história desse país, da história dessa Comissão da Verdade e da história da 

Comissão Nacional da Verdade, que nós esperamos que faça, porque essa sempre foi a 

nossa expectativa em relação à Comissão Nacional da Verdade, que ela examinasse 

cada um dos casos aqui listados. 

Eu digo sempre, hoje falei em uma entrevista aqui antes de iniciar o trabalho 

dessa Comissão, eu não conheço em detalhe todas as outras Comissões, mas tenho a 

certeza de que nenhuma outra Comissão da Verdade no Brasil tem feito o trabalho que 
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esta comissão tem feito que é examinar cada um dos casos que tem a ver com a sua 

jurisdição. 

Esse trabalho para nós é fundamental e nós esperamos que a Comissão Nacional 

nos apresente um relatório que vá além disso que a gente já fez aqui. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você vai poder estar, não, eu 

já vou passar a palavra, só vou fazer uma pergunta. Você vai poder estar dia 31 de 

março, conosco aqui em São Paulo? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Eu tenho atividades no Rio Grande do Sul. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ângela Mendes de Almeida. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Dá para falar assim? Tem que 

abaixar, não é?  

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Se você se sentir melhor, né? 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Não, eu me sinto assim. Está 

claro, não é? 

Bom, eu fiquei encarregada aqui de ler a apresentação do conteúdo do dossiê 

que foi elaborada pela Janaina de Almeida Teles que foi uma das pessoas, junto com as 

outras companheiras da Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos que teve 

uma atuação extremamente importante na elaboração desse dossiê. Então vou passar a 

leitura. 

“Este Dossiê é uma edição revisada e ampliada do Dossiê de Mortos e 

Desaparecidos Políticos a partir de 1964, publicado em 1996. O livro contém as 
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biografias e a apuração possível das circunstâncias dos desaparecimentos e assassinados 

de 426 perseguidos políticos durante a ditadura civil militar brasileira. 

É um livro pensado como uma homenagem a estes homens e mulheres que 

morreram lutando por suas ideias e propostas de revolução e resistência. O livro é 

também uma aproximação com o passado recente em busca da apuração desses crimes e 

da compreensão contra o silêncio e o esquecimento, visando intervir no presente. Por 

isso ele apresenta e debate propostas de intervenção política na atualidade. 

O livro destaca também o papel dos familiares de mortos e desaparecidos 

políticos como protagonistas da luta contra a ditadura e pelo direito à verdade e à justiça 

no Brasil. 

Os principais momentos dessa luta, nos anos 1970 e início dos anos 1980, 

aparecem resumidos em boxes distribuídos em ordem cronológica no livro. Os 

principais aspectos dessas lutas travadas nos anos 1990 até hoje estão descritos na 

introdução. 

Mais uma vez destacamos que apesar do avanço das investigações, que a atuação 

da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos logrou obter, o ônus da 

prova continua a recair sobre os familiares. 

A Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos não realizou uma 

pesquisa sistemática nos arquivos do antigo SNI depois de sua transferência para o 

arquivo nacional. 

O livro é resultado da compilação de informações provenientes das seguintes 

obras e documentos. Lista de nomes organizada pelos presos políticos nos cárceres, das 

denúncias feitas à OEA e à Anistia Internacional nos anos 1970. Dados e denúncias do 

projeto 'Brasil Nunca Mais'. Livro 'Desaparecidos Políticos' do Comitê Brasileiro de 

Anistia do Rio de Janeiro em 1979. Dossiês organizados pelos familiares dos anos 1970 

até hoje. 

Os casos apresentados à Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos e o 

Livro 'Direito à Memória e à Verdade', publicado pela Secretaria Especial de Direitos 

Humanos, e livros, trabalhos acadêmicos e reportagens de jornalistas e historiadores.  

Vale destacar a maneira como lidamos com os documentos dos arquivos da 

repressão política, principalmente os arquivos do DEOPS, com as quais mais 

trabalhamos. 
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Confrontamos os documentos das diversas fontes utilizadas por nós, esses 

documentos provam fundamentalmente como funcionavam a instituição DEOPS e a 

repressão política.  

Para nós, eles foram importantes, pois as contradições encontradas na própria 

documentação da repressão, como a presença de duas ou três versões para a mesma 

morte, comparados com os registros dos laudos necroscópicos de perícia de local 

possibilitaram provar que essas pessoas foram mortas sob tortura e não em tiroteios, 

atropelamentos ou suicídios. 

Suas biografias são apresentadas em ordem cronológica indicando, quando 

possível, a militância e contexto histórico de cada morte ou desaparecimento. 

Em relação ao livro da Secretaria Especial de Direitos Humanos, o dossiê 

apresenta 29 nomes novos de vítimas da ditadura, com destaque para os casos referentes 

à operação Condor e a operação dos órgãos de repressão política no Cone Sul. 

Esses dados novos demonstram mais uma vez que as investigações estão longe 

de terminar e que, apesar das condições precárias da Comissão de Familiares, foi 

possível avançar nas pesquisas, dando-nos uma visão do que seria possível fazer se o 

Estado e a Sociedade Brasileira se engajassem nesta tarefa de dimensão pública e 

política, a apuração desses crimes e as transformações culturais e institucionais 

decorrentes do acerto de contas com esse passado. 

São cinco casos de argentinos e uruguaios desaparecidos, filhos de brasileiros 

incluídos aqui, essas informações foram compiladas graças à ajuda preciosa da 

Embaixada do Brasil na Argentina, do Arquivo Nacional da Memória e do Arquivo da 

Província de Buenos Aires em La Plata.  

Há também mais dois outros nomes que não contavam no dossiê anterior, Sergio 

Tula Silberberg e Jango. Estes casos nos remetem para a relevância dos testemunhos 

para a apuração da verdade, pois foi através de testemunhos recolhidos pela Conadep 

em ações judiciais ou pela EAAF que recuperaram a informação, em alguns casos de 

que essas pessoas foram vistas em CCDS, (uma sigla argentina, eu acho, não é?). Sergio 

Tula, por exemplo, teria sido levado ao Campo de Mayo, sendo que a mega causa 

judicial referente a este CCD colheu mais de 300 testemunhos. 

Outro caso, o de Roberto Adolfo Val Cazorla teria sido visto no CCD de La 

Cacha em La Plata. Aí teve início, em 1998, um Juicio Por La Verdad, onde mais de 

800 testemunhos foram ouvidos. 
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Outro processo penal em La Plata, o primeiro depois da anulação das leis de 

obediência devida e de Punto Final, que condenou Michel ininteligível colheu 150 

depoimentos. 

A importância destes testemunhos ficou tragicamente demonstrada quando do 

desaparecimento de uma das principais testemunhas desse processo, José Júlio Lopes, 

em 2006, desaparecimento até hoje não esclarecido.  

A importância da memória e dos testemunhos na Argentina, nos países vizinhos 

e no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, nos remete à questão de como lidar 

com os arquivos da repressão política.  

A resistência em abrir os principais arquivos militares sobre a ditadura, sobre a 

Guerrilha do Araguaia, não é desculpa ou empecilho suficiente para se apurar a verdade 

e produzir provas em ações judiciais. Nesse sentido, no passado, os familiares 

propuseram, em 1975, em 1975 e em 1979, conforme contamos no livro, a formação de 

uma Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a tortura e os abusos de direitos 

humanos.” 

Dá licença, vou só tomar um golinho de água. 

“Depois passamos a defender a constituição de uma Comissão da Verdade e 

Justiça. É preciso fazer uso da legislação vigente no país ou criar mecanismos 

extrajudiciais de apuração da verdade, como uma Comissão de Verdade com 

independência e poder de investigação. 

A questão da memória nos remete também a questão da punição dos 

torturadores. O projeto Brasil Nunca mais revelou que 25% dos testemunhos registrados 

na Justiça Militar denunciaram as torturas sofridas nos cárceres brasileiros, apesar dos 

riscos que essas pessoas sofriam de voltar às salas de tortura ao fazerem essas 

denúncias.  

Através desse dossiê os familiares mais uma vez destacam a importância ética de 

lembrar, denunciar e punir esses crimes. Esperamos assim estimular o surgimento de 

mais ações judiciais exigindo, ao menos, a responsabilização dos torturadores. 

A quantidade de vítimas da ditadura com certeza supera os 63 mil pedidos de 

anistia na Comissão de Anistia, considerando-se que, somente nos primeiros meses da 

ditadura, 50 mil pessoas foram presas no Brasil. Há ainda muitas possibilidades de se 

recuperar a memória e testemunhar a violência da ditadura. A questão do perdão, as três 

visões e a sua preferência por Derrida." Derrida é um filósofo francês. 
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"O regime de exceção, sobretudo, a partir de 1973, ao apagar os rastros de seus 

crimes, procurou dissimular e esconder a barbárie, nesse sentido o esclarecedor texto de 

introdução a este dossiê, recorda uma matéria da revista 'Isto é' de 24 de março de 2004, 

chamada 'A Ordem é Matar', de Amaury Ribeiro Junior.  

Esta reportagem como lemos aqui, revelou trechos de um documento que 

confirma a intenção deliberada da cúpula das forças armadas de eliminar aqueles 

considerados irrecuperáveis, de forma velada, sem chamar a atenção da sociedade. 

A revista tornou públicas partes da ata da reunião que ocorreu entre os generais 

Ernesto e Orlando Geisel, Milton Tavares, Antônio Bandeira e o presidente da 

República, Emílio Garrastazu Médici.  

Em maio de 1973 eles redefiniram as diretrizes da repressão política cujo 

objetivo era a utilização de todos os meios para eliminar, sem deixar vestígios, as 

guerrilhas rurais e urbanas, de qualquer jeito e a qualquer preço, conforme trecho 

divulgado da ata. 

Foram constituídos dois grupos, citação da reportagem, dois grupos 

ultrassecretos. Um no CIE - Centro de Informações do Exército de Brasília e outro no 

DOI-CODI de São Paulo, formados por menos de 10 pessoas. Eles estavam autorizados 

a assassinar e sumir com os corpos, e foram responsáveis pelo desaparecimento de cerca 

de 80 presos políticos entre 1973 e 1975.” Isto também consta da citação. 

Terminei, então. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pessoal, antes de passar a 

palavra para as outras pessoas convidadas eu queria dizer o seguinte, este documento 

lido agora, eu acho que devia ser base para duas coisas, primeiro uma representação à 

Comissão Nacional da Verdade e, durante a leitura do documento eu fui me 

apaziguando, me acalmando, porque eu acho que em que pese isso aqui seja apreciação, 

apresentação de um livro já escrito, devia ser o documento, viu, Suzana? Eu queria 

construir esse raciocínio. 

Este documento está tão bem redigido, embora tenha sido escrito há tanto tempo, 

e como introdução do livro, que eu acho que esse documento deveria ser o documento à 

Comissão Nacional da Verdade dizendo assim, essa é a condição da Comissão de São 

Paulo participar da contribuição ao relatório. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Inaudível. Isso a Janaina fez agora, não é? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A Ela fez hoje. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, mas independente, 

isso, não, eu acho o seguinte, olhe, e a segunda coisa... 

Então acho assim, este texto está tão bem amarrado que a gente devia fazer uma 

adaptação e mandar para a Comissão Nacional da Verdade e dizer o seguinte, olhe, é 

isso o que nós pensamos, é isso o que nós queremos, esse é o nosso protocolo. Isso aqui 

sintetiza tudo o que a gente pensa e é um pré, é uma vacina, digamos assim, não venham 

dizer que nós, embora tenhamos falado isso mais de 100 vezes, agora entregamos por 

escrito. 

Esse é o nosso protocolo. Se não quiser que o documento final da Nacional seja 

desautorizado ou contestado essa é a nossa contribuição, é isso o que a Comissão de São 

Paulo se propõe a fazer e defender. 

E a segunda coisa, amarrar com o ato do dia 31, porque esse documento tem 

tudo a ver com o desenho do ato que foi feito para o dia 31, né? Então, acho que mais 

do que nunca a gente deve ter as 400 e tantas fotos dos mortos e desaparecidos, que de 

preferência tenham os familiares pelo menos daqui de São Paulo para segurar a foto da 

pessoa representada, da família representada e os que não forem daqui de São Paulo, ou 

não tiverem familiares, que a gente assuma, não é?  

E que esse texto fosse desenvolvido como um texto paralelo para que cada 

pessoa que vá a este ato possa receber esse texto bem diagramado, porque ele está muito 

bem feito, né? Mas principalmente que a Comissão Nacional da Verdade entenda, 

finalmente, o que nós estamos querendo e não faça um resumo qualquer daquilo, e 

mandar esse documento já para dizer o seguinte, olhe, o que foi feito dentro do fôlego 
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que os familiares tinham, foi feito. Achamos que coisas a mais devem ser procuradas, 

pesquisadas e esclarecidas. 

Essa é uma questão que eu queria colocar porque eu acho que é fundamental 

nesse momento da entrega do dossiê. 

E agora eu queria abrir a palavra para as outras pessoas, para os outros 

familiares, queria ver se alguém. 

 

 

A SRA. -  Começa pela Criméia. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Criméia gostaria de falar ou 

usar a palavra? Não? Não há necessidade. A família Gomes da Silva? Aqui Helenalda. 

 

 

A SRA. HELENALDA RESENDE DE SOUZA NAZARETH – Eu só quero 

de dizer que eu tenho acompanhado na medida da possibilidade, os trabalhos aqui da 

Comissão de São Paulo e não tenho acompanhado muito porque faço parte daquele 

grupo de brasileiros que apesar de aposentados tenho que continuar trabalhando, né?  

Então eu continuo trabalhando e às vezes fica difícil estar presente a todas os 

eventos, certo? Mas eu quero agradecer muito a esta Comissão, porque eu percebo que 

esse trabalho aqui está sendo feito e uma maneira bastante séria e eu vejo esse trabalho 

avançar muito mais do que o da Comissão Nacional.  

Infelizmente é isso o que sinto. A Comissão Nacional de vez em quando manda 

um documento, como se fosse uma coisa de outro mundo, como eu recebi outro dia um 

documento dizendo que alguém disse que a Helenira fez um aborto antes de ir para o 

Araguaia. 

Eu falei, bom, que eu sabia não foi a Helenira, foi minha outra irmã que fez o 

aborto, e aí, qual é o fato importante que a gente está querendo investigar, é isso? Não. 

E se tivesse feito um aborto, qual o problema? Então eu acho que é uma coisa que não 

tem nada a ver com a atividade política da Helenira, né? 

Então às vezes eu fico assim indignada com as coisas que eu vejo, se bem que no 

nosso caso não é muito difícil confundir porque os nomes são todos parecidos, muita 
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gente confundia as irmãs, não é? Mas enviar para mim um documento falando isso, essa 

era a novidade que tinha naquele documento, eu achei até ridículo, não é? 

Mas eu vejo o trabalho daqui de São Paulo sendo feito com muito rigor, está 

muito bem encaminhado e eu agradeço por tudo o que esse grupo tem feito. É só isso. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Depois eu quero falar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então deixa eu devolver para 

a Suzana e você, pode falar já. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Deixa eu falar antes. Bom, eu 

queria aqui também testemunhar o importante que tem sido a Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva dirigida pelo Deputado Adriano Diogo e dar como exemplo o 

caso da morte do Luiz Eduardo Merlino. 

Apesar do fato de que nós conseguimos encaminhar um processo na área cível 

por danos morais e tivemos a contribuição de sete testemunhos que esclareceram muitas 

coisas, foi aqui na Audiência Pública do caso Merlino realizada no dia 13 de dezembro 

do ano passado que, no calor da discussão, apareceram fatos novos.  

Inclusive fatos referentes à participação material de torturadores, nomes de 

torturadores que participaram daquela sessão longa de violências e torturas que 

culminou depois com a morte dele, não é?  

Então, esse é apenas um exemplo, eu tenho certeza de que eu acompanhei 

algumas audiências, mas não conhecendo os casos, às vezes o que é dito passa assim, 

não é? São mais as pessoas que estão a par dos casos que percebem as revelações que 

acabam aparecendo no clima que é constituído aqui nas audiências públicas. Eu acho 

que isso é extremamente importante. 

Porque se tem uma coisa que falta à Comissão Nacional da Verdade é clima, não 

é? A gente tem contato com, salvo raras pessoas, que não sabem de nada, que atuam 

como se fossem profissionais de Academia, que só pensam em fazer um relatório e que, 
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bom, só o fato de eles só pensarem no relatório e não pensarem em trazer à luz agora 

algumas verdades, eu já acho que é significativo. 

E eu espero que através da Comissão Estadual nós consigamos pressionar essa 

Comissão da Verdade para que eles se incomodem menos com o trabalho acadêmico do 

relatório de não sei quantas mil páginas e se incomodem mais com a necessidade de dar 

pequenos passos no conhecimento da verdade. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana Lisboa. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Com relação a esse texto que a, que foi 

apresentado pela Janaina, eu acho que a gente tem que depois ver com ela, porque 

algumas coisas ela fez como tópico. Eu acho que ela pretendia falar, e como ela não 

veio... então, por exemplo, aqui tem um tópico, a questão do perdão, as três visões e as 

suas preferências pelo Derrida. Isto não está devidamente... 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Tem que tirar. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA -  Explicado. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Desenvolvido. Então tem coisa aqui que são 

tópicos. E outra coisa que eu acho que tem que verificar, são os números. Ela fala que 

são listados 426 casos, eu falo em 437. Então tem que ver onde é que está essa dúvida, 

essa diferença, porque ela apresenta 29 casos que não estão no livro “Verdade e 

Memória”, mas não necessariamente são 29 casos novos, porque o livro “Verdade e 

Memória” só apresenta os casos que foram requeridos à Comissão Especial dos Mortos 

e Desaparecidos, essa é uma diferença.  
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Tem muitos casos novos, especialmente estes da Operação Condor que ela se 

refere, dos argentinos, mas isso antes de enviar este documento, nós temos que fazer 

essas correções e agregar algumas outras informações.  

Era só isso, para ficar claro para quem está ouvindo eu falei um número e aqui 

tem outro então, a gente depois tem que ver que número é, se são 437 ou não são. Que 

eu saiba são 437, não são? Vocês duas aqui? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Inaudível  são 437. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Aqui? Pois é, mas a Janaina fala em 426. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Fala 426 porque ela está relacionando a partir 

de 1964 e tem 11 casos que são de 1963, da fase pré-golpe. Como o caso do Pedro 

Teixeira, marido da Elizabeth Teixeira. Ele é assassinado antes do golpe. E ela coloca... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Explica então, eu não estou sabendo dessa... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Está bom. Amelinha Teles. É o seguinte, em 

relação ao número, aliás, o número sempre é um problema para nós, não é? Eu acho que 

a gente podia fazer uma tese só sobre o número de vítimas da ditadura, porque desde o 

primeiro momento que nós começamos a trabalhar com o dossiê até hoje é um problema 

porque, como todo o ônus recai sobre nós, não é?  

Não existe, o Estado Brasileiro não trouxe à tona, olha, "nós somos responsáveis 

por tantas mortes". Então, vai aparecendo, né? Então no caso, esse livro, no momento 

que a gente pode constatar é que são 437 nomes, sendo 426 a partir de 1964, são vítimas 

a partir do golpe militar. 

Mas tem as vítimas que antecederam o período, digamos assim, pré-golpe, que 

são os trabalhadores conhecidos do caso, o episódio, como o Massacre de Ipatinga que é 

no dia 07 de outubro de 1963, mas que a repressão usa de uma violência, ali nós 
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estamos colocando 11 a mais, mas deveria, o Massacre de Ipatinga são assassinados, 

pelos jornais da época, 104 trabalhadores, porque eles estão em greve na frente da 

fábrica, da Siderúrgica de Ipatinga e a Polícia vem metralhando. Eles não, ninguém 

estava esperando, inclusive morre uma criança de quatro meses no colo da mãe que é a 

Eliana que está aqui no nosso dossiê.  Ela tem quatro meses, a mãe está no ponto de 

ônibus, porque perto da fábrica tinha um ponto de ônibus, entendeu?  

Tem o caso das Ligas Camponesas que estão organizando e que alguns 

camponeses são assassinados e que nós temos o nome. Quer dizer, o "nós" que eu falo é 

assim, são vários grupos que vão trazendo estes nomes, que é importante a gente a frisar 

o seguinte. Nós temos um dossiê hoje com 960 páginas, com 437 nomes e 2,5kg de 

peso, tá? 

Que é fruto de trabalho de todo mundo que se interessou em dar informações, 

em levantar documentos, em fazer a denúncia, entendeu? Isso aí é um trabalho longo, 

né? Quer dizer, que vai somando. Tem um momento que é da anistia, que é o Ivan e a 

Suzana. Antes disso tem o pessoal do Rio de Janeiro. Antes do pessoal do Rio de 

Janeiro tem o pessoal aqui do Barro Branco.  

Eu me lembro assim, que a primeira vez que eu percebi um dossiê, a importância 

de um dossiê foi naquele documento do Bagulhão que tem nomes de mortos e 

desaparecidos, inclusive o nome do Virgílio está lá. O Virgílio Gomes da Silva e outros 

né? 

Então eu falei, puxa! Nós estamos, e ali que eu comecei a perceber a 

importância, foi com o Bagulhão, que em breve nós vamos fazer o lançamento, né 

Adriana? Aqui desse documento feito pelos presos políticos do Barro Branco, assinado 

por 36 presos políticos. O Barro Branco é um presídio aqui em São Paulo, né? O Romão 

Gomes que ficava no bairro Barro Branco. Ainda fica, né? Só que não é mais de preso 

político. Então eu acho que esse é o entendimento, 426 mais 11, então o total é 437 

nomes. 

Agora o que eu acho importante desse evento aqui de hoje e das falas todas, eu 

acho que organizar essas falas, essa audiência e encaminhar para a Comissão Nacional e 

também, a própria Comissão Estadual ter, se responsabilizar em garantir que estes 437 

nomes sejam incluídos no relatório final da Comissão.  

Acho que a importância está nisso, porque nós não podemos, porque eu acho que 

nós temos várias falhas na Comissão da Verdade, uma delas é você não investigar caso 
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a caso, era a nossa proposta. Que cada caso fosse investigado, isso não está 

acontecendo.  

Aqui em São Paulo nós ficamos com a responsabilidade de investigar 164 casos, 

mas lá na Nacional seriam 437. Esses 437, não podem ficar voltados para aquele que é 

mais importante, aquele que consideram mais importantes. Não é um caso e fazer um 

caso midiático, que eu acho que este é o problema. Tratar dos casos midiáticos e os não 

midiáticos ficam esquecidos, está entendendo? 

Isso que eu acho gravíssimo, isso é a política do esquecimento mais uma vez. 

Sendo pautada numa Comissão da Verdade, eu acho isso seríssimo. Aqui não vamos, 

não podemos admitir isso e temos que sim, eu acho que esse momento que nós fizemos 

aqui, que eu gostaria que todos os familiares pudessem ter vindo, é o momento da gente 

pressionar as Comissões da Verdade. 

Todos que estão aqui neste dossiê que até hoje ninguém contestou, ninguém 

contestou. Estão aí, ninguém disse o que elas estão, ninguém disse. Nem os próprios 

caras da repressão que vivem falando por aí, eles não falaram nada a respeito desses 

documentos. 

Então, que esses tivessem o tratamento político de ser reconhecido, de ser 

investigado, de ser trazido à tona, não podemos deixar nenhum, nenhum desses aí de 

fora, pelo menos isso, né? 

Então, eu acho que o grande, a grande motivação política desse momento é a 

inclusão destes 437 nomes devidamente investigados, apurados no relatório da 

Comissão Nacional, até a Comissão Estadual podia. Eu sei que é um esforço muito 

grande para a Comissão Estadual, que pudesse ir além dos 164 casos até, se fosse 

possível, a gente gostaria sim, entendeu? Porque todos têm que ser incluídos, essa que é 

a questão. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Já que nós estamos frisando isso, eu vou frisar 

também. Não há hipótese alguma da gente aceitar que o relatório final da Comissão 

contenha a política de estado da ditadura e casos exemplares. Nós não vamos aceitar 

isso em hipótese alguma. Que os casos exemplares podem estar no relatório para 

introduzir um capítulo, entendeu?  
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Mas nós não vamos aceitar que a Comissão Nacional da Verdade nos apresente 

um relatório que não diga como, quando, porque foram mortos cada um dos nossos 

familiares e quem matou. E não vamos aceitar que não nos encontre um desaparecido 

faltando e até agora, não foi localizado nenhum.  

Então, para mim é uma coisa muito triste isso, muito triste e eu acho que é o 

momento como a Amelinha disse de reafirmar isso, nós queremos que a Comissão 

Nacional vá além do que nós fomos nesses anos todos, e não foi pouca coisa que a gente 

fez, como é possível ver na diferença dos livros que a gente tem. Então, nós vamos 

tentar, eu vou tentar. 

Nestes dias estamos aguardando um retorno de um possível encontro dos 

familiares com o coordenador da Comissão, Pedro Dallari, eu já solicitei isso ao 

secretário executivo da Comissão porque nós não tivemos ainda nenhum encontro com 

o coordenador da comissão, né? O Pedro Dallari desde que assumiu não teve um 

encontro com os familiares, estamos esperando que aconteça. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Um minutinho só, espera um 

minutinho. Bom, acho que esse é o principal ponto que, outro dia o Pedro Dallari nos 

visitou e ele falou da necessidade do relatório, relatório, relatório.  

Nós frisamos esta questão dos... então eu acho que este documento, reiterando, 

devia sofrer uma adaptação necessária com protocolo a ser enviado para a Nacional de 

qual é a característica do trabalho de São Paulo, entendendo que este dossiê embora, não 

sejam todos os casos, ou dos 426 ou dos 437, embora não caiba toda a responsabilidade 

a São Paulo, esse é um pré-requisito básico que nós entendemos que esse dossiê é um 

requisito básico do relatório nacional, do qual a gente avoca a representação ou avoca a 

discussão que esse documento contido nesse livro ou no livro “Memória, Verdade e 

Justiça”, seja o documento básico dos mortos e desaparecidos, né? Isso eu acho uma 

questão fundamental, que seja protocolado nesse momento.  

Então isso eu acho que nós não podemos abrir mão, fincar pé mesmo porque que 

qualquer versão, qualquer minuta de relatório que nós não nos sintamos contemplados, 

eu acho que tem que fazer este efeito vacina mesmo, né?  

Dizer olha, estamos aqui, estamos atentos. No Brasil foram 426 ou 437 nomes e 

isso deve constar de uma forma detalhada e aprofundada e que deva ser uma 
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preocupação da Nacional bem como a questão das ossadas, a identificação das ossadas 

que é decorrência desse processo dos mortos e desaparecidos políticos. 

Como aquela reunião do Pedro Dallari não foi uma reunião oficial, foi uma 

reunião informal e depois foi expedido um documento pela Nacional de que formato 

teria o relatório e qual seria a responsabilidade da Comissão de São Paulo e outras 

Comissões para o relatório, eu acho que esse documento vai como uma solicitação às 

características, né? 

Então, eu acho que isso tem que ser oficializado mesmo porque se houver a 

disponibilização de assessores para integrar a Comissão Estadual, que ele vá dentro do 

espírito desse documento aqui. Isso eu acho que nós não podemos abrir mão, né? Então, 

isso eu queria assegurar e fazer disso um documento oficial a ser protocolado na 

Nacional. 

Bom, fora isso qual seria então, o próximo passo? A gente formalizar que 

mesmo a gente não podendo começar a audiência do Bagulhão hoje, hoje é para 

consolidar esses documentos, esses documentos, essa série de documentos como uma 

proposta básica de São Paulo, não é isso?  Então está bom. 

Então nós atingimos os objetivos dessa reunião aqui, não é? Que é, tem esse 

documento do Rio Grande do Sul fica, tem uma cópia para ficar pra gente? Tem, né? 

Esse... 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu posso deixar esse eu tenho dois, um fica aqui. 

(Risos.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não. Está bom. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aí traz uma cópia de cada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E quais são as diferenças 

entre o “Memória, Verdade e Justiça” e esse aqui? Por que o “Memória” foi publicado 

antes, né? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – O livro “Memória, Verdade” contém os casos 

que foram apresentados à Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos. Os 

deferidos e os indeferidos também.  

Este livro contém casos que não foram apresentados na Comissão Especial, por 

exemplo, Edmur Péricles Camargo é um desaparecido político, nunca encontramos a 

família, não houve apresentação à Comissão Especial. Muitos dos mortos do exterior 

não apresentaram também requerimento à Comissão Especial.  

Então a diferença dele, aquele que lógico tem, eu não me lembro se são 364 

casos, uma coisa assim, ele não, só apresenta os casos que foram requeridos à Comissão 

Especial, muitos não foram. Alguns familiares, por exemplo, houve dois familiares que 

fizeram o pedido de atestado de óbito, mas sem apresentar, sem requerer a indenização, 

mas estes casos constam. Os que não requereram à Comissão Especial não constam. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – ... da Operação Condor, são casos novos... 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Então, são casos novos. Casos novos que não 

requereram à Comissão Especial, este livro contém casos que requereram à Comissão 

Especial. Alguns anteriores e outros novos a partir deste livro que são estes da Operação 

Condor. Essa investigação que a Janaina fez junto com o André Saboia lá na Embaixada 

Brasileira, na Argentina. 

 

 

A SRA. -  Só um detalhe, embora o “Memória e Verdade” contenha mais 

nomes, é porque ele inclui os que foram indeferidos, que muitos têm uma história 

bastante estranha, mas foram incluídos no livro. Foram indeferidos e incluídos no livro. 

 

 

A SRA. -  Aquele livro é um relatório... 
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A SRA. -  Mais ou menos um relatório, porque tem nomes indeferidos que não 

entram e tem outros que entram. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, todos estão lá, alguns não têm. Todos os 

indeferidos estão lá. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom pessoal, eu queria dizer 

o seguinte, eu fui assistir a apresentação da Comissão Nacional da Verdade representada 

pelo Dr. José Carlos Dias e pela Glenda naquele seminário que houve no SESC, lá no 

SESC Vila Nova, no SESC Consolação. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Do Cebrap? 

  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Do Cebrap lá do Fernando 

Henrique Cardoso, promovido pelo Instituto do Cebrap. Eu saí de lá preocupadíssimo 

com o tal relatório, e cada dia estou mais.  

Então eu acho que a gente devia escrever um texto, se você pudesse contribuir 

agora com o que a Criméia falou, sobre os dois documentos. Esse documento dos 

familiares e o documento oficial reconhecido pelo governo brasileiro. As diferenças, 

críticas... 

De qualquer forma eu quero dizer o seguinte, a Comissão Nacional, para efeito 

de relatório, tem que levar em consideração esses dois documentos. Tem que levar. Esse 

dos familiares e o outro que eu considero um documento oficial do governo brasileiro. 

O governo brasileiro imprimiu aquele relatório, então vocês imaginem se o 

relatório da Nacional for um passo atrás, um passo anterior a esses dois relatórios.  
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A SRA. SUZANA LISBOA – Não vai ser. Isso não tem como ser. Com a 

quantidade de nomes, não! 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, não é? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Dallari nos garantiu que essa era a lista que ele 

iria usar. O coordenador da Comissão, Pedro Dallari, nos garantiu que esse, que essa era 

a listagem que ele ia usar no relatório, foi que este número vai além do  “Memória, 

Verdade”, é isso. Os casos indeferidos eu imagino que eles não vão constar na 

Comissão da Verdade, entendeu? Agora, estes aqui têm que constar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu não estou questionando 

se a diferença vai ser os deferidos e os indeferidos. O que eu estou querendo dizer é que 

pode no relatório nacional, no final na Comissão Nacional, constar até a lista de nomes 

a mais completa, a mais comprovada possível. 

Mas eu estou entendendo ainda que isso é absolutamente insuficiente. Isso que 

eu acho que precisa ficar claro, mas precisa ficar claro em março. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Isto ficou claro em cada uma das intervenções 

que a gente fez até hoje. Nós não vamos aceitar um relatório que não seja além do que 

nós fizemos. Eu não quero só estes 437 nomes na forma como estão aqui. Eu quero um 

relatório da Comissão Nacional da Verdade investigando estes casos aqui. 

Porque a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos não fez, 

assim como levantou a Janaina neste documento, a Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos depois da aprovação dos casos e da elaboração daquele relatório houve a 

abertura dos arquivos da SNI.  

A Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos não fez qualquer busca e 

qualquer investigação aqueles documentos que deveriam ser da sua alçada, assim como 
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não fez nas declarações desse, do delegado Cláudio Guerra em diversas outras 

providências que deviam ter tomado.  

Então essas providências ou vão aparecer no relatório da Comissão Nacional da 

Verdade ou esse relatório vai ser uma piada. Eu por enquanto não estou preocupada 

com relatório, eu estou preocupada em ver o que a Comissão Nacional da Verdade está 

fazendo porque eu enxergo muito pouco em relação à investigação dos mortos e 

desaparecidos. Eu enxergo muito pouco. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu quero repetir falando em 

microfone e gravando, né? Para mim a última sessão que houve da família Xavier 

Pereira, felizmente foi uma audiência bem qualificada, por quê? Porque foram 

disponibilizados recursos da União para fazer toda aquela peritagem. 

Mas, em que pese tenha sido uma boa notícia que a União concentrou tantos 

esforços para que fosse feita aquela peritagem, eu não vejo por parte da União ou da 

Comissão Nacional da Verdade, a mesma disponibilidade de recursos, a mesma 

disposição para outras vítimas, para outras... 

Então eu acho que deve haver um nivelamento, deve haver uma isonomia, quer 

dizer, o mesmo tratamento dado àqueles três ou quatro casos, deva ser dado a outros 

casos como os dois que nós fizemos hoje, né? 

Então, eu acho que se a gente no decorrer do processo não começar a deixar as 

coisas muito claras, com antecedência, da insuficiência e tudo o mais, vai chegar lá 

frente e vão dizer assim, "mas por que não falaram antes"? Entendeu o que eu estou 

querendo dizer? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu entendi. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, eu acho que esse 

momento que nós estamos vivendo, que antecede, por exemplo, a hora que agente abrir 

o Bagulhão. O Ivan vai trazer toda uma, o outro, as interpretações decorrentes da 
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publicação do Bagulhão à época, enfim, vai haver daqui para frente uma intensificação 

de esforços, de pesquisa, tal. 

Então, eu queria dizer o seguinte, nesta reunião, muito pouco se avançou do que 

foi feito do trabalho dos familiares e até muito pouco se avançou do trabalho que é 

reconhecido pela União que é, pelo menos do governo brasileiro, que é “Memória, 

Verdade e Justiça”. 

Para tanto, eu acho que nós devemos mandar para a Comissão Nacional que as 

investigações pararam com os familiares, pouco se avançou e pouco se investiu nisso. E 

aí a gente exemplificar os casos das ossadas de Perus, de todo este negócio que ia para o 

IML, agora não vai mais para o IML, vai para a Unifesp, mas ainda não vai. 

Quer dizer, eu acho que a gente devia ficar documentando a par e passo porque 

daqui a pouco vai aparecer uma versão do relatório ou uma minuta do relatório que não 

vai nos satisfazer e vão perguntar, "por que que vocês não falaram antes?" Está bom?  

Então eu queria deixar isso amarrado. Criméia. 

 

 

A SRA. CRIMÉIA ALMEIDA SCHMIDT – Eu só quero acrescentar o 

seguinte, que se devia cobrar a Comissão Nacional que pelo menos investigasse o caso 

em que o Brasil foi condenado na OEA, que é o caso Araguaia que até hoje se fizeram, 

fizeram de forma sigilosa, porque nada foi transmitido a não ser essas bobagenzinhas do 

tipo, "não sei quem fez aborto".  

Que se investigasse o caso e que pressionasse a Secretaria de Direitos Humanos, 

a Polícia Federal, eu não sei quem para fazer D.N.A. das ossadas que eles tiraram lá do 

Araguaia e que também pressionasse no sentido de fazer um banco de D.N.A. E aí não é 

só do Araguaia, porque nenhuma investigação vai ser feita se não se fizer este banco de 

D.N.A. Esse banco de D.N.A. fica travado. A gente quer saber quem falta, por que que 

não entra em contato com a família e nada disso é feito. Já faz tempo! 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Em relação ao banco de D.N.A. talvez o 

deputado possa nos auxiliar porque quem fez aquele banco anterior foi o ministro Paulo 

Vannuchi. A ministra Maria do Rosário através do Gilles que é o secretário executivo 
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da Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos, disse que aquilo não serve para 

nada. 

E eu acho que, eu tenho cansado de perguntar por que não serve para nada, que 

foi feito, se é uma questão de disputa política em relação ao que o Paulo Vannuchi fez 

que para nós foi super importante na época. Ele não foi só do Araguaia especificamente 

que foi feito este banco. Houve a coleta de sangue de outros familiares. 

Inicialmente ficou aqui com o Laboratório Genomic. O Marco Antônio Barbosa 

não nos deu nenhuma explicação sobre o que aconteceu com isso. Eu só vejo da parte 

da Secretaria Especial de Direitos Humanos, do Gilles e da, de que não existe o banco 

de D.N.A., que não serve, que foi feito para outra coisa. Que não sei, são informações 

que não nos satisfazem. 

Eu acho que se poderia tentar ver junto ao ministro Paulo Vannuchi, para ele 

esclarecer para a gente até poder responder, porque eu não sei responder à altura. Eu 

respondo o que eu sei, agora, eu digo existe o banco de D.N.A., eles dizem não, não 

existe. Então eu não sei se foi algum... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas é muito incompleto. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É incompleto, mas eles dizem que aquilo não 

adianta, aquilo não serve. Como não adianta? Houve familiares ali que já faleceram, 

inclusive, e que deixaram o sangue ali registrado. Eu não sei que cuidado está sendo 

feito com aquilo, eu não aceito que a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos 

tem feito nesses anos.  

Eu fico muito feliz que eles invistam em alguns casos, mas eu não me conformo 

que eles não têm uma resposta sequer sobre os desaparecidos do Araguaia, sobre as 

ossadas que eles retiraram gastando fortunas em todas as expedições que eles fizeram ao 

Araguaia. Eles não nos dão respostas! Nós não temos respostas. 

A última resposta que nos foi dada, nós estamos tentando reverter, eu tenho 

certeza de que vai dar certo a ida para a Unifesp. Eu tenho esta expectativa e esta 

certeza diferente da sua, eu estou nesta expectativa. E essa certeza de que depois de 
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quatro anos sem fazer nada, o destino não seja a ida para o IML. Agora, não fizeram 

nada mesmo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A minha preocupação é que 

daqui a 15 dias, uma semana, 15 dias muda a ministra e nada foi contratado. Então, não 

é uma política de Estado, é uma política de governo e porque não dizer, uma política de 

cargos, né? Então a gente não sabe qual vai ser a destinação do Ministério. Agora, tudo 

isso que a gente está falando a gente tem que extrair dessa gravação e transformar em 

documentos, né? 

Fazer textos, fazer requerimentos, documentar. Porque seguramente vai haver 

uma transição agora lá no Ministério e daqui uma semana, 15 dias nos não vamos 

encontrar nem mais a Maria do Rosário e nem o Gilles, se Deus quiser. Eu que sou, 

entendeu? (Risos.)  

 

 

A SRA. – E que não seja outro pior. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, e que não seja um pior. 

Está bom. Mais alguém queria falar alguma coisa? Então tá. Atingimos o nosso 

objetivo, você vai ficar mais quantos dias conosco aqui, Suzana? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu tenho tarefas que a Amelinha me deu até 

sexta-feira. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá bom. Quarta, quinta e 

sexta, estaremos juntos. Então tá bom. E até lá o Bagulhão, nada de Bagulhão, nada de 

imprimir o Bagulhão? Nada? 
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A SRA. VIVIAN MENDES -  O Suzana, entrega o dossiê pra gente fazer a 

cópia para a Comissão. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Vem todo mundo aqui, já. Vamos fazer a foto 

oficial, então. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Alguém quer inaudível 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA -  Vocês venham aqui todos, tirar a foto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Ivan, vem para cá. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA -  Olha, vem tirar a foto! Chega mais para cá para 

caber todo mundo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não pusemos nenhuma 

faixinha na Mesa hoje, né? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA -  Venha mais para cá vocês aí, lá na ponta não vai 

sair. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Helenalda de Souza 

Nazareth. Como e que fica? O Ivan vem para cá. 
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A SRA. SUZANA LISBOA -  Apareceu todo mundo na foto ou é para juntar 

mais? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vai lá Amelinha! 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tira esta cadeira da sua frente. 

 

 

A SRA.– A Tatiana também. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nacional, tremei! Aí, olha! 

Estamos aqui, bravos! 

 

 

A SRA. -  O Ivan saiu? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Cadê o Ivan? Saiu? 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Ivan saiu, gente? Está perguntando aqui. 

 

 

O SR. -  Não, está aqui. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES -  Saiu na foto, né? Ou entrou na foto? 

 

 

(Risos.) 
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Entrou ou saiu da foto? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA -  Vão nos fazer gargalhar na hora. Isso não é 

momento de gargalhar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Também acho. 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, mas ela me fez gargalhar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Olha pessoal, só tem nome 

de entidade aqui, viu? Precisava fazer outro tipo de adesão ao documento. Precisava 

começar a por nomes individuais, viu? Que assinam o ato do DOI-CODI, entendeu? 

Viu? Porque tem gente que assina Coletivo Merlino, como a Ângela. Mas por exemplo 

a Helenalda podia por. Não isso aqui é quem vai 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Comissão de Familiares, inaudível, se você 

quiser por. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu acho que as pessoas além 

dos coletivos, deviam assinar, viu? 

 

 

A SRA. HELENALDA RESENDE DE SOUZA NAZARETH – Helenira, é 

Resende, o mesmo sobrenome. Ela é conhecida como Helenira Resende, mas é de 

Souza Nazareth. 
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A SRA. – Helenira com “h”? 

 

 

A SRA. HELENALDA RESENDE DE SOUZA NAZARETH – É. Minha 

irmã. 

 

 

O SR. – O pessoal está pesquisando lá, está uma desordem lá. Esse aqui é da 

criminalística, manda com cópia Adriano, porque tem o diretor e manda com cópia para 

o Grella também. Ele está subordinado à Secretaria este instituto, né? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Manda para o Grella com 

cópia para o diretor, não é ao contrário? 

 

 

O SR. -  Você acha melhor inverter? 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não pode mandar com cópia para o secretário. 

Não pode mandar para o secretário com cópia para ele, pode mandar assim. Para o 

menor para com cópia para o maior. Não pode, se tu mandas para o maior, não pode 

mandar com cópia para o outro que está abaixo dele. Tem que ser assim mesmo. 
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COMISSÃO DA VERDADE 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

18/08/2014 

 

O SR. PRESIDENTE  - ADRIANO DIOGO – PT – A sessão da Comissão da 

Verdade sobre o capítulo da contribuição das empresas...  

Bom, deixa eu instalar e eu explico tudo direitinho. Vamos lá. Que número é? 

 

A SRA. – 134. (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, reunião conjunta com as Comissões da Verdade do 

ABC. 

Presentes a Comissão da Verdade de Diadema, a Comissão da Verdade de Santo 

André e a Associação dos Metalúrgicos... 

 

O SR. - Anistiados do ABC. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Anistiados do ABC. 

Essa é a sessão número 134 da Comissão da Verdade, cujo assunto a ser tratado 

é a contribuição das empresas ao regime militar, em particular no ABC. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas ela volta não é? 

 

O SR. – Volta. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então esta sessão, pela 

Comissão da Verdade Rubens Paiva, a mesa está constituída pela Amelinha Teles, pela 

Vivian Mendes e Adriano Diogo. 

Então eu vou passar a palavra para os companheiros do ABC, para que eles 

possam se identificar, a origem e a representação, para que nós possamos dar início aos 

trabalhos. 
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Essa sessão tem a presença da presidente da Comissão da Verdade de Diadema, 

a vereadora Lilian Cabrera. 

Então eu passo a palavra à vereadora e aos demais companheiros, para que falem 

o nome e a origem para que possamos dar inícios aos trabalhos. 

 

A SRA. LILIAN CABRERA – PT - Boa tarde aos componentes da Comissão 

da Verdade Rubens Paiva, cumprimentando inicialmente o deputado Adriano Diogo, 

que preside esta Comissão. 

Agradecemos à oportunidade de estarmos aqui hoje nesta conversa, que vai 

caminhar para que nós possamos traçar algumas diretrizes. 

Eu sou Lilian Cabrera, estou na presidência da Comissão da Verdade de 

Diadema juntamente com os companheiros da AMAA, que logo mais vão se identificar.  

Lembrando que também compõe a Comissão da Verdade de Diadema o Centro 

de Memória do ABC, na pessoa do Derly. 

 

O SR. MARCOS – Boa tarde à Mesa, quero também aqui cumprimentar o 

deputado Adriano Diogo e sua assessoria, meu nome é Marcos, faço parte da assessoria 

da vereadora Lilian Cabrera e ajudo, auxilio ela dos trabalhos da nossa Comissão, 

Comissão Municipal da Verdade de Diadema. 

 

A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Boa tarde a todos e todas.  

O meu nome é Sueli, eu sou assessora de imprensa do vereador José Montoro 

Filho, presidente da Comissão da Verdade de Santo André. Nessa condição de assessora 

eu estou aqui representando o vereador, também nós, enquanto Santo André, 

agradecemos a oportunidade. 

 

O SR. CLÁUDIO ROSA – Eu sou o Cláudio Rosa, sou ex-dirigente sindical 

cassado, da diretoria do companheiro Lula, membro da AMAA e participante da 

Comissão da Verdade de Diadema junto com a companheira Lilian e o companheiro 

Derly. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Boa tarde. 

Eu sou Augusto Portugal, sou ex-metalúrgico em São Bernardo do Campo e 

Diadema, sou membro da Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC e sou 
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pesquisador do Grupo de Memória Coletiva da Escola de Artes e Ciências Humanas da 

USP. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá. Então, qual é o 

objetivo dessa reunião? 

Nós estivemos no Rio de Janeiro, na Comissão Nacional da Verdade, Amelinha 

Teles, o Renan Quinalha e eu, conversando com o Pedro Dallari e demais integrantes lá 

da Comissão, para discutir o relatório final da Comissão Nacional da Verdade. É a 

nossa atribuição principal fazer o capítulo dos “Mortos e Desaparecidos” de São Paulo, 

ou em São Paulo, e discutimos também a possibilidade de assumirmos os mortos e 

desaparecidos do Araguaia. 

E nós sabemos que dos cerca de 500 brasileiros, mortos e desaparecidos 

políticos, se São Paulo não fizer, dificilmente outros estados, outras unidades da 

Federação o farão. 

E por que nós estamos insistindo tanto no contato com as Comissões do ABC? 

Nós gostaríamos de poder receber parte de um relatório do ABC, ou um resumo do 

relatório, pra ver que contribuições a gente pode... As Comissões do ABC podem enviar 

para a Comissão Nacional, porque os prazos deles são outros, eles querem a partir...de 

quando Amelinha, a partir de? Fim desse mês não é?...  

 

SRA. AMELINHA TELES - Initeligível. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - É eles pretendem começar 

a redigir já a minuta do relatório final. 

Nós sabemos que o maior... Ah! E muito tardiamente eles descobriram que tem 

um capítulo estratégico, que praticamente ninguém escreveu que é a participação das 

empresas não só no Golpe, mas na manutenção do Golpe.  

Como as empresas contribuíram, usufruíram, quais os empresários, quais as 

estruturas, enfim, eles descobriram tardiamente que isso existe. Então esta tentativa que 

nós estamos fazendo de nos aproximar do trabalho de vocês, das Comissões do ABC, é 

a tentativa do resgate, não só do trabalho do Grupo 13, que é a perseguição aos 

trabalhadores, mas principalmente o papel das empresas. 

Estamos tentando, em contato com os companheiros da Argentina, trazer para o 

Brasil a companheira Basualdo, da equipe de pesquisa do Horacio Verbitsky, pra ver se 
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através da metodologia lá utilizada a gente consegue aprofundar essa pesquisa. Se bem 

que os prazos lá são muito estreitos, muito espremidos, mas nós temos um pouco mais 

de tempo pra esse capítulo das empresas.  

A maior contribuição que nós conseguimos, documental, é desse filme-

documentário sobre a participação da multinacional Mercedes-Benz, agora chegou ao 

Brasil a cópia completa do filme, é um filme de longa metragem, de uma hora e meia, e 

um texto que foi publicado pela "Reuters”, no mundo todo e em várias línguas, que 

também está aqui e que nós vamos passar para o e-mail de vocês.  

Então, o objetivo desse contato, e agradeço sinceramente a vinda de vocês aqui para São 

Paulo na Comissão, é ver se com essa preciosidade, com essa importância, se nós 

poderíamos firmar um acordo da pesquisa, da participação das empresas do ABC em 

particular, e das empresas em geral no Estado de São Paulo o que aconteceu, o papel das 

empresas, né? 

Nós fizemos recentemente um trabalho sobre Cubatão, recuperamos a memória 

de Vila Socó, que é uma coisa importante, que tem o papel da Petrobras e do “pool” das 

empresas de Cubatão ficou muito evidenciado. 

Cubatão era uma área de segurança nacional, que mesmo com a 

redemocratização do país, com a eleição do Montoro, aquilo lá durou como área de 

segurança nacional até 1985. 

Então era uma coisa muito estranha, por exemplo, se no caso do incêndio, se não 

houvesse autorização da Petrobras, nem os bombeiros da polícia militar puderam 

intervir durante. Tanto é que vazou gasolina durante 11 horas e só com a chegada do 

pessoal da Petrobras é que pode intervir no caso. Aí já não dava mais tempo porque já 

tinha pegado, pego fogo em tudo. 

Então, o que nós queríamos discutir sem nenhuma relação hierárquica, 

hierárquica de... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – De importância. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  De importância a 

possibilidade, porque é o capítulo mais cru, é o capítulo que eles nem tinham se 

preparado e aí eles se deram conta como é que vai fazer o relatório da Comissão 

Nacional da Verdade sem o papel das empresas. 
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Então eles estão no nível quase que de desespero de ter deixado passar uma 

cosia que é de tal importância e principalmente no mundo moderno. Que hoje o papel 

das empresas cada mês na política está cada vez mais evidenciado. É essa contribuição. 

Não sei se vocês gostariam de ver um pouco mais, porque todos nós tínhamos só 

aquela versão bem resumida, era quase um trailer desse filme, eu não tenho problema 

nenhum.  

As companheiras... Gostaria até que elas usassem a palavra, elas têm que ir lá 

tocar o negócio dos perfis dos “Mortos e Desaparecidos”, porque nós estamos 

trabalhando aqui por produção, por hora, porque tem o prazo pra gente entregar. 

E aí eu vou tocar, vou ficar tranquilamente aqui, eu tenho tempo pra isso, que 

me organizei pra isso.  

Então eu quero dar uma passada de palavra pra Amelinha e pra Vivian e aí a 

gente vai tocando a vida. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Boa tarde. É um prazer encontrar aqui pessoas 

que eu não via há muito tempo, como a Sueli, conhecer a Lilian, o Portugal... 

Eu acho muito importante que... essa fase que nós estamos da Comissão. A 

Comissão tem um prazo, ela vai até dezembro, quer dizer que nós estamos aqui com três 

meses de trabalho, é muito, não é? 

E por outro lado, tudo o que foi falado durante esses dois anos, que foi aqui 

registrado, mas se não for sistematizado, colocado em relatório, isso não marca um 

momento assim de... Esse registro é importante, porque ele não vai... Eu acho que o 

relatório não vai ser uma conclusão da verdade e justiça, mas vai ser uma base para que 

essa luta continue em outro patamar, porque agora nós temos um relatório da Comissão 

Nacional da Verdade, é um relatório que serve de base, que é um documento oficial, o 

Estado viu até aqui. 

Então tudo o que a gente puder tentar, no sentido de canalizar pra Comissão 

Nacional, é importante. 

Nós, no nosso momento aqui eu acho que a Comissão da Verdade aqui de São 

Paulo, nós temos uma prioridade que são os “Mortos e Desaparecidos” políticos aqui de 

São Paulo, do Estado, que são um número de 168 casos, que é o que nós estamos agora 

finalizando os perfis para encaminhar para a Comissão Nacional da Verdade, por isso 

que nós estamos um pouco assim assoberbadas nesse momento, porque estamos com 

esse prazo, que é até o final de agosto, e hoje é dia 18 de agosto. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



6 
 

E nós temos as audiências temáticas que são fundamentais. Eu acho que não tem 

uma audiência temática que são... Que trata das questões das crianças, da infância 

abandonada, que nós demos o nome de "infância abandonada" que elas vão sair num 

livro à parte, porque... Como? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Infância roubada. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - É infância abandonada, infância roubada, 

infância clandestina, sequestrada, então essa, quer dizer, alguns temas nós vamos 

fazendo a parte. 

O próprio “Bagulhão”, não sei se vocês receberam, mas o “Bagulhão” é um 

documento dos presos políticos da época, é um documento importante porque ali os 

presos políticos, 35 presos políticos apontam 233 torturadores que eles... Que 

submeteram eles à tortura, então não é torturadores que você ouviu falar, aqueles ali eles 

estão colocando como a prova de que houve esses torturadores, esses 233, e a questão... 

E vários outros temas.  

Eu acho que alguma coisa em relação à participação dos empresários durante a 

ditadura, que foi apresentado aqui com muita ênfase aqui na Comissão, é o tal livro do 

Dops, das visitas do Dops, quer dizer, durante o funcionamento do Dops, que era um 

aparato, digamos assim, legal do DOI-CODI e demais serviços aí de repressão, tem uma 

lista, tem entrada e saída de representante da Fiesp e isso aí, a Fiesp a gente sabe que 

está ficando assim, muito evidente essa participação. Tem o filme do “Cidadão 

Boilesen” também, que deixa muito claro isso. 

Agora se a gente não tiver, não escrever isso, não colocar isso no papel de forma 

mais organizada, é pra agora. Nós perdemos uma oportunidade, porque a gente sabe que 

o Golpe, a ditadura veio para fortalecer inclusive o trabalho de exploração e das 

multinacionais, na época nós chamávamos de multinacionais principalmente, enfim, das 

empresas e tal. 

Então eu acho que é muito importante essa audiência, eu lamento que nós temos 

um trabalho agora para fazer, nós estamos finalizando esse momento aqui, que nós 

temos que entregar até 31 de agosto, então nós estamos assim, tentando... Como é que 

fala? Tentando conciliar tantas atividades, mas infelizmente nós não vamos poder 

participar. 
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Mas eu desejo assim, eu fico muito agradecida de vocês estarem aqui, junto aqui 

com o Adriano, que é o presidente da Comissão, e que tenham um... Cheguem a um 

bom resultado para o trabalho. 

Obrigada. 

(Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

Então vocês, as companheiras estão liberadas, dispensadas e se precisar ligar 

alguma coisa, só mais um pouquinho, libera a Amelinha. Fica mais um pouquinho 

comigo aqui, por favor. 

(Ininteligível.) 

Lógico. Fala só o seu nome.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Augusto Portugal. Eu não tenho claro qual é 

o objetivo, porque a gente foi chamado pra uma reunião e eu estou vendo que isso se 

converteu em uma audiência ou não, estou equivocado? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É uma reunião Portugal, 

uma reunião igual outra qualquer. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Como a Amelinha... É que eu não entendi, 

eu estou querendo entender, quando você falou audiência, a importância dessa 

audiência... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não, só pra...  

Vivian Mendes, assessora da Comissão da Verdade, é que pra gente poder 

registrar todas as reuniões com qualidade, a gente grava, transmite on-line, é um 

princípio da Comissão da Verdade Rubens Paiva fazer tudo da forma mais transparente 

possível.  

Então todas, mesmo as reuniões que a gente realiza, a gente faz a gravação pra 

poder ter a transcrição de todo o material e quem quiser participar on-line, não tiver 

condições de participar, tem condições de assistir pela internet. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Isso tem o nome de audiência? 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Isso. É uma forma só de formalizar, digamos 

assim, as reuniões e garantir que a gente não perca o trabalho. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Claro, claro. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Porque se não a gente faz reuniões e aí a gente 

não consegue fazer os encaminhamentos, é mais nesse sentido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E também porque tem um 

precedente que nos norteia o seguinte, a Nacional, quando começou, eram reuniões 

fechadas, ninguém tinha acesso, não tinha acesso à taquigrafia... 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Ao contrário desta Assembleia Legislativa 

na Comissão, que sempre teve reuniões públicas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Foi uma grande virtude. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, isso aí é o nosso 

maior patrimônio. Tá entendendo? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Sem dúvidas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É isso. 

Bom, então vamos lá. Eu quero só ver, aí depois... 

Pessoal, vocês gostariam de ver um pouco o início desse trabalho completo ou 

não há necessidade? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – É porque talvez, Adriano, eu falo em meu 

nome, claro, eu acho que a gente tem um tempo curto, está todo mundo atarefado e se a 

gente e concentrar no debate específico que você apresentou... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Porque inclusive a nossa Associação vai 

fazer um seminário, isso seria interessante, eventualmente, pra gente até projetar, mas 

talvez agora... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, é de domínio público. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Mas é minha opinião, é claro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não. Está bom. Estou 

consultando os companheiros. E o outro texto também, da agência “Reuters”, não há 

necessidade? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Qual? São três textos, eu já distribui pra 

todo mundo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele... 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – O da “Lista Negra”? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL - Olha, eu sou fonte desse texto aí... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei disso. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Eu já distribui para todo mundo, tanto em 

inglês, o resumo da “UOL”, e o completo, da própria “Reuters”, traduzido pro 

português. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Então tá bom. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Mas se vocês não receberam... 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



10 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o entendimento... Os 

companheiros receberam esses textos? Tudo bem não é? Então tá bom. 

Vivian tá.... Então tá, só vamos anotar os e-mails deles pra mandar pelo menos o 

filme. Os textos eu também te mando, Vivian. 

E pras outras Comissões, Ribeirão Pires. Ribeirão Pires, São Bernardo, são cinco 

Comissões lá no ABC, viu Vivian? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eles vão me passar o e-mail... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –Ribeirão, São Bernardo, 

Diadema, Santo André, Mauá. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – São Bernardo do Campo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E os companheiros lá do 

Derly, do Derly, do Cido Faria. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Não, não, não. São as comissões de São 

Bernardo, Diadema, Santo André, Mauá e Ribeirão Pires. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, cinco. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – E mais duas entidades, que tem o Centro em 

Diadema, que é o Centro de Memória do ABC e a Associação dos Metalúrgicos 

Anistiados do ABC. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então são esses sete 

pontos de referência. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Eu deixei de dar uma informação aqui, já 

que os companheiros não vieram, eu sou portador do pedido de desculpas do 

companheiro Zé Ferreira, e do assessor dele, Flávio Beloni, que não puderam vir hoje a 

reunião e pediram que eu transmitisse o pedido de desculpas pela ausência. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá. Então 

são... Como chama a associação lá do Cido Faria?  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Centro de Memória do ABC. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é sediado em Santo 

André então? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Isso, Santo André, exatamente e cujo 

companheiro Derly Carvalho, representa na Comissão da Verdade de Diadema e o 

Claudio Rosa, representa a AMAA na Comissão da Verdade de Diadema. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Viu Vivian, precisava ver 

aqui com a Casa de fazer a tradução integral desse vídeo, dos argentinos pra gente poder 

depois legendar. Já vê como está a tradução do livro do Cido Faria, aquele trabalho que 

a casa encomendou.  

E a gente precisa traduzir esse filme na íntegra. 

Bom, vamos lá. 

 

A SRA. LILIAN CABRERA – PT - Deputado, eu posso? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, vereadora. 

 

A SRA. LILIAN CABRERA – PT – Na verdade eu acho que essas 

informações, os textos, os filmes, eu acho que tem que ser um material de cabeceira 

nosso, para que a gente possa reproduzir e acho que levar para os companheiros que não 

tiveram a oportunidade de ver, então eu acho que informação desse tipo nunca é demais. 

Eu acho que agora nós tínhamos que, se você nos permitir, brevemente contar 

um pouquinho de como nós caminhamos com essa questão da urgência com as 

empresas e ver de que maneira nós possamos aqui caminhar para um encaminhamento. 

Na verdade, se vocês me permitirem, aqui a Comissão, eu vou introduzir um 

pouco de como foi a nossa última conversa, embora vocês, acho que todos já leram a 

ata, mas seria interessante pra que a gente pudesse de repente começar o debate a partir 
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daí e ver de que maneira nós possamos conciliar aqui esse objetivo, que eu acho que é 

um só, que é fazer desse trabalho e da consolidação dele o melhor possível. 

Lá em Diadema nós temos essa especificidade, que é a composição por parte da 

AMAA e por parte do Centro de Memória do ABC, que foi o que nos norteou durante 

todo o tempo na Comissão da Verdade, juntamente com os demais membros, composto 

pelo legislativo. 

Então na última reunião nós tomamos um encaminhamento dessa questão da 

audiência, da realização da audiência, tendo em vista dois fatores, um o período, nós 

começamos a ver um certo esvaziamento nas reuniões e uma dificuldade aumentada 

tendo em vista o período eleitoral e o aumento dos compromissos, talvez, dos 

companheiros, de alguns dos companheiros. E alguns dos companheiros que participam 

também trouxeram alguns assuntos para o debate, como por exemplo, a falta de 

propriedade, a falta de concretude nas ações das pessoas que tiveram envolvimento com 

as empresas. 

Tendo em vista isso, nós chegamos à proposta de adiar esse processo para o final 

do ano, mesmo sendo ponderadas algumas preocupações, no sentido de "olha, nós 

vamos perder o período, porque nós temos um período para encaminhar o documento". 

Então na verdade o Neto era o portador dessa proposta dizendo “Olha, se nós não 

tomarmos cuidado, vamos perder esse período e não vamos conseguir”, e por outro lado 

alguns dos companheiros, como exemplo, do Augusto Portugal, trazendo a ponderação 

de que a gente teria que tomar cuidado de não deixar, de não cair no vazio, que essas 

audiências teriam que ser realizadas baseadas em fatos concretos, que ele pode inclusive 

trazer e retomar essa proposta. 

Então eu entendo que aqui hoje é um momento onde você veio nos dizer um 

pouco da preocupação com essa parte da história, que é fator preponderante para a 

finalização dos trabalhos. 

Então eu proponho que o Augusto traga um pouco também dessa proposta. Dizer 

que o encaminhamento não foi por parte do Augusto, foi um encaminhamento coletivo, 

tendo em vista a dificuldade, e aí depois a Sueli também. Eu estou falando por mim, 

mas é importante que os companheiros se manifestem, com o cuidado de nós não 

fazermos uma audiência por fazer. 

Mas eu acho que nós estamos trazendo esse debate de novo aqui para a Mesa e, 

falo por mim, e estamos dispostos a conversar e ver que caminhos nós tomamos para 
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não perder de vista essa pauta importante, mas também não perder de vista as 

dificuldades apontadas aqui pelas Comissões do ABC. 

Então se vocês me permitirem, que eu pedi para o Augusto fazer uma fala. O 

Claudio Rosa que também tem uma atuação importantíssima nesse processo e a Sueli, 

que vem acompanhando todas as reuniões, desde o início delas, por Santo André. 

Obrigada. 

 

O SR. CLAUDIO ROSA – Aconteceu um fato no momento... 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANDO DIGO – PT – Claudio Rosa. 

 

O SR. CLAUDIO ROSA – Claudio Rosa, desculpa. 

Aconteceu um fato engraçado no decorrer das reuniões que nós tínhamos em 

São Bernardo, que é onde a gente reunia todas as Comissões da Verdade do ABC, que 

essa proposta chegou de repente e ela nos pegou assim, de surpresa também. 

E nós tínhamos um tipo de trabalho já direcionado, pensando exatamente 

naquela primeira parte, que era dos perseguidos, dos assassinados, das pessoas que 

tinham sofrido perseguições, que a gente sentiu na mão, deu pra perceber. 

Quando essa proposta chegou, ela nos pegou um pouco de surpresa e, por acaso, 

no primeiro dia que ela esteve lá, eu estava no médico, eu não estava presente. 

Quando eu fiquei sabendo eu achei meio estranho, eu falei "caramba, vai 

modificar todo o quadro, todo o panorama da discussão", mas aí eu entendi, você já 

alertou a gente aqui do que o que ocorreu, foi descoberto tardiamente que a Comissão 

percebeu que estava havendo uma lacuna muito grande, só que a gente não foi 

informado com essa ênfase, com essa informação. A gente foi informado que era um 

trabalho que as empresas tinham feito aquela lista e que por isso a gente tinha que 

coloca-las na parede, vamos dizer assim. 

Bom, num primeiro momento todo mundo causou essa estranheza, nós sentimos 

uma certa dificuldade e a gente percebeu o seguinte, que ao longo dos anos, nós temos 

visto, por exemplo, Djalma de Souza Bom, “A Mercedes contribuía com dois milhões, 

todos os anos...” Tem como provar? “Não, não tenho como provar”. 

Então a gente sentia uma fragilidade nessas acusações. 
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Na época que aconteceram esses fatos eu também era funcionário da Mercedes-

Benz, junto com o Djalma de Souza Bom e a gente, apesar de termos as informações, a 

gente não tinha nada que fosse palpável, que fosse provado naquele momento. 

Posteriormente o Neto, numa segunda reunião, conversando com a gente, disse 

que em alguns casos as pessoas foram encostadas na parede e acabaram abrindo o bico, 

acabaram falando “Olha, eu não, mas eu sei que foram feitas tais coisas.”. Mas do jeito 

que estava sendo preparada em São Bernardo pra que a gente da Comissão da Verdade 

do ABC chamasse as empresas estava sendo feita de maneira errônea, e a maneira 

errônea que estava era a seguinte, chama-los para depor, contar uma coisa que hoje 

praticamente as pessoas nem são as mesmas e a gente sentiu fragilidade nessa acusação. 

O que nós pretendemos, o que nós propusemos lá é que houvesse uma mudança 

de data e uma averiguação melhor, uma preparação melhor pra que a gente fizesse 

futuramente. 

E aí é claro que havia a questão das eleições, a questão política que agora nós 

estamos vivendo é um momento complicado, todos nós estamos em campanha ou 

diretamente ou indiretamente e eu tinha até proposto que seria depois das eleições, mas 

aí me alertaram o fato de que depois das eleições pode ser que o prazo já tenha sido 

terminado.  

Então eu estou colocando todos esses casos aqui Adriano, para que você perceba 

que do jeito que ela chegou pra gente, que ela chegou de maneira mal colocada como 

que dizendo assim, "tem que ser feito! Pronto e acabou", e não dava pra ser feito assim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tem mais um aspecto 

que é o seguinte, vamos tentar situar. 

A Comissão Nacional, ela teve várias fases políticas, várias faces, várias faces e 

várias fazes, ela sempre teve uma visão conservadora, conservadora. 

 

O SR. CLÁUDIO ROSA – Sim, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT -  E tem uma visão 

conservadora, só que esse conservadorismo não pode produzir um relatório - olha que 

eu estou gravando, hein! Eu estou gravando -, ela não pode produzir um relatório que 

seja um desastre. Desastre. 
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Agora, não que tenha aberto mão do conservadorismo, mas agora tem uma 

orientação, embora pragmática, mais política, que tem uma visão ampla. Ampla. 

No início, por exemplo, tinha dois fatores quase que impublicáveis, que era a 

participação de embaixadas estrangeiras e, pasmem senhores, a participação da Fiesp, 

participação da Fiesp! Tinha dois assuntos que eram praticamente...  

 

O SR. CLAUDIO ROSA – Tirado fora, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Fora. Vamos falar um 

português claro, a participação da Embaixada Americana e a participação da Fiesp. 

Essa visão foi se... 

 

O SR. CLAUDIO ROSA – Destruindo ao longo dos relatórios. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É! E depois da abertura 

dos livros de entrada do Dops e depois de várias coisas muito materializadas, da 

participação das empresas e dos empresários e principalmente de uma figura, de uma 

figura da República, principalmente, vou falar gravando do senhor Delfim Netto, que 

era um cara importantíssimo na articulação, no recolhimento, nas chamadas caixinhas e 

tal. 

O único documento material que tinha sobre isso era o Boilesen, a participação 

do Grupo Ultra, dos Vidigal, era o garoto, não é à toa que o rapaz, o comentarista, ficou 

dez anos fazendo aquele filme, dez anos! Aquilo é uma das coisas mais bem 

pesquisadas no Brasil, porém quando o Horacio Verbitsky publica na Argentina aquele 

enorme documento “Contas pendentes”, e a Argentina é muito parecida com a realidade 

da gente, talvez não tenha tido campo de concentração e essa coisa toda, veio pro 

mundo, o mundo inteiro falou, as empresas... Porque se falava das empresas antes do 

Golpe, preparação do Golpe, financiamento do Golpe, clima do Golpe, a mídia e aquele 

negócio do Rubens Paiva lá, o Ipes, o Ibad, a Panair do Brasil, como é que os militares e 

os gaúchos sequestraram a Panair do Brasil, fizeram a Varig, era tudo antes do Golpe e 

durante é como se nada tivesse acontecido.  

E aonde é que está o coração das empresas? 

O coração das empresas, que mais usufruíram, que mais participaram, que mais 

contribuíram está no ABC, que inclusive tem fábrica de armamento. Fábrica de 
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armamento. Que as fábricas ao longo do Vale do Paraíba e as empresas militares 

tiveram uma contribuição enorme não há dúvidas, mas lá no ABC tinha tudo. 

Então aí, a própria Comissão Nacional da Verdade, dentro do seu 

conservadorismo viu que aquele Grupo 13, porque se tem uma pessoa, eu também estou 

falando gravando com toda responsabilidade, se tem uma pessoa que leva a sério a 

Comissão Nacional da Verdade se chama Rosa Cardoso, essa eu sempre quis 

reverenciar, porque ela fez uma peregrinação pelo Brasil inteiro, mergulhou nessa 

questão das empresas e como ela é um polo meio descartado lá na Comissão, pelo 

menos desse trabalho o pessoal viu a possança e a magnitude. Você vê que agora eles 

estão correndo atrás do prejuízo, que estão ouvindo os militares, os torturadores num 

ritmo frenético de audiências pra, que é outro capítulo que estava ultra mal... Não que 

está bom, mas que estava ausente. 

Então tem dois capítulos que eles disseram o seguinte, olhando nos olhos de 

vocês, "se vocês não fizerem, ninguém o fará". Que é “Mortos e Desaparecidos” e “O 

papel das empresas” e não é porque também nós estamos querendo, assim, uma 

relevância pra ter os direitos autorais, não.  

Não! Nós também não sabemos fazer, nós não temos perna pra fazer, porque 

aqui, fora da Comissão Nacional, a única antena ligada que o Brasil tem pra procurar 

socorro, que é uma pequena Comissão militante, com uma estrutura desse tamanhinho, 

mas é uma comissão militante, não é uma comissão de notáveis, aqui vem gente do 

Brasil inteiro que não se vê atendido na porta da Nacional, vem bater aqui na porta, 

entendeu? Vem gente do Rio Grande do Sul, vem o pessoal lá de Foz do Iguaçu, vem 

gente do nordeste, veio aquela menina, Daniela Arbex, dos manicômios... Aqui todo 

dia, se a gente... Os militares punidos, aqui é uma porta de entrada.  

Então nós estamos nos dirigindo a vocês, não hierarquicamente, porque não 

existe hierarquia em pesquisa, trabalho, assim ó, vocês estão com o ouro na mão. Ouro 

na mão. 

Aqui, imagina vocês, os vereadores não estão em campanha, estão 

indiretamente, todo mundo está, aqui é campanha direto, é a nossa vida que está em 

jogo aqui. 

Então lá no ABC tem essa riqueza, porque além das Comissões da Verdade 

Municipais, tem essas duas estruturas importantes que é a Associação dos Metalúrgicos 

e o pessoal lá do Cido, do Derly, que são pessoas seriíssimas, não é? Então esse é o 

objetivo dessa troca. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



17 
 

Nós estivemos no Rio de Janeiro e o Pedro Dallari nos disse o seguinte 

“Precisamos ter um bom capítulo das empresas, que não é só das vítimas, é das 

empresas.” Por isso essa tentativa toda de fazer contato lá com o pessoal da Argentina, 

de trazer gente da Argentina para o Brasil, pra discutir a metodologia.  

Então é isso, com toda sinceridade, com toda transparência, não tem nenhuma... 

Nós estávamos tranquilos na nossa batidinha aqui, aí a Nacional encomendou, 

encomendou “Ó, se vocês não fizerem o capítulo das empresas, não tem quem o fará. 

Não tem quem o fará”. 

Porque tem coisa das multinacionais do ABC lá na Amazônia, tem Lúcio Flávio 

Pinto, tem um monte de coisa, que é os projetos, principalmente das montadoras, 

aquelas grandes fazendas, aqueles grandes projetos que as multinacionais montaram lá. 

Mas aí como é que vai trazer os caras da Amazônia? É uma complicação, não é? Então 

a tentativa seria... Porque eram poucos os polos industriais, Osasco, ABC, Cubatão e 

Belo Horizonte. 

 

O SR – São Paulo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, São Paulo, mas aquela 

velha estrutura metalúrgica. 

 

Comentário inaudível. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas não do ponto de vista 

dos trabalhadores, dos oprimidos, dos perseguidos, da estrutura do capital, do capital, do 

comando, não é? Lógico, São Paulo é a Fiesp. Uma coisa é a Fiesp outra são as 

montadoras, porque nem estavam dentro do mesmo capítulo. 

Então é mais ou menos isso e agora que chegou esse enorme documento da 

Mercedes, porque a Mercedes e a Ford, lá na Argentina, elas fizeram todas as 

barbaridades possíveis e imagináveis, mas nunca tinha tido uma coisa tão na cara assim, 

na cara. Que a fábrica da Mercedes era um campo de concentração. 

Então lógico que a Ford, fora das empresas alemãs que contribuíram com o 

Terceiro Reich, a Ford foi, das estrangeiras, a fábrica que mais contribuiu para o 

Terceiro Reich, a Ford era tão querida do Hitler quanto a Volkswagen, tanto é que não 
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tem um judeu no mundo que compre um carro Ford até hoje de tal trauma que tem da 

participação da Ford. 

A Ford, mesmo quando os americanos saíram da Alemanha, tanto é que a Ford é 

a única multinacional que mantém uma fábrica na Alemanha totalmente nacionalizada, 

a linha da Opel, é a grande a grande... Foi a grande... 

Agora aqui no Brasil, com o acordo Brasil – Alemanha, o Geisel, ele legalizou, 

ele comprou tudo, tudo, ele queria construir 37 usinas nucleares, todas as hidroelétricas 

foram equipadas com material alemão, pelas empresas alemãs, foi ele que trouxe, aí que 

veio a Siemens pro Brasil, ele trouxe. Os alemães tiveram uma preponderância enorme, 

enorme, enorme no acordo Brasil – Alemanha, no governo Geisel, e esse capítulo não 

está escrito, não está escrito, não está escrito. 

E o grande articulador, nós trouxemos Shigeaki Ueki aqui outro dia para falar do 

incêndio da Petrobras, ele nos humilhou, nos humilhou, ficou defendendo o Regime, as 

ações do Regime, mas pelo menos nós conseguimos trazer o cara aqui, foi horrível. 

Horrível. 

Ele ainda falou na maior cara dura “Eu articulei o leilão do pré-sal e eu discuto 

com o Cláudio, não é Cláudio Humberto, eu discuto com o Heitor de Aquino, a crise 

mundial, estou discutindo a questão da Ucrânia, como é que vai ficar o abastecimento 

de gás na Europa...”, veio aqui e falou em nome dos militares, não aliviou o Shigeaki 

Ueki. 

 Então eu estou falando pra vocês que é uma parte importante, que o mundo 

descobriu agora.  

É lógico, quando vai se discutir reforma política não se fala outra coisa, de quem 

financia as eleições no Brasil.  

São as mesmas 160 empresas que usufruíram do Golpe. 

Os mesmos bancos, as mesmas construtoras, as mesmas empreiteiras, as mesmas 

multinacionais, não é? Então eles continuam definindo o rumo do país. 

Agora, tem gente que acha que isso aí é confusão, é encrenca mexer com esses 

caras, mas felizmente o Brasil mudou. Você vê que a própria Comissão Nacional da 

Verdade que no início isso era um assunto proibido, perigoso, não se mexe, porque aí 

também apareceu à participação do governo francês, através do general Paul 

Aussaresses, depois veio o governo inglês, com a tecnologia da Scotland Yard, então 

não tem mais como fechar essa porta, essa porta está devidamente escancarada. 

Então é esse o objetivo, esse é o objetivo. Essa é a divisão de trabalho. 
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O SR. CLAUDIO ROSA – Adriano, na verdade... O Claudio Rosa que está 

voltando a falar. 

Na verdade a intenção da gente não é barrar o que estava sendo previsto, 

pretendido, mas sim fazer de uma maneira melhor, mais profissional. 

Do jeito que estava sendo colocado ia acontecer o que você acabou de falar, nós 

íamos ser humilhados lá, talvez até com a presença de pessoas que iam dizer assim “Eu 

não sei de nada, não trabalhei nessa época, nunca ouvi falar de alguma coisa assim” e 

nós temos dados diferentes, nós temos nomes de pessoas que participavam naquela 

época, que eram militares. 

Por exemplo, quem tomava conta da Mercedes não era nenhum alemão, era um 

brasileiro, general Queiroz, segundo alguns Adalberto Queiroz. 

Quem cuidava da segurança era major Saturnino Franco, esses nos combatiam lá 

dentro. 

No momento que a gente estava fazendo alguma coisa de atividade qualquer, a 

gente enfrentou eles várias vezes, e gente não vai deixar de enfrentá-los novamente, só 

que pretendemos fazer alguma coisa melhor, não do jeito que estava caindo de pára-

quedas como estava fazendo, que a gente vai sentir na carne uma derrota em cima do 

que estava sendo pretendido. Essa é a ideia da gente. 

 

A SRA LILIAN CABRERA – PT – Deixa eu só, se você me... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vereadora. 

 

A SRA. LILIAN CABRERA – PT – Se você me permitir só mais um instante. 

Eu acho que isso que o Claudio colocou é relevante é importante que a gente... 

Nós viemos até aqui hoje mesmo nesse intuito de traçar uma discussão e de ouvir a sua 

versão dos fatos, até porque tem uma questão que não nos resta dúvida, da diferença que 

a Comissão da Verdade presidida por você faz pra Comissão Nacional e da seriedade 

com que a gente vê que os trabalhos como vêm sendo tratados.    

Lá em Diadema, por exemplo, nós buscamos os depoimentos numa cronologia 

da história.  
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Então começamos com o Derly de Carvalho, que foi torturado, teve os irmãos 

assassinados, desaparecidos e depois que ouvimos os depoimentos com esse teor de 

informação nós passamos a ouvir os depoimentos dos sindicalistas.  

Então hoje, a maior parte dos depoimentos de Diadema, eu acho que tem esse 

caráter, das pessoas que sofreram algum tipo de tortura, tiveram de alguma maneira os 

seus direitos violados naquele período e nessa cronologia, nós, com o objetivo de 

traçarmos um trabalho da sustentação na pós-ditadura, que foi pelo movimento sindical, 

só que dentro desses depoimentos, por exemplo, as pessoas relatam fatos, por exemplo, 

você pega o Mariano Palma Villalta, que aparece na lista, ele fala um pouco de como foi 

o trato nesse período, das situações que ele vivenciou, mas nós, de repente não 

consigamos ter apontado pra uma ação mais concreta do ponto de vista da empresa. 

Então eu acho que depois dessa nossa conversa aqui hoje. Depois não, eu acho 

que hoje nós vamos ter que sair daqui, eu volto a dizer, com um encaminhamento que 

nos leve pra uma possibilidade de contribuição dentro desse contexto, que a gente 

possa, de repente, rever as nossas possibilidades.  

Então eu acho que o que nós precisamos aqui hoje, eu até sugiro, desculpa 

Augusto mais uma vez, que a gente ouça um pouquinho a Sueli, ouça o Augusto... 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – É que eu estava esperando e aí vocês dois 

falaram... 

 

A SRA. LILIAN CABRERA – PT – Não, tá. Então eu peço desculpas, mas eu 

senti necessidade de ponderar isso. Que nós consigamos aqui traçar uma proposta pra 

que a gente saia com um encaminhamento de como nós vamos fazer, em qual período 

considerando as ponderações que nós trouxemos do que vivenciamos até agora com 

esse coletivo. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Então Sueli. Sueli.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Sueli é da Comissão da Verdade de... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tchau, Ju. Oi, desculpa.  

Sueli. 
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A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Meu nome é Sueli. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sueli da Comissão da 

Verdade de Santo André. 

 

A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Como o companheiro 

Claudio já havia colocado, em nome do vereador Montorinho, a gente também pensou 

nessa possibilidade de contribuir, mas não nesse prazo exíguo que a gente tem, mesmo 

porque a Comissão da Verdade de Santo André já encerrou os trabalhos. Nós 

encerramos nossos trabalhos no dia 27 de junho. Então nós já temos concluído essa 

questão.  

E a gente teve uma reunião com você inclusive, lá em São Bernardo, que foi 

quando chegou essa proposta de fazer esse trabalho com as empresas. 

E aí eu levei para o vereador, ele não estava presente naquela data, mas depois 

nós nos reunimos, todas as Comissões da Verdade do ABC, e aí o encaminhamento que 

foi feito naquela época foi exatamente essa, de que, pra fazer essa questão da 

participação das empresas e pra gente não fazer de modo açodado, então seria melhor 

fazer depois. 

Não fazer nesse espaço exíguo, porque o trabalho não ia ser tão eficiente como o 

desejado e com a presteza necessária.  

Tanto é que foi criada essa Comissão da Verdade que une as cinco cidades que 

têm a Comissão que é informal, não é? Porque a formal é cada cidade... (Ininteligível.) 

É. Um colegiado, porque aí cada cidade, cada município formou a sua Comissão 

Municipal da Verdade, tanto é que tem em Diadema, Santo André, São Bernardo, Mauá 

e Ribeirão Pires.  

Agora, até o final do mês, São Bernardo encerra a questão das oitivas, Ribeirão 

vai... Mauá ainda vai encerrar também até o final desse mês ou comecinho do outro mês 

e Ribeirão está um pouco mais, digamos, atrasado, porque eles começaram também 

atrasados, eles começaram bem depois das outras que já estavam até em andamento. 

A posição do vereador é assim, nós não somos contrários a fazer esse trabalho 

referente às empresas, mas nesse prazo necessário ele acha que é impossível, inclusive 

já teve uma reunião entre todos os presidentes das Comissões da Verdade, que a Lilian 

já tocou nesse assunto também, e aí também esbarrou nessa questão dos prazos, seria 

consistente ou inconsistente, então pra se fazer uma coisa, tomando aqui a palavra do 
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Claudio, pra se fazer um trabalho mais bem feito, um trabalho consistente, um trabalho 

coerente com tudo que já foi feito nas Comissões da Verdade do ABC então  é 

necessário, seria um outro prazo. 

E agora eu já... Essa é a posição do vereador, que eu estou trazendo aqui em 

nome dele. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Posso falar? É Augusto Portugal, 

Associação dos Metalúrgicos Anistiados do ABC. 

Adriano, companheiro, até vou falar assim, apesar da formalidade, vou tomar a 

liberdade de falar até em nome dos 40 anos que eu o conheço, da admiração que eu 

tenho por você e do exemplo de publicização das atividades da Comissão que você 

preside aqui dá às outras atividades. 

Pra falar das suas preocupações, que no fundamental são as nossas, mas tentar 

expor o caminho que nós estamos adotando com as mesmas preocupações. É fato que 

a... E você colocou isso na primeira reunião do colegiado, lá em 16 de maio, que nós 

queremos debater, é importante debater o papel das empresas no Golpe, após o Golpe e 

o seu andamento durante o regime civil-militar. 

Os metalúrgicos do ABC, os trabalhadores químicos, enfim, a classe 

trabalhadora foi objeto da sanha da Ditadura e da cumplicidade da verdadeira parceria 

público-privada na repressão aos trabalhadores. 

E quando isso foi levado a esse colegiado, a questão de destacar, digamos assim, 

colocar em foco o papel das empresas, foi apresentado, a partir da conhecida “Lista 

Negra do ABC”, uma lista produzida pelo Dops em 1980 da greve dos metalúrgicos na 

cidade de Diadema. 

 

O SR – A central dos sindicatos. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Queria dizer que essa lista foi descoberta 

por nós, companheiro Luiz Soares da Cruz, o Lulinha, em 1996 e em 2007 eu a levei à 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça. É um documento público, mas o fato é 

que essa lista é mais conhecida do que estudada, tanto que a utilização mais adequada 

dela é feita pela nossa Associação, porque a lista demonstra uma evidência documental 

da perseguição, do aparato policial, aos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e 

Diadema em greve. 
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São 460 nomes distribuídos por 63 empresas, só que ela não traz nenhuma 

evidência em que as empresas participaram de sua confecção e eu tenho como 

demonstrar isso aí, no entanto ela é...  

Ela é sem sombra de dúvida e é utilizada em nossos processos de reparação, 

nossos AMAA ABC, como um processo de controle, vigilância e monitoramento dos 

trabalhadores pela polícia. Então é um documento que nós usamos.  

O meu processo de reparação, eu consto da “Lista Negra” pela empresa Rolls-

Royce e é uma evidência documental de que eu fui monitorado. Eu fui uma das 

lideranças da greve da Scania, quando eu trabalhei de 1976 a 1978, no entanto, 

companheiro Adriano, há várias evidências documentais e testemunhais, evidente, da 

colaboração das empresas com a repressão, só que isso exige ao nosso juízo um trabalho 

de investigação e pesquisa documental, testemunhal, maior do que existe até hoje. Isso 

eu até tenho evidências disso, mas é algo que nós temos que construir como uma 

estratégia, porque nós também não podemos correr o risco de nos fragilizar, de afirmar 

sem provas, é algo que nós temos que pensar. 

Então quando o companheiro fala da sua preocupação, desta lacuna grande, do 

Pedro Dallari, enfim, eu gostaria de lembrar que a proposta de um estudo de caso sobre 

a “Lista Negra” foi proposta por mim e pelo companheiro Lulinha numa reunião do GT 

Trabalhadores em fevereiro, tem a data aqui, 11 de fevereiro de 2014, quando então foi 

rejeitada pela sua direção, companheiro Sebastião Neto. Isso é tudo documentado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pela minha direção? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Pela sua direção do GT Trabalhadores, pelo 

senhor Sebastião Neto. 

Tudo isso está documentado, na medida em que logo após a constituição de um 

grupo de pesquisa do GT Trabalhadores, que até então não havia discriminado suas 

atividades, nós o formamos, eu era um dos pesquisadores, a companheira San 

Romanelli era assessora à época do GT para a atividade de pesquisas, mas por uma série 

de problemas isso acabou. 

Então já em fevereiro nós propúnhamos um estudo específico sobre a “Lista 

Negra” do ABC, isso não continuou. Então eu entendo que essa lacuna sobre as 

empresas, considerando que nós temos uma Comissão Nacional da Verdade e um GT 

Trabalhadores, seria o fórum mais adequado, suponho, para produzir provas e 
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evidências, já que está há mais de um ano, um ano e pouco trabalhando nessa direção 

com recursos, pesquisadores, etc., para produzir a partir de pesquisa documental, 

testemunhal, as provas do envolvimento das empresas com a repressão.  

Suponho que esta lacuna, então, deva ser preenchida pelo trabalho do GT 

Trabalhadores.  Não sei se isso ocorrerá. 

Da parte das Comissões da Verdade do ABC, eu acho que nós, nesse curto 

espaço de tempo, conseguimos de fato, e eu acho que o companheiro tem razão sobre a 

nossa contribuição, a que nós temos orgulho de fazer a história brasileira, nós vamos 

apresentar um relatório unificado a partir dos relatórios específicos de cada uma das 

cinco Comissões, mas nós vamos ter mais de 80 depoimentos dos quais seguramente 

60% são de sindicalistas e trabalhadores perseguidos, embora o alcance do tipo de 

perseguições tenha sido mais amplo. 

Nós tivemos perseguições a religiosos, parlamentares, nós tivemos graves 

violações dos direitos humanos, prisão, sequestro, tortura, morte, desaparecimento, e 

também tivemos perseguições a trabalhadores sindicalistas. 

Nós também temos uma ação constante junto a Comissão de Anistia do 

Ministério da Justiça, a nossa Associação.  

Então a nossa contribuição, específica do ABC com essas duas entidades e os 

nossos sindicatos, é a de que a gente faça antes do prazo e oferecendo à Comissão 

Nacional da Verdade um relatório substancial com o conjunto do relatório de cada 

Comissão da Verdade e uma análise sintética fazendo toda a história e a tipologia deste 

tipo de repressão que a ditadura exerceu no ABC, oferecendo testemunhos e provas 

documentais, onde elas existirem, desse envolvimento mais amplo. Porque nós vamos 

também ver as prisões, torturas, mortes, etc. e tal, então o relatório unificado e os cinco 

relatórios da Comissão da Verdade de cada cidade serão oferecidos de maneira 

conclusiva à Comissão Nacional da Verdade dentro do prazo adequado, quanto a isso 

não há dúvida, e aí serão ofertadas as informações que nós coletamos. Aí irão aparecer 

aquilo que nós temos de provas do envolvimento das empresas com a repressão. No 

entanto durante este processo de cinco reuniões deste colegiado informal foi 

amadurecendo, depois da presença do senhor Sebastião Neto, apresentando aquela  

proposta de fazer uma audiência pública em torno da “Lista Negra”, foi a partir de um 

esclarecimento que eu fiz por solicitação da companheira Lilian, da Comissão da 

Verdade de Diadema, eu fiz uma informação das informações que eu tenho até o 
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momento, sobre a fragilidade de se convocar as empresas a partir da “Lista Negra do 

ABC”.  

Então este foi o pano de fundo que levou ao amadurecimento de uma rejeição 

desta oferta, de fazer uma audiência pública convocando as empresas, por conta dos 

argumentos já explicados. 

Pra concluir, companheiro, eu diria que esta lacuna é uma lacuna que nós vamos 

preencher ao longo do tempo. 

A AMAA representa o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e a si mesma na 

Comissão da Verdade, Memória e Justiça da Central Única dos Trabalhadores, com a 

qual, na sexta-feira eu fui dialogar, companheiro Expedito Solaney presente, inclusive 

na primeira reunião.  

E na 14ª Plenária Nacional da CUT, acontecida semana passada, foi aprovado 

um título, o título 26 de 28 pontos, que tratam da questão verdade, memória, justiça, 

reparação e acesso à informação, que é um verdadeiro programa de trabalho para que 

nós continuemos, como é o desejo manifesto da companheira Lilian e de todos os que 

presidem as Comissões da Verdade das cidades do ABC em dar continuidade a este 

trabalho mesmo após a conclusão dos trabalhos das Comissões. Ou seja, usando uma 

figura de linguagem, nós estamos muito mais preocupados com uma maratona que nós 

temos que correr do que com uma corrida de 100 metros, ou seja, nós vamos dar conta 

de fazer a corrida de 100 metros e entregar a conclusão desses relatórios à Comissão 

Nacional da Verdade, mas nós estamos programando uma tarefa de mais longo prazo, 

com pesquisa, fundamentação, levantamento de documentação e testemunhos, para que 

a gente produza algo que não tem prazo de validade, como não tem prazo de validade a 

Comissão da Verdade da CUT, como não tem um prazo de validade a Lei 10.559, que 

norteia o trabalho da Associação dos Anistiados e a Comissão de Anistia, enfim, o 

envolvimento das empresas com a repressão que motivou centenas, vitimou centenas de 

milhares de trabalhadores é foco da nossa preocupação. 

Só que nós queremos fazer isso com planejamento, com pesquisa, sem 

açodamento, ainda mais sabendo que nós ofertamos essa possibilidade ao GT 

Trabalhadores e ela não foi levada em consideração. 

Então, companheiro Adriano, em nome de todo o tempo que a gente conhece e 

da dignidade da sua atuação com esse tema, como ex-preso político que é, como lutador 

e combatente que é, nós, que também partilhamos dos mesmos valores, entendemos que 

nós temos muito a fazer. 
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Todos nós queremos, do ponto de vista da responsabilidade social das empresas, 

da satisfação delas aos seus acionistas, do compromisso como a Volkswagen afirmou 

numa das matérias, do compromisso dela de esclarecer esses fatos, que a gente faça isso 

planejadamente e aí eu tenho certeza absoluta que você tem todas as Comissões da 

Verdade do ABC, mesmo após o seu término, as suas Associações esta militância ao 

seu lado, mas num trabalho onde nós tenhamos controle sobre os resultados, onde a 

gente não corra risco de colocar um trabalho que está nascendo em risco pela ausência 

de fatos mais documentados, de uma estratégia pensada e articulada conjuntamente, de 

negociações, enfim, um longo processo que leva tempo. 

Então é isso que eu acho que vale a pena observar. 

E pra concluir, mesmo antes da reunião, da 5ª reunião de 14 de julho, deste 

colegiado que tomou esta decisão, já havia manifestações do companheiro Derly, da 

companheira Lilian, do companheiro Montorinho, do companheiro Claudio Rosa, 

consolidadas em atas, que não concordavam muito com esse encaminhamento, não sei 

se a palavra é adequada, mais açodado, de querer colocar a “Lista Negra” como motivo 

de convocação das empresas, a gente acha que isso é muito sério pra se tomar uma 

medida sem planejamento, sem estratégia, sem negociação, sem investigação e 

pesquisa.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguém quer usar a 

palavra?  Bom, eu entendi o recado. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Só concluir. 

Além do mais, companheiro Adriano, e isso lhe diz respeito, porque você 

acompanha de perto, eu também estou pesquisando os companheiros petroleiros de 

Mauá, você teve a oportunidade de estar presente naquele ato em Mauá, você 

abrilhantou o ato, eu também fiz uma pesquisa, publiquei artigos, então nós estamos 

querendo conhecer o padrão de repressão e envolvimento das empresas em todo o ABC, 

a gente só conhece petroleiros de Mauá e metalúrgicos do ABC, mas nós vamos chegar 

lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu entendi perfeitamente, 

eu tenho bom ouvido, fui treinado para ouvir mais do que para falar, ainda bem que 
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Deus me deu dois ouvidos ao invés de... Então a minha principal característica é saber 

ouvir, não é? 

Eu nem vou fazer nenhum tipo de comentário porque é o seguinte, o relatório da 

Nacional ele vai ter uma repercussão enorme, uma repercussão enorme, vai ser o grande 

documento produzido por todos nós no Brasil. 

Eu achava que essa questão das empresas, se a gente pudesse colocar alguma 

coisa lá mais diferente do que foi pesquisado e publicado até hoje no Brasil, eu acho que 

era importante, mas eu já entendi. Já entendi. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – E esses 14 meses de trabalho do GT 

Trabalhadores, não produziu ainda? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não... vai produzir. Vai 

produzir. 

Primeiro Augusto, que eu acho que você deveria moderar um pouco a sua 

linguagem, me dizer que o GT dos 13 está submetido ao meu controle, minha 

orientação, que foi o que eu entendi. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Não foi afirmado em nenhum momento.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espere. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL - Sebastião Neto é o secretário executivo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, e ele é diretamente 

ligado à Nacional. Embora eu tenha uma relação política com ele aqui na Assembleia. 

Eu só quero dizer o seguinte, eu vou só fazer uma fala, até as meninas aqui estão 

desesperadas pra que eu vá tocar outras coisas, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. 

Quando foi publicado, quando o Natalini fez a pesquisa do Juscelino 

Kubitschek, essa pesquisa era pra ser feita por aqui, acabou indo parar lá e eles fizeram 

daquele jeito, com muita precariedade como toda comissão municipal tem muito pouca 

estrutura, pouca perícia e eles fizeram daquele jeito. 

A Nacional se precipitou e fez uma, uma operação que pegou muito mal, a deles 

muito mais periciada, a Nacional, mas gerou um fla x flu ruim e uma interpretação que 
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todo mundo está perplexo, por que não pode aprofundar melhor essa pesquisa sobre a 

morte do Juscelino? 

Eu acho que o capítulo das empresas, que não é o capítulo da perseguição aos 

trabalhadores, que isso também existe e veio pelas empresas, o papel das empresas é 

muito maior, é muito mais estrutural, é a estrutura da ditadura. É a outra versão do 

Golpe. Porque primeiro se falava em Golpe Militar, depois Civil-Militar, e finalmente 

tem um corte classista que é o golpe empresarial-civil-militar, que pôs as coisas, no 

ponto de vista teórico, nos devidos lugares. 

Então a minha única atenção, e o Horacio Verbitsky sempre fica me orientando 

nesse sentido, é por que nós não falamos do papel das empresas? Por que não 

falamos...? É uma tecla que ele vive batendo, chamando atenção. 

Eu acho que o ABC, aquele seminário produzido pelo Cido, pelo Derly, pelos 

companheiros, foi uma coisa... Uma das melhores coisas da Comissão, tanto é que nós 

estamos nos empenhando aqui, que teve a maior dificuldade para contratar, mas nós 

estamos fazendo do nosso jeito pra devolver aquele material aos companheiros, só acho 

que eles deviam ter feito mais na política, mais vinculada as Comissões, mas foi o jeito 

que eles contribuíram da forma mais honesta possível, por isso nós estamos 

valorizando. 

O que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que se a gente não colocar o capítulo 

das empresas, e nós aqui em São Paulo não temos a mínima condição, mínima 

condição, vai ficar um buraco, um buraco no relatório Nacional. E eu espero que esse 

buraco não seja lido como um cala-boca, cala-boca, um silenciamento intencional. Um 

silenciamento intencional, por quê? Porque essas empresas refizeram... Não, eu não vou 

fazer uma polêmica disso. 

As empresas refizeram as alianças, principalmente lá no ABC, essas alianças 

foram refeitas, e a minha maior preocupação, porque eu não fico olhando a política 

assim, esse contra esse, posição contra... Eu vejo a política por um ponto de vista muito 

maior.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Te dar uma informação... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como nós tomamos um 

cala-boca aqui no início para não mexer com a embaixada americana e não mexer com a 

Fiesp. 
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Quando o Ivan traduziu para o público o que era a participação da embaixada 

americana e nós tomamos um cala-boca federal e esse cala-boca diluiu, diluiu, foi 

revisto tal, ficou bom? Ficou de bom de tamanho?  

Outra coisa que o pessoal não queria no início, de jeito nenhum, era os “Mortos 

e Desaparecidos”, eram os terroristas, isso não pode entrar no relatório. Quem 

participou da luta armada não entra no relatório. 

E hoje mudou, tanto é que nos deram atribuição de fazer o capítulo, porque se o 

capítulo dos mortos e desaparecidos fosse feito sem ser em São Paulo poderia ter erros 

de abordagem e análise que depois do relatório publicado não ia ter como corrigir, 

entendeu? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Mas Adriano... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como aqui concentrava o 

maior acúmulo, o maior expertise, agora só pra você entender, Portugal. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – É que, talvez uma informação... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só vou falar uma frase. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Tá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu realmente preciso. 

Qual é o problema? Por que nós publicamos o “Bagulhão”? É um documento de 1975. 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por quê? Porque mudou o 

enfoque, mudou. O enfoque que nós tínhamos quando nós começamos a Comissão, 

todos nós, era o enfoque das vítimas, dos perseguidos, dos torturados.  Qual é o enfoque 

que o Brasil e o mundo têm hoje? 

É o enfoque de quem provocou essa barbaridade. Esse enfoque é novo no 

mundo, lógico, na Segunda Guerra eles pegaram um pouco isso, mas muita coisa foi 

deixada barato. 
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Os americanos não queriam esse enfoque, de jeito nenhum, que nunca se falasse 

do papel das empresas, só falasse das vítimas e tentassem algumas reparações. Isso 

sempre teve um consenso mundial que nesse assunto não se mexe.  

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Adriano, eu queria lhe dar uma informação 

que talvez lhe tranquilize. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Augusto Portugal, hã? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Nós... Todos, muitos dos nossos 

depoimentos, vou dar um exemplo dos depoimentos de São Bernardo. 

O companheiro Vicentinho, Vicente Paulo da Silva, Djalma Bom, meu 

depoimento, são vários os que apontam o envolvimento das empresas com a repressão. 

Este fato vai ser relado porque consta de vários depoimentos, companheiro Elias Stein, 

eu invoco o testemunho dos companheiros que presenciaram esses testemunhos e onde 

o papel das empresas com a repressão é relatado e vai ser colocado no relatório final de 

cada Comissão e no relatório unificado onde nós vamos dar destaque, porque essa é 

uma temática importante, não tenha dúvida, sua preocupação está contemplada. 

O que nós estamos falando é que, além disso, nós vamos construir um processo 

mais longo nesse sentido, não tenha dúvida. E nós temos consciência plena dessa 

preocupação, nós fomos objetos da sanha colaboracionista das empresas com a 

repressão e não tenha dúvida, nós temos total unidade em relação a isso. 

É o caminho que nós estamos vendo como chegar a ele. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lilian. 

 

A SRA. LILIAN CABRERA – PT – Só quero... Eu estou vendo, eu sei que 

seus compromissos também não devem estar fáceis, você tem que ir. 

Então uma questão é a seguinte, eu prezo muito essa coletividade, eu acho que 

nós chegamos nessa proposta numa ação coletiva, eu inclusive quero reconhecer que eu 

fui uma das pessoas que falei "não, tendo em vista essas informações nós vamos ter que 

adiar, não vamos dar conta" e reassumo, mas em contrapartida eu acho que a gente não 

tem como perder de vista essas informações que você trouxe. 
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Então eu acho que nós não podemos... Hoje nós não vamos conseguir, até 

porque eu acho que está faltando parte dos membros, parte significativa, mas eu queria 

caminhar aqui conosco na proposta de que nós fizéssemos uma reunião, fosse 

extraordinária, ou fosse na próxima segunda no fórum e que a gente pudesse traçar uma 

proposta, tendo em vista esse chamado. 

E assim, não dá pra desprezar também o que você trouxe de informação aqui 

nessa conversa que teve. Eu sei que o tempo é curto, não vamos conseguir de repente 

fazer do modo que nós queríamos, mas eu proponho aqui, pros membros que estão 

presentes, que a gente faça uma conversa com os demais, não temos representação de 

São Bernardo, não temos representação de Mauá, de Ribeirão Pires, não temos aqui a 

presença do Derly, que também é uma presença, um complemento importante, tão 

importante como a presença dos companheiros da AMAA, mas eu acho que essa 

conversa não pode ser esgotada agora. 

Eu acho que o deputado tem que traçar aí e cumprir a agenda e de repente que a 

gente consiga voltar, não sei se com você nos próximos dias, mas que a gente pudesse 

minimamente trazer uma proposta mais formatada, de um prazo que “Olha, o que nós 

conseguimos é isso, só que o prazo é esse", mas que a gente consiga formatar uma 

proposta pra não ficar esse vazio, porque eu acho que se a gente sair daqui com essa 

sensação, pra mim pelo menos vai ser uma sensação ruim, então que a gente consiga 

minimamente dizer “Olha, nós não conseguimos pra esse prazo, mas nós vamos 

conseguir rever”, fazer uma conversa, falar, chamar, enfim, que a gente consiga traçar 

aqui alguma proposta formatada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode. Pode. Pronto. Tá 

bom então assim? Vamos tentar? 

 

O SR. CLAUDIO ROSA – Na próxima segunda-feira... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor Claudio Rosa 

com a palavra. 

 

O SR. CLAUDIO ROSA – Na próxima segunda-feira nós temos uma reunião lá 

em São Bernardo e a gente tinha deixado sempre aberta, pra quando pudesse fazer 

alguma coisa, a gente faria. 
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Segunda-feira é um dia que possível ser feita essa reunião. Normalmente a gente 

faz ela às 14h, e pode ser uma data pra gente firmar e fechar esse pacote de trabalho que 

vem por aí. 

 

A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Sueli. Eu só queria fazer 

mais uma pergunta, o prazo continua sendo dia 31 de agosto? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eles vão, dia 31, já partir 

pra uma minuta do relatório da Nacional, por isso que o nosso povo está trabalhando dia 

e noite, agora esses são os prazos da Nacional para o relatório, então os prazos deles, 

como é que eu quero dizer, eles não trabalham em função dos prazos da gente, eles 

estabelecem... 

Por exemplo, nós formamos um compromisso com eles dos “Mortos e 

Desaparecidos” que até o dia 31 de agosto nós vamos entregar os nossos perfis. Isso aí é 

um compromisso, nós fechamos um acordo, um compromisso da entrega dos “Mortos e 

Desaparecidos”. 

 

O SR. – É, eu queria... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora eles vão... Eles têm 

os prazos deles. Nesse sentido Sueli, o que eu queria? Eu acho até que vocês deviam 

conversar com eles, diretamente, sem a nossa intermediação, porque não tem nenhuma 

relação hierárquica. 

 

O SR. – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, que eles precisam 

desse capítulo eles precisam. Como a gente tem praticamente contato diário com eles, 

porque a gente... A gente, nós somos assim, um prestador de serviços na Nacional, 

entendeu? Nós temos esse vínculo, nós temos esse compromisso, por isso que nós 

estamos conversando com vocês. 

Mas pode haver uma dilação de prazo pro papel das indústrias, mas que a 

Nacional precisa desse capítulo, precisa. 
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A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Obrigada. 

 

O SR AUGUSTO PORTUGAL – Eu só queria insistir numa informação Sueli, 

que o prazo de 31 de agosto diz respeito ao relatório da Comissão Nacional da Verdade 

baseado no trabalho dos 13 grupos de trabalho formados na Comissão Nacional da 

Verdade, então este é o prazo de todos os grupos de trabalho, do qual nós não estamos 

submetidos, inclusive a questão dos trabalhadores é o GT 13, que vai apresentar neste 

prazo as suas conclusões para a Comissão Nacional da Verdade. 

Nosso prazo é o prazo das Comissões da Verdade do ABC ofertando à Comissão 

Nacional da Verdade, cujo prazo de trabalho termina em dezembro e por isso nós 

definimos em outubro e novembro para concluir, fazer uma atividade pública, 

apresentar os resultados, mas porque o nosso prazo não está submetido ao prazo dos 

grupos de trabalho, é diferente, é um prazo diferente. 

 

A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Você fala do nosso 

coletivo? 

 

O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Não, do nosso coletivo que na verdade é o 

resultado das cinco Comissões da Verdade. Nós vamos entregar à Comissão Nacional 

da Verdade dentro de um prazo factível, como várias atividades no Brasil inteiro.  

Outra coisa é o trabalho dos GT’s: Gênero, Camponeses, GT Trabalhadores, 

Militares... São 13 grupos que têm esse prazo de 31 de agosto pra apresentar o seu 

resultado e a nossa Comissão da Verdade da CUT, que é representada pelo Solaney, que 

está no GT Trabalhadores, junto às demais centrais sindicais trabalhando com um pré-

relatório para apresentar à Comissão da Verdade em 31 de agosto. 

 

A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Eu tenho uma dúvida 

ainda. Com relação à Comissão Municipal da Verdade de Santo André, que já encerrou 

os trabalhos, já tem toda uma documentação, essa Comissão pode já encaminhar a cópia 

pra vocês e a cópia pra Brasília? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode. 

 

A SRA. SUELI AUXILIADORA DOS SANTOS – Obrigada. 
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O SR. AUGUSTO PORTUGAL – Pode, mas eu acho que a sugestão do 

Adriano é a mais importante, eu acho que, já que nós temos um colegiado e nós não 

temos uma relação hierárquica, que as cinco comissões façam um agendamento junto ao 

Pedro Dallari, que é o atual coordenador da Comissão, pra ter uma conversa diretamente 

com ele expondo isso e traçando planos, prazos, etc. É a sugestão que eu faço aqui, que 

é as cinco Comissões da Verdade do ABC, agendem uma conversa com o Pedro Dallari. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

Não havendo mais nada a tratar eu agradeço a presença dos companheiros e a 

colaboração, tá bom? Muito obrigado. A sessão está encerrada. 

 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

19/03/2014 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 117ª audiência pública, 19 de março. Hoje é 19 de 

março de 2014, plenário Dom Pedro. Está instalada a 117ª audiência pública da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 19 de março, 

plenário Dom Pedro, para oitiva de depoimentos dos casos Manuel José Nunes Mendes 

de Abreu, Eduardo Antônio da Fonseca, Antônio Sérgio de Matos. Formação da mesa: 

Amélia Teles e Suzana Lisboa.  

Bom, Amelinha, faz aí a introdução, por favor. Com a palavra, Amélia Teles. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Hoje, essa audiência vai tratar de três 

militantes que eram da ALN, Ação Libertadora Nacional, que é o Antônio Sérgio de 

Matos, Eduardo Antônio da Fonseca e o Manuel José Nunes Mendes de Abreu. Esses 

três militantes, eles, muito jovens, né? Eles atuavam aqui na cidade de São Paulo, um é 

de Portugal, o outro é de Belo Horizonte e o outro acho que é do Rio de Janeiro, né? O 

Antônio Sérgio de Matos. Mas, eles estavam aqui atuando e eles foram mortos numa 

emboscada, que ficou conhecida como a emboscada da rua João Moura.  

E a Suzana Lisboa, ela tanto foi militante da Aliança Libertadora Nacional, 

como também foi integrante da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos 

que pertence à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. E ela então 

vai relatar esses três casos para a nossa Comissão, para a Comissão Estadual da 

Verdade. Mas eu queria lembrar hoje... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Só dá uma rememorada do 

que foi a emboscada pra... a Suzana, a Suzana...tá? 
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A SR. AMELINHA TELES - Não, isso aí a Suzana vai colocar, porque isso aí 

é uma emboscada e até parece que tem a intervenção, tem o apoio de uma empresa que 

deixa lá um... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Um jipe, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Um carro. Não. Tem um jipe do Exército na 

rua João Moura, que o jipe do Exército foi usado como ''atração'' para os militantes, né? 

Os militantes acharam que podiam fazer o jipe, mas tem o grupo de policiais e agentes 

do DOI-CODI e eles estão escondidos dentro de uma espécie de um caminhão-baú de 

uma empresa, e eu acho que isso aí a Suzana vai explicar melhor.  

Eu só queria lembrar que hoje é dia 19 de março e é um dia de triste memória, 

não só pra cidade de São Paulo, como pra todo o Brasil. Nesse dia, 50 anos atrás, houve 

marchas com Deus pela família em diversas capitais do Brasil, pelo menos São Paulo e 

Belo Horizonte com certeza, acho que Rio de Janeiro foi um pouco depois, e essa 

marcha foi o prenúncio, digamos assim, foi a senha, para os golpistas darem um golpe 

no dia 31 de março de 1964, que a tragédia foi tão grande que até hoje nós estamos aqui 

tentando, investindo esforços no sentido de apurar os crimes cometidos pela ditadura 

militar. 

Então, hoje, a gente não pode deixar de lembrar desse dia 19 de março e eu, 

nesse dia, sempre lembro que eu estava em Belo Horizonte, eu era metalúrgica, eu 

trabalhava na Companhia Siderúrgica Mannesmann, lá no Barreiro de Baixo, que era 

uma bairro da periferia de Belo Horizonte. E nesse dia, como eu vi todo mundo 

chamando pra essa marcha, eu falei assim: ''Eu vou dar um jeito de faltar no meu 

trabalho, pra eu ir ver como é que vai ser essa marcha'', porque eu não acreditava no que 

eles eram capazes. Mas, eu vi com os meus olhos, né? Sou uma testemunha ocular desse 

fato. 

Eles realmente mobilizaram gente. Foi com o apoio da Igreja Católica, 

empresários, é... o Exército, claro! Mas a Igreja Católica que deu, digamos assim, a 

vestimenta, a roupagem, o cenário pra que essa manifestação que tinha quilômetros e 
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quilômetros de mulheres, parecesse inocente, né? Parecia uma manifestação, até um 

certo ponto, uma manifestação político-religiosa. Era muito mais política do que 

religiosa. Mas, tinha na frente, eu me lembro bem, tinham padres que se vestiam como 

padres, né? Que eles usavam uma roupa, né? Antigamente eles usavam um tipo de 

roupa muito característica da religião e eles iam, inclusive eles com... assim, jogando 

fumaça ali na frente. 

Mas contra a reforma agrária, contra o Jango, era contra o Jango. E as mulheres 

brancas, de classe média, ricas, estavam na frente. Mas o povão, eram mulheres negras, 

mulheres pobres, mulheres faveladas. Isso eu vi com..., assim, é o que me deu mais 

tristeza de ver que as mulheres estavam sendo enganadas, completamente enganadas 

com a intervenção dos golpistas, mas vestidos de defensores de Deus, e eram contra os 

comunistas, né? Porque ali faziam várias pregações contra o comunismo, contra os ateus 

e ali eles estavam com Deus e com a família, e os comunistas eram contra a família e 

eram ateus. Eles chamavam a atenção, quer dizer, tinha um conteúdo ideológico desse 

tamanho e o que que foi? Dez dias, onze dias, veio o golpe militar, então eu acho que o 

dia 19 de março a gente não pode esquecer.  

Dezenove de março de 1964, que tem 50 anos, não pode passar sem ser pelo 

menos mencionado aqui na Comissão da Verdade. Como é que se deu esse Golpe, né? 

Como é que se preparou esse Golpe, porque esse Golpe sempre está no ar, ameaçando, 

né? Agora nós estamos ouvindo aí falar de 22 de março e todo mundo... e o que que faz 

lembrar? Faz lembrar o 19 de março, né? Então eu queria lembrar desse momento, dessa 

situação, desse fato. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Suzana. Suzana Lisboa, 

vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Bom, bom dia a todos e todas mais uma vez. Fico 

grata de estar aqui e poder resgatar mais um pedaço da história dos que deram a vida 

pela liberdade neste país. 

A emboscada da rua João Moura, assim que ficou conhecida, aconteceu em 23 

de setembro de 1971.  
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Vou falar um pouco, primeiro, de quem foi cada um dos que ali morreram. 

Foram quatros pessoas que caíram na emboscada, três homens e uma mulher, e a mulher 

fugiu. Foi assassinada depois.  

Então, ali estavam Antônio Sérgio Matos, que é o carioca, nascido em 18 de 

fevereiro de 1948, filho de Armando Matos e Maria de Lourdes Pereira Matos. Ele 

estudava Direito na Universidade Federal do Rio de Janeiro quando iniciou a sua 

militância política no agrupamento chamado Movimento de Ação Revolucionária - 

MAR. Ele fazia parte da Associação de Auxílio aos Reclusos, que prestava assistência 

aos presos políticos. Em maio de 1969 ele colaborou com a fuga de presos políticos da 

penitenciária Lemos de Brito, no Rio de Janeiro, e a partir daí ele foi obrigado a ir pra 

clandestinidade porque ele foi identificado como tendo auxiliado nessa fuga. E aí, no 

final de 1970, ele se mudou para São Paulo e acabou virando dirigente regional da 

ALN. 

A dona Maria de Lourdes, mãe dele - conheci muito ela na nossa história e na 

sua tentativa de defesa e resgate do filho que ela dizia que era mãe de um herói, mas que 

ela não queria ser mãe de um herói morto, que tinha sido assassinado por um brasileiro 

como ele. Ela faleceu em 2004, ela tinha 82 anos. O Antônio Sérgio foi enterrado como 

indigente no cemitério Dom Bosco, em Perus, e quando a família soube, ele já tinha 

sido enterrado. Ele só foi retirado em 1975 e trasladado para o Rio de Janeiro e foi 

sepultado no sítio da família em Macaé. 

O Eduardo Antônio da Fonseca, nascido em fevereiro, dia 23 de fevereiro de 

1947, em Belo Horizonte, filho de Joaquim da Fonseca Júnior e Lucinda Miquelina 

Braga. Era casado com Walderez Nunes Fonseca, é uma companheira que foi depois 

presa política aqui e que hoje em dia mora em Goiás, em Goiânia. Ela é professora, já 

foi secretária de educação do Município, e aí eles foram casados. Depois que ele foi 

morto ela continuou aqui na militância e foi presa junto com o José Júlio de Araújo no 

dia 18 de agosto de 1972, aqui em São Paulo. O José Júlio foi assassinado sob torturas e 

a Walderez sobreviveu a tudo isso. 

Em 1968, o Eduardo Antônio da Fonseca era secundarista quando se ligou ao 

Partido Socialista Revolucionário Brasileiro. Esse grupo mineiro se desfez em 1969 e o 

Eduardo se filiou à Corrente de Minas Gerais. Depois, como a maior parte dos 

militantes da Corrente se integrou na ALN – Ação Libertadora Nacional, ele, no final 
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daquele ano, também se mudou para São Paulo integrado na Ação Libertadora 

Nacional. 

O Manuel José Nunes Mendes de Abreu, nascido em 1º de janeiro de 1949, em 

Rossio do Sul, Tejo, Portugal. Filho de José Pereira de Abreu e Dulce Souza Mendes de 

Abreu. Ele estudou engenharia na Politécnica da USP, onde se engajou no movimento 

estudantil e depois na militância clandestina.  

Essa é a história de cada um deles. E quem sobreviveu à emboscada foi Ana 

Maria Nacinovic Corrêa, que estava dentro do carro, chegou a se envolver no ocorrido, 

e é dela o relato que nós tivemos na época sobre o que realmente aconteceu. 

Os órgãos de Segurança montaram uma emboscada ali na rua João Moura, 

pegaram um jipe do Exército e botaram um soldado displicentemente parado, como se o 

jipe estivesse estragado, e em torno montaram uma grande emboscada. 

Outros militantes da ALN passaram por ali e chegaram a ver a emboscada. O 

Antônio Carlos Bicalho Lana foi um que comentou: ''Eu passei por ali e vi. Olha o que 

eles estão fazendo!'', que é bem esse período, que a gente até já comentou, de mudança 

nas ações dos órgãos de Segurança em São Paulo. Eles passaram a tentar atrair os 

militantes das organizações pra determinado tipo de ação e também passaram à política 

do seguimento e, eu acho, intensificar as infiltrações.  

O grupo em que estavam os quatro militantes da ALN resolveu atacar o jipe do 

Exército e dali retirar armas para a luta revolucionária e, assim que eles chegaram perto 

do veículo, eles foram alvos de um tremendo contingente e cerco que, por incrível que 

pareça, o grosso dos agentes saía de um carro baú, ali estacionado, da "Folha de São 

Paulo". Esse é um dos momentos em que há participação direta da empresa "Folha de 

São Paulo" no assassinato de militantes da ALN. Essa informação foi dada pela Ana 

Maria à direção da ALN e eu na época convivia aqui em São Paulo, vivia aqui e ouvia 

essa informação dos dirigentes da ALN, não da Ana Maria. Mas não há a mínima 

dúvida de que foi de dentro do carro baú da "Folha de São Paulo" que os agentes saíram 

pra matar os três militantes da ALN. 

A Ana Maria consegue fugir da confusão do cerco. Assim que ela vira a praça 

vinham vindo em direção à praça um número bem maior de agentes e ela grita: ''Moço, 
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moço, um tiroteio'', e consegue passar. Eles acabam não se dando conta que ela é que 

estava ali. 

Nos documentos do DOPS eles falam em cinco pessoas, em alguns, né? Mas, eu 

creio que é só uma forma de criar algum tipo de desinformação desnecessária. A Ana 

Maria foi executada, foi assassinada, depois, no dia 14 de junho de 1972, junto com 

outros militantes e dirigentes da ALN, aqui em São Paulo, ali na Mooca. 

A versão oficial era de que os três foram mortos no local tentando assaltar o jipe 

e, apesar das proporções dessa ação e desse tiroteio, com três mortos, não houve perícia 

de local, que é uma coisa extremamente estranha e significativa, porque quando não há 

perícia de local dificilmente as pessoas foram mortas na rua.  

Eu nunca consegui uma testemunha que tenha ficado até o fim, ou que tenha 

assistido ali na região esse tiroteio, que nos dissesse como foi. Porque, tão perto do 

IML, se realmente tivessem ficado os corpos ali no chão, eles não teriam demorado 

duas, três horas para serem levados para o IML sem que fosse feita a perícia de local. 

Então, quando nós começamos a examinar os casos pra apresentação pra Comissão 

Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, do governo federal, nós nos ativemos à 

situação concreta dos laudos que foram feitos na época e as fotos de cada um. Então as 

primeiras contradições surgiram nos próprios documentos oficiais. 

O Antônio Sérgio Manuel é..., foram encontrados mortos às 16 horas e o 

Eduardo Antônio da Fonseca às 15 horas, então, a gente já não sabe exatamente em que 

horário ocorreu esse tiroteio, porque essa informação eu não guardei do que foi dito na 

época pela Ana Maria. Então, que horas eles chegaram ali, como foi, infelizmente esse 

tipo de detalhe na época não ficou guardado. Pelo menos não por mim, não sei se algum 

outro militante da ALN, que possa estar assistindo, tenha talvez essa informação. 

Do corpo do Manuel José Mendes de Abreu, eu trouxe as fotos que nós 

resgatamos nos arquivos do IML e, tudo isso, o pouco que a gente pode ver, é 

identificado na foto. 

A foto do Manuel - não sei se tem como mostrar a foto dele morto depois –, 

não? As fotos estão aqui. 
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Bom, os laudos são extremamente sucintos, né? Praticamente sem nenhuma 

informação. O que é mais impressionante nesses laudos que foram feitos na época é 

exatamente a falta de informações, eles não descrevem... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Pede pra eles darem o close. 

Vivian, pega você e dá o close pra ele pegar a imagem, ele e o Danilo. Eu não tenho 

como apoiar aqui. Vê uma distância que eles consigam enxergar. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Atrás tem o nome de cada um. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA -  É, são os três. 

Todas as requisições de exames foram assinadas pelo delegado do DOPS, 

Alcides Cintra Bueno Filho, e os laudos são do Isaac Abramovitc e do Antônio 

Valentini e de tal forma eles não conseguem esclarecer. 

No laudo do Manuel José... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Eu acho que aí vai dar 

reflexo, viu? Tenta fazer um close bem feito, pra formar imagem, aí o Danilo também 

pega lá na dele. 

Isso! 

Ah, aí apoiar assim, né? Desculpe. 

Não põe em cima da mesa, porque aí vai aparecer o telefone, vai aparecer tudo. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Bom, o Manuel José, ele tem..., além de ter 

evidentes escoriações e marcas no rosto, nós só temos... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



8 
 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Eles chegaram a ser presos ou 

eles foram executados? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Nós não sabemos. Eu parto do princípio de que 

eles não morreram ali, primeiro porque não houve a perícia de local, pra um caso 

desses, acho muito estranho. Teria que ter perícia de local se eles foram assassinados em 

volta de um caminhão do Exército cometendo uma ação. Se eles foram realmente 

assaltar esse jipe e tivessem morrido no local, teria que ter tido perícia de local. 

Não houve perícia de local apesar dos corpos terem ficado de três a quatro horas 

ali, a 10 minutos do Instituto Médico Legal. Então, eu parto do princípio de que talvez 

eles não tenham morrido ali, até porque... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Aonde foi lá na João Moura? 

Em que altura? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Na altura da praça. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Lembra o nome da praça? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Ah, eu chamo de praça da João Moura. É na 

altura do número 2358. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Lá na Vila Madalena já, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É! 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, não é não! É pro lado de Sumaré, ali. 
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O SR. ADRIANO DIOGO – PT - É lá pra cima perto da... 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É Sumarezinho ali, né? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - A Benedito Calixto é a 

Lisboa. A João Moura, sabe lá onde é? É lá em direção à Vila Madalena, lá naquela 

praça enorme, lá onde mora o Paulo Caruso. Aquela praça enorme que é bem irregular. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - O Manuel, por exemplo, não tem tiros que 

poderiam ter ocasionado a morte dele imediata. Ele tem um tiro na mão, que é um tiro 

característico de defesa; quando você levanta a mão pra se defender. Então, esse orifício 

entra na face dorsal da mão direita e sai na face palmar. Ele leva um tiro assim, um tiro 

típico de defesa e que é considerado..., um tiro a curta distância, dessa forma, é um tiro 

de defesa. Ele tem um que entra nas costas e fratura a clavícula, que não provocaria 

morte imediata, a não ser que ele não tenha tido socorro, entendeu? Porque não pega 

nenhum órgão vital. Aparecem no laudo esses dois tiros e diversas escoriações no nariz, 

também é descrito no joelho direito, esquerdo, e a conclusão é que ele teria morrido por 

anemia aguda traumática. 

Não há descrição no laudo de trajeto interno dos tiros, ou qualquer tipo de 

descrição que possa evidenciar a causa da morte. Ou deixaram ele sangrando ali no 

chão, entendeu? Que dificilmente eu acredito que tenha acontecido, senão eles teriam 

feito a tal da perícia. 

E as equimoses que ele apresenta no rosto, elas, claramente, são lesões que 

foram produzidas em vida. Tem no queixo, na testa, essas lesões são características da 

produção em vida. Esse tiro que ele leva de cima para baixo assim, também pode ter 

sido, pelos meus poucos conhecimentos, já de ter olhado casos e laudos, que ele 

estivesse dominado e tenha recebido esse tiro. Então... 
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SR. - Tem saída? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - A saída, sai no hemitórax, do lado esquerdo. 

 

SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Tiro de revolver ou tiro de 

arma...  

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Ah, não. Isso não aparece. 

Bom, em todos esses três casos, da mesma forma como a gente solicitou 

anteriormente, nós gostaríamos que fossem encaminhado pela Comissão do Estado 

Rubens Paiva, para que fosse feita análise pericial pela Comissão Nacional da Verdade, 

de cada um deles, porque isso não foi feito na época em que nós apresentamos os casos 

para a Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos. Então, esse encaminhamento 

formal, apresentando as fotos e os laudos aos peritos da Comissão Nacional da Verdade 

para que eles produzam o laudo referente a cada um. 

No caso do Antônio Sérgio Matos, ele tem ferimentos lácero-contusos. Ele tem 

uma coisa que parece um gancho, eu não sei o que é aquilo. Ele tem uma coisa aqui, que 

vem do cabelo aqui, e que eu não sei o que significa aquilo. E ferimentos lácero-

contusos não são ferimentos feitos por arma de fogo, né? E eles, necessariamente, para 

serem produzidos, eles têm que ter a proximidade do agressor com a vítima. Também 

não sei de que forma eles podem ter sido feitos. Eles são descritos no laudo como dois 

ferimentos lácero-contusos na face anterior e lateral direita do pescoço, interessando até 

a traqueia. Não sei se ele chegou a ser socorrido, porque aquilo que tem aqui no pescoço 

e aquele negócio que bota na... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Na traqueia. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Na traqueia. Eu não sei o que é aquilo. A 

sensação é que é um gancho, entendeu? Eu muitas vezes olhei aquilo e me apavorei, e 
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me assustei, porque parecia um gancho, que tenham pendurado ele naquele gancho... eu 

não sei. Eu acho horrível aquele gancho ali. 

Ele tem outro tiro na perna direita e aí, esse sim, parece ser um tiro que poderia 

ter causado a morte. Um ferimento de entrada na face lateral direita do tórax, na altura 

do quinto espaço intercostal, que fraturou o sexto arco e provocou o ferimento lacerante 

no fígado e teve saída na região lombar direita. E tem outro ferimento também na 

panturrilha esquerda. Quer dizer, ele levou um tiro na perna para poder imobilizá-lo. 

Mas, não tem informações para poder imaginar como tenha sido, porque não tem a 

trajetória dos tiros, não tem a reconstituição interior, né? Não dá pra saber se ele foi 

executado, se ele foi morto no tiroteio, até porque, não mostra também se os tiros foram 

disparados à queima-roupa ou não. A foto mostra apenas o rosto e chama a atenção 

esses ferimentos lácero-contusos que não foram produzidos por arma de fogo. E tem 

também equimoses, né? Que são identificáveis como sinais de tortura. Tem no pescoço, 

na região mentoniana, na face interna do lábio, que foram provocados quando ele ainda 

estava vivo. 

O Eduardo Antônio da Fonseca aparece como morto uma hora antes dos outros. 

O laudo de necropsia descreve quatro tiros nos órgãos inferiores. Ele tem um ferimento 

no sulco glúteo esquerdo, que depois de fraturar o fêmur e provocar ferimento na artéria 

femoral, saiu no anteromedial, saiu na coxa esquerda, na parte medial da coxa esquerda. 

Ele tem escoriações que são mostradas - inclusive uma provocada por raspão de 

projétil de arma de fogo, mas que a gente não tem foto para ver, que é na fossa ilíaca -, 

tem um ferimento na perna esquerda e tem outro no glúteo direito que transfixou o rim e 

saiu na região lombar. Tem também contusão no terço superior da perna direita. 

Segundo, na época, as informações que a gente teve de análise rápida dos 

legistas, nenhum desses tiros poderia ter causado a morte imediata, a não ser que tenha 

havido realmente a omissão de socorro. Estranho, né? Ele teve dois tiros na região 

glútea e dois nas pernas. Então, esses disparos já imobilizaram, impedindo a fuga, ou 

ele foi retirado dali e foi levado para algum lugar, ou não se sabe. 

A diferença especificamente desse caso é que é o único que houve realmente 

uma emboscada em que os órgãos de segurança se prepararam para matar, eles se 

organizaram para matar. E fica mais estranho ainda saber que eles não tenham feito isso 

de forma contínua, realizando, por exemplo, a perícia de local, mostrando as armas nas 
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mãos de cada um dos militantes que foi assaltar. Porque era uma ação de guerrilha, né? 

Então, eles poderiam ter mostrado o detalhe de cada um deles. 

Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa que eu pudesse dizer. 

O que nós temos de documento é exatamente isso. Então os tiros, dados como de 

cima pra baixo alguns deles, os tiros de imobilização, o gesto característico de defesa, as 

lesões lácero-contusas que indicam alguma outra coisa. Aquele gancho, aquela coisa 

que tem ali no pescoço dele e que eu não sei do que se trata. Enfim, a natureza dos 

ferimentos, a demora inexplicável da chegada dos corpos no IML e com diferença de 

horários, ainda por cima; e isso também aliada à certeza de que muitos militantes 

feridos foram conduzidos para outros lugares e não para o hospital para ter atendimento 

médico, eles evidenciam que pode, de fato, ter ocorrido esse tiroteio. Se bem que eles 

nem chegaram a reagir. Segundo a Ana nos disse, eles nem tiveram tempo de se colocar 

dentro da ação. Mas, para mim, tenho fortes indícios de que um ou dois deles, pelo 

menos, permaneceram vivos, até a morte por um tempo que a gente não pode 

determinar, antes de morrer.  

Eu acho que, talvez esses laudos que sejam apresentados - é... não é um laudo 

que eles chamam, é análise pericial dessa documentação sobre a morte de cada um deles 

-, possa talvez nos trazer mais informações. Mas, em princípio, eram essas as 

informações que eu teria para colocar. 

 

O SR. DARCY PASSOS - O tiro que pega a femoral causa morte rapidamente. 

Até porque eu fiz a defesa, nomeado pelo juiz, num caso de moradores de rua do 

mercado. Quer dizer, uma facada na nádega é como esse tiro, pegou a femoral, esvazia 

como um pneu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Que é o caso do... 

 

O SR. DARCY PASSOS - Esse tiro na femoral, realmente ele pode provocar a 

morte rapidamente.  
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A SR. SUZANA LISBOA - Do Antônio da Fonseca, né? 

 

O SR. DARCY PASSOS - Agora, o lácero-contuso é uma pancada de um 

instrumento que não é cortante. Então, poderia ser uma faca mal afiada. Porque o 

contuso é contundente, é batida, e o lácero é porque não corta. Não é corto-contuso. Se 

fosse, por exemplo, uma faca afiada seria corto-contuso, ou seja, cortante. É algo não 

afiado que bate, e duas vezes, né? Degola. Não ouso falar faca, espada, baioneta. Algo 

tendendo a... na Colômbia tinha, no México também ininteligível. 

Então esse lácero-contuso realmente é um ferimento de índole mortal, é pra 

matar, é pra degolar. Até, quer dizer, pega do lado e vai até a traqueia, né? Porque aí 

cortou mais de um quarto do pescoço, lacerou. A batida não é que corta, a batida é que 

esmaga. Esmaga, lacera, pela batida. Um gancho... 

 

A SR. SUZANA LISBOA - Não, eu não sei o que é aquilo que aparece aqui. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Parece um gancho, mas é... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Cadê as fotos? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Deixa eu mostrar pra ele, aqui embaixo, se eu 

tenho uma foto maior. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Bom, mas isso não é objeção, é? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Dá uma olhadinha, doutor 

Darcy. 
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A SRA. AMELINHA TELES - E me parece que ele tem alguma coisa, algum 

gancho enfiado aí. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Tem alguma coisa no pescoço dele que vai até o 

cabelo assim, aqui. Tem alguma coisa ali no cabelo. De lupa eu olhei. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Um arame, né? Pode ser um cabo de aço, pode 

ser alguma coisa assim. Um cabo de aço, pode ser. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Ele entrou por aqui, assim? Um cabo de aço que 

entrou por aqui e saiu ali? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Bom, mas eu queria colocar uma questão - 

Amelinha Teles, Amelinha Teles, assessora da Comissão da Verdade, - eu queria 

colocar uma questão: se existe essa informação de que o caminhão-baú é da "Folha de 

São Paulo", e parece que a informação vai até além, né? Porque parece que eles estavam 

dentro do caminhão, os agentes do DOI-CODI, escondidos dentro do caminhão e depois 

é que eles - quando eles veem os militantes próximos -, é que eles vão agarrar os 

militantes. Então, eu acho que, pode não ter a perícia local - que aliás esse é o problema 

que tá colocado pra... não é só pra emboscada da João Moura, está colocada pra várias 

situações onde temos os militantes políticos mortos não temos essa perícia do local - 

mas não é caso de fazer um requerimento pra "Folha de São Paulo" e pedir 

informações?  

Porque é um veículo da "Folha de São Paulo", então, tem que se escrever para a 

"Folha de São Paulo", sabendo... porque aqui tem o endereço, é rua João Moura, 

número 2358, no dia 23 de setembro de 1971. Então, se informar com a "Folha de São 

Paulo" se estava lá o veículo. Esse veículo foi usado dessa forma? Vocês têm a perícia 

do local? Vocês fizeram boletim de ocorrência? Porque no mínimo esse veículo foi 

sequestrado pelos agentes e foi usado. Isso eu estou dizendo. Mas esse esclarecimento... 
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porque existe muita denúncia da participação das empresas no apoio direto à repressão 

política, à tortura. 

A "Folha de São Paulo"... sempre se levanta suspeita a respeito da "Folha de São 

Paulo". Então, é o momento dela vir esclarecer se ela fez isso ou não. Como é que foi 

em 1971? Porque ela tem seu histórico, né? Como é que ela atuava, o que ela fazia. 

Então, eu acho que aqui caberia. Eu e o Ivan, nós estivemos lá há mais de vinte anos. 

Nós estivemos nessa rua João Moura, nesse número, para saber o que tinha acontecido 

com esses três militantes da ALN. Mas, quando nós chegamos nesse local, ele mudou 

muito, mudou muito. Já não tinha mais a mesma... até parece que o número 2358, se 

não me engano, não existia mais, existia o... porque ali foram feitas casas maiores, acho 

que reuniram casas e fizeram casas maiores. 

Hoje ali é um lugar ocupado por uma classe média, de média a alta, né? Média 

alta. Não sei como que classifica isso. E nós tocamos a campainha nos lugares próximos 

e geralmente quem atende é uma pessoa que trabalha na casa, não é a proprietária da 

casa, e as perguntas que nós fizemos foram para a pessoa que trabalhava na casa. E ela 

ia lá dentro - porque eles tinham muito medo de abrir a porta pra gente, várias pessoas 

ali, ali não é hábito de atender assim, na porta -, e perguntava lá pra pessoa e a pessoa 

mandava dizer que não morava nessa ocasião. “Em 23 de setembro de 1971 eu não 

morava aqui, eu adquiri esse imóvel depois”. Nós não conseguimos achar ninguém que 

morava ali mais, ou houve uma mudança ali naquele espaço. Arquitetonicamente você 

vê que houve uma mudança, e deve ter havido também dos moradores, né? Ou 

morreram, ou, enfim, venderam. Nós não conseguimos nenhuma informação. Então é 

difícil, eu acredito que voltar lá pra ter informações não é possível. Mas... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT – Danilo, dá pra abrir... tem 

computador? Dá pra abrir no google pra gente por na tela esse local mais ou menos. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É João Moura  2358. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT – Você que mora lá do lado, 

por favor. 
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Não, não tem computador? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Fazer um ofício para a "Folha de São Paulo" e 

fazer essas perguntas, eu acho que pelo menos a gente busca chegar próximo à verdade, 

né? Porque tá sendo difícil chegar... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Uma boa ideia. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu acho importante fazer esse ofício pra "Folha 

de São Paulo" e também para o Segundo Exército, porque foi um jipe do Segundo 

Exército que foi assaltado teoricamente nessa data, ver se eles têm uma referência sobre 

este fato. Até porque foi uma ação programada e planejada para chegar ao fim que 

chegou, né? Uma emboscada, ela foi planejada detalhadamente a ponto de pegar um 

jipe do Exército, um soldado que deve ter sido escolhido a dedo para enfrentar esse 

momento, né? De estar ali sozinho aparentemente, e um caminhão da "Folha" tipo baú, 

entupido de agentes lá dentro. Fora o resto do cerco que devia estar montado. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Há um B.O.? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, nós nunca achamos nada que se referisse 

nem a... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, professor, 

doutor Darcy. 

 

O SR. DARCY PASSOS - O incidente com o jipe, pelas normas legais do 

Exército, deveria, no mínimo, ter provocado um inquérito militar, policial militar. Ou 
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seja, um jipe terá sido atacado, na versão existente. Isso deveria ter tido uma 

repercussão legal dentro do Exército. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - O Exército, pelo que eu sei... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Mas acho que não tem que 

mandar para o Segundo Exército, acho que tem que mandar para o gabinete do ministro. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É, pode ser. O gabinete do ministro que mande 

para o II Exército, é. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - É o ministro da Defesa, né? É. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - É, o Ministério da Defesa. É, 

o Amorim. Tem que mandar para o Amorim. Oficialmente.  

A localização? 

 

SRA. AMELINHA TELES - Aqui é o local, né? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT -  Deixa eu ver. É perto da 

praça Natingui, lá? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não tem mais o número 2358? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Mostra o 2351. 
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A SRA. AMELINHA TELES - É, o 2351 está muito próximo. É porque houve 

uma readequação. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO - Dá um giro na praça. Pega a João 

Moura e faz aquela rotatória. 

Mas aí, você falou que era praça, Amélia? Não tem praça. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, eu não falei em praça.  

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Era perto... Eu que falei que tinha uma praça ali 

perto. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Eu fui na rua mesmo, procurar esse número. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - É lá na Vila Madalena, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - É indo ali. É Vila Madalena. Rumo ou 

Sumarezinho ou Vila Madalena, não sei como chama aquele lado. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É numa praça ali perto, não sei que altura da 

praça. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Sei, e você está reconhecendo 

a casa aí? Tem uma escola aí como esse muro todo pintado. 
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A SRA. AMELINHA TELES - Não, foi tudo modificado. Eu me lembro, eu fui 

há mais de vinte anos. Mas, eu fui no número. Tanto que nós temos aqui marcado esse 

número. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Não, tá bom. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Esse número está nos documentos policiais, né? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - É, nós achamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - No laudo do IML. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Qual é esse número que você 

está com a setinha? Que número é, Dan? Por favor. Eu não enxergo. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - 2351.  

 

A SRA. AMELINHA TELES - É 2351, não é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Seria do outro lado. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Será que derrubaram a casa e 

já fizeram prédio?  

Agora e no IML? Esse caso eu até quero aprovar lá na Comissão de Direitos 

Humanos, entende? Porque lá oficializa mais. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



20 
 

Tudo o que é pedido de IML, coisa de São Paulo, pode aprovar lá na Comissão 

porque dá mais legalidade, dá mais força de obrigação de responder. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu não me lembro se essas fotos são do IML ou 

se são do arquivo do DOPS, porque com a abertura da Vala de Perus, em 1990, depois 

nós conseguimos entrar nos arquivos do IML, quando a gente na época fez um... lacrou 

as portas do IML, porque eles estavam tentando destruir os arquivos, então, nós tivemos 

um tempo de conseguir pesquisar ali, então, algumas fotos nós achamos ali, outras nós 

achamos nos arquivos do DOPS. Eu não lembro mais se essas fotos são do IML ou do 

DOPS. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Tá. Então, viu Thaís e Vivian, 

e o Renan não está aí: tudo que for de IML, tanto aquele grandão que a gente pediu 

todos os arquivos, como dos casos específicos, aprovamos aqui, mas aqui não gera 

repercussão legal. Eles não têm obrigação, eles não levam isso aqui como comissão 

permanente. Mas, aprovando lá na Comissão de Direitos Humanos o mesmo 

requerimento, eles têm a obrigação de responder. Tem prazo, dá pra diligenciar, 

entendeu? Então, como nós vamos fazer, além de fazer o “geralzão”, vamos fazer o caso 

a caso. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Para a Perícia Técnica e para o Instituto Médico 

Legal. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Isso. Entendeu? Para a Perícia 

Técnica e para o Instituto Médico Legal. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - O geral já foi encaminhado ontem. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - O geral já foi. 
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O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - É, mais eu quero aprovar na 

Comissão de Direitos Humanos. Essa semana não vai ter Comissão de Direitos 

Humanos, na outra vai ter. Então tudo o que é caso específico, aprova caso a caso, 

requerimento a requerimento. Aí aprovando lá gera documento, eles têm obrigação de 

dar uma satisfação. E aí a gente pode marcar uma audiência lá no gabinete e levar esses 

pedidos em mãos, tá? Então, vamos pegar todos esses casos dessa semana, vamos pegar 

e vamos transformar em requerimento.  

E tem que mandar para o Ministério do Exército, sem prejuízo de mandar para o 

Segundo Exército, né? Mas mandando para o ministro da Defesa. 

Agora, precisava ir lá, no Arquivo também, né? Pegar esses casos. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Qual arquivo? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Esse Arquivo do Estado. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - O Arquivo do Estado, o quê? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Que é o arquivo do DOPS que 

tá guardado. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Ah, os arquivos do DOPS, a gente, em princípio, 

já...  

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Tudo o que tinha já pegou? 
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A SRA. SUZANA LISBOA - Em princípio, o que tinha no arquivo do DOPS, 

que a gente conseguiu ver, pegou. Sobre esses casos especificamente: o Eduardo 

Antônio da Fonseca e o Antônio Sérgio Matos, o arquivo do DOPS enviou, a pedido da 

Comissão, os documentos que teve. Eu examinei esses documentos. Mas, por exemplo, 

as fotos deles mortos não fizeram parte do que o arquivo do DOPS enviou para a 

Comissão Rubens Paiva. O que vieram foram extratos de depoimentos, documentos, 

tem os laudos, tem o atestado de... a certidão de óbito, mas as fotos deles mortos o 

arquivo do DOPS não mandou. Porque essa é uma solicitação que deveria ter vindo 

junto, né? Porque essas fotos existem no arquivo do DOPS, com certeza. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Mas não adianta. Lá no 

arquivo do DOPS, tem que ir lá. O que pede eles mandam muito mal. Tem que ir lá, 

sentar, pesquisar. Tem autorização pra isso. 

E tem que fazer também o pedido para a Nacional periciar nos mesmos moldes 

que foi feito a pedido da Iara Xavier. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Do Alex, do Iuri e do Arnaldo. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Do Alex e do Arnaldo. 

Ontem ela postou na internet uma notícia que o DNA foi compatível. Que o 

DNA foi reconhecido. Que foi financiado pelo Ministério dos Direitos Humanos. Então, 

isso é importante: oficiar a Nacional. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Eu queria fazer um esclarecimento sobre as 

fotos. Em relação às fotos, a origem delas é o Instituto Médico Legal. O Instituto 

Médico Legal recebe uma requisição de um delegado de polícia, não sei se é esse 

Alcides Cintra Bueno Filho, que já morreu. Ele já morreu, mas ele é quem encaminha e 

logo colocam um ''T'' de terrorista e ''FF'', que é fichado e fotografado. Nós custamos a 

entender o que que era, mas era fichado e fotografado.  
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Mas lá, no Instituto Médico Legal, foram raríssimas as fotos que nós 

encontramos. Nós não encontramos fotos lá. Na época em que nós fizemos a pesquisa, 

foi nos anos de 1990 e 1991. Quando nós, em 1992, entramos nos arquivos que eram 

Arquivo Público, que eram os arquivos do DOPS, nós encontramos essas fotos. 

Essas fotos todas fomos nós que fizemos, nós fizemos inclusive uma a uma com 

uma máquina fotográfica que nós pedimos na época. Quem era - é até interessante -, 

quem era o diretor do Arquivo Público era o Fernando Casadei, que tinha sido militante 

político e tinha sido preso político. E ele autorizou que a gente fizesse essas fotos. 

Então, toda a foto que tem aí do Antônio Sérgio, do Manuel, é uma foto que nós 

fizemos e nós é que vamos reproduzir essa foto. 

Nós compramos nessa época, era ainda filme, não era digital, era filme e papel, 

nós que compramos e ele autorizou. E foi sorte que era ele que era o diretor e depois era 

outro, que era ininteligível, que era o nome desse outro também que autorizava a gente a 

fazer essas fotos.  

Hoje, nem a gente solicitando em nome da Comissão da Verdade - não é mais a 

Comissão de Familiares, porque a Comissão de Familiares sempre foi muito mal tratada 

em todos os espaços - e como nós não somos uma instituição e tão institucionalizada 

como a Comissão da Verdade, a gente... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Faz como Comissão da 

Verdade. Por que ela faz essa comparação? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, estou dizendo porque a Comissão da 

Verdade é da Assembleia, ela é institucionalizada e não conseguiu. Nós pedimos. 

Porque toda essa documentação foi solicitada para a diretoria do Arquivo Público 

Estadual de São Paulo. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Então, eu concordo com você. 

Só queria dizer o seguinte: o que que eu estou aprendendo a duras penas? Que mesmo a 

gente pedindo pela Comissão da Verdade não gera documento. O que gera documento  
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aqui na Assembleia, que eles levam a sério lá na secretaria e no governo, é o que é 

aprovado pelas comissões permanentes, entendeu? Então, tudo o que a gente aprova 

aqui, se aprovar na Comissão de Direitos Humanos, gera repercussão. Entendeu? Gera 

documento, aí tramita. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Vamos pedir pela Comissão e vamos ver se a 

gente tem essa documentação. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Tudo o que aprova de 

requerimento de órgãos estaduais, seja do Arquivo, Secretaria de Segurança, Instituto de 

Criminalística... aprovando na Comissão gera documento, entendeu? 

Então, eu acho que a gente tem que tomar esse cuidado aqui, porque tem tempo, 

tem tempo. Eu acho que a gente deveria até fazer uma audiência da Comissão sobre esse 

assunto - trazer o Instituto Médico Legal, IC, toda essa área de criminalística e Arquivo 

do Estado, tudo -, fazer uma audiência e até ver se a secretária de Justiça vem, chamar 

toda a assessoria do gabinete do secretário, fazer uma audiência específica sobre a 

documentação pericial, criminalística. 

Em relação à Nacional, eu acho que a gente também deve agir assim: pericial. 

Fazer uma consulta pra Nacional: baseado na experiência que houve, e que foi boa, da 

família Xavier Pereira, temos os seguintes casos; a Nacional vai periciar tais e tais casos 

em São Paulo? Fazer uma consulta por escrito.  

E a última coisa que eu queria falar - já te dou a palavra, Suzana -, esse negócio 

que a Amelinha está sugerindo, eu acho que é um bom precedente, de a gente mandar 

para direção da "Folha", oficial... quer dizer, esse é talvez o caso mais rumoroso. Mas 

coisa de "Folha de São Paulo", de veículo - lógico que eles podem alegar que a frota era 

terceirizada, que o veículo poderia ter sido roubado, como aquele Puma do Riocentro 

foi roubado em São Paulo e ele apareceu no Rio -, mas eu acho legal fazer essa 

provocação. 

Porque - eu nunca uso esse tipo de recurso -, no caso da minha prisão, o carro 

que estava na porta da minha casa era um carro-baú da "Folha de São Paulo", que ficou 
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consertando eixo uma semana num borracheiro na porta do meu apartamento, por 

exemplo. É verdade isso, isso foi dois anos depois. Isso aí foi em 1971. 

Então, era muito corriqueiro ter carro da "Folha", ou seja, naquela época eles 

usavam pequenos veículos pra transportar jornalista e o carro-baú pra distribuir, então 

era muito frequente ter carro da "Folha" envolvido em problemas de prisão, de 

assassinatos, era usual. Então, acho que é uma boa provocação.  

Porque eu acho que devia mandar tanto para o setor de jornalismo da "Folha", 

por exemplo, pra coluna da Mônica, que diz que gosta de cobrir Comissão da Verdade - 

manda para a coluna da "Folha", ou para o Ombudsman, pra Ombudsman, oficial: 

“Estamos mandando para a direção da 'Folha de São Paulo', para esclarecer de vez esse 

negócio. No caso dessa ocorrência, que ocorreu na rua João Moura, no dia tal, tal, tal... 

os relatos da época dizem que foi um carro da 'Folha'”. Então, manda para a "Folha" e 

pronto, vamos limpar esse negócio. “O que a 'Folha' tem a dizer? O veículo foi 

roubado? A ação ocorreu à revelia da direção do jornal? Ou foi uma coisa... como é que 

é esse negócio? Esclareça”. Acho que é legal, porque gera documento, entendeu? E 

pode aprovar na Comissão de Direitos Humanos, também. O que aprova aqui, aprova na 

Comissão. 

Agora eu insisto. Esse negócio de Instituto de Criminalística, tal, eu acho que 

deveria fazer uma audiência oficial da Comissão da Verdade, junto com a Comissão de 

Direitos Humanos da Assembleia, para ter... Porque todo dia, viu Amelinha? Todo dia 

essa meninada mais jovem, que mexe com genocídio e tal, fala assim: “Por que que 

vocês não conseguem os atestados de óbito das chacinas, dessa mortandade mais 

recente?” Todo dia perguntam e eu me sinto ridículo, um imbecil de não saber. 

Porque, quando a Rose Nogueira fez aquele trabalho com o CRM, dos Crimes de 

Maio, ataques às bases do PCC e aquela coisa toda, eles fizeram um levantamento 

enorme no IML e atestado de óbito a ouvidoria da Polícia tinha alguma coisa, mas é 

uma coisa que não aparece até hoje, os tais atestados de óbito da resistência seguida de 

morte. Então, acho que se a gente fizesse audiências, fizesse uma imersão nesse 

negócio, audiência e tal, não do presente porque abriria uma chave de investigação 

interminável, mas pegar esse período. 

Esse negócio que a Amelinha fala: “Fomos lá na escola de polícia, vimos os 

arquivos, estavam jogados, mas só permitiram que a gente visse naquele dia...”, fazer 
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disso um mantra e aprofundar, porque eu acho que seria uma boa contribuição que a 

gente poderia dar, entendeu? Documental. Trazer o pessoal do Arquivo. Bom, então, 

conclua Suzana, fique à vontade. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Eu queria falar três coisas: em relação à "Folha", 

acho que seria importante que nesse ofício constasse não só um pedido de informações, 

mas o que eles têm de registro nos seus arquivos fotográficos, sobre este fato, se eles 

têm registros deste episódio.  

Outra coisa que eu acho que é importante esclarecer é que, desde o ano passado, 

nós fizemos - nós não fizemos por escrito, mas nós fizemos numa audiência com a 

Comissão da Verdade - uma solicitação de que todos os casos que nós temos fotos e 

documentos sobre a morte fossem submetidos à análise pericial dos legistas que lá se 

encontram. Na época, inclusive, era coordenador o Paulo Sérgio Pinheiro. Ele foi à 

Porto Alegre numa audiência da Comissão e eu fiz esse pedido oficial, porque estavam 

aguardando Celso Nenevê, o Mauro Yared e o Pedro, que são os peritos da Polícia Civil 

de Brasília que estão lotados ali na Comissão Nacional. Eles só foram pra lá acho que 

no começo desse ano. Demorou um ano pra que esses pedidos fossem realmente 

encaminhados e só foram encaminhados, eu creio, iniciou o encaminhamento muito 

tempo depois, quando a Rosa Cardoso foi coordenadora da Comissão. Até então isso 

não tinha sido feito, mas nós queremos, no mínimo, que a Comissão da Verdade nos 

apresente para todos os casos uma análise pericial, porque aí ela vai além do que nós 

fomos. 

Quando nós... Esse tipo de informação que nós temos hoje sobre os casos e que 

deram origem à aprovação na Comissão Especial dos Mortos e Desaparecidos Políticos, 

é porque o ônus da prova é nosso. Nós tivemos que montar os processos e mostrar à 

Comissão Especial que aquelas pessoas estavam enquadradas dentre os ditames da lei 

9.140, ou seja, que foram mortas em dependências policiais ou assemelhadas e aí se 

configurava o cerco também, quando a gente conseguiu mostrar. Então, tem que ser 

reforçado. Agora, independente que a Comissão faça, eu acho que tem que fazer, 

encaminhar um a um esses pedidos. Nós já fizemos, não sei como é que eles vão 

conseguir cumprir, porque essa não é uma tarefa simples, ela é uma tarefa demorada. 
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Outra coisa que eu acho que é importante resgatar um pouco, sempre, é a 

história da cadeia de desaparecimento dos corpos e de montagem das versões oficiais, 

que teve no Instituto Médico Legal a sua fonte maior de colaboração. Quando nós 

entramos no Instituto Médico Legal, lá em 1991, existia um arquivo de fotos. Aí, cada 

laudo, cada pessoa, tem um número e por esse número você identifica todos os 

documentos. Então, pela data e pelo número, aí “nos nossos”, como a gente chamava, 

no arquivo de negativos estava lá escrito “negativo entregue para o DOPS”. Então, nem 

ao menos os negativos feitos, a maior parte das fotos feitas pelo Instituto Médico Legal, 

permaneceram nos seus arquivos. Elas foram parar nos arquivos do Romeu Tuma e 

alguns ele deixou pra gente ver, outros ele levou junto com ele, outras informações... 

 

A SRA. THAIS BARRETO - Quando foi mesmo que você foi? Em que ano 

que você foi? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Em 1983. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Que nós entramos nos arquivos do DOPS? Foi 

em 1991. A Vala de Perus abriu em... 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Logo depois que abriu a vala foi criada, 15 dias 

depois, a CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito, que era presidida pelo Júlio 

Caligiuri, nós conversamos com ele lá dentro, falamos: “Para fazer a CPI tem que ter 

aberto esse arquivo”, e ele e a Luiza Erundina, foi todo aquele movimento... enfim, tem 

toda uma história ali que não foi fácil. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - A história do IML é interessante, porque nós 

tivemos... 
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O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - O pessoal, mas o Marlon, ele 

agora - com esse negócio das ossadas de Perus aí, o último capítulo da novela -, o 

Marlon diligenciou muito junto a esse povo do IML. Ele teve muito contato. Eu acho 

que a gente devia pedir alguma ajuda do Ministério Público Federal, não sei se eles não 

se prestam a... pra gente ver se a gente acessa esses arquivos, sabe? Podia fazer uma 

“frentona” aí e investir. Desculpa, te interrompi. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Não tem importância. 

Nós tivemos na época informação - alguém nos passou a informação, alguém da 

imprensa - de que os arquivos do Instituto Médico Legal iam ser retirados de lá. Então 

nós fomos - a Comissão de Familiares, e isso está registrado, eu tenho fotos disso, 

matéria de jornal... - nós fomos ao Instituto Médico Legal para tentar verificar o que 

acontecia e, junto com a imprensa, nós lacramos as portas do arquivo, da sala onde 

estariam os arquivos. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Na Escola de Polícia ou no 

próprio Instituto? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - No Instituto Médico Legal. E aí alguém ali da 

imprensa tinha o telefone, não tinha celular na época, mas alguém tinha o telefone da 

mesa do governador Orestes Quércia. Eu liguei para ele e disse: “Nós estamos aqui na 

frente do IML, lacrando as portas do arquivo, que está sendo destruído”. Enfim, houve... 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Tem um detalhezinho que você deixou, que o 

diretor era o José Antônio Melo que assinou - é um médico legista que assinou - o laudo 

necroscópico do Manoel Fiel Filho, dando como suicídio, sendo que ele foi assassinado 

sob torturas no DOI-CODI. Aí ele não quis deixar a gente entrar. Foi nessa hora que 

você ligou pro... 
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A SRA. SUZANA LISBOA - É, ele não nos deixou entrar. Ele era agente e 

queria que... exatamente por estar ali na direção no IML, a gente imaginou que ele fosse 

destruir o restante das provas que tinha de documentos e fotos, então, ele não nos 

deixou entrar. A imprensa registrou esse nosso encontro com ele, que tem fotos disso 

também, e a gente conseguiu lacrar a porta e ligar para o governador Quércia e ficamos 

um período ali dentro fazendo pesquisa. Mas foi muito difícil, nós não acabamos de 

fazer aquela pesquisa.  

É uma coisa muito horrorosa, porque a gente ficava vendo álbuns e álbuns de 

fotos das pessoas vítimas da violência na cidade de São Paulo e acabamos atendendo a 

população que ia lá. Muitas pessoas que estavam na busca dos seus familiares 

desaparecidos eram encaminhadas lá para a salinha onde nós estávamos fazendo esse 

trabalho. Num desprezo total pela população pobre e marginalizada, pelo desespero das 

famílias. Muitas pessoas a gente atendeu ali porque a gente ficava muito sensibilizado 

pela busca que eles estavam fazendo.  

E nesses anos todos - por isso que causa mais revolta, causou mais revolta a nós 

a possibilidade que as ossadas de Perus viessem a ser depositadas no IML para o exame 

de grupo de antropologia forense – o descaso e o desrespeito com que o IML sempre 

nos tratou, ele nunca nos deu um papel, uma informação, nada. Eles nos tiraram de lá.  

Os arquivos, numa determinada época, teriam sido transferidos para a Academia de 

Polícia lá na USP e junto com os arquivos da Polícia Técnica, mas nunca nos deixaram 

ver.  

Eu soube, quando foi feita a visitação por esse grupo daqui de São Paulo, da 

Secretaria de Direitos Humanos, do Comitê Memória e Verdade, em nome dos 

familiares estava a Criméia Almeida, a Criméia me disse que existiam pacotes dos 

arquivos que estariam ali dentro do IML, separados, aguardando... que ela achou que 

estariam aguardando a perícia, mas ela soube que eles estavam para ser encaminhados 

para o Arquivo do Estado porque eles iriam ser processados, digitalizados, antes que a 

gente pudesse ter acesso. Isso, com certeza, se por acaso acontecer, vai ser muito depois 

da Comissão da Verdade e nós vamos voltar a ser enrolados e não vão nos mostrar. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Eu lamento, eu tenho um vício profissional de 

“juridiquês”. 
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Eu acho que esses ofícios, todos eles, deveriam invocar os fundamentos 

constitucionais e legais pelos quais se pede. Então, começa na constituição, o artigo 5º, 

Direitos Fundamentais, inciso 36, alínea B, Direito de Petição. Qualquer pessoa tem 

direito de requerer, a qualquer órgão público, qualquer informação que lhe interesse, 

mesmo interesse pessoal. Tá lá nesse artigo. 

Então, para evitar - eu não estou dizendo que não haja má vontade, Adriano, a 

má vontade existe -, mas começa dizendo o seguinte: “Como cidadão, eu já teria 

direito”. Depois o direito à informação, imagino, tá lá na constituição o habeas data. 

Claro que o habeas data para interessado, mas coloca também em suma os fundamentos 

constitucionais e legais pelos quais se pede. Esse “se pede”, quando você coloca 

fundamentos constitucionais e legais é meio “se exige”.  

Segundo lugar, os ofícios, tanto a área estadual como a federal, Ministério do 

Exército e área estadual, eu acho que deveriam ser fundamentados também nos artigos 

do código penal e do código de processo penal, imaginando o possível delito ou 

provável delito ou certo delito e as suas consequências no código do processo penal. 

Então vamos, como é a perícia necroscópica? Está no código de processo penal. Como e 

em que casos se faz a perícia de local? Para colocar uma questão, a pessoa diz: “Não 

fiz”. Bom, mas se a lei previa, por que não fez? Coloca uma dificuldade para o simples 

“não”. 

Também o código penal militar e o código de processo penal militar, porque, por 

exemplo, mesmo na versão oficial: “Um jipe foi assaltado por terroristas”, versão 

oficial, este fato deve estar previsto no código penal militar e as suas consequências 

estarão no código de processo penal militar. Ou seja, deveria ter sido estabelecido um 

IPM para apurar este assalto a um veículo, para colocar que não é optativo fazer ou não.  

“Nós não fizemos isso, porque não cabia?”, não. Cabe, é recomendável e não foi 

feito por quê?  

No caso da "Folha", eu acho que se deveria colocar também o seguinte: se o 

caminhão-baú da "Folha" estava lá - e eu contei pelo menos dez tiros aí, não havendo 

perícia de local, nós e ninguém pode dizer onde foram parar esses tiros - um caminhão-

baú, que é um alvo grande, com dez tiros correndo, um tiroteio, se não levou os agentes, 

sofreu balaços, teve perfurações? Porque estava num local pequeno, nós vimos, onde 

houve um tiroteio, um caminhão relativamente grande, num tiroteio, sofreu balaços? 
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Para que a "Folha" não possa dizer “não tenho nada que dizer”, para ficar difícil a 

resposta que gostarão de dar. Eu não estou dizendo que darão a resposta que a gente 

quer e a verdade, mas para dificultar a omissão e a mentira. Se puder ajudar, até ajudo. 

 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Ah, se puder ajudar seria 

importantíssimo. Acho que é um bom caminho, é interessante isso. Até fazer uma 

audiência sobre esse negócio. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Um dia eu estava esperando a reunião da Comissão, 

fui na biblioteca e não tem nada sobre a Anistia, a Comissão da Verdade, nada, nada. 

Aqui, na biblioteca, não achei. Não é que eu não achei comentários, eu não achei os 

textos das leis. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Aqui na Assembleia? 

 

O SR. DARCY PASSOS - Na biblioteca da Assembleia. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - O Carlão está lá agora. Bom, 

Amelinha. Foi boa essa audiência, hein? Se a gente conseguir encaminhar as coisas. 

Imaginou se a gente fizesse... Outro dia até o Nassif escreveu um texto cobrando isso da 

gente, que a gente tinha que fazer uma... ele sugeriu - fez um texto bonito – qual seria a 

participação das empresas jornalísticas no apoio ao Golpe. Esse negócio da "Folha", 

podia fazer uma coisa séria, sem um efeito... quer dizer sem uma predisposição para 

desmoralizar, mas fazer uma coisa séria de a gente levantar tudo o que tinha coisa da 

participação da "Folha", da "Folha da Tarde", aquela coisa toda que o Frei Beto 

denunciava lá, da redação, daquela época em que o Carlos Brickmann e aquela turma 

assume a redação da "Folha da Tarde". Acho que podia dá uma coisa que dava 

resultado, além de emprestar os veículos, acho que dava uma coisa importante aí. 
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Bom, podemos parar por aqui, então? 

Ah, Dr. Darcy, depois se o sr. pudesse falar um pouquinho com o Renan, viu? 

Podia por o Renan e o Dr. Darcy, pra ele contribuir um pouco, né? Para essa elaboração 

desses documentos. 

Agora eu acho que nós estamos maduros para fazer uma audiência pública na 

Comissão, junto com a Comissão de Direitos Humanos, para tratar da documentação do 

IML. Acho que é um momento, momento agora que talvez... a Nacional vai publicar o 

edital do PNUD hoje? Parece que vai sair. Era bom a gente até dar publicidade se 

realmente esse edital da contratação dos pesquisadores... acho que a gente deveria 

oficializar, entendeu, esse negócio? Bom, Suzana e Amelinha, querem fazer as 

considerações finais? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Só, eu acho que como isso é transmitido via 

internet e tem uma abrangência maior, as informações têm hoje em dia, fica o apelo 

para que, se por ventura, alguém que tenha assistido, alguém que tenha alguma 

informação que queira dar à Comissão da Verdade sobre a morte dos três militantes da 

ALN, que entre em contato com a Comissão da Verdade. Por gentileza, por favor, pelo 

resgate da memória deles, desse país, pela verdade e por justiça. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Então, é uma coisa 

importante, que esse fato ocorreu em 1971, na rua João Moura. Foi conhecido como 

uma emboscada a um jipe do Exército. Que número era mesmo da rua João Moura? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - 2358. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT – 2358. Que houve um tiroteio, 

a possível participação de um caminhão-baú da "Folha de São Paulo", onde morreram 3 

pessoas, ou no local, ou transportados para a tortura. Mas, o fato é que houve a morte de 

Manuel José Nunes Mendes de Abreu, Eduardo Antônio da Fonseca, Antônio Sérgio de 

Matos.  
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E essas questões do IML que é uma coisa que tinha Isaac Abramovitc na época e 

toda aquela equipe do Harry Shibata. Amelinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Bom, eu acho que a audiência de hoje, ela 

sistematiza e busca caminhos para aprofundar essa pesquisa em busca da verdade, uma 

vez que esses requerimentos que saem daqui hoje, tanto para o Ministério da Defesa, 

quanto para a "Folha de São Paulo" e, mesmo para o Instituto Médico Legal e o 

Instituto de Polícia Científica, Instituto Científico de Polícia, são documentos que vão 

mobilizar outros setores no aparato do Estado para que colaborem com a construção da 

verdade que está se trabalhando aqui, né, desde o primeiro dia. Então, eu acho que é 

extremamente importante essa audiência.  

Eu queria fazer o anúncio da audiência de amanhã, acho que a Suzana podia 

chamar essa audiência de amanhã, porque é a Suzana também que vai fazer o 

depoimento de três casos, né, amanhã? 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Quais são os casos de 

amanhã? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Lauriberto José Reyes, José Idésio Brianezi, José 

Milton Barbosa. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Acho que são esses três e talvez, não... 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - É, porque tem que deixar alguns pra sexta-feira, 

né? Então, faz três amanhã e depois a gente vê quais eu apresentaria sexta-feira. 

Não sei se apresento junto ou não... 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Não, pode apresentar... 
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A SRA. SUZANA LISBOA - Junto com o do Lauriberto, o do Voeroes que está 

sendo organizada uma sessão especial de Anistia a ele. Não sei se aguarda isso ou não. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Não, pode fazer. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Pode fazer, porque o dois morreram juntos. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Ele é morto junto com o Lauriberto, são o 

Lauriberto e o Voeroes são militantes do Movimento de Libertação Popular. O José 

Milton Barbosa e o José Idésio Brianezi, militantes da Ação Libertadora Nacional. 

 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT - Eu queria, então, agradecer. 

Hoje nós tivemos a participação especial do Dr. Darcy Passos, sempre contribuindo, 

uma pessoa superimportante para todos nós, super querida; do Danilo Leite, Douglas 

Mansur, a Thaís Barreto, a Vivian Mendes. Amelinha Teles não, a Amelinha tá na 

mesa, né? Os outros não tiveram a oportunidade de se manifestar, e agradecer.  

A tarde vai continuar essa sessão ou ela para por aqui? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Para por aqui. 

 

O SR. DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT – Por aqui, né? Tá. Então, 

queria encaminhar o seguinte, uma audiência pública sobre documentação, com duas 

vertentes: Arquivo do Estado, que vocês chamam da transferência dos arquivos do 

DOPS; e IML, Instituto de Criminalística, fazer de uma forma bem feita, organizada, 

sistemática. Acho até que a gente devia trazer o Arquivo Nacional. Como foi designado 

um agente político, pelo Ministério da Justiça, o Ivan Neves, pro Arquivo Nacional, 
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devíamos fazer uma audiência com a participação dele, convidar o Ivan Neves para vir a 

São Paulo, ele mora aqui em São Paulo, mesmo.  

Bom, então, nessa semana que antecede os 50 anos do golpe - como disse a 

Amelinha, hoje ocorreu, há 50 anos, as marchas com Deus pela família e pela 

propriedade. Aguardamos numa expectativa o que vai ocorrer no sábado, que essas 

marchas estão sendo convocadas. E para o dia 31 de março, às 10 horas da manhã, a 

cerimônia da Operação Bandeirantes, lá na Operação Bandeirantes, lá no DOI-CODI, na 

delegacia. Estaremos lá num ato solene, rememorando todas as vítimas da repressão.  

A sessão está encerrada, muito obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO RUBENS PAIVA 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20/03/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, localizou? Olha, 

deixa eu instalar isso aqui, 118ª audiência pública, 20 de março de 2014, Auditório 

Teotônio Vilela, caso Alexander José Ibsen Voeroes, e também para a oitiva de 

Lauriberto José Reyes, José Idésio Brianezi e José Milton Barbosa e o Alexander José 

Ibsen Voeroes. 

Bom, aproveitando que eu já abri a sessão, não tem computador para projetar na 

tela, viu Koba? Não tem computador para projetar na tela, deixa eu ler a matéria do “O 

Dia” que foi postada de madrugada, mas foi colocada agora às 8h36. 

“Coronel revela”. Lê você, vai Suzana. É importante, da Juliana Dal Piva. Lê 

com calma. Dá o microfone para ela. Viu Vivian, pede para o Koba localizar a irmã do 

Alexander Ibsen, por favor, porque tem uma carta maravilhosa que ele mandou para a 

família. Vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – “Coronel revela como sumiu com o corpo de 

Rubens Paiva. Militar diz que ordem partiu do gabinete do ministro. Deputado federal 

foi preso em casa em 20 de janeiro de 1971 e torturado até morrer. Seu corpo foi 

desenterrado dois anos após a sua morte e nunca mais foi encontrado". Matéria do jornal 

“O Dia”, Juliana Dal Piva. 

“'Recebi a missão para resolver o problema que não seria enterrar de novo. 

Procuramos até que se achou o corpo. Levou algum tempo, foi um sufoco para achar o 

corpo, aí seguiu o destino normal'. Com esta frase, 43 anos depois o coronel reformado 

do Exército Paulo Malhães admite pela primeira vez que foi um dos chefes da operação 
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montada em 1973 para sumir com o corpo do então deputado federal Rubens Paiva que 

estava enterrado na areia, na praia do Recreio dos Bandeirantes. Para localizar o corpo 

de Rubens Paiva duas equipes trabalharam durante cerca de 15 dias na Praia.  

Junto com Malhães também participou da missão o coronel reformado José 

Brant Teixeira, parceiro de diversas operações. Além dele os sargentos Jairo de Canaan 

Cony e Iracy Pedro Interaminense Corrêa. Apenas Cony está falecido. O oficial admite 

que já sabia de quem era o corpo procurado. ‘Eu podia negar – diz o Malhães – dizer 

que não sabia, mas eu sabia quem era sim. Não sabia por que tinha morrido, nem quem 

matou, mas sabia que ele era um deputado federal que era correio de alguém’, conta.  

Aos 76 anos, um dos mais experientes oficiais do CIE, o militar contou ao 'O 

Dia' que recebeu a missão do próprio gabinete do ministro do Exército em 1973 e que 

viu colegas graduados como o coronel Freddie Perdigão Pereira recusarem o trabalho ‘é 

um troço que você tem que pensar duas vezes antes de fazer. Ele não quis’. 

Malhães diz que estava investigando uma guerrilha no sul do Brasil durante a 

prisão do deputado. Só ao receber a missão, é que foi informado de que o corpo tinha 

sido inicialmente enterrado em 1971 no Alto da Boa Vista. Mas, na ocasião, os militares 

temiam que obras na Avenida Edson Passos acabassem revelando o cadáver. Então, o 

corpo foi retirado do local no mesmo ano e novamente enterrado na Praia do Recreio 

dos Bandeirantes. Em 1973, o coronel conta que o CIE resolveu dar uma 'solução final'. 

'A preocupação foi aquela velha briga. Foi o negócio de enterrar. Eles enterram o 

cara, tiraram cara do lugar que estava enterrado que era no Alto da Boa Vista porque ia 

passar na beira de uma estrada. Ali, tiraram o cara e levaram para o Recreio e 

enterraram na areia, só que a Polícia do Exército quase toda viu isso, esse translado’, 

explica.  

De acordo com Malhães, o Exército avaliava que a operação era necessária 

porque alguns agentes do DOI-CODI ameaçavam tornar o caso público. ‘O Leãozinho 

viu, não sei mais quem viu também, mas o troço veio à tona. O Leão dizia que 

enterraram na praia’, afirma. 
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Malhães só faz mistério sobre o destino dado após a localização do cadáver. 

‘Pode ser que tenha ido para o mar, pode ser que tenha ido para um rio’, completa. Em 

outubro de 1974, o militar recebeu a Medalha do Pacificador com Palma.  

Leão era o coronel reformado Ronald José Mota Batista de Leão, ex-chefe do 

Pelotão de Investigações Criminais, PIC. Em fevereiro, a Comissão Nacional da 

Verdade apresentou um relatório parcial sobre o caso e informou que recebeu uma carta 

de Leão informando que tinha visto Paiva ser recebido por dois agentes do Centro de 

Informações do Exército, Rubens Paim Sampaio e Freddie Perdigão Pereira.  

Na divulgação do relatório, a Comissão Nacional da Verdade também apontou o 

nome de dois agentes que torturaram e mataram o deputado federal Rubens Paiva. De 

acordo com depoimentos de dois militares prestados à CNV, os autores do crime seriam 

o então tenente Antônio Fernando Hughes de Carvalho e o comandante do DOI, o 

também major José Antônio Nogueira Belham.  

As informações foram obtidas por meio de um depoimento prestado por um 

militar que a comissão identificou apenas como 'agente Y'. Um assessor da comissão, 

entretanto, confirmou ao 'O Dia' que a testemunha se trata do coronel da reserva 

Armando Avólio Filho, ex-integrante do Pelotão de Investigações Criminais da Polícia 

do Exército. 

Há um ano, em fevereiro de 2012, a CNV apresentou as primeiras conclusões de 

sua investigação até aquele momento. Na ocasião foram apresentados documentos que 

comprovavam que Rubens Paiva tinha sido transferido para o DOI-CODI. 

Em janeiro deste ano a Comissão da Verdade do Rio tornou público um 

depoimento do general reformado Raymundo Ronaldo Campos. Ele confessou que 

Exército montou uma farsa ao sustentar, na época, que Paiva teria sido resgatado por 

companheiros 'terroristas'. A versão oficial era de que ao ser transportado por agentes do 

DOI no Alto da Boa Vista, os militares entraram em confronto com um grupo de 

esquerda, quando Paiva havia conseguido fugir. Raymundo era capitão, e conduzia o 

veículo supostamente atacado. Também estavam no carro os sargentos irmãos Jacy e 

Jurandir Ochsendorf.  
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Rubens Paiva foi preso em casa no dia 20 de janeiro de 1971 por agentes do 

Centro de Informações da Aeronáutica (Cisa). Horas depois o deputado foi entregue ao 

DOI-CODI no Rio onde foi torturado até a morte.  

Deputado federal, eleito pelo PTB, mesmo partido de João Goulart, Rubens 

Paiva foi cassado em 1964, logo após o golpe militar. Após um período no exílio, 

retorna ao Brasil, mantendo suas atividades empresariais. Sua morte se deu em 21 de 

janeiro de 1971 e uma farsa foi montada para ocultar o crime.  

Seu corpo nunca foi encontrado.” 

Aqui termina a matéria. Deve estar para ser publicado também o restante das 

declarações do Paulo Malhães à repórter que ele fala de outros envolvimentos dele em 

desparecimento que pelo que eu imagino seja a questão de Foz de Iguaçu, a matéria 

deve estar entrando no ar, porque ela me escreveu aqui. É isso. 

Agora, em relação ao Alexander Voeroes, como eu ia colocar o caso do 

Lauriberto e o Alexander foi morto na mesma data, eu pensei em colocar, mas podemos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, a família está 

mandando, a família está mandando. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Deixar para uma outra data e trazer a família. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, quero fazer hoje, 

vamos fazer. Não, a família é difícil, é melhor trabalhar com os documentos. Vamos, o 

Danilo achou a gravação do discurso do Rubens Paiva para que a gente tenha ciência do 

que foi feito, do que foi dito. Até se dá para usar, vamos testar o áudio aí. Vocês já 

ouviram? 
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A SRA. -  Eu ouvi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? Quinze minutos? 

 

A SRA. - Cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Cinco, então dá, né? 

Então vamos lá, Dan? 

 

Apresentação da gravação.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Koba, você está controlando 

se está chegando o material da família Voeroes? Tá? É bom, porque a Suzana vai 

processar esse material, viu Danilo? Ajuda porque vai chegar no ... Aí precisa imprimir 

tudo para, nós termos uma pastinha porque vai ser, a última abordagem vai ser do 

Alexander Voeroes. Só deixa o Darcy Passos. Depois você digitaliza esse aqui da...  O 

Darcy Passos deu uma contribuição aqui. 

“Imprensa e ditadura militar serão debate no Rio de Janeiro, hoje. De São Paulo. 

Será realizado no Rio um debate sobre a atuação da imprensa durante a ditadura militar, 

parte de um ciclo sobre o período organizado pela Livraria da Travessa. O Encontro terá 

como debatedores Aluízio Maranhão, editor de Opinião do jornal 'O Globo”'; Ricardo 

Balthazar, editor do caderno 'Poder' da 'Folha'. O debate começa às 18h30 no Centro 

Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de Maio, 66, centro do Rio, a entrada é franca, 

senhas serão distribuídas no início do evento.” 
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Ótimo. Bom, hoje tem o livro, o lançamento do livro do Márcio Felippe Sotelo, 

não é? Lá na Faculdade de Direito às 18h, e da Flavia Piovesan às 15h, não é? Depois 

você vê isso para mim, por favor? Os dois livros, o do Márcio e o da “coisa”. Vamos 

começar, então? 

Essa gravação do Rubens, talvez a gente pudesse por ela no ar lá no dia do DOI-

CODI, sugestão que o Danilo deu. Eu não tinha ideia do tamanho e da beleza desta, e da 

qualidade, não é? Muito boa. Vamos lá, vamos começar a nossa vida. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A matéria do Paulo Malhães também está 

assumindo que ele desapareceu com o corpo do Onofre. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, do Onofre também? 

Agora também? Outra matéria já está sendo postada? Outra? Você recupera, viu Dan? É 

tudo da Juliana? A Juliana é aquela menina daqui de São Paulo que foi para o Rio? 

Aquela gordinha baixinha?  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Gordinha, baixinha, não é ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, então é outra. Tinha 

uma Julianinha aqui? Não, é outra. Está falando do outro, já? Outro caso ele já está 

assumindo? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É a matéria dela que “O Dia” baixou aos 

pedaços, né? Então agora saiu a matéria dele sobre o Onofre Pinto. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, lá em Foz do Iguaçu? 

Ele está metido naquele caso, lá? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Aproveita, lê. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A outra parte da matéria da Juliana Dal Piva no 

jornal “O Dia”, "Emboscada do Exército Mata Líder Guerrilheiro".“Outro segredo 

guardado nas memórias do coronel reformado Paulo Malhães é o destino final de um 

dos líderes da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, o sargento Onofre Pinto. Preso 

em 1969, Onofre deixou o país no sequestro do embaixador dos Estados Unidos Charles 

Burke Elbrick no mesmo ano. Ele ficou exilado no Chile e depois na Argentina até 

1974, quando decidiu retornar para formar um novo grupo de luta armada. Foi nesse 

desejo que Malhães e sua equipe encontraram a oportunidade para prendê-lo. 

Onofre Pinto foi atraído pelos militares em julho de 1974 junto com os 

brasileiros Daniel José de Carvalho, Joel José de Carvalho, José Lavecchia, Vitor 

Ramos e do argentino Enrique Ernesto Ruggia para uma emboscada em um suposto 

campo de guerrilha que estava sendo formado no Parque do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.  

‘Fui até lá e me apresentei ao Onofre como um contato da guerrilha. Gostava da 

adrenalina. Eu era o carioquinha’, conta o militar, ao revelar que foi o líder da operação.  

Para a missão, o coronel conta que teve ajuda de um agente infiltrado chamado 

Alberi Vieira dos Santos, ex-militante de esquerda. De acordo com ele, a operação 

durou cerca de dois meses. Primeiramente, foi montada em uma casa em um bairro 

afastado de Foz do Iguaçu, e lá os agentes ficaram fazendo contato com guerrilheiros. 
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Malhães diz que naquela época o governo brasileiro não tinha autorização para 

atuar no território argentino e, por isso, os militantes brasileiros precisaram atravessar a 

fronteira para serem presos. Todas as operações que envolviam outros países se 

chamavam ‘Operações Arco-Íris’. 'É por causa das cores das bandeiras', explica.  

De acordo com o oficial, o líder da VPR impunha a liderança no grupo, mas 

estava desconfiado sobre a existência real do campo no lado brasileiro. 'Onofre liderava. 

Tinha boa receptividade. Mas estava desconfiado. No primeiro dia em que nos 

encontramos ele pediu que alguém fosse comigo ver o local de treinamento', afirma 

Malhães.  

No outro dia, ele e um dos guerrilheiros foram até o local em uma perua. Dois 

dias depois da visita, o grupo de militantes cruzou a fronteira durante a tarde e chegou 

ao falso campo de treinamento à noite.  

Assim que chegaram foram cercados e receberam ordem de prisão. O primeiro a 

morrer foi José Lavecchia, que tentou reagir. Os outros foram executados ainda naquela 

noite. O único que sobreviveu foi Onofre Pinto, levado para a casa de fachada em Foz 

do Iguaçu, onde os agentes tramaram toda operação. 

Lá, o líder da VPR passou quase um mês sendo interrogado e recebeu a proposta 

de trabalhar para a repressão. De acordo com Malhães, após quatro semanas, Onofre 

concordou. ‘Ele me pediu que cuidasse da família dele, me passou os contatos e eu 

fiquei de escrever aos meus outros infiltrados para avisar que ele tinha ‘virado’, explica. 

No entanto, o comando do Centro de Informações do Exército não quis manter o 

guerrilheiro vivo. Segundo Malhães, um oficial, que ele não quis revelar o nome, não 

queria que ele tivesse um agente da importância política de Onofre. ‘Recebi uma ordem 

direta, fecha tudo, acaba tudo e volta para o Rio’, conta Malhães. Onofre então foi 

executado e seu corpo foi jogado de uma ponte dentro de um rio na região de Foz do 

Iguaçu.” 

Mesmo na hora, vou fazer um comentário, deputado. Mesmo na hora de contar a 

participação em um assassinato dessa forma, o agente se dá o trabalho de tentar 

desmoralizar o Onofre ao dizer que ele acabou optando por colaborar. Eles fizeram isso, 
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não foi só com o Onofre, eles fizeram isso, sistematicamente, com muitas pessoas que 

conseguiram, felizmente, sobreviver.  

Um dos casos é a nossa companheira Inês Etienne Romeu. Eles gravaram um 

vídeo com a Inês, ela tinha 30 e poucos quilos na época. Ela assumindo que a sua 

colaboração, ela contando dinheiro, tudo em uma tentativa de desmoralizá-la antes de 

matar. Felizmente ela sobreviveu e está aí para ajudar a contar a história. Não 

integralmente desde que foi espancada e perdeu o domínio da fala, mas é incrível que 

mesmo depois de ter matado dessa forma, tantos anos depois eles ainda buscam colocar 

uma frasezinha que seja para buscar desmoralizar o Onofre que foi uma pessoa que deu 

a vida pela liberdade nesse país, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vocês salvam essas duas 

matérias da Juliana Dal Piva, do “O Dia”? Tanto a do Onofre e todo pessoal Lavecchia, 

todo mundo lá de Foz do Iguaçu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu queria também lembrar que toda essa 

investigação sobre os seis desaparecidos de Foz de Iguaçu foi feita pelo Aluizio Palmar 

que tem um livro que chama “Onde foi que vocês enterraram nossos mortos” quando 

inicialmente, no final do governo Fernando Henrique, nós tínhamos conseguido acesso 

aos arquivos da Polícia Federal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele está fazendo uma 

audiência, hoje. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não sei se ele está conseguindo ver essa matéria. 

Já mandei para ele. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem que tentar telefonar para ele, e avisar que 

essa matéria está no ar, mas o ministro, quando foi ministro o Miguel Reale Júnior, uma 

das primeiras atitudes que ele tomou após uma visita da Criméia e minha a ele, foi abrir 

os arquivos da Polícia Federal porque ele tinha, estavam sobre sua responsabilidade, e 

ele tinha enfrentado, como presidente da Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos as dificuldades que a gente tinha em arrumar arquivos.  

Então ele fez essa abertura dos arquivos enquanto a gente buscava saber como 

proceder ele saiu do Ministério, o outro ministro que assumiu não aceitou a ordem dele 

e isso ficou até o meio do, entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial 

daquele ano, quando eles resolveram anunciar que tinham aberto os arquivos.  

Nós deixamos para ver logo depois da eleição do Lula, apesar de que um homem 

chamado Daniel Lorenz de Azevedo que era subchefe da Polícia Federal, do setor de 

Inteligência da Polícia Federal sumiu com os arquivos. Essa é uma investigação que até 

hoje não foi feita, mas o Aluizio foi uma das únicas pessoas que conseguiu ter acesso 

aos arquivos em Foz do Iguaçu, e ali ele acabou tendo a possibilidade de investigar o 

que realmente tinha acontecido em Foz do Iguaçu e trazer essa história a público. 

Então, cada vez que se tem mais um pedacinho dessa história, é uma lembrança, 

do meu ponto de vista, sobre a atuação militante do companheiro Aluizio Palmar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É verdade, o problema é que 

o Ivan também foi lá para diligenciar lá e, eu também acho que a gente também devia 

fazer uma audiência. Ele está fazendo uma audiência hoje lá no Paraná. Estou tentando 

localizar aqui. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Lá em Cascavel. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lá em Cascavel, exatamente. 

Bom, o Koba conseguiu receber todo o material da família Voeroes, foram, hã? Está aí 

já? Está baixando? Eu só queria te pedir essa, eu sei que ele era o último, o Danilo vai te 

mostrar tudo o que tem à disposição que a família mandou, inclusive a última carta dele 

para a família. Você quer que a gente faça na ordem e deixar? E fazer o Lauriberto, não 

é? 

A Bia está aí, está bom. Então vamos começar pelo Lauriberto. Vai preparando, 

vê o que dá para imprimir, isso! Então vamos lá, Suzana. Consegui os telefones do José 

Vitor, viu, Soalheiro. Tem uma divergência entre eu e o Ivan sobre essas coisas aí, não 

é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu vi. Está com som aqui? Eu falei exatamente 

inaudível.  Eu não aceito o que o Ivan está dizendo, então. Eu não aceito isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Inaudível. Nem que você 

tenha que dar uma assistência para a gente à distância, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Conversar com ele sobre isso? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, comigo. Você precisa 

dar uma assistência pra gente, mesmo a distância. 

Isso o que a Suzana está lendo. Esses materiais que a Suzana está trazendo estão 

todos salvos e digitalizados? Estão sendo salvos? Ah, os que ela já apresentou também 
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não deu para, porque é um monte de material. É, mas era bom salvar tudo, não é? 

Porque é muita... 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Podia chamar a Bia e a Amelinha para a Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem a Bia e a Amelinha 

para a Mesa. Faz uma plaquinha para a Bia, por favor. Então como a gente fala? Não 

quero me desconcentrar. Bia vem para a Mesa, por favor? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Adriano, esse material todo é da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas está tudo publicado no 

livro, não? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, tudo não porque não tem condições. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Algumas coisas são dos nossos processos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas está tudo? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É tudo daqui. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bia, sente aqui ao lado da 

Suzana. Bom, vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bom, nós vamos começar então sobre a história 

de Lauriberto José Reyes e Alexander José Ibsen Voeroes que foram assassinados no 

ano de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Onde, que casa que o Lauri 

morreu na Vila Prudente? Na casa da Rua Cervantes, não? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, no Tatuapé.  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – No Tatuapé. Na casa da Rua Cervantes é o 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Na Rua Serra de Bragança. 

 

A SRA. -  Rua Serra de Bragança. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Na Vila Prudente quem foi?  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É a casa do Mortati. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mortati? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, o Arantes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Ah! O Arantes. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – “Lauriberto José Reyes nasceu em 20 de março 

de 1945 em São Carlos. Filho do fiscal sanitário estadual José Reyes Daza Júnior e de 

Rosa Reyes. 

Depois de seu primogênito, o casal teve mais duas filhas. Regina Célia e 

Roselena. Era conhecido como Lauri entre os colegas no Instituto de Educação Dr. 

Álvaro Guião onde fez o primário ginásio, e entre os colegas do Colégio Diocesano 

onde fez o científico. 

Durante o científico colaborou assiduamente para o jornal 'O Diocesano', 

revelando a cada artigo a sua indignação frente a situações de injustiça social. 

Em 1965 fez vestibular e ingressou na Escola Politécnica da USP em São Paulo, 

vindo posteriormente a morar no CRUSP, onde foi, por um período, diretor cultural. 

Esteve entre os 46 estudantes que, segundo relatório de inquérito policial militar, 

dominaram o CRUSP em 1968. 

Participou da organização do Congresso de Ibiúna e nessa ocasião foi preso. 

Contudo, no dia seguinte, em 15 de novembro de 1968, escoltado por agentes do DOPS, 

esteve no enterro de seu pai em São Carlos. 

A morte de José Reyes Daza Júnior é mais uma dívida do regime militar com a 

família. Foi o delegado da cidade de São Carlos, conhecido como Dr. Glauco que o 
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atropelou. Isso ocorreu quando, dirigindo com imprudência um carro de passeio, essa 

autoridade passava a uma quadra da residência de Lauri dirigindo-se à Delegacia de 

Polícia da cidade de São Carlos para organizar um destacamento policial cujo objetivo 

era reprimir uma manifestação estudantil que ocorria no centro da cidade. 

A dor do momento não permitiu ir adiante para contestar conclusão do inquérito 

policial onde o pai de Lauri passou de vítima a culpado, pois ali alegava-se que ele teria 

sido imprudente ao atravessar a rua pois não enxergava bem. 

A partir de Ibiúna, Lauri ligou-se à Ação Libertadora Nacional. Anos depois, 

perseguido pela polícia saiu do país através do sequestro de avião em novembro de 

1969, fora do país prosseguiu com o compromisso de lutar contra a ditadura militar e 

como integrante do movimento de libertação popular, voltou clandestinamente para o 

país.  

A versão oficial diz que ele foi morto em combate em 27 de fevereiro de 1972 

aos 26 anos. Os textos de todos os jornais que noticiaram o tiroteio é idêntico, 

identificando a ausência total de liberdade de imprensa.  

Desta forma, nunca se saberá realmente o que se passou ali com Lauri e com 

Alexander Ibsen, estudante secundarista, na época, com 19 anos, mesmo porque, a 

família de Lauri acreditava ter informações seguras de que ele estaria preso, talvez uma 

estratégia do Serviço de Inteligência para manter parentes sob controle, talvez 

simplesmente mais uma tentativa de distorção levada adiante por quadro de subalternos. 

Lauri foi enterrado em São Carlos, onde durante uma missa de corpo presente, 

com motivações e crenças diversas todos cantaram 'prova de amor maior não há do que 

doar a vida pelo irmão'. 

Recentemente, em nove de fevereiro de 1996, a partir do projeto do vereador 

Emerson Leal, o prefeito municipal de São Carlos, através da Lei 11.133 deu o nome de 

Lauriberto José Reyes a uma praça localizada no Bairro Parque Santa Marta. A letra de 

uma música intitulada 'Torrão', de autoria de Lauri, esteve entre as finalistas do festival 

da canção da TV TUPI em 1968. Estará transcrita em uma placa na praça a ser 

inaugurada em 03 de abril de 1996.  
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Ali também se lerá ‘Lauriberto José Reyes, estudante sãocarlense que lutou pela 

liberdade e democracia no Brasil. A vida por uma causa.' Essa foi a biografia que os 

familiares fizeram quando solicitaram a inclusão do nome do Lauri dentre a Lei 9.140 

de 1995. 

Do Alexander o que a gente tem é muito pouco, a não ser que ele nasceu em 

julho de 1952 em Santiago do Chile, filho de Alexander Voeroes Toth e Carmen Ibsen 

Chateau. Foi militante do MOLIPO, ele estudou no Colégio Aplicação da USP até 

1969, se preparava para fazer o vestibular do Curso Equipe na capital paulista quando se 

ligou à ALN. Ele morreu com 19 anos, a biografia dele não chega a ser completa. Isso 

aqui é para eu ler? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. Essa aqui é a última carta 

que ele mandou para a família. Você quer começar pela carta? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – “Querida família.” A carta do Alexander à 

família.  

“Eu aqui vou-me embora, afinal tomei a decisão, por isso demorei em cumprir a 

promessa de escrever novamente. Na verdade, preferia fazê-lo só quando estivesse lá 

fora, mas imagino que vocês devem estar algo aflitos, examinando as coisas. No final 

das contas acho que não há problema algum. 

Por outro lado, se a prudência me permite a carta, fico impedido de telefonar. 

Forçado então a permanecer nessa comunicação unilateral mandando notícia sem 

esperar resposta. É duro. 

É, mas não tem problema, a próxima carta virá em espanhol. Muy fluente e com 

remetente importante, e se for telefonar, apelarei, então, para as mais avançadas técnicas 

modernas, nada mais e nada menos do que o Intelsat. Vamos ver afinal como são as sul- 

americanas. Aqui parte Dom Juan em sua expedição de reconhecimento e conquista se 

agradar das latinas tão latinas, pois já dizia Caetano ‘Soy loco por ti América’. 
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Esta carta começou a ser escrita dia quatro, aniversário da mana e ia inicialmente 

com a intenção de felicitá-la, na verdade, não perdeu essa intenção original, foi apenas 

acrescentada, por isso vão junto, ou em anexo, como costumava escrever nas cartas da 

mamãe, três modestos presentinhos. 

Um para Margarida, outro para Jorge, outro para Cristina. São superlegais. 

Ainda para a Margarida vai um parabéns daqueles bem grandes e ainda mais aquele 

abraço, como dizia, as intenções dessa carta foram apenas acrescentadas, assim também 

vai um abraço ao Jorge, à Cristina, à mamãe, ao papai, para todo mundo. Não esqueçam 

a Aparecida e amigos. 

Mas o que eu gostaria mesmo era permanecer no Brasil, no final é chato a gente 

que passou os anos nessa terra tão intimamente ligado a ela ter que sair. A gente sabe 

que vai sentir saudades e até desambientado, é por isso que escolhi a América Latina 

para fixar-me, que apesar das diferenças a gente tem uma certa personalidade 

continental, um pouco mais para fora, mas a gente ainda está com os seus e ainda 

existem universidades muito boas por aqui. 

Enfim, dá para recomeçar a vida de novo e, pensando bem, não recomeçar, mas 

começar verdadeiramente. Mas tudo isso é um parêntese  para o que eu dizia acima, que 

eu gostaria mesmo de permanecer no Brasil. Tinha esperanças de esfriar a barra e 

esclarecer os mal-entendidos, mas sabe qual é o critério desse pessoal, todo mundo é 

considerado em princípio culpado até provas em contrário. 

Na entrevista, dos que se recusaram a sair houve coisas bem interessantes, lá 

tinha um sujeito que disse, não sei por que estou preso, não, eu não quero pegar uma 

dessa não, preso sem saber por que e a falta de preocupação com a verdade ficou bem 

demonstrada com esse belo presente de natal. O processo da VAR-Palmares, coisa com 

a qual nunca na vida estive metido e nem pensei em fazê-lo e ainda nunca cheguei a 

conhecer nenhum dos gajos relacionados, pois são todos estudantes da manhã e que já 

devem ter saído há um bom tempo de lá. 

Todos os caras que encontram, tratam logo de relacioná-los com alguma 

organização e etc. Se eles pudessem prender toda a cidade e só soltar os amigos íntimos, 

já o teriam feito, mas não tem nada não. 
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Algo me passou pela mente, afinal, oh, pai, até que somos bastante semelhantes. 

Essa epopeia não deixa de ter pontos comuns, em algumas coisas às avessas e em outras 

no mesmo plano, pelo menos um ponto idêntico espero que tenhamos e que acabe tudo 

bem. Assim será. 

Outra coisa que me vem à memória é que nem sempre uma linha reta é o 

caminho mais curto entre dois pontos, sim, pois eu estando perto de vocês, no mesmo 

país por causa dessa comunicação unilateral, nunca estive tão longe. Então, 

paradoxalmente, para a gente se aproximar, deve afastar-se. 

Tenho outro ponto que queria abordar já que falo nessa quebra de 

unilateralidade. Não vamos ser irreais e voltar-se ao passado. Acho que a missão de 

vocês em relação a esse filho já está definitivamente cumprida e brilhantemente. Vocês 

fizeram o que puderam e acho que fizeram bem. Deram-me coisas importantes, ser 

independente, saber se virar por si mesmo, ter capacidade de tomar suas próprias 

decisões. Cultura e independência, essas são as duas coisas que fazem o homem mais 

livre, por isso, esse bicho aqui se considera homem, e sou grato.  

Acho que ainda já não se deve dedicar tempo pensando ou se preocupando 

comigo, esse tempo deve ser utilizado para os três daí, a Cristina, o Jorge, a Margarida e 

para vocês mesmos. Eles precisam ser homens e vocês já devem se considerar 

realizados em boa parte. Acho que comigo já cumpriram a tarefa. 

Muitas vezes os pais, por um certo egoísmo paternal acham que os filhos devem 

se fazer pela imagem que eles próprios gostariam de ter sido, não é mesmo? 

Dependendo das bases em que for colocado, pode ser positivo ou não. O primeiro 

aspecto positivo dessa atitude é o fato de ela ser voltada para frente. Sempre melhor do 

que sou, está implícita a ideia de progresso. Agora cada homem tem sua individualidade 

que o distingue dos outros, e sua, que o aprimora e o faz pertencer à mesma espécie. 

Não vamos colocar como objetivo para os filhos aqueles que são apenas 

projeções individuais que são reflexo do que há de diferente entre os homens, pois o que 

seria a realização de um pelo outro seria a negação deste. Sempre considerei vocês 

bastantes esclarecidos neste assunto, não querendo fazer como muita gente que o filho 

seja médico, por exemplo, porque esse foi o sonho da juventude do pai. Isso de querer 
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fazer o filho a própria imagem do eu individual é uma realização feita com a negação 

dos outros. 

Por isso, deve-se fixar naquilo que é comum entre as pessoas e que as aproxima, 

porque é quando um homem se realiza nesse ponto também o faz toda uma sociedade e 

aí se confirma o progresso. Destina-se não só à continuação do ser humano, mas ao seu 

constante melhoramento. 

Fiquem atentos e verão onde quero chegar. A verdadeira educação liberta o 

homem. Os pais não devem desenvolver ferramentas pelos filhos, muito menos ainda 

com elas fazer a casa, mas assim desenvolver as ferramentas nos filhos, isto é, a 

capacidade de fazê-las. Uma vez na igreja ouvi, se vem uma pessoa e te pede um peixe, 

não dê, ensine-o a pescar.  

Entenderam o que estou querendo agradecer? Obrigado pela vara de pesca, pelos 

instrumentos que vocês me deram, cultura, honestidade consigo mesmo e aí se consegue 

para os outros e essa independência, pois quem sabe transmitir essa capacidade de 

pescar aos outros, pelo que isso tem de quebra de egoísmo, generosidade, confirmação 

do que há de bom no ser humano, pode e deve, e tem a obrigação de se considerar 

realizado. Vocês verão só os peixes que eu vou pescar. Peixes que vocês nunca 

sonharam e sei que vocês vão ficar contentes porque esse era o objetivo de vocês. 

Tchau.” 

 

(Palmas.) 

 

É muito difícil para mim ficar lendo a última palavra dessas pessoas, é muito 

difícil, me emocionei muito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quer que alguém leia isso 

aqui? Não é dele, é sobre ele, é da família. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – A Amelinha lê. Está descansada, né Amelinha? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pode ler? Amelinha Teles, Comissão da 

Verdade. 

“São Paulo, 20 de outubro de 1999. Alexander Voeroes Toth, húngaro e Carmen 

Ibsen Chateau Voeroes, chilena, casados dia nove de outubro de 1951 em Santiago do 

Chile, chegamos ao Brasil no dia 28 de agosto de 1952 com um bebê de um mês, como 

imigrantes com visto permanente.  

Nosso filho Alexander José Voeroes Ibsen estudou a partir de 1959 no Grupo 

Escolar Tomás Galhardo, Rua Marcelina, Vila Romana. Depois, até completar o 

primário, estudou no Ginásio Escola Técnica de Comércio Mário de Andrade, Rua Caio 

Graco, 263, Vila Romana. Diplomou-se aí em 19 de dezembro de 1962. No dia primeiro 

de junho de 1962 fez a primeira comunhão na matriz de São João Vianney, Água 

Branca. Foi coroinha nessa igreja nas missas do domingo. 

No segundo semestre de 1963 fez o quinto ano no Grupo Escolar Pereira Barreto 

da Lapa, sendo admitido para o curso ginasial no Colégio Campos Sales, Rua 12 de 

Outubro, 375, Lapa, onde se diplomou dia 19 de fevereiro de 1968. 

Por recomendação dos professores do Colégio Campos Sales, fez exame de 

admissão para o Colégio Estadual Fidelino de Figueiredo, Rua Gabriel dos Santos, 30. 

Sendo admitido cursou o científico até 1970. Nesse ano ganhou uma bolsa de estudos 

integral no Centro de Estudos ininteligível para candidatar-se no curso de biologia na 

USP. 

Durante os dois primeiros anos do científico, percebi que se falava muito em 

política. Reclamei com a diretora várias vezes, a qual me convenceu que era próprio da 

idade e não precisava preocupar-me com isso, pois nós preocupávamos por estarmos 

acompanhando o momento político do país. 

Passou mais de um ano sem ouvirmos falar mais em política. Qual não seria 

nossa surpresa quando em outubro de 1971, um colega dele chamado César, naquele 
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tempo com o telefone 288-3359, acompanhado por um grupo de policiais fortemente 

armados, inclusive com metralhadoras, chegou em nossa casa buscando-o e acusando-o 

de subversivo.  

Revistaram especialmente seu quarto. Levaram certos documentos. Todos os 

trabalhos escolares, inclusive um sobre Hungria, pátria do pai, que naquela época fazia 

parte do bloco comunista. Não nos devolveram nenhum desses documentos. 

Meu filho tinha muita energia. Desde pequeno se sobressaía pela personalidade, 

inteligência, sociabilidade, querido e admirado pelos professores, colegas, amigos e 

vizinhos. Tinha um forte espírito de liderança. Os irmãos adoravam esse irmão mais 

velho, porque sempre lhes deu muita atenção conversando e brincando com eles. 

Como Alexander não apareceu em casa, a polícia retirou-se no dia seguinte. Não 

mais o vimos. Recebemos uma carta dele dizendo que tentaria sair do país pedindo para 

não nos preocupar, pois ele era inocente. E no natal recebemos também um cartão. 

Ele e um grupo grande de colegas do Colégio Fidelino de Figueiredo, mais 

conhecido como Colégio de Aplicação, foram processados pela Justiça Militar por 

subversão. O colega César não foi processado, foi defendido e inocentado pelo 

advogado nomeado pelos militares, chamado Juarez Alencar, com escritório na Rua 

Conselheiro Crispiniano, 40, sexto andar, fone 36-4240. 

O que mais nos impressionou foi a acusação de Alexander José Voeroes Ibsen é 

outro estrangeiro que vem fazer subversão no Brasil. Foi membro da VAR, em sua 

residência houve apreensão de valioso material, às folhas 193 não têm atos plenamente 

fixados, mas a filiação é o suficiente para uma condenação. 

Essa acusação nos doeu muito, pois ele chegou ao Brasil com apenas um mês, a 

única vez que viajou para o exterior foi quando tinha 10 anos, para conhecer os parentes 

no Chile, em um passeio de um mês. De cinco de janeiro de 1962 até 07 de fevereiro de 

1962. Ele amava o Brasil. Queria naturalizar-se, mas não teve tempo. 

Os irmãos mais novos, de 14, sete e cinco anos sentiam muito sua falta e nós 

estávamos muito preocupados com seu paradeiro. Com a sentença de inocência 
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sentimos um certo alívio e pensamos que ele voltaria para casa. Em todo o tempo que 

não soubemos dele fomos vigiados e a nossa correspondência e telefone também. 

Dia 28 de fevereiro de 1972, quando assistíamos televisão soubemos que ele 

tinha morrido em uma emboscada feita pela polícia. Tinha sido metralhado. Teve 17 

perfurações à bala. Só no dia 29 a polícia nos entregou o cadáver não permitindo que 

fizéssemos velório. Foi enterrado no dia primeiro de março no Cemitério da Paz. 

O consulado chileno, sabendo da notícia nos chamou, querendo saber se 

estávamos de acordo em fazer uma reclamação internacional sobre o assassinato dele, 

pois foi divulgado tanto no processo quanto no comunicado aos meios de divulgação e 

com ênfase a sua nacionalidade. Muito convenientemente porque na época, o governo 

chileno era de orientação socialista, sendo basicamente o único pretexto. 

Ponderamos que tínhamos mais três filhos menores, todos nascidos no Brasil, 

queríamos que eles fossem educados respeitando seu país, sem ódio nem rancores, 

portanto, nos recusamos a fazer qualquer pleito. Carmen de Voeroes.” A mãe de 

Alexander Voeroes.” 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É muito importante a gente poder anexar essa 

biografia ao nosso dossiê, porque nós não tínhamos uma biografia do Alexander e nós 

vamos incluir.  

Bom, a versão oficial da morte dos dois foi publicada nos jornais no dia 29 de 

fevereiro dizendo que dois terroristas, um dos quais natural do Chile, ao dispararem 

metralhadora e revólver contra agentes dos órgãos de repressão acabaram por atingir e 

matar o senhor Napoleão Felipe Biscaldi de 61 anos de idade, no cerco realizado 

domingo na Rua Serra de Botucatu, no Bairro do Tatuapé.  

Não foi encontrada perícia de local nem fotos dos corpos que permitissem o 

exame por parte dos peritos. Isso no caso do Lauriberto, não tem fotos. Nós temos fotos 

do corpo, do dorso do Alexander, incrivelmente do Lauriberto nós até hoje não 

achamos, e mesmo no caso do Alexander foi feito um exame na época pelo Celso 
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Nenevê, mas não foi possível reconstituir a dinâmica do evento em função da falta de 

informações. 

Havia um cerco poderoso no local, uma emboscada, que foi montada com base 

em informações, uma das pessoas que tinha sido presa forneceu esse local, então eles 

tiveram suficiente tempo para montar essa emboscada, e por incrível que pareça, a 

requisição de exame que é a única coisa que nós temos do Napoleão Biscaldi é marcada 

com um “T”.  

Nós não temos foto, nós só temos que ele veio a falecer vitimado por arma de 

fogo no dia 27 de fevereiro, ele, o corpo dele dá entrada de noite, junto com os outros 

dois, mas o legista dele é diferente, Paulo Altenfelder fez a necropsia no dia seguinte e o 

corpo foi retirado pela família.  

No caso do Lauriberto e do Alexander, o laudo feito pelo Isaac Abramovitc que 

já vinha em separado, e a requisição de exame também dá a mesma coisa. O Lauriberto 

tem tiros na coxa que seriam suficientes para imobilizá-lo, mas são descritos também 

dois tiros certeiros na cabeça.  

O que foi fundamental nessa história que acho que falta, e seria importante a 

gente fazer a investigação da história da morte do Napoleão Biscaldi, tentar, a Comissão 

ter acesso aos outros documentos, porque o nome dele consta na lista do Ustra e sua 

turma como se tivesse sido morto pelos dois militantes, e na verdade, pelo que a gente 

levantou o que é fundamental é que a Amelinha faça esse testemunho, porque foi com 

base na investigação que ela e o Ivan fizeram, esse documento está aqui, não sei se ela 

quer ler ou se ela quer falar.  

Então, foi com base nesse documento que a gente conseguiu provar o que 

realmente aconteceu, agora, ficam muitas dúvidas. No caso do Lauriberto, 

especificamente, por que não tem a foto do corpo dele? Mesmo que seja essa foto mal 

feita, entendeu? Mesmo que seja essa foto aos pedaços, como consta a do Alexander, 

essa foto do Lauriberto não consta, e por quê? E como foi que se deu a morte do 

Napoleão Felipe Biscaldi? 
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Existem situações anteriores de que não houve tiroteio e eles colocam, eles eu 

digo a ditadura militar, os órgãos de repressão, colocam as vítimas que eles mesmos 

fizeram na conta da esquerda. Isso aconteceu, por exemplo, no dia da morte do 

Marighella em que eles matam a investigadora e um dentista que passava pelo local, 

isso ficou provado, mas mesmo assim eles não retiram o nome de suas listas.  

O Napoleão Felipe Biscaldi pode ser uma dessas pessoas que se a gente 

conseguir provar que ele realmente foi morto pelos órgãos de segurança, a família tem, 

assim como nós todos os familiares tivemos, o acesso ao que já foi dado em termos de 

reparação pela Lei 9.140 e pela Lei da Anistia. 

Então, eu acho que uma das atividades que poderia se tomar era essa, de fazer 

essa investigação Aqui eu vou passar para a Amelinha, para ela ler o relatório que ela e 

o Ivan fizeram em 1997. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – “São Paulo, 08 de junho de 1997. À Comissão 

Especial dos Desaparecidos Políticos. No último dia 04 de junho, eu Maria Amélia de 

Almeida Teles e Ivan Akselrud Seixas estivemos na rua Serra de Botucatu no bairro do 

Tatuapé em São Paulo, onde conversamos com alguns antigos moradores que 

presenciaram os fatos ocorridos em 27 de fevereiro de 1972, quando foram mortos dois 

militantes pertencentes ao Movimento de Libertação Popular, MOLIPO.  

Alexander José Ibsen Voeroes, 19 anos de idade, estudante secundarista, nascido 

em Santiago do Chile em 05 de julho de 1952 e Lauriberto José Reyes, 26 anos de 

idade, nascido em São Carlos no Estado de São Paulo, estudante da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo e membro da diretoria executiva da União Nacional dos 

Estudantes. 

Na ocasião deste episódio, foi morto também o senhor Napoleão Felipe Biscaldi, 

com 62 anos de idade, funcionário público aposentado e antigo morador daquela rua. 

Chegamos à rua e fomos direto ao número 849 onde morava a família do senhor 

Napoleão Felipe Biscaldi. Sua família tinha se mudado recentemente e os novos 

proprietários faziam reformas na casa. 
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Procuramos por outros moradores. Aconselhados por uma vizinha, fomos à casa 

da dona Avelina Ruiz, conhecida como “a espanhola” e moradora da casa de número 

864 daquela rua. 

Esta senhora nos informou que naquele dia em que ocorreram tais mortes ela 

tinha saído com seu marido e quando voltou não pode entrar no quarteirão, pois os 

policiais cercaram de tal forma a rua que ninguém podia entrar ou sair. 

Soube que pessoas haviam sido mortas sem, contudo precisar quantas, mas tinha 

certeza que seu vizinho sr. Napoleão foi morto naquele dia por policiais que atiravam 

pela rua atrás de terroristas ou assaltantes conforme eles mesmos diziam. 

Em seguida, falamos com o senhor Adalberto Barreiro, 37 anos de idade, 

borracheiro de profissão. Trabalha numa borracharia localizada na altura do número 855 

daquela mesma rua.  

Na ocasião dos fatos, o sr. Adalberto tinha 12 anos de idade e estava de castigo 

dentro de casa assistindo televisão, era um domingo, quando ele ouviu o barulho 

continuado de tiro. Morava então, à Rua Tijuco Preto, paralela à Rua Serra do Botucatu. 

Como os tiros continuavam sendo disparados, um atrás do outro, o sr. Adalberto, 

movido pela curiosidade própria de um menino, correu pelos fundos de sua casa até a 

rua Serra do Botucatu. 

Em lá chegando viu que um rapaz bem jovem tentava correr mancando e 

segurando a perna, quando então passa um Opala branco com policiais armados de 

metralhadora, com metade do corpo para fora que atiraram no senhor Napoleão que 

saíra de sua casa e procurava atravessar a rua, estourando sua cabeça, e em seguida 

atiraram no rapaz que mancava, o rapaz também morreu na hora, segundo o sr. 

Adalberto. 

De imediato os policiais o jogaram no porta-malas, o sr. Adalberto tinha certeza 

de que o rapaz foi morto ao ser baleado. 

A rua e as proximidades estavam cercadas de policiais, tinha até metralhadora 

em tripé nos contou. Os policias gritavam que o rapaz que mancava era uma terrorista, 
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ele ainda acrescentou que viu uma japonesa que estava presa dentro do carro. Ele 

insistiu em dizer como estava toda aquela redondeza, cheia de polícia e bem armada, era 

um cerco e parecia uma guerra, todo mundo viu ou ouviu que o sr. Napoleão foi morto 

pela polícia, mas era um tempo em que todo mundo tinha medo de falar, disse o 

borracheiro. 

Ele também disse que os policias e as pessoas comentavam que o outro terrorista 

também tinha sido morto no outro quarteirão. O borracheiro nos orientou para que 

falássemos com a dona Maria Celeste Matos, à época, amiga do sr. Napoleão e que 

continuava morando na rua, na mesma rua, na casa de número 846, na rua Serra de 

Botucatu. 

Dona Maria Celeste, ainda hoje com muito medo e nos pedindo para não ser 

envolvida em assuntos de polícia, nos falou que naquele domingo, dia 27 de fevereiro 

de 1972, o esquadrão da morte comandou uma ação militar em alguns quarteirões da 

rua. Fez um cerco e colocou um homem armado em toda a extensão da rua. Colocou 

homem armado. 

Do lado da minha casa, ali mais adiante, ela fala, apontando umas duas ou três 

casas próximas à sua, havia um campinho de futebol, meu filho e o do sr. Napoleão 

estavam jogando bola lá. O sr. Napoleão estava em casa pintando um varal de roupas 

para mim. Ele ouviu tanto tiro, um atrás do outro, e ele então falou à sua esposa, Dona 

Alda que ele iria buscar seu filho que estava jogando bola no campinho, foi quando ele 

saiu para rua e foi executado pelo esquadrão da morte que saiu atirando pela rua afora. 

Naquela hora, eu, meu marido e minha família chegamos aqui na porta, vimos 

um menino vestido com short ser morto e colocado no porta-malas no carro da polícia. 

Meu marido pensou tratar-se do nosso filho que jogava bola vestido de short. Ele falou 

com o esquadrão da morte que eles tinham matado nosso filho. 

Minha filha ao ver a cena desmaiou e eu procurei cuidar dela. Meu marido ficou 

junto do carro do esquadrão da morte sem arredar o pé de tão nervoso. Foi então que os 

policiais abriram o porta-malas e mostraram para ele que o rapaz morto não era seu 

filho. 
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Dona Maria Celeste diz que acha que o mesmo sucedeu ao outro moço que 

também foi morto, isso porque os policiais explicaram aos moradores que os mortos 

eram terroristas. O corpo do sr. Napoleão ficou na rua exposto ainda por mais de cinco 

horas naquele dia, até que o carro do IML fosse buscá-lo. Assim dona Maria Celeste 

completou seu relato. 

De acordo com a nossa pesquisa, pudemos concluir que o rapaz que foi morto 

junto ao senhor Napoleão foi o Alexander José Ibsen Voeroes, e o que foi morto no 

outro quarteirão foi o Lauriberto José Reyes. Ambos sumariamente executados pelos 

policiais fortemente armados e emboscados na rua Serra de Botucatu, de acordo com os 

relatos que pudemos ouvir 25 anos após a ocorrência daqueles fatos. 

Chamou-nos a atenção o fato de que os corpos dos dois militantes políticos 

mortos foram colocados em porta-malas dos carros usados pelos policiais enquanto o 

Sr. Napoleão Felipe Biscaldi foi deixado na rua para os procedimentos rotineiros, 

perícia policial do local e transporte do morto para o IML, o que demorou mais ou 

menos cinco horas.  

Isso confirma a suspeita de que os laudos dos opositores políticos mortos eram 

forjados, feitos sem nenhum rigor técnico. No caso dos laudos dos dois militantes 

políticos, Alexander e Lauriberto, o médico legista que assinou foi o Dr. Isaac 

Abramovitc, esse médico ficou bastante conhecido por nós por assinar vários laudos 

necroscópicos onde respondeu sempre negativo ao item se houve tortura, mesmo em 

casos em que diferentes testemunhas assistiram às torturas daqueles que foram mortos 

devido ao excesso de maus tratos. 

No caso do sr. Napoleão Felipe Biscaldi, seu laudo necroscópico foi assinado 

por outro legista, Doutor Paulo Altenfelder. 

Maria Amélia de Almeida Teles, Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De quando é este relatório? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Quando? De 1997. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu fico muito com a sensação de que eles podem 

inclusive ter saídos vivo ainda dali. São tudo sensações, não é? Por que deixaram ali o 

corpo do Napoleão Biscaldi? Então é porque não foi para o IML que os corpos do 

Alexander e do Lauriberto foram levados, né? Eu não tenho dúvida em relação a isso.  

Se a gente for verificar a situação dos tiros que eles levaram, entendeu? No 

braço e na perna já seria o suficiente para imobilizar. Então, acho que mais uma vez nós 

temos que pedir a documentação referente ao Lauriberto, ao Instituto Médico Legal e ao 

DOPS, tentar verificar se há fotografia e tudo o que constar sobre o Napoleão Biscaldi. 

Eu não teria outras coisas a acrescentar, a não ser alguns absurdos do tipo o 

Alexander entra no IML de camisa listrada e de cuecas, ele não tem calça e tem só um 

par de sapato. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Um pé de sapato. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Só um pé de sapato, o outro, o sapato até posso 

até entender, agora de short ele não estava, ele estava sem calça. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem cá, vocês viram esse 

atestado de óbito aqui do Napoleão? Repararam que ele foi aquinhoado com um “T”? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Sim, eu comentei isso, que a única coisa que a 

gente tinha era essa requisição de exame que possui um “T”, então, eles, de alguma 

forma, por esse “T” estão assumindo que o Napoleão foi morto por eles, mas nós não 
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temos outros documentos relativos a isso e nem, vamos ver se localizamos algumas 

outras informações, ou no arquivo do IML que não nos facilitou nunca nada na vida, ou 

no arquivo do DOPS. É, acho que, vamos ver se a Beatriz quer falar alguma coisa. 

Passar para a Beatriz, não sei. Tu falas o que tu quiseres da vida dele. Fala o que quiser. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu vou falar um pouco da volta do 

Lauri. Ele voltou para o Brasil vindo de navio, ele veio de Florença, ele disse assim, 

“você precisa ir para Florença, é a coisa mais linda do mundo, vai lá. Vai lá.” Ele ficou 

entusiasmado com a viagem, arranjou um amigo na viagem que morava, que era um 

italiano que tinha vindo para o Brasil visitar a família, nós até fomos visitar esse italiano 

que morava ali na, a família dele era ali no Bom Retiro. 

Passamos um final de noite muito agradável, eles fazendo muita festa e ele pediu 

para eu não falar nada, para eu não abrir a boca. Faz de conta que você não está 

entendendo muito bem a conversa porque a gente vai conversar em italiano e esses 

negócios. 

E a partir daquele momento a gente passou a se encontrar. Antes disso eu tinha, 

quando o Márcio Beck Machado chegou de volta aqui ele procurou uma pessoa que não 

quis ficar em contato com ele e essa pessoa me passou o Márcio, e eu fiquei em contato 

com o Márcio de março de 1971 até a chegada do Lauri. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Foi quando isso? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Em setembro de 1971. O Márcio, bom, 

e daí eu passei o Márcio para o Lauri, os dois ficaram em contato e eu passei a ficar 

como contato do Lauri. A gente se encontrava umas duas vezes por semana e a gente 

andava um pouco por aí. Quando eu tinha carro a gente saía junto. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fale mais perto do 

microfone, Bia, para gravar, por favor. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – E ele percebeu logo no início que eles 

estavam muito sem infra, sem, as dificuldades de se alojarem. Ele chegou, o Lauri 

quando chegou ao país ficou em um hotel aqui na Paraíso, perto da Avenida Paulista, 

alguns dias, até conseguir um outro local para morar. Ele comentou um pouco da 

dificuldade de manter contato com as pessoas e de as pessoas quererem participar de 

alguma forma da MOLIPO, enfim. 

Eu acho que eles tiveram bem a noção de como a gente estava desorganizado e 

sem estrutura para conseguir ajudá-los naquele momento. E no dia 03 de novembro eu 

fui detida, fui levada para a OBAN e não sei se por sorte, a pessoa que me interrogou, 

quando ela sentou na minha frente eu disse pra ele, mas Raul, como é que você tem 

coragem de me interrogar? A gente vive junto na casa da tia ininteligível você vive na 

casa, você estudou com o Gentil, como é que você me interroga? Ele disse “mas eu não 

sou o Raul” e eu dizia você é o Raul. 

Na realidade, esse rapaz era sósia de um amigo de um primo, do meu primo. 

Então, durante muito tempo eu discuti com esse rapaz como é que ele me interrogava. 

Então, com isso eu tive um fôlego, um certo fôlego para pensar no que, quando eles me 

perguntassem, o que eu iria responder. E daí eu consegui dizer que eu não tinha ponto 

com o Lauri, que ele me ligava e que eu me encontrava com ele.  

Eles me perguntaram o porquê eu me encontrava com ele e eu disse, eu me 

encontro com ele porque sou apaixonada por ele, eu gosto dele, entendeu? Mas eu não 

tenho nada a ver com isso. A hora que ele deixar de ser clandestino a gente vai casar. 

Foi uma história muito maluca e, no fundo, eu acho que eu tinha uma cara de 

boa menina e não tinha feito nada a não ser encontrar com ele, não tinha mais nada que, 

eles acabaram me libertando no final da manhã com a orientação de ficar à disposição 

deles, e eu tinha dito que o Lauri, quando queria se encontrar comigo, me ligava na 

Escola de Sociologia e Política. 
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Então eles passaram a me seguir e eu fiquei durante, praticamente três meses, até 

dezembro, com a obrigação de estar na escola às 8h da manhã, só sair ao meio-dia, 

esperando o telefonema do Lauri, e daí eu perdi o contato com ele. 

Mas o Lauri era uma pessoa bem humorada, uma pessoa feliz, uma pessoa que 

estava sempre rindo, sempre achando que a vida era bela, e essa foi uma grande perda, 

eu também vi a notícia pela televisão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bia, mas você conhecia o 

Lauri do CRUSP? Por que a primeira prisão dele foi com o Barrigueli, não foi? E com a 

Vera? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Cláudio Barrigueli, eles 

eram do CRUSP, não era? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eram do CRUSP, eram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E aí, quando ele foi preso a 

primeira vez? No congresso ou ele foi preso depois? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não sei. O Lauri foi preso no 

congresso de Ibiúna. O Lauri não foi para o congresso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele saiu no sequestro da 

Jessie Jane, aquele da Varig? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, ele estava em Buenos Aires, mas 

saiu ele, o tenente, o Márcio Beck, a Maria Augusta, não sei mais quem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aí eles foram de Buenos 

Aires? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Foram de Buenos Aires para Cuba, 

lembra? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lembro sim, 1969, não é? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele na realidade não estava no 

congresso de Ibiúna. Ele não era delegado. Ele fazia parte da infra que ficou aqui em 

São Paulo, e quando caiu o congresso eles, a gente estava reunido e ficou determinado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você ficou presa com ele no 

congresso? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não fui pro congresso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, você também não foi? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu fiquei aqui em São Paulo. Como eu 

era motorista, vamos dizer assim do pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – E aí quando caiu o congresso, ele foi... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você fazia sociologia, quer 

dizer que você não era contemporânea dele na USP, você estava na sociologia e política, 

não é?  

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Sociologia e política. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você só o encontrou quando 

ele voltou para o Brasil, quando ele voltou da Itália? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, eu conheci o Lauri em 1968, um 

pouquinho antes do congresso de Ibiúna. Quando ele tinha voltado do norte, eu não sei, 

em uma conversa eu conheci ele contando dos preparativos que tinham sido feitos da 

viagem lá no nordeste, os contatos que ele tinha tido e não sei o quê. 
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No congresso de Ibiúna eu fiquei como motorista, levava o pessoal para o 

congresso e a gente acabou se encontrando nesse dia em que o congresso caiu e a gente 

reuniu todo mundo que tinha ficado aqui em São Paulo. O Lauri foi com um rapaz do 

Paraná num caminhão para buscar o pessoal, para tirar, a tentativa era ver que a 

liderança queria sair para tirar a liderança, mas aí ele caiu, chegou lá e já estava cercado, 

ele caiu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele foi lá, ele caiu lá no 

congresso? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele caiu no congresso, mas ele não era 

delegado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aí saiu logo em seguida? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele saiu dois dias depois com a morte 

do pai dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, quando ele vai ver o pai 

lá em São Carlos. Entendi. Aí ele sai do Brasil e vai por Buenos Aires e vai embora? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Vai embora e fica... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fica quanto tempo em 

Cuba? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele saiu em 1969, volta em setembro de 

1971, dois anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ele volta pela Itália? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele volta pela Itália. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele já volta com o MOLIPO, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já volta pelo MOLIPO, não 

é? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Já volta pelo MOLIPO, é. O Márcio 

Beck Machado chega em março, e o Lauri chega em setembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O que, março de que ano? 

Eu sei, de 1972 o Márcio chega? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Márcio Beck Machado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu sei, sim. Ele chega em 

1972? O Márcio chega? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Em 1971. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, ele chega em 1971? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – O Márcio chega em 1971, março de 

1971. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ele vem com a Maria 

Augusta, o Márcio? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, a Maria Augusta foi depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem depois. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – A Maria Augusta é depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ele foi para o Pará, o 

Márcio, depois que ele vai para Goiás, né?  
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SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Rio Verde é. Ele vai para Rio Verde... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o Lauri também não vai 

para o campo, vem para a cidade? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, eles ficam na cidade. Até o 

momento em que eu tive contato eles ficavam na cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E quem era o grupo dele do 

MOLIPO? Era o Artur Scavone, o Gianini, era esse grupo?  

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Porque eu fui falar com o 

André, eu encontrei o André Tetsuo porque vai ser homenagem da família do Voeroes 

vai ser nove, não é Koba? Nove lá na Pedagogia. Eu fui convidar o pessoal do MOLIPO 

e o André falou que não conhecia o Voeroes. Que não era grupo, qual era o grupo? 

Gianini, o? 

 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não sei. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, isso aí do MOLIPO 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas você encontrou o 

Scavone. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Fazem levantamento da morte do Lauri. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, não, eu perguntei do 

André. Realmente o Scavone. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Scavone, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Scavone sim, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Artur Scavone. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Artur? Está bom. Então, 

quando ele voltou ao Brasil ele te, vocês... 
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SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu acho que eu fui a primeira pessoa 

que ele procurou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah é? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele chegou na minha casa um dia à 

noite, lá pelas 7h da noite, me convidou para sair e, a partir daí a gente, na semana 

seguinte eu pus ele em contato com o Márcio Beck, e daí eu deixei de ter contato com o 

Márcio Beck Machado e fiquei em contato com o Lauri. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, você deixou de ter 

contato com o Márcio. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Márcio Beck, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Você quer ler este documento 

do Artur, não? É, porque nós estamos querendo juntar o povo lá no dia nove. No dia 

nove, lá na Pedagogia, na Faculdade de Educação vai ter uma cerimônia pelo Voeroes. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É um depoimento do Artur Machado Scavone 

que nós tomamos também na época da montagem do processo para a Comissão Especial 

sobre o assassinato do Lauri. 

“Eu, Artur Machado Scavone, brasileiro, casado e filho de Paulo Scavone e 

Maria José Machado Scavone, nascido na cidade de São Paulo em 11 de setembro de 
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1949, pelo presente documento dou testemunho de informações que se referem ao 

assassinato de Lauriberto José Reyes, militante comunista do movimento de libertação 

popular, em fevereiro de 1972. 

Passei a ser perseguido pelo regime militar desde o fim do ano de 1971 quando 

me tornara presidente do Centro Acadêmico de Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo. No final do ano de 1970 ingressei na Ação Libertadora Nacional e 

posteriormente passei a militar no movimento de libertação popular, MOLIPO. 

Como pode ser pesquisado em vários documentos, livros e depoimentos que 

relatam essa época, o MOLIPO teve como expoente de sua organização, vários 

companheiros que exilados, deportados ou resgatados estiveram em Cuba para 

posteriormente voltar ao Brasil, Lauriberto José Reyes foi um deles. 

Quanto a seu retorno ao país, foi colocado em contato para integrar-se ao 

movimento e adequar-se à realidade, foi nessa passagem que fiquei conhecendo 

Lauriberto como companheiro de organização política e amigo. Esses fatos podem ser 

comprovados, também, por meus depoimentos que instruíram o processo judicial militar 

que me condenou. 

Em 24 de fevereiro de 1972, no mesmo dia em que o edifício Andraus, no centro 

da cidade de São Paulo incendiou-se, fui emboscado, ferido com cinco tiros e preso 

pelos policiais militares da Operação Bandeirantes, OBAN, sediada na Rua Tutóia, em 

São Paulo. 

Por força dos ferimentos e dos interesses que comandavam a Operação 

Bandeirantes foi decidida a manutenção da minha vida, fui levado ao hospital militar do 

Mandaqui para tratamento e recuperação, onde algemado a uma cama de enfermaria de 

uma cela passei uma semana aguardando melhora. 

Neste período, as três equipes da OBAN se revezaram em visitas à minha cela 

buscando informações e aguardando minha liberação para os instrumentos, para os 

interrogatórios livres das inconveniências de uma cela de enfermaria de hospital, aberta 

à presença de doentes e familiares indesejados. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



41 

 

Para mim pesava uma grande preocupação, como enfrentar os interrogatórios já 

que havia um conjunto de companheiros com quem eu tinha pontos de encontro e de 

segurança para eventuais desacertos? Lauriberto era um deles. As frequentes visitas e 

importunavam, mas foi em uma dessas oportunidades que o capitão José, comandante 

de uma dessas equipes chegou para sua visita com um humor estranho, sorridente, com 

ares de vitorioso. 

A sua rotina, é bom precisar, era de profunda aspereza, desdém e agressividade. 

Postura típica dos chefes da tortura que buscavam mostrar a indiferença dos que detêm 

o poder sobre a vida e a morte e que, portanto, devem ser agradados e jamais 

contrariados. 

Mais uma vez passou a ameaçar-me com a morte caso eu não cooperasse. 

Deveriam ter se passado cerca de três dias desde quando havia sido preso. Não me é 

possível precisar com exatidão quantos dias, mas essa visita em particular gravou-se em 

minha memória porque seu sorriso indisfarçável comemorava mais uma captura e 

morte. 'Desta vez pegamos gente grande, lembra-se dele?' perguntou-me mostrando um 

jornal que noticiava a morte de Lauriberto. Evidentemente o fato causou-me repulsa, 

medo, revolta e profunda tristeza. 

Mais um companheiro com quem havia convivido havia sido assassinado, mais 

uma vida dedicada à liberdade havia sido silenciada. O capitão José era um homem que 

pretendia lidar com psicologia ou psiquiatria e metia-se a buscar razões para a opção 

feita por toda aquela juventude de opor-se à ditadura militar. 

Depois de passadas as sessões de tortura e satisfeitos os desejos das equipes de 

informação, e os pessoais dos interrogadores, passava o dr. José. Assim ele era chamado 

algumas vezes ao procurar diálogo com os presos. 

Sua equipe, entre os que faziam papel de má, foi requintada na tortura e 

assassinato dos que lhe chegaram as mãos. São Paulo, 15 de junho de 1997, Artur 

Machado Scavone”. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, como é? Tem 

alguma informação de como eles chegaram até eles lá? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu sei que há uma pessoa que tinha sido presa e 

que passou a informação do encontro que tinha com eles, mas eu não sei dizer quem era 

e não acho que. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Foram buscar em casa, né? 

Eles moravam lá ou não? Ou lá era ponto? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Era ponto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, era ponto. Eles 

moravam, descobriram onde eles estavam morando? Eles foram? Os dois estavam no 

ponto? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Imagino que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Estou perguntando, não 

estou insinuando, estou perguntando. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – 1 A SRA. SUZANA LISBOA – Eu não sei, eu 

imagino que sim, que era um ponto com os dois e a emboscada foi feita porque alguém 

entregou esse encontro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu estranho muito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bia com a palavra, Beatriz 

com a palavra. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu estranho muito porque assim, para 

cada ponto que a gente marcava, tinham três pontos, você marcava um, cobria aquele 

ponto, daí tinha uma indicação do segundo ponto e daí você ia para o terceiro ponto.  

Era muito, era uma coisa muito difícil de você encontrar, você tinha que 

demandar um certo tempo. Eu acho que as pessoas abriam logo o terceiro ponto, porque 

não é possível, entendeu? As pessoas caírem com uma facilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você tem alguma 

informação de como eles chegaram neles dois, alguém, quem teria levado eles para os 

dois? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – É uma japonesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A japonesa que estava, essa 

que a Amelinha relata. 
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SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – É, foi uma japonesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– MOLIPO, japonesa. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Na época a gente tinha até o nome dela. 

Na época a gente tinha o nome dela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Ah, é? Você tinha o nome? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Na época a gente tinha, sim, o nome da 

menina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha... 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu acho que o Airton Soares ou algum 

dos advogados devem ter esse nome. Eu não me lembro mais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha, tinha até 

metralhadora de chão? De tripé? Os caras fecharam a quadra? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Fecharam toda a quadra. Agora, eu queria 

fazer uma sugestão assim. O senhor Napoleão Biscaldi, num primeiro momento foi 

considerado como terrorista porque os policiais já, para justificar, digamos assim o 

assassinato que eles cometiam, eles já chamavam a vítima de terrorista. Então, eu acho 

que isso aqui, esse “T” de terrorista é muito sintomático porque é a própria polícia 

reconhecendo que matou. Matou, então vamos colocar terrorista para justificar, não é? 

E tem um senhor que pede a requisição de exame que é o senhor José do Carmo 

Balareto que eu acho que valeria a pena a Comissão da Verdade investigar, saber quem 

é esse senhor e chamá-lo para uma audiência, para ele explicar se ele recebeu essa 

requisição já com o “T” ou se foi ele que classificou o sr. Napoleão Biscaldi como um 

terrorista, porque esse “T” é “T” de terrorista porque a gente já conhece muitos laudos, 

a gente viu. 

O Napoleão Biscaldi, é, isso ficou muito claro para mim que fui lá, eu e o Ivan 

Seixas, que o sr. Napoleão era um morador antigo da rua, dessa rua Serra de Botucatu, 

não é? E que ele, naquele dia estava na casa da dona Maria Celeste pintando ali o varal 

para ela e quando ele começou a ver muito tiroteio lembrou que o filho dele estava no 

campinho e ele correu lá para buscar. Na hora que ele correu, os caras, a rua estava 

cercada, eles mataram, não é? 

Isso ficou muito claro, então eu acho caberia para ter maiores, além de buscar 

maiores... lá ninguém deu o endereço da família do Napoleão Biscaldi na época, em 

1997, até com medo de mexer com aquela família que já é extremamente vítima, todo 

mundo lá fala, é vítima do esquadrão da morte. A repressão política tinha esse nome 

"esquadrão da morte" ali naquela rua, naquele quarteirão, isso ficou muito claro. 

Então acho que a investigação passa pela convocação desse senhor que eu falei o 

nome aqui, José do Carmo Balareto e ele explicar como é que ele recebeu esse corpo. 

Porque esse senhor recebeu o corpo e fez a requisição, ou ele foi até o carro do IML, é 

um delegado de Polícia. Esse senhor é um delegado de polícia, ele não é, é uma 

autoridade, ele deve inclusive ter aberto o inquérito policial depois de entregar esse 

corpo para os familiares que o enterraram aqui no Araçá. O sr. Napoleão está enterrado 

aqui no Araçá, no cemitério do Araçá. 
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Agora outra coisa que ficou claro ali naquele momento é que ninguém viu o 

Lauriberto ser morto. Quem gritava que o Lauriberto havia sido morto eram os policiais. 

Falavam que tinha um outro terrorista morto, nem falavam o nome de Lauriberto.  

Esse nome não foi falado, nós é que concluímos que era porque essa história 

vem sendo contada há muito tempo, antes de a gente fazer essa pesquisa. Aliás, a gente 

só pode fazer essa pesquisa porque essa história já era contada, tinha o nome da rua e o 

número da casa, por isso que nós fomos lá, né? Então, ninguém viu o Lauriberto, 

ninguém viu, todo mundo imagina que ele estaria no carro, essa é uma questão. 

Agora a outra é que o Alex... 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Isso é verdade, que eles foram com um 

carro para lá. Eles não estavam a pé, eles foram com um carro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, o carro era da polícia. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não! 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Estou dizendo que eles,  

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Tá bom, tá bom. Depois... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que os moradores comentam era o carro da 

polícia, que teria um morto já, um outro terrorista morto e que acabaram de matar um 

outro terrorista, o outro terrorista que o pessoal viu era o Alexander José Ibsen Voeroes. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



47 

 

Eu concluí, eu e o Ivan, nós concluímos porque são mortos dois, ele era um 

rapaz, um menino, tinha 19 anos, o que ele era? Um menino, né, gente? E ele estava 

com short, segundo, tanto é que o homem, o marido da dona Maria Celeste, ela fala isso 

com insistência, porque o filho dela estava jogando no campinho, e o pai, o marido dela, 

que na época já tinha morrido, ele não saiu, não tirou pé ali da viatura até ver o corpo, 

porque ele achava que o corpo era do filho dele. E que tinha sido morto ali na rua Serra 

de Botucatu, em volta desse número 800, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Estranho, um menino de short? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pois é. Agora ele viu esse corpo e esse corpo 

não era do filho dele, foi o que deixou ele mais, digamos assim, que ele foi voltando ao 

normal. Porque a dona Maria Celeste conta é um drama. A filha desmaia, aquilo ali é, 

nós estamos em uma praça de guerra, nós estamos falando de uma praça de guerra. 

Então era um horror. 

 Esse menino que hoje é um borracheiro, quer dizer, hoje o que eu falo é em 

1997 o ano, eu falo de 20 anos atrás. Ele conta também com muitos detalhes. Eu acho 

que merecia no caso, merecia embora seja difícil nós, eu e o Ivan, nós tivemos muitas 

vezes vontade de voltar lá para levantar mais informações, mas nossa vida às vezes não 

permite, né? 

Mas a Comissão da Verdade talvez pudesse ter uma equipe de investigação, um 

grupo, algumas pessoas, uma ou duas, ou eu mesma e o Ivan porque nós somos da 

Comissão, voltar lá e ver, tentar fazer uma pesquisa em volta dos quarteirões, porque 

diz que o Lauriberto teria sido preso no outro quarteirão, eles falam isso. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eles estavam no carro? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Preso ou morto. É. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – O Lauri, na época, eu me lembro bem 

que eles estavam de carro, eles foram pro ponto de carro e o motorista, segundo 

informação, era o Alexandre. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Fala no microfone. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ah! Desculpe.  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu queria fazer uma observação. Eu acho que a 

Comissão da Verdade pode tentar localizar a presa política da época que forneceu essas 

informações, mas eu queria deixar muito claro assim, mesmo que eu tivesse nesse 

momento o nome dela eu não iria declinar porque isso foi, essa informação foi obtida 

sob tortura, sabe-se lá em que condições. 

E não somos nós hoje que vamos expor dessa forma a uma nova dor, mas ela 

estava presente nesse momento. Ela pode nos ajudar com informações, ela pode ajudar a 

Comissão com informações, assim como muitos outros presos políticos, entendeu? 

E que as pessoas têm muita dificuldade. Eu sei que isso é um drama e é muito 

violento para cada um dos que viveram essa dor e chegaram ao extremo dessa dor que é 

saber que com a sua informação um companheiro foi morto. Mas eu acho que passados 

tantos anos, estamos nós aqui tentando ainda mostrar, buscar a verdade e a justiça, para 

nós que estamos nessa busca é muito difícil que essas pessoas que viveram esses fatos 

não nos deem informações, é muito difícil. 

Porque uma informação pode mudar o norte da investigação que a gente está 

fazendo. Não é único caso hoje que vai ser colocado em que esta informação é 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



49 

 

fundamental. Há outros que são fundamentais até porque as pessoas eram levadas ao 

local, então. 

Isso para nós é fundamental, é um apelo que a gente faz. Eu acho que o Ivan e a 

Amelinha poderiam tentar localizá-la e ver se ela nos ajuda com mais informações. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Reservadamente? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ouvir reservadamente é obvio, entendeu? Ouvir 

reservadamente a ela e a outros tantos que possam procurar a Comissão com esse 

intuito. Muitas coisas a gente vai poder vir a esclarecer. 

Se ela estava presente, por exemplo, ela pode ter visto outras coisas da 

emboscada, entendeu? Assim como ontem a gente fez a denúncia de que a Ana Maria 

Nacinovic nos confirmou que existiu um caminhão da “Folha” na emboscada da João 

Moura, ela pode nos trazer outras informações que ajude a esclarecer e até esclarecer a 

própria morte do Napoleão Biscaldi, não sei nem se ela não viu.  

Se essa família não tem direitos iguais aos que nós que somos familiares de 

militantes políticos temos, porque da mesma forma como ele foi executado, se ele foi 

executado pela, pelos órgãos de segurança a família tem esse direito. Eu acho que a 

gente devia, a gente tem que incentivar as pessoas a nos dar essas informações. Eu acho 

que inclusive, eu penso que deve aliviar a dor. 

Eu imagino que essa dor permaneça durante tantos anos, mas eu penso que nos 

dar essas informações, entendeu? Isso não foi uma fraqueza, não se trata de discutir 

mais isso, eu acho que. Eu já tive opiniões e posturas opostas em relação ao que eu 

estou dizendo agora, porque na minha época de militância eu tinha outra opinião sobre 

esse assunto evidentemente. 

O tempo nos faz, nos distancia a ponto da gente entender a reação de cada um. 

Quem matou foi a ditadura militar, se não fosse a informação do fulano, do beltrano, 
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seria de outro. Então, a responsabilidade é da ditadura. Todos os que foram presos que 

são vítimas da ditadura da mesma forma. Então eu acho que fica este apelo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, a gente tinha, Beatriz. 

 

 SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Na época, eu me lembro que se 

comentava muito de que o motorista era o Alexandre. O do carro que eles foram para lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era o Alexandre? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Era o Alexandre o motorista. Eu não sei 

se isso tem alguma importância, mas era uma coisa muito falada aquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não sei se é porque ele era mais jovem. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Assim, o borracheiro, eu vou chamar o 

Adalberto de borracheiro porque a gente até fez a entrevista com ele, né Ivan? Dentro da 

oficina, né? Ele falava de um rapaz que corria mancando, quer dizer a impressão, ferido. 

Eu tinha a impressão que ele e que agora, ele fala do short, está escrito inclusive no 

nosso relatório, ele fala desse short. 
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Se ele foi dirigindo de short ou não, eu não sei. Mas ele fala assim, mancando. A 

impressão, assim, fica muito claro que ele estava ferido e quando chegou lá junto a esse 

número eles mataram. 

Eles mataram e puseram dentro do porta-malas, aí então vem esse senhor que é o 

marido da Maria Celeste perguntar, berrar, "é meu filho!" Achou que era o filho porque 

ele viu o menino de short. Depois que os policiais tiveram que abrir o porta-malas e 

mostrar para ele. Então, para mim esse era o, para mim e para o Ivan, naquele dia era o 

Alexander José Voeroes por toda a explicação que deram. 

Agora, o Lauri nós não tivemos informação. Só falavam que era no outro 

quarteirão, mas ninguém disse. Eu até pensei assim, não sei por que razão nós devíamos 

ter ido no outro quarteirão para ver se achava alguém, bater de porta em porta. 

Não, não, nós não chegamos a ir no outro quarteirão, nós fomos só naquele. 

Naquele nós fomos, no 800 e pouco, nós fomos no outro. Aí depois na outra rua nós 

fomos, mas não assim, acho que a gente tem que voltar e fazer uma investigação em 

alguns quarteirões dessa rua antes 848, que parece que é o número onde o Alexander foi 

morto. 

Agora, em relação à pessoa, eu acho, a pessoa que entregou, alguém entregou o 

ponto, né? Uma pessoa entregou e, sob tortura, a gente sabe que não foi nada fácil, né? 

Todas essas pessoas foram obrigadas, né? Diante de muita tortura a dar uma informação 

para o inimigo, essas pessoas, é muito pesado isso. 

Eu acho, a gente tentar conversar, a gente localiza e tenta conversar, mas numa 

conversa reservada mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Oh, Amelinha, por que que 

aqui está escrito que o endereço...? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Do filho.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Do filho. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Ele morava na Vila Mazzei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Esse é o filho. A dona Alda estava sem 

condições, foi um choque. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. E o caso do José 

Milton Barbosa não vai fazer hoje? À tarde? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Faz agora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos fazer agora? Queria 

fazer todos. Qual está faltando? Só o José Milton Barbosa, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O José Milton e o José Idésio Brianezi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Idésio Brianezi, vamos 

fazer. Que horas são? Vamos fazer, era bom, aí libera a Suzana, aí já fica liberada. 

Vamos fazer, não tem projeção, nada de histórico? Vai fazer só... 
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A SRA. AMELINHA TELES – Tem histórico. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah é? Não está digitalizado? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então vamos lá. Retomando 

a audiência da 118ª, agora com os casos José Milton Barbosa e José Idésio Brianezi. 

Então, com a palavra a Suzana Lisboa retomando os dois casos. Aí é ALN, não é 

MOLIPO, não é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – ALN. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– ALN. Então, pode começar, 

com o microfone. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – José Milton Barbosa era dirigente da Ação 

Libertadora Nacional, ALN. Tinha sido sargento do Exército, foi cassado em 1964 

apesar de que nos documentos policiais eles informam que ele era desertor, mas ele foi 

cassado. Em 1969 ele passou a viver na clandestinidade até ser morto em 1971. Ele foi 

condenado à prisão perpétua e depois essa mesma prisão foi reformada para 20 anos e 

por incrível que pareça foi anistiado em 1979 em todos os processos aos quais ele 

chegou a ser condenado. 
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Ele foi enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco aqui em Perus com o 

nome de Hélio José da Silva e lá ainda se encontra. É um dos resgates que é importante 

fazer não só da investigação das circunstâncias da morte dele que nós vamos solicitar, 

como também do resgate do corpo. 

A única notícia que a gente chegou a ter é que ele tinha sido assassinado no dia 

05 de dezembro de 1971, no bairro Sumaré, em São Paulo. Ele foi no momento da 

prisão dele, foi também presa a Linda Tayah de Melo que era a companheira dele, que 

estava grávida e tem um filho inclusive que se chama José Milton. Nós temos o 

depoimento que ela nos fez em 1996 para fundamentar a solicitação para a Lei 9.140. 

“No dia 05 de dezembro de 1971 eu, José Milton e Gelson (no caso o Gelson 

Reicher que foi assassinado e o caso dele foi relatado aqui pela Iara Xavier Pereira. Ele 

foi assassinado no dia 20 de janeiro de 1972). Então no dia 05 de dezembro de 1971, eu 

José Milton e Gelson estávamos no bairro do Sumaré quando vimos uma blitz da 

Polícia Militar. Estacionamos o carro e fomos andando normalmente, não querendo 

chamar a atenção dos policiais. 

Entramos numa das casas dessa rua e como não fomos atendidos à porta 

decidimos pular os muros dessa e das casas subsequentes. Saímos numa outra rua 

paralela a que estávamos onde percebemos que já vinham chegando alguns policiais, já 

estávamos só eu e o José Milton, o Gelson tinha conseguido fugir. 

Paramos um carro particular, entrei no carro e o José Milton ficou fora dele, 

próximo à porta do motorista com uma metralhadora. Atiraram em minha cabeça, 

desmaiei. Quando voltei a mim, vi José Milton sentado ao volante desmaiado, não 

percebendo nele nenhum ferimento. Puseram-nos em duas peruas diferentes e nos 

levaram à Operação Bandeirantes. 

Levaram-me para uma sala e José Milton para outra. Eu estava lúcida, embora 

em estado de choque. Faziam-me perguntas, mas minha voz não saía, trouxeram 

algumas pessoas para tentarem me reconhecer, só após é que me levaram ao Hospital 

das Clínicas para ser operada. Após alguns dias no hospital e já de volta à Operação 

Bandeirantes, soube que José Milton havia morrido. 
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Comecei a sentir os sintomas de gravidez, foi feito o teste ali mesmo que 

confirmou a gravidez. Saí da OBAN no dia 28 de agosto de 1972 para o Hospital das 

Clínicas onde nasceu o nosso filho nesse mesmo dia e permaneceu comigo no presídio 

até quase o seu terceiro mês de vida. Este filho, meu e de José Milton, leva o mesmo 

nome do pai”. Na época tinha 23 anos quando ela fez esse depoimento. 

Esse é um dos casos em que toda a documentação do Instituto Médico Legal é 

feita com o nome de Hélio José da Silva, e eles reconhecem de imediato que trata-se do 

José Milton Barbosa. E ele é enterrado com o nome José Milton Barbosa. 

A requisição para a certidão de óbito foi assinada por Antônio Dácio do Amaral 

tendo como declarante Altino Pinto de Carvalho, que eu não tenho a mínima ideia de 

quem seja. E diz que ele teria falecido às 16h do dia 05 de dezembro. E a ficha 

datiloscópica de José Milton está anexada com o nome dele verdadeiro. 

Na ficha datiloscópica está escrito a mão Alcides, não sei se seria o mesmo 

delegado Alcides Cintra Bueno Filho que assina tantas requisições de exame, cujos 

nomes foram alterados. E assina também, por exemplo, a do Dimas Antônio Casemiro 

que o corpo foi remetido ao IML dois dias depois de oficialmente ele ter sido morto. 

Então, esse Alcides Cintra assina qualquer coisa. 

Bom, o fato incontestável é que a Operação Bandeirantes sabia que estava 

remetendo ao Instituto Médico Legal o corpo do José Milton e o fez propositadamente 

sob o nome falso. A requisição tem a marca do “T” em vermelho e reproduz a versão 

oficial de que o tiroteio que teria ter ocorrido às 16h no dia 05 de dezembro, à rua 

Tácito de Almeida com Cardoso de Almeida. 

A ordem de fotografar o cadáver e tirar as impressões digitais na ficha da 

entrada, a hora de entrada no IML, 21h. Então o tiroteio que teria acontecido às 16h, o 

corpo deu entrada às 21h no IML. Onde ele estava nesse período na Operação 

Bandeirantes como confirma o depoimento da Linda Tayah. 

As impressões digitais que acompanham provam que ele tinha sido tirado, que 

eles tinham identificado quem ele era. O laudo que é assinado pelo Antônio Dácio 

Franco do Amaral e José Henrique da Fonseca aponta quatro orifícios de entrada de 
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projétil de arma de fogo situados na região infraescapular esquerda, na região escapular 

direita, no limite posterior das regiões escapular e infraescapular, e na região anterior do 

braço.  

Ao exame interno os legistas afirmam, aberto o couro cabeludo e a caixa 

craniana observou-se edema e anemia do encéfalo tão somente. Assim escrito “tão 

somente”, como seria possível então, o que significa esse “tão somente”, apareceu do 

nada, porque as fotos encontradas no arquivo do DOPS que no IML a gente não 

encontrou, a gente vê em pleno verão, isso era dezembro de 1971, o José Milton veste 

uma grossa japona de lã, tem calça de veludo e em volta do pescoço ele tem um lenço 

ou um cachecol, não sei exatamente o que é, e se visualiza perfeitamente a quantidade 

de ferimentos que ele tem no rosto.  

Ele tem várias lesões e equimoses no nariz, no canto do olho esquerdo, no 

queixo, na testa que não são descritas no laudo. A morte teria sido ocasionada por 

anemia aguda traumática, mas não há nenhum, o laudo é insuficientemente sucinto para 

não dar nenhuma informação sobre o que o trajeto das, o que teria acontecido 

internamente com ele. 

Então, o que para nós seria importante fazer em relação à história do José Milton 

é solicitar que a Comissão Nacional faça e determine um laudo pericial sobre as 

circunstâncias da morte dele e fazer um contato com os familiares para que o corpo dele 

seja exumado do Cemitério de Perus e seja sepultado dignamente com o seu nome como 

deveria ser. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele é natural de onde? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bonito. O corpo está no Cemitério de Perus, o 

Cemitério de Perus é sempre é uma grande dúvida porque... 
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O SR. DARCY PASSOS - Qual nome? Nome falso? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Está com nome de falso, está com o nome de 

Hélio José da Silva. Mas, aquele cemitério é sempre uma dúvida, né? 

 

O SR. DARCY PASSOS - Inaudível... fala de um tiro na cabeça. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No microfone, por favor Darcy. Aqui, senta 

aqui, olha! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Senta conosco aqui, Darcy. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ela, ela levou um tiro na cabeça. Ela levou um 

tiro na cabeça. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Inaudível. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, ela levou um tiro na cabeça. Ela desmaia e 

leva um tiro na cabeça. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Está sendo gravado, está sendo gravado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Senta aqui, Darcy. Vem para 

cá. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Dá o microfone aí. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Deu impressão que na carta da mulher ela fala que 

ela e ele teriam levado um tiro na cabeça. Aí ela acorda com ele caído sem verificar 

nenhum tiro. Claro que os tiros escapulares não são mortais, é tudo ombro né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele estava dentro do carro, então, ela. A última 

lembrança que ela tem dele é dele na porta entrando no carro, ela já estava dentro do 

carro. Ele está entrando no carro, ela leva um tiro, desmaia quando ela acorda ela já vê 

ele sentado no volante. 

 

O SR. DARCY PASSOS - A senhora diz que o laudo tem uma abertura na 

cabeça com edema. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, a abertura, eles abrem, eles teoricamente 

dizem, não sei se no caso do José Milton isso é verdade, os legistas normalmente 

descrevem, ao fazer a autópsia, que eles abrem o crânio pelo método de Griesinger, isso 

quer dizer que o crânio é serrado, a calota craniana é serrada. A maior parte das 

exumações que nós fizemos nos presos políticos cujos corpos foram examinados no 

IML, apesar de ser descrito no laudo esse, abertura e o serramento do crânio, isso não 

ocorre. 
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Então, eu não tenho certeza se no laudo do José Milton isso está dito. Eu posso 

ler exatamente o que consta no laudo, porque eu não li, eu li só partes do que consta no 

laudo. Eu posso ler o que consta no laudo para algum esclarecimento. 

“A realidade da morte era evidenciada pelos clássicos sinais tanatológicos de 

certeza. Exame interno, exame externo, generalidades, cadáver em bom estado nutritivo 

exibindo palidez da pele e mucosas visíveis, existindo pequena quantidade de grãos de 

terra aderidos à pele da região mentual e das mãos.  

Lesões, foram observados quatro orifícios de entrada de projétil de arma de 

fogo, bala, semelhantes entre si, grosseiramente circulares com oito milímetros de 

diâmetro de bordas invertidas, orla equimótica e sem área de enxugo, situados na região 

infraescapular esquerda, no nono espaço intercostal, a 20 cm da projeção cutânea do 

processo espinhoso, da décima segunda vértebra torácica.  

B, região escapular direita na extremidade dorsal da segunda costela homolateral 

a seis centímetros da projeção cutânea do processo espinhoso da quarta vértebra 

torácica. C, no limite posterior das regiões escapular e infraescapular internamente ao 

omoplata a quatro centímetros da projeção cutânea de seu ângulo inferior. D, na região 

anterior do antebraço esquerdo sobre a linha de projeção do cúbito na região, posição de 

supinação e a 18 centímetros da epífise distal do osso mencionado. 

Exame interno, aberto o couro cabeludo e a caixa craniana observou-se edema e 

anemia do encéfalo tão somente. Com a abertura das cavidades torácica e abdominal 

constatou-se hemotórax bilateral, hematoma de mediastino superior onde foram 

encontrados os projéteis correspondentes aos itens “b” e “c”. Fratura cominutiva da 

segunda costela direita extremidade dorsal, ferimento pérfuro-contuso no lobo superior 

do pulmão direito ocasionado pelo projétil item “b”. 

Perfuração do terceiro médio do esôfago, da traqueia situados na trajetória do 

projétil “c”. Ferimento pérfuro-contuso no nono espaço intercostal esquerdo do lobo 

inferior do pulmão homolateral”. 

Ah! Tem mais. “Ferimento pérfuro-contuso dos músculos nos planos superficial 

e médio da região anterior do antebraço esquerdo estando o projétil aflorando à pele já 
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na margem redial, a 15 centímetros da epífise distal daquele osso e correspondendo ao 

projétil de item “d”. As projéteis retirados foram enviados à Polícia Técnica, não 

encontramos outras lesões de interesse médico. 

Concluímos que o examinado faleceu em consequência de hemorragia interna 

aguda traumática. Em resposta aos quesitos, morte violenta, no segundo hemorragia 

interna, no terceiro agente pérfuro-contundente ao quarto. Se houve violência ou 

torturas, não.” 

O que eu observei é, que eu considero que é necessário fazer um exame nesse 

laudo pericial primeiro pelas evidentes, pelos evidentes sinais que ele tem no rosto de 

hematomas e equimoses que não descritos. E por essa existência de um edema na 

cabeça que não aparece por quê? Se eu olho esta foto eu digo está aqui o porquê ele tem 

um edema na cabeça. Ele tem diversas escoriações, o corpo dele está coberto de uma 

forma que não dá para entender porquê, e dentro do que nós levantamos enquanto 

Comissão de Familiares em todos esses anos dos casos que nós pudemos apurar, é que 

cinco horas para sair ali da Cardoso de Almeida para chegar no IML ele deve ter ido, ter 

estado, pode muito provavelmente ter entrado vivo na Operação Bandeirantes onde a 

Linda também entrou, e de lá saído morto pro IML vestido desta forma. Não sei se ficou 

claro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ficou claro? 

 

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

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu só queria lembrar, Suzana, que pela 

declaração da Linda ele, os dois foram levados para a Operação Bandeirantes. Um foi 

para uma sala e o outro foi para outra. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – A Linda... Inaudível. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pela declaração da Linda os dois foram 

levados para a Operação Bandeirantes. Um entrou por uma sala, foi levado para uma 

sala e o outro foi para outra. Ela fala isso, ou seja, ele estava vivo lá. Foi até o que eu 

comentei aqui com o Adriano. 

A gente que viveu aquele período e viu como que era, ele foi para uma sala para 

ser torturado, não era para outra coisa. Ele foi torturado antes de ser morto, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Pode mostrar o que a gente tem desta foto, mas 

essa foto não é boa, né? Esse é um xerox da foto. Agora, as lesões são evidentes. 

Quando eu apresentei o caso na Comissão Especial ele foi retirado com vistas pelo 

representante do Ministério Público na Comissão Especial que era o Paulo Burnier, e 

ele, a maior parte das informações que a gente ressalta como a roupa e os horários, ele 

não considerou. 

O que ele considera relevante é a comparação das fotografias, e os ferimentos 

ele acha que o laudo necroscópico é minucioso, entendeu? Do meu ponto de vista não é 

porque não descreve direito, mas ele considera que é minucioso, mas o laudo não faz 

referências às marcas visíveis nas fotografias. 

Ele diz, “as fotografias emprestam significado relevante à demora ocorrida entre 

o momento da morte e o da entrega do corpo ao IML, certo de que a Polícia neste 

período tinha o domínio da situação. As fotografias transmitem de igual sorte a 

importância e indicação de nome equivocado do cadáver e subsequente enterro sob o 

mesmo nome incorreto”. 

Então, ele defere o pedido em cima das fotografias, por isso que eu acho que é 

fundamental que se tenha este laudo pericial feito pelos peritos da Comissão Nacional 

da Verdade. Podemos tentar conseguir as fotos, agora, mesmo neste xerox são visíveis 
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as, os hematomas e as equimoses que o José Milton tem. É mais um dos assassinatos 

cometidos sob tortura com versões oficiais de tiroteios que não existiram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O menino está com quantos 

anos? O filho da Linda e do José Milton? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – 1971. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em 1972 que ele nasceu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, 1972. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quarenta e três, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você tem se encontrado com 

ela? Conversa com ela? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Eu nunca mais me encontrei com a Linda, 

mas eu tenho o telefone, o endereço dela, o telefone. A Amelinha pode fazer esse 

contato, elas tiveram presas juntas, para ver se ela tem o interesse em que a Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ela mora no Paraná? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Ela mora no Paraná. Se eles têm o interesse que a 

Comissão proceda... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em Curitiba. Ela mora em Curitiba. O filho, 

quando nós fizemos o seminário "A Infância Roubada", nós gostaríamos que o filho 

desse um depoimento, até porque ele nasceu na prisão. Ele é um caso da mãe grávida o 

tempo todo na prisão, mas ele morava nos Estados Unidos e não podia vir nessa época. 

Foi o ano passado que nós fizemos este contato. Então nós podemos fazer um 

novo contato com ela, pelo menos. Parece que ele trabalha nos Estados Unidos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem a carta da viúva, tem da 

Linda Tayah. Fica conosco aqui, Darcy. Para com isso, até tecnicamente fica ruim, você 

fica de costas, está transmitindo ao vivo. Bom, vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Vamos esperar ele dar uma olhada ali, porque em 

relação ao José Milton eu não tenho mais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não. Vamos começar o 

outro caso, Brianezi. Você retoma. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem alguma, nós encerramos esse caso ou 

aguardamos a sua leitura? 
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O SR. DARCY PASSOS - Não já, eu errei. "Atiraram na minha cabeça". Eu 

tinha entendido que tinha dado um tiro nela e um nele. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Linda tem até hoje a marca do tiro. 

Realmente é um caso que a gente, sempre brincava com ela na prisão porque uma que 

leva um tiro na cabeça e não morre, grávida, né? A gente fala nossa, é ruim! A gente 

brincava muito com ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Danilo, me ajuda aqui, 

projeta essa imagem da, vê se a câmera recupera um pouco melhor, porque ela é xerox, 

está muito ruim a recuperação. Vê para a tua câmera também como fica e vê como fica 

para a TV. Me ajuda aqui. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Alguém tem que segurar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Na minha placa? Precisa 

aderir. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu já falei que era verão.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O quê? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Da roupa. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Imagine se ele ia estar com uma roupa dessa 

em dezembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De lã! 

 

A SRA. AMELINHA TELES – De lã. Isso é coisa do, eles queriam montar 

uma história que ele tinha vindo do exterior, né? Estava chegando, só pode ser. Aquelas 

coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quer dizer que a família 

nunca reivindicou lá em Perus? E nem a Linda Tayah perguntou lá em Perus, não 

requereu nada em Perus? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Quando, há muitos anos atrás foi feito o contato 

com a Linda, ela não sabia se ela teria condições legais de fazer essa movimentação 

porque o filho dela tem o nome dela, né? O menino tem o sobrenome dela e não tem 

pai. E, ela não sabia se ela teria condições legais de fazer essa tratativa, né? Teria que 

ter a confirmação de que era companheira há mais de cinco anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não tem o nome do pai na 

certidão de nascimento do menino? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Ele estava morto. Ela não colocou, não sei se foi 

por isso que ela não colocou, eu não sei. Eu sei que ele não tem o nome do pai, então 

oficialmente teria que... Não, eu não sei detalhes, eu sei que ela ficou, ela tinha dúvidas 

se ela teria condição legal de fazer esse resgate do corpo dele.  

Ela tinha, ela dizia que ela não tinha uma, nenhum terreno em cemitério onde 

fosse, onde ele pudesse ser enterrado, até porque ela está no Paraná que talvez fosse 

mais importante levá-lo para o Rio de Janeiro onde ele tinha amigos ou para a cidade 

natal deles se a gente pudesse ajudá-la nesse sentido. 

O que eu acho que hoje, com a Comissão da Verdade, com o apoio das 

Comissões Estaduais e da Federal nós podemos voltar a falar com ela sobre isso porque 

ela tem sim, toda a condição legal de fazer essa solicitação e o menino se quiser 

também, o moço, né? O rapaz de fazer um processo para colocar o nome do pai caso 

seja da vontade dele, né? Isso é uma coisa muito pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, eu sei que está 

muito longa essa sessão, agora, embora a família parece que tem uma dificuldade, fala 

um pouco da origem. Ele era sindicalista, fala. Você sabe alguma coisa da vida desse 

moço? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu sei que ele era sargento do Exército. Eu não o 

conheço, não. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Ele era militar, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele era militar, foi cassado em 1964, eu não 

tenho informações da vida dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Ele era ALN, não foi para a 

VPR, veio para a ALN. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Ele era, sempre foi militante que eu saiba 

da Ação Libertadora Nacional. Era dirigente da Ação Libertadora Nacional. É o que sei 

dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De Bonito, Mato Grosso que 

ele é? De Bonito, Mato Grosso? Ele estava engajado militarmente. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bonito, Mato Grosso ou Pernambuco. Só 

olhando aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, está bom. E ele estava 

engajado no Exército lá no estado de origem? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Acho que no Rio de Janeiro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! No Rio de Janeiro. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Mas eu não tenho certeza. Ele chegou a trabalhar 

no Rio de Janeiro como radialista. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–E essa é a foto antes, não a 

foto da morte, a foto dele vivo, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, essa é ele vivo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Deve ser de algum documento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, foto de documento, bem 

jovem, né? 

 

O SR. DARCY PASSOS - Inaudível.... que é relativamente recente pelos fatos. 

E é o seguinte a legalização por duas leis da união estável. Antigamente não havia, não 

casado, não pode provar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 
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O SR. DARCY PASSOS - Hoje, não casado hoje em dia, há uma lei recente até 

que a mulher coloca o nome do pai e o pai se quiser tem que provar  inaudível.... mas 

também houve a união estável, a legitimação. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

O SR. DARCY PASSOS - De união estável, há duas leis sobre união estável. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi, entendi. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Que legitimaria o filho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, é importante destacar que ela estava 

totalmente dominada, estava presa, ela teve o filho na prisão. Então, quem faz essa 

certidão não é ela, quem pede no cartório. São eles, é a repressão. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem mais alguns... 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Hoje ela tem esse direito. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – É, a legislação hoje permite. Eu tenho mais 

alguns dados aqui biográficos dele. Bonito, em Pernambuco. Filho de Maria das Dores 

de Paula, não consta o nome do pai. Era sargento radiotelegrafista do Exército, formado 

pela Escola de Sargento das Armas, sendo cassado em 1964 com o golpe. Até fevereiro 

de 1969 era funcionário da SUNAB. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– SUNAB, é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É o que consta aqui.  Em 1967 ingressou no 

curso de Economia da antiga UEG, atual UERJ, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, estudando até o terceiro ano quando por suas atividades políticas foi forçado a 

entrar na clandestinidade em 1969. 

Foi militante do PCB, do PCBR e por fim, da ALN da qual tornou-se dirigente 

regional. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ela ainda tem engajamento 

político, militância política? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não tem, eu não nunca conheci a Linda Tayah, 

não tenho nenhuma informação ou referência dela. Eu sei que ela foi presa no Rio de 

Janeiro em 1970, acho que no início de 1970 ou começo de 1969 e foi solta e depois foi 

presa novamente aqui no dia da morte do José Milton e ficou presa até 1974. O bebê 

dela foi até quase três meses ficou com ela e depois foi criado pela mãe.  

Ele visitava ela regularmente e ela continuou presa até 1974, um processo, deve 

ter conseguido, não sei, liberdade condicional. Eu não conheço detalhes do processo 

dela e já faz muitos anos, ela foi morar em Curitiba, eu não conheço ela. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



71 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o tiro na cabeça, ela não 

ficou sequelada? Você esteve presa com ela no Hipódromo, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ela é um caso assim, incrível porque duas 

presas políticas tinham levado tiro na cabeça que foi ela e a Eliana Potiguara. A Eliana 

Potiguara ficou manca, ficou paraplégica um tempo, né? Ou hemiplégica. A gente tinha 

que ter muitos cuidados com a saúde dela. Agora, a Linda Tayah por sorte ela não teve 

sequela nenhuma, inclusive o filho nasceu normal.  

É claro que ela desmaiou, ela ficou sendo tratada de alguma forma e foi enfim. 

Ficou no DOI-CODI, que a gente imagina o que ela deve ter passado, mas ela não teve 

sequela, não. Agora, a Eliana Potiguara tem sequelas até hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. Está bom. Você 

nunca mais a viu depois que ela saiu? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu só falei com ela por telefone, às vezes 

alguma carta, porque quando saiu esta lei, eu vi que a Linda tinha direito e entrei em 

contato com ela para que ela fizesse o requerimento pedindo o reconhecimento do José 

Milton Barbosa como tendo sido uma vítima, um assassinado pela repressão política. 

Depois eu entrei e contato com ela justamente quando houve aqui o seminário da 

Infância Roubada, porque ela é sempre lembrada porque ela teve um filho na cadeia. 

Então nós fomos atrás dessas crianças. Mas, enfim. Não a vi mais. Nunca mais a vi. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos passar para o 

próximo, então? E toda essa documentação que a Suzana tem, você também tem em 

arquivo? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Essa documentação não é da Suzana, é da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que está na sua? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – São arquivos que nós temos 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Na sua casa? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que nós temos, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– No seu escritório? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que ficam num lugar reservado onde nós 

mantivemos isso há muitos anos e que provavelmente hoje nós buscamos um espaço, né 

Suzana? Porque a gente, é uma documentação eu diria assim, duramente preservada por 

um grupo de familiares. Duramente porque é um espaço enorme, nós temos que ter 

sempre cuidado com o espaço. 
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Teve um momento na história que foi cupim, entrou cupim, o cupim come papel 

e nós perdemos muitos documentos importantes, muitas fotos importantes. Então, essa 

documentação a gente tem mantido com dificuldade e acho que, nós temos que fazer 

uma doação para alguma instituição que realmente guarde tão bem como nós 

guardamos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos lá? Fala um pouco da 

vida do Brianezi. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – José... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que era companheiro da 

Guiomar. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, mas ela não... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, não, não. Só para me 

situar. Não, não precisa falar. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – José Idésio Brianezi. Ele nasceu em 23 de março 

de 1946, em Londrina, Paraná. Filho de José Paulino Brianezi e América Tomioto 

Brianezi. Eu vou pegar uma biografia maior que tem dele aqui dentro, do que essa que 

eu tenho. 
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Ele fez o primário, o ginasial em Apucarana e o segundo grau na escola Técnica 

de Comércio, em Jandaia do Sul, município próximo à Apucarana. Atuante no 

Movimento Estudantil da cidade concorreu à Presidência da União dos Estudantes de 

Apucarana em 1966. Participou do 19º Congresso da União Paranaense dos Estudantes 

Secundários em janeiro de 1968, tendo se destacado como uma das lideranças de 

oposição à diretoria da entidade naquela oportunidade, e da UBES, União Brasileira dos 

Estudantes Secundários, em Minas Gerais, em abril de 1968. 

Foi um dos líderes do Movimento Estudantil de Apucarana e Jandaia do Sul na 

luta contra o ensino pago deflagrado em janeiro de 1968. Em abril/maio de 1968 foi 

chamado ao quartel do Exército de Apucarana para prestar esclarecimentos de suas 

atividades políticas no meio estudantil. 

Uniu-se ainda no início de 1968 à dissidência do Partido Comunista Brasileiro 

permanecendo integrado a esta organização até setembro do mesmo ano. Após o 

rompimento com a dissidência contatou a Ação Libertadora Nacional em São Paulo a 

qual se integrou em janeiro/fevereiro de 1969, junto com Antônio dos Três Reis 

Oliveira, outro paranaense assassinado em 1970 e que compõe a lista dos desaparecidos 

políticos até hoje. 

Mudando-se para São Paulo, o Brianezi passou a exercer sua atividade política 

ao lado de Três Reis nessa cidade, região metropolitana. No dia 14 de abril de 1970 foi 

assassinado pela equipe do delegado D’Andréa do DOI-CODI em São Paulo, na pensão 

onde morava perto do aeroporto de São Paulo, na Rua Itatins, número 88, Campo Belo. 

Em documentos do DOPS do Paraná está escrito que o fichado morreu na cidade de São 

Paulo. 

Apesar de assassinado com apenas 24 anos, foi uma pessoa que marcou a sua 

passagem por Apucarana. Querido e respeitado por todos, é lembrado como um jovem 

preocupado com o destino do Brasil que amava o seu povo a ponto de se envolver na 

luta pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Em homenagem póstuma o município de Apucarana destinou o seu nome à 

Escola de Primeiro Grau situada na Rua Paranapanema, núcleo residencial Papa João 
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Paulo I, funcionando ao lado da Escola Estadual Heitor de Alencar Furtado, conforme 

decreto municipal de 1990. 

Ele recebeu outras homenagens recentemente, mas eu não, eu acabei por não 

trazer. O corpo dele foi levado para, pela família para ser enterrado em Apucarana. Aqui 

tem diversas, a família fez um caderno com todos os diplomas dele, com toda a história 

dele que faz parte dos arquivos da Comissão de Familiares e também da escola com o 

nome dele lá em Apucarana. Diversas matérias que foram feitas na época. Deixa eu 

pegar outra coisa aqui. 

Os legistas que assinam o laudo dele são Cypriano Oswaldo Mônaco e Paulo 

Queiroz Rocha. Eles determinaram como causa da morte hemorragia interna traumática, 

e a versão oficial é que ele morreu em tiroteio com agentes da Operação Bandeirantes. 

Nós só encontramos parte da documentação do IML no DOPS, não tem 

informações de entrada, de horário de entrada do corpo, só tem a primeira parte da 

ficha, da requisição de exame, mas não tem o resto da documentação. 

A foto do corpo dele também encontrada no arquivo do DOPS-SP, ele aparece 

com o dorso nu e a barba por fazer há diversos dias. Hábito que não tinha e que 

contrariava qualquer regra de segurança dos militantes clandestinos. 

A foto contradiz as informações contidas também na única folha do laudo que 

dera entrada no IML vestindo camisa de seda de fantasia, calça de brim zuarte, calção. 

O deputado Nilmário Miranda na época, como integrante da Comissão Especial 

dos Mortos e Desparecidos solicitou ao perito criminal Celso Nenevê que hoje integra o 

grupo de peritos da Comissão Nacional, que ele fizesse análise do laudo necroscópico e 

dessa única foto do Brianezi. Mas o perito se viu impossibilitado de reconstituir a 

dinâmica, face às omissões constantes no laudo. 

Ele ressalta apenas que o laudo não permite caracterizar a distância dos disparos, 

mas que para pelo menos dois dos disparos que são relatados, a trajetória é de frente 

para trás e não de trás para frente como é descrito no laudo. Ele considerou anda que a 

diferença de nível no momento dos disparos dos ferimentos apontados indicaria que ele 
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estaria em posição abaixo dos atiradores, e que seria um forte indício de execução até 

porque ele media 1,85 metro. 

A exumação, ele descartou a exumação dos restos mortais para exame porque os 

pais, na época, levantaram dúvidas se gostariam de fazer isso ou não. Então, a única 

alternativa para a gente tentar ter mais informações sobre as circunstâncias da morte 

dele era encontrar novos documentos. 

Se essa foto aqui é do IML de São Paulo, ela não consta, pelo menos não 

constava na época, nos arquivos do IML, mas ele está visivelmente depauperado nessas 

fotos. Eu também conheci o Idésio Brianezi aqui na, quando militei em São Paulo, ele 

pode ter emagrecido bastante desde a última vez que eu o vi, mas todos os que viram 

essas fotos e que conviveram com ele na época e que viram, encontraram com ele 

momentos antes da data da morte, dizem que isso aqui não condiz com as características 

dele. Não sei se quer mostrar as fotos dele vivo aí do lado também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá dando contraste na lente? 

Tá? Espera aí, tem um plástico aqui, tirando o plástico. Pega mais perto, tenta pegar 

mais perto para o pessoal ver. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Deixa eu ver se trouxe outra foto. Realmente eu 

não trouxe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, eu só trouxe aquela porque ela era a melhor 

que as outras que tinha. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Meu, esse cara foi 

companheiro da Guiomar! Meu Deus do céu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ela que entregou ele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ela que abriu ele, minha 

nossa! 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não foi para você que ela disse que não conhece 

ele? Ele era da direção regional junto com ela. Na época da, não é direção regional, do 

comandante inaudível....Ele era do mesmo GTA que ela, que o Alencar, aquele, como é 

que chama? Alencar. O Russo conheceu ele, e ele e aquele Alencar, como é que é o 

nome dele? Que é preso nessa época também? O Alencar, ele foi preso nessa época, ele 

e a mulher dele. Alencar era nome de guerra, que absurdo, eu não estou lembrando o 

outro nome dele. Ele é vivo também. É o, você sabe quem é. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu sei, mas não estou conseguindo lembrar. 

 

(Risos.) 

 

Não estou conseguindo associar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Inaudível... 
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A SRA. AMELINHA TELES – Tem à tarde, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu só tenho o inaudível. Eu fiquei de ver com 

vocês se queriam pegar mais casos eu ia lá buscar. O Gastone, sei lá mais quem. Se 

vocês quiserem fazer, eu não trouxe outros, mas se quiserem fazer eu vejo na hora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quer ver agora? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Eu tenho para apresentar novos casos 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Hoje à tarde? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Hoje de tarde, a gente interrompe na hora do 

almoço, eu vou lá buscar alguns, apesar de que é difícil, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, mas vamos fazer para 

aproveitar que você está aqui. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Mas não ia pegar os negócios da “Folha”? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Inaudível  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



79 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Então nós vamos fazer, eu até peguei a lista aqui 

para ver se a gente ia pegar mais outro caso na sua casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É bom fazer, vamos 

aproveitar que você está aqui. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Pois é, mas tem uns que tem que encontrar a 

família. Nós não podemos fazer sem chamar a família aqui. Vamos fazer o caso que tem 

família, porque aí não dá. Não sei... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A sessão está suspensa por 

cinco minutos. 

 

A sessão é suspensa por cinco minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então pessoal, nós vamos 

suspender os trabalhos agora e voltar às 15h, está bom? Agradeço a todos os nossos 

parceiros e peço desculpas pelo adiantamento da hora, muito obrigado. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO RUBENS PAIVA 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

20/03/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, localizou? Olha, 

deixa eu instalar isso aqui, 118ª audiência pública, 20 de março de 2014, Auditório 

Teotônio Vilela, caso Alexander José Ibsen Voeroes, e também para a oitiva de 

Lauriberto José Reyes, José Idésio Brianezi e José Milton Barbosa e o Alexander José 

Ibsen Voeroes. 

Bom, aproveitando que eu já abri a sessão, não tem computador para projetar na 

tela, viu Koba? Não tem computador para projetar na tela, deixa eu ler a matéria do “O 

Dia” que foi postada de madrugada, mas foi colocada agora às 8h36. 

“Coronel revela”. Lê você, vai Suzana. É importante, da Juliana Dal Piva. Lê 

com calma. Dá o microfone para ela. Viu Vivian, pede para o Koba localizar a irmã do 

Alexander Ibsen, por favor, porque tem uma carta maravilhosa que ele mandou para a 

família. Vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – “Coronel revela como sumiu com o corpo de 

Rubens Paiva. Militar diz que ordem partiu do gabinete do ministro. Deputado federal 

foi preso em casa em 20 de janeiro de 1971 e torturado até morrer. Seu corpo foi 

desenterrado dois anos após a sua morte e nunca mais foi encontrado". Matéria do jornal 

“O Dia”, Juliana Dal Piva. 

“'Recebi a missão para resolver o problema que não seria enterrar de novo. 

Procuramos até que se achou o corpo. Levou algum tempo, foi um sufoco para achar o 

corpo, aí seguiu o destino normal'. Com esta frase, 43 anos depois o coronel reformado 

do Exército Paulo Malhães admite pela primeira vez que foi um dos chefes da operação 
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montada em 1973 para sumir com o corpo do então deputado federal Rubens Paiva que 

estava enterrado na areia, na praia do Recreio dos Bandeirantes. Para localizar o corpo 

de Rubens Paiva duas equipes trabalharam durante cerca de 15 dias na Praia.  

Junto com Malhães também participou da missão o coronel reformado José 

Brant Teixeira, parceiro de diversas operações. Além dele os sargentos Jairo de Canaan 

Cony e Iracy Pedro Interaminense Corrêa. Apenas Cony está falecido. O oficial admite 

que já sabia de quem era o corpo procurado. ‘Eu podia negar – diz o Malhães – dizer 

que não sabia, mas eu sabia quem era sim. Não sabia por que tinha morrido, nem quem 

matou, mas sabia que ele era um deputado federal que era correio de alguém’, conta.  

Aos 76 anos, um dos mais experientes oficiais do CIE, o militar contou ao 'O 

Dia' que recebeu a missão do próprio gabinete do ministro do Exército em 1973 e que 

viu colegas graduados como o coronel Freddie Perdigão Pereira recusarem o trabalho ‘é 

um troço que você tem que pensar duas vezes antes de fazer. Ele não quis’. 

Malhães diz que estava investigando uma guerrilha no sul do Brasil durante a 

prisão do deputado. Só ao receber a missão, é que foi informado de que o corpo tinha 

sido inicialmente enterrado em 1971 no Alto da Boa Vista. Mas, na ocasião, os militares 

temiam que obras na Avenida Edson Passos acabassem revelando o cadáver. Então, o 

corpo foi retirado do local no mesmo ano e novamente enterrado na Praia do Recreio 

dos Bandeirantes. Em 1973, o coronel conta que o CIE resolveu dar uma 'solução final'. 

'A preocupação foi aquela velha briga. Foi o negócio de enterrar. Eles enterram o 

cara, tiraram cara do lugar que estava enterrado que era no Alto da Boa Vista porque ia 

passar na beira de uma estrada. Ali, tiraram o cara e levaram para o Recreio e 

enterraram na areia, só que a Polícia do Exército quase toda viu isso, esse translado’, 

explica.  

De acordo com Malhães, o Exército avaliava que a operação era necessária 

porque alguns agentes do DOI-CODI ameaçavam tornar o caso público. ‘O Leãozinho 

viu, não sei mais quem viu também, mas o troço veio à tona. O Leão dizia que 

enterraram na praia’, afirma. 
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Malhães só faz mistério sobre o destino dado após a localização do cadáver. 

‘Pode ser que tenha ido para o mar, pode ser que tenha ido para um rio’, completa. Em 

outubro de 1974, o militar recebeu a Medalha do Pacificador com Palma.  

Leão era o coronel reformado Ronald José Mota Batista de Leão, ex-chefe do 

Pelotão de Investigações Criminais, PIC. Em fevereiro, a Comissão Nacional da 

Verdade apresentou um relatório parcial sobre o caso e informou que recebeu uma carta 

de Leão informando que tinha visto Paiva ser recebido por dois agentes do Centro de 

Informações do Exército, Rubens Paim Sampaio e Freddie Perdigão Pereira.  

Na divulgação do relatório, a Comissão Nacional da Verdade também apontou o 

nome de dois agentes que torturaram e mataram o deputado federal Rubens Paiva. De 

acordo com depoimentos de dois militares prestados à CNV, os autores do crime seriam 

o então tenente Antônio Fernando Hughes de Carvalho e o comandante do DOI, o 

também major José Antônio Nogueira Belham.  

As informações foram obtidas por meio de um depoimento prestado por um 

militar que a comissão identificou apenas como 'agente Y'. Um assessor da comissão, 

entretanto, confirmou ao 'O Dia' que a testemunha se trata do coronel da reserva 

Armando Avólio Filho, ex-integrante do Pelotão de Investigações Criminais da Polícia 

do Exército. 

Há um ano, em fevereiro de 2012, a CNV apresentou as primeiras conclusões de 

sua investigação até aquele momento. Na ocasião foram apresentados documentos que 

comprovavam que Rubens Paiva tinha sido transferido para o DOI-CODI. 

Em janeiro deste ano a Comissão da Verdade do Rio tornou público um 

depoimento do general reformado Raymundo Ronaldo Campos. Ele confessou que 

Exército montou uma farsa ao sustentar, na época, que Paiva teria sido resgatado por 

companheiros 'terroristas'. A versão oficial era de que ao ser transportado por agentes do 

DOI no Alto da Boa Vista, os militares entraram em confronto com um grupo de 

esquerda, quando Paiva havia conseguido fugir. Raymundo era capitão, e conduzia o 

veículo supostamente atacado. Também estavam no carro os sargentos irmãos Jacy e 

Jurandir Ochsendorf.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



4 

 

Rubens Paiva foi preso em casa no dia 20 de janeiro de 1971 por agentes do 

Centro de Informações da Aeronáutica (Cisa). Horas depois o deputado foi entregue ao 

DOI-CODI no Rio onde foi torturado até a morte.  

Deputado federal, eleito pelo PTB, mesmo partido de João Goulart, Rubens 

Paiva foi cassado em 1964, logo após o golpe militar. Após um período no exílio, 

retorna ao Brasil, mantendo suas atividades empresariais. Sua morte se deu em 21 de 

janeiro de 1971 e uma farsa foi montada para ocultar o crime.  

Seu corpo nunca foi encontrado.” 

Aqui termina a matéria. Deve estar para ser publicado também o restante das 

declarações do Paulo Malhães à repórter que ele fala de outros envolvimentos dele em 

desparecimento que pelo que eu imagino seja a questão de Foz de Iguaçu, a matéria 

deve estar entrando no ar, porque ela me escreveu aqui. É isso. 

Agora, em relação ao Alexander Voeroes, como eu ia colocar o caso do 

Lauriberto e o Alexander foi morto na mesma data, eu pensei em colocar, mas podemos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, a família está 

mandando, a família está mandando. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Deixar para uma outra data e trazer a família. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, quero fazer hoje, 

vamos fazer. Não, a família é difícil, é melhor trabalhar com os documentos. Vamos, o 

Danilo achou a gravação do discurso do Rubens Paiva para que a gente tenha ciência do 

que foi feito, do que foi dito. Até se dá para usar, vamos testar o áudio aí. Vocês já 

ouviram? 
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A SRA. -  Eu ouvi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? Quinze minutos? 

 

A SRA. - Cinco. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Cinco, então dá, né? 

Então vamos lá, Dan? 

 

Apresentação da gravação.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Koba, você está controlando 

se está chegando o material da família Voeroes? Tá? É bom, porque a Suzana vai 

processar esse material, viu Danilo? Ajuda porque vai chegar no ... Aí precisa imprimir 

tudo para, nós termos uma pastinha porque vai ser, a última abordagem vai ser do 

Alexander Voeroes. Só deixa o Darcy Passos. Depois você digitaliza esse aqui da...  O 

Darcy Passos deu uma contribuição aqui. 

“Imprensa e ditadura militar serão debate no Rio de Janeiro, hoje. De São Paulo. 

Será realizado no Rio um debate sobre a atuação da imprensa durante a ditadura militar, 

parte de um ciclo sobre o período organizado pela Livraria da Travessa. O Encontro terá 

como debatedores Aluízio Maranhão, editor de Opinião do jornal 'O Globo”'; Ricardo 

Balthazar, editor do caderno 'Poder' da 'Folha'. O debate começa às 18h30 no Centro 

Cultural Banco do Brasil, Rua Primeiro de Maio, 66, centro do Rio, a entrada é franca, 

senhas serão distribuídas no início do evento.” 
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Ótimo. Bom, hoje tem o livro, o lançamento do livro do Márcio Felippe Sotelo, 

não é? Lá na Faculdade de Direito às 18h, e da Flavia Piovesan às 15h, não é? Depois 

você vê isso para mim, por favor? Os dois livros, o do Márcio e o da “coisa”. Vamos 

começar, então? 

Essa gravação do Rubens, talvez a gente pudesse por ela no ar lá no dia do DOI-

CODI, sugestão que o Danilo deu. Eu não tinha ideia do tamanho e da beleza desta, e da 

qualidade, não é? Muito boa. Vamos lá, vamos começar a nossa vida. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A matéria do Paulo Malhães também está 

assumindo que ele desapareceu com o corpo do Onofre. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, do Onofre também? 

Agora também? Outra matéria já está sendo postada? Outra? Você recupera, viu Dan? É 

tudo da Juliana? A Juliana é aquela menina daqui de São Paulo que foi para o Rio? 

Aquela gordinha baixinha?  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Gordinha, baixinha, não é ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, então é outra. Tinha 

uma Julianinha aqui? Não, é outra. Está falando do outro, já? Outro caso ele já está 

assumindo? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É a matéria dela que “O Dia” baixou aos 

pedaços, né? Então agora saiu a matéria dele sobre o Onofre Pinto. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, lá em Foz do Iguaçu? 

Ele está metido naquele caso, lá? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–  Aproveita, lê. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A outra parte da matéria da Juliana Dal Piva no 

jornal “O Dia”, "Emboscada do Exército Mata Líder Guerrilheiro".“Outro segredo 

guardado nas memórias do coronel reformado Paulo Malhães é o destino final de um 

dos líderes da Vanguarda Popular Revolucionária, VPR, o sargento Onofre Pinto. Preso 

em 1969, Onofre deixou o país no sequestro do embaixador dos Estados Unidos Charles 

Burke Elbrick no mesmo ano. Ele ficou exilado no Chile e depois na Argentina até 

1974, quando decidiu retornar para formar um novo grupo de luta armada. Foi nesse 

desejo que Malhães e sua equipe encontraram a oportunidade para prendê-lo. 

Onofre Pinto foi atraído pelos militares em julho de 1974 junto com os 

brasileiros Daniel José de Carvalho, Joel José de Carvalho, José Lavecchia, Vitor 

Ramos e do argentino Enrique Ernesto Ruggia para uma emboscada em um suposto 

campo de guerrilha que estava sendo formado no Parque do Iguaçu, em Foz do Iguaçu.  

‘Fui até lá e me apresentei ao Onofre como um contato da guerrilha. Gostava da 

adrenalina. Eu era o carioquinha’, conta o militar, ao revelar que foi o líder da operação.  

Para a missão, o coronel conta que teve ajuda de um agente infiltrado chamado 

Alberi Vieira dos Santos, ex-militante de esquerda. De acordo com ele, a operação 

durou cerca de dois meses. Primeiramente, foi montada em uma casa em um bairro 

afastado de Foz do Iguaçu, e lá os agentes ficaram fazendo contato com guerrilheiros. 
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Malhães diz que naquela época o governo brasileiro não tinha autorização para 

atuar no território argentino e, por isso, os militantes brasileiros precisaram atravessar a 

fronteira para serem presos. Todas as operações que envolviam outros países se 

chamavam ‘Operações Arco-Íris’. 'É por causa das cores das bandeiras', explica.  

De acordo com o oficial, o líder da VPR impunha a liderança no grupo, mas 

estava desconfiado sobre a existência real do campo no lado brasileiro. 'Onofre liderava. 

Tinha boa receptividade. Mas estava desconfiado. No primeiro dia em que nos 

encontramos ele pediu que alguém fosse comigo ver o local de treinamento', afirma 

Malhães.  

No outro dia, ele e um dos guerrilheiros foram até o local em uma perua. Dois 

dias depois da visita, o grupo de militantes cruzou a fronteira durante a tarde e chegou 

ao falso campo de treinamento à noite.  

Assim que chegaram foram cercados e receberam ordem de prisão. O primeiro a 

morrer foi José Lavecchia, que tentou reagir. Os outros foram executados ainda naquela 

noite. O único que sobreviveu foi Onofre Pinto, levado para a casa de fachada em Foz 

do Iguaçu, onde os agentes tramaram toda operação. 

Lá, o líder da VPR passou quase um mês sendo interrogado e recebeu a proposta 

de trabalhar para a repressão. De acordo com Malhães, após quatro semanas, Onofre 

concordou. ‘Ele me pediu que cuidasse da família dele, me passou os contatos e eu 

fiquei de escrever aos meus outros infiltrados para avisar que ele tinha ‘virado’, explica. 

No entanto, o comando do Centro de Informações do Exército não quis manter o 

guerrilheiro vivo. Segundo Malhães, um oficial, que ele não quis revelar o nome, não 

queria que ele tivesse um agente da importância política de Onofre. ‘Recebi uma ordem 

direta, fecha tudo, acaba tudo e volta para o Rio’, conta Malhães. Onofre então foi 

executado e seu corpo foi jogado de uma ponte dentro de um rio na região de Foz do 

Iguaçu.” 

Mesmo na hora, vou fazer um comentário, deputado. Mesmo na hora de contar a 

participação em um assassinato dessa forma, o agente se dá o trabalho de tentar 

desmoralizar o Onofre ao dizer que ele acabou optando por colaborar. Eles fizeram isso, 
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não foi só com o Onofre, eles fizeram isso, sistematicamente, com muitas pessoas que 

conseguiram, felizmente, sobreviver.  

Um dos casos é a nossa companheira Inês Etienne Romeu. Eles gravaram um 

vídeo com a Inês, ela tinha 30 e poucos quilos na época. Ela assumindo que a sua 

colaboração, ela contando dinheiro, tudo em uma tentativa de desmoralizá-la antes de 

matar. Felizmente ela sobreviveu e está aí para ajudar a contar a história. Não 

integralmente desde que foi espancada e perdeu o domínio da fala, mas é incrível que 

mesmo depois de ter matado dessa forma, tantos anos depois eles ainda buscam colocar 

uma frasezinha que seja para buscar desmoralizar o Onofre que foi uma pessoa que deu 

a vida pela liberdade nesse país, não é?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vocês salvam essas duas 

matérias da Juliana Dal Piva, do “O Dia”? Tanto a do Onofre e todo pessoal Lavecchia, 

todo mundo lá de Foz do Iguaçu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu queria também lembrar que toda essa 

investigação sobre os seis desaparecidos de Foz de Iguaçu foi feita pelo Aluizio Palmar 

que tem um livro que chama “Onde foi que vocês enterraram nossos mortos” quando 

inicialmente, no final do governo Fernando Henrique, nós tínhamos conseguido acesso 

aos arquivos da Polícia Federal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele está fazendo uma 

audiência, hoje. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não sei se ele está conseguindo ver essa matéria. 

Já mandei para ele. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem que tentar telefonar para ele, e avisar que 

essa matéria está no ar, mas o ministro, quando foi ministro o Miguel Reale Júnior, uma 

das primeiras atitudes que ele tomou após uma visita da Criméia e minha a ele, foi abrir 

os arquivos da Polícia Federal porque ele tinha, estavam sobre sua responsabilidade, e 

ele tinha enfrentado, como presidente da Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos as dificuldades que a gente tinha em arrumar arquivos.  

Então ele fez essa abertura dos arquivos enquanto a gente buscava saber como 

proceder ele saiu do Ministério, o outro ministro que assumiu não aceitou a ordem dele 

e isso ficou até o meio do, entre o primeiro e o segundo turno da eleição presidencial 

daquele ano, quando eles resolveram anunciar que tinham aberto os arquivos.  

Nós deixamos para ver logo depois da eleição do Lula, apesar de que um homem 

chamado Daniel Lorenz de Azevedo que era subchefe da Polícia Federal, do setor de 

Inteligência da Polícia Federal sumiu com os arquivos. Essa é uma investigação que até 

hoje não foi feita, mas o Aluizio foi uma das únicas pessoas que conseguiu ter acesso 

aos arquivos em Foz do Iguaçu, e ali ele acabou tendo a possibilidade de investigar o 

que realmente tinha acontecido em Foz do Iguaçu e trazer essa história a público. 

Então, cada vez que se tem mais um pedacinho dessa história, é uma lembrança, 

do meu ponto de vista, sobre a atuação militante do companheiro Aluizio Palmar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É verdade, o problema é que 

o Ivan também foi lá para diligenciar lá e, eu também acho que a gente também devia 

fazer uma audiência. Ele está fazendo uma audiência hoje lá no Paraná. Estou tentando 

localizar aqui. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Lá em Cascavel. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lá em Cascavel, exatamente. 

Bom, o Koba conseguiu receber todo o material da família Voeroes, foram, hã? Está aí 

já? Está baixando? Eu só queria te pedir essa, eu sei que ele era o último, o Danilo vai te 

mostrar tudo o que tem à disposição que a família mandou, inclusive a última carta dele 

para a família. Você quer que a gente faça na ordem e deixar? E fazer o Lauriberto, não 

é? 

A Bia está aí, está bom. Então vamos começar pelo Lauriberto. Vai preparando, 

vê o que dá para imprimir, isso! Então vamos lá, Suzana. Consegui os telefones do José 

Vitor, viu, Soalheiro. Tem uma divergência entre eu e o Ivan sobre essas coisas aí, não 

é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu vi. Está com som aqui? Eu falei exatamente 

inaudível.  Eu não aceito o que o Ivan está dizendo, então. Eu não aceito isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Inaudível. Nem que você 

tenha que dar uma assistência para a gente à distância, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Conversar com ele sobre isso? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, comigo. Você precisa 

dar uma assistência pra gente, mesmo a distância. 

Isso o que a Suzana está lendo. Esses materiais que a Suzana está trazendo estão 

todos salvos e digitalizados? Estão sendo salvos? Ah, os que ela já apresentou também 
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não deu para, porque é um monte de material. É, mas era bom salvar tudo, não é? 

Porque é muita... 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Podia chamar a Bia e a Amelinha para a Mesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem a Bia e a Amelinha 

para a Mesa. Faz uma plaquinha para a Bia, por favor. Então como a gente fala? Não 

quero me desconcentrar. Bia vem para a Mesa, por favor? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Adriano, esse material todo é da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas está tudo publicado no 

livro, não? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, tudo não porque não tem condições. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Algumas coisas são dos nossos processos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas está tudo? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É tudo daqui. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bia, sente aqui ao lado da 

Suzana. Bom, vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bom, nós vamos começar então sobre a história 

de Lauriberto José Reyes e Alexander José Ibsen Voeroes que foram assassinados no 

ano de 1972. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Onde, que casa que o Lauri 

morreu na Vila Prudente? Na casa da Rua Cervantes, não? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Não, no Tatuapé.  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – No Tatuapé. Na casa da Rua Cervantes é o 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Na Rua Serra de Bragança. 

 

A SRA. -  Rua Serra de Bragança. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Na Vila Prudente quem foi?  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É a casa do Mortati. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



14 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mortati? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, o Arantes. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Ah! O Arantes. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – “Lauriberto José Reyes nasceu em 20 de março 

de 1945 em São Carlos. Filho do fiscal sanitário estadual José Reyes Daza Júnior e de 

Rosa Reyes. 

Depois de seu primogênito, o casal teve mais duas filhas. Regina Célia e 

Roselena. Era conhecido como Lauri entre os colegas no Instituto de Educação Dr. 

Álvaro Guião onde fez o primário ginásio, e entre os colegas do Colégio Diocesano 

onde fez o científico. 

Durante o científico colaborou assiduamente para o jornal 'O Diocesano', 

revelando a cada artigo a sua indignação frente a situações de injustiça social. 

Em 1965 fez vestibular e ingressou na Escola Politécnica da USP em São Paulo, 

vindo posteriormente a morar no CRUSP, onde foi, por um período, diretor cultural. 

Esteve entre os 46 estudantes que, segundo relatório de inquérito policial militar, 

dominaram o CRUSP em 1968. 

Participou da organização do Congresso de Ibiúna e nessa ocasião foi preso. 

Contudo, no dia seguinte, em 15 de novembro de 1968, escoltado por agentes do DOPS, 

esteve no enterro de seu pai em São Carlos. 

A morte de José Reyes Daza Júnior é mais uma dívida do regime militar com a 

família. Foi o delegado da cidade de São Carlos, conhecido como Dr. Glauco que o 
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atropelou. Isso ocorreu quando, dirigindo com imprudência um carro de passeio, essa 

autoridade passava a uma quadra da residência de Lauri dirigindo-se à Delegacia de 

Polícia da cidade de São Carlos para organizar um destacamento policial cujo objetivo 

era reprimir uma manifestação estudantil que ocorria no centro da cidade. 

A dor do momento não permitiu ir adiante para contestar conclusão do inquérito 

policial onde o pai de Lauri passou de vítima a culpado, pois ali alegava-se que ele teria 

sido imprudente ao atravessar a rua pois não enxergava bem. 

A partir de Ibiúna, Lauri ligou-se à Ação Libertadora Nacional. Anos depois, 

perseguido pela polícia saiu do país através do sequestro de avião em novembro de 

1969, fora do país prosseguiu com o compromisso de lutar contra a ditadura militar e 

como integrante do movimento de libertação popular, voltou clandestinamente para o 

país.  

A versão oficial diz que ele foi morto em combate em 27 de fevereiro de 1972 

aos 26 anos. Os textos de todos os jornais que noticiaram o tiroteio é idêntico, 

identificando a ausência total de liberdade de imprensa.  

Desta forma, nunca se saberá realmente o que se passou ali com Lauri e com 

Alexander Ibsen, estudante secundarista, na época, com 19 anos, mesmo porque, a 

família de Lauri acreditava ter informações seguras de que ele estaria preso, talvez uma 

estratégia do Serviço de Inteligência para manter parentes sob controle, talvez 

simplesmente mais uma tentativa de distorção levada adiante por quadro de subalternos. 

Lauri foi enterrado em São Carlos, onde durante uma missa de corpo presente, 

com motivações e crenças diversas todos cantaram 'prova de amor maior não há do que 

doar a vida pelo irmão'. 

Recentemente, em nove de fevereiro de 1996, a partir do projeto do vereador 

Emerson Leal, o prefeito municipal de São Carlos, através da Lei 11.133 deu o nome de 

Lauriberto José Reyes a uma praça localizada no Bairro Parque Santa Marta. A letra de 

uma música intitulada 'Torrão', de autoria de Lauri, esteve entre as finalistas do festival 

da canção da TV TUPI em 1968. Estará transcrita em uma placa na praça a ser 

inaugurada em 03 de abril de 1996.  
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Ali também se lerá ‘Lauriberto José Reyes, estudante sãocarlense que lutou pela 

liberdade e democracia no Brasil. A vida por uma causa.' Essa foi a biografia que os 

familiares fizeram quando solicitaram a inclusão do nome do Lauri dentre a Lei 9.140 

de 1995. 

Do Alexander o que a gente tem é muito pouco, a não ser que ele nasceu em 

julho de 1952 em Santiago do Chile, filho de Alexander Voeroes Toth e Carmen Ibsen 

Chateau. Foi militante do MOLIPO, ele estudou no Colégio Aplicação da USP até 

1969, se preparava para fazer o vestibular do Curso Equipe na capital paulista quando se 

ligou à ALN. Ele morreu com 19 anos, a biografia dele não chega a ser completa. Isso 

aqui é para eu ler? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. Essa aqui é a última carta 

que ele mandou para a família. Você quer começar pela carta? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – “Querida família.” A carta do Alexander à 

família.  

“Eu aqui vou-me embora, afinal tomei a decisão, por isso demorei em cumprir a 

promessa de escrever novamente. Na verdade, preferia fazê-lo só quando estivesse lá 

fora, mas imagino que vocês devem estar algo aflitos, examinando as coisas. No final 

das contas acho que não há problema algum. 

Por outro lado, se a prudência me permite a carta, fico impedido de telefonar. 

Forçado então a permanecer nessa comunicação unilateral mandando notícia sem 

esperar resposta. É duro. 

É, mas não tem problema, a próxima carta virá em espanhol. Muy fluente e com 

remetente importante, e se for telefonar, apelarei, então, para as mais avançadas técnicas 

modernas, nada mais e nada menos do que o Intelsat. Vamos ver afinal como são as sul- 

americanas. Aqui parte Dom Juan em sua expedição de reconhecimento e conquista se 

agradar das latinas tão latinas, pois já dizia Caetano ‘Soy loco por ti América’. 
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Esta carta começou a ser escrita dia quatro, aniversário da mana e ia inicialmente 

com a intenção de felicitá-la, na verdade, não perdeu essa intenção original, foi apenas 

acrescentada, por isso vão junto, ou em anexo, como costumava escrever nas cartas da 

mamãe, três modestos presentinhos. 

Um para Margarida, outro para Jorge, outro para Cristina. São superlegais. 

Ainda para a Margarida vai um parabéns daqueles bem grandes e ainda mais aquele 

abraço, como dizia, as intenções dessa carta foram apenas acrescentadas, assim também 

vai um abraço ao Jorge, à Cristina, à mamãe, ao papai, para todo mundo. Não esqueçam 

a Aparecida e amigos. 

Mas o que eu gostaria mesmo era permanecer no Brasil, no final é chato a gente 

que passou os anos nessa terra tão intimamente ligado a ela ter que sair. A gente sabe 

que vai sentir saudades e até desambientado, é por isso que escolhi a América Latina 

para fixar-me, que apesar das diferenças a gente tem uma certa personalidade 

continental, um pouco mais para fora, mas a gente ainda está com os seus e ainda 

existem universidades muito boas por aqui. 

Enfim, dá para recomeçar a vida de novo e, pensando bem, não recomeçar, mas 

começar verdadeiramente. Mas tudo isso é um parêntese  para o que eu dizia acima, que 

eu gostaria mesmo de permanecer no Brasil. Tinha esperanças de esfriar a barra e 

esclarecer os mal-entendidos, mas sabe qual é o critério desse pessoal, todo mundo é 

considerado em princípio culpado até provas em contrário. 

Na entrevista, dos que se recusaram a sair houve coisas bem interessantes, lá 

tinha um sujeito que disse, não sei por que estou preso, não, eu não quero pegar uma 

dessa não, preso sem saber por que e a falta de preocupação com a verdade ficou bem 

demonstrada com esse belo presente de natal. O processo da VAR-Palmares, coisa com 

a qual nunca na vida estive metido e nem pensei em fazê-lo e ainda nunca cheguei a 

conhecer nenhum dos gajos relacionados, pois são todos estudantes da manhã e que já 

devem ter saído há um bom tempo de lá. 

Todos os caras que encontram, tratam logo de relacioná-los com alguma 

organização e etc. Se eles pudessem prender toda a cidade e só soltar os amigos íntimos, 

já o teriam feito, mas não tem nada não. 
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Algo me passou pela mente, afinal, oh, pai, até que somos bastante semelhantes. 

Essa epopeia não deixa de ter pontos comuns, em algumas coisas às avessas e em outras 

no mesmo plano, pelo menos um ponto idêntico espero que tenhamos e que acabe tudo 

bem. Assim será. 

Outra coisa que me vem à memória é que nem sempre uma linha reta é o 

caminho mais curto entre dois pontos, sim, pois eu estando perto de vocês, no mesmo 

país por causa dessa comunicação unilateral, nunca estive tão longe. Então, 

paradoxalmente, para a gente se aproximar, deve afastar-se. 

Tenho outro ponto que queria abordar já que falo nessa quebra de 

unilateralidade. Não vamos ser irreais e voltar-se ao passado. Acho que a missão de 

vocês em relação a esse filho já está definitivamente cumprida e brilhantemente. Vocês 

fizeram o que puderam e acho que fizeram bem. Deram-me coisas importantes, ser 

independente, saber se virar por si mesmo, ter capacidade de tomar suas próprias 

decisões. Cultura e independência, essas são as duas coisas que fazem o homem mais 

livre, por isso, esse bicho aqui se considera homem, e sou grato.  

Acho que ainda já não se deve dedicar tempo pensando ou se preocupando 

comigo, esse tempo deve ser utilizado para os três daí, a Cristina, o Jorge, a Margarida e 

para vocês mesmos. Eles precisam ser homens e vocês já devem se considerar 

realizados em boa parte. Acho que comigo já cumpriram a tarefa. 

Muitas vezes os pais, por um certo egoísmo paternal acham que os filhos devem 

se fazer pela imagem que eles próprios gostariam de ter sido, não é mesmo? 

Dependendo das bases em que for colocado, pode ser positivo ou não. O primeiro 

aspecto positivo dessa atitude é o fato de ela ser voltada para frente. Sempre melhor do 

que sou, está implícita a ideia de progresso. Agora cada homem tem sua individualidade 

que o distingue dos outros, e sua, que o aprimora e o faz pertencer à mesma espécie. 

Não vamos colocar como objetivo para os filhos aqueles que são apenas 

projeções individuais que são reflexo do que há de diferente entre os homens, pois o que 

seria a realização de um pelo outro seria a negação deste. Sempre considerei vocês 

bastantes esclarecidos neste assunto, não querendo fazer como muita gente que o filho 

seja médico, por exemplo, porque esse foi o sonho da juventude do pai. Isso de querer 
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fazer o filho a própria imagem do eu individual é uma realização feita com a negação 

dos outros. 

Por isso, deve-se fixar naquilo que é comum entre as pessoas e que as aproxima, 

porque é quando um homem se realiza nesse ponto também o faz toda uma sociedade e 

aí se confirma o progresso. Destina-se não só à continuação do ser humano, mas ao seu 

constante melhoramento. 

Fiquem atentos e verão onde quero chegar. A verdadeira educação liberta o 

homem. Os pais não devem desenvolver ferramentas pelos filhos, muito menos ainda 

com elas fazer a casa, mas assim desenvolver as ferramentas nos filhos, isto é, a 

capacidade de fazê-las. Uma vez na igreja ouvi, se vem uma pessoa e te pede um peixe, 

não dê, ensine-o a pescar.  

Entenderam o que estou querendo agradecer? Obrigado pela vara de pesca, pelos 

instrumentos que vocês me deram, cultura, honestidade consigo mesmo e aí se consegue 

para os outros e essa independência, pois quem sabe transmitir essa capacidade de 

pescar aos outros, pelo que isso tem de quebra de egoísmo, generosidade, confirmação 

do que há de bom no ser humano, pode e deve, e tem a obrigação de se considerar 

realizado. Vocês verão só os peixes que eu vou pescar. Peixes que vocês nunca 

sonharam e sei que vocês vão ficar contentes porque esse era o objetivo de vocês. 

Tchau.” 

 

(Palmas.) 

 

É muito difícil para mim ficar lendo a última palavra dessas pessoas, é muito 

difícil, me emocionei muito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quer que alguém leia isso 

aqui? Não é dele, é sobre ele, é da família. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – A Amelinha lê. Está descansada, né Amelinha? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pode ler? Amelinha Teles, Comissão da 

Verdade. 

“São Paulo, 20 de outubro de 1999. Alexander Voeroes Toth, húngaro e Carmen 

Ibsen Chateau Voeroes, chilena, casados dia nove de outubro de 1951 em Santiago do 

Chile, chegamos ao Brasil no dia 28 de agosto de 1952 com um bebê de um mês, como 

imigrantes com visto permanente.  

Nosso filho Alexander José Voeroes Ibsen estudou a partir de 1959 no Grupo 

Escolar Tomás Galhardo, Rua Marcelina, Vila Romana. Depois, até completar o 

primário, estudou no Ginásio Escola Técnica de Comércio Mário de Andrade, Rua Caio 

Graco, 263, Vila Romana. Diplomou-se aí em 19 de dezembro de 1962. No dia primeiro 

de junho de 1962 fez a primeira comunhão na matriz de São João Vianney, Água 

Branca. Foi coroinha nessa igreja nas missas do domingo. 

No segundo semestre de 1963 fez o quinto ano no Grupo Escolar Pereira Barreto 

da Lapa, sendo admitido para o curso ginasial no Colégio Campos Sales, Rua 12 de 

Outubro, 375, Lapa, onde se diplomou dia 19 de fevereiro de 1968. 

Por recomendação dos professores do Colégio Campos Sales, fez exame de 

admissão para o Colégio Estadual Fidelino de Figueiredo, Rua Gabriel dos Santos, 30. 

Sendo admitido cursou o científico até 1970. Nesse ano ganhou uma bolsa de estudos 

integral no Centro de Estudos ininteligível para candidatar-se no curso de biologia na 

USP. 

Durante os dois primeiros anos do científico, percebi que se falava muito em 

política. Reclamei com a diretora várias vezes, a qual me convenceu que era próprio da 

idade e não precisava preocupar-me com isso, pois nós preocupávamos por estarmos 

acompanhando o momento político do país. 

Passou mais de um ano sem ouvirmos falar mais em política. Qual não seria 

nossa surpresa quando em outubro de 1971, um colega dele chamado César, naquele 
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tempo com o telefone 288-3359, acompanhado por um grupo de policiais fortemente 

armados, inclusive com metralhadoras, chegou em nossa casa buscando-o e acusando-o 

de subversivo.  

Revistaram especialmente seu quarto. Levaram certos documentos. Todos os 

trabalhos escolares, inclusive um sobre Hungria, pátria do pai, que naquela época fazia 

parte do bloco comunista. Não nos devolveram nenhum desses documentos. 

Meu filho tinha muita energia. Desde pequeno se sobressaía pela personalidade, 

inteligência, sociabilidade, querido e admirado pelos professores, colegas, amigos e 

vizinhos. Tinha um forte espírito de liderança. Os irmãos adoravam esse irmão mais 

velho, porque sempre lhes deu muita atenção conversando e brincando com eles. 

Como Alexander não apareceu em casa, a polícia retirou-se no dia seguinte. Não 

mais o vimos. Recebemos uma carta dele dizendo que tentaria sair do país pedindo para 

não nos preocupar, pois ele era inocente. E no natal recebemos também um cartão. 

Ele e um grupo grande de colegas do Colégio Fidelino de Figueiredo, mais 

conhecido como Colégio de Aplicação, foram processados pela Justiça Militar por 

subversão. O colega César não foi processado, foi defendido e inocentado pelo 

advogado nomeado pelos militares, chamado Juarez Alencar, com escritório na Rua 

Conselheiro Crispiniano, 40, sexto andar, fone 36-4240. 

O que mais nos impressionou foi a acusação de Alexander José Voeroes Ibsen é 

outro estrangeiro que vem fazer subversão no Brasil. Foi membro da VAR, em sua 

residência houve apreensão de valioso material, às folhas 193 não têm atos plenamente 

fixados, mas a filiação é o suficiente para uma condenação. 

Essa acusação nos doeu muito, pois ele chegou ao Brasil com apenas um mês, a 

única vez que viajou para o exterior foi quando tinha 10 anos, para conhecer os parentes 

no Chile, em um passeio de um mês. De cinco de janeiro de 1962 até 07 de fevereiro de 

1962. Ele amava o Brasil. Queria naturalizar-se, mas não teve tempo. 

Os irmãos mais novos, de 14, sete e cinco anos sentiam muito sua falta e nós 

estávamos muito preocupados com seu paradeiro. Com a sentença de inocência 
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sentimos um certo alívio e pensamos que ele voltaria para casa. Em todo o tempo que 

não soubemos dele fomos vigiados e a nossa correspondência e telefone também. 

Dia 28 de fevereiro de 1972, quando assistíamos televisão soubemos que ele 

tinha morrido em uma emboscada feita pela polícia. Tinha sido metralhado. Teve 17 

perfurações à bala. Só no dia 29 a polícia nos entregou o cadáver não permitindo que 

fizéssemos velório. Foi enterrado no dia primeiro de março no Cemitério da Paz. 

O consulado chileno, sabendo da notícia nos chamou, querendo saber se 

estávamos de acordo em fazer uma reclamação internacional sobre o assassinato dele, 

pois foi divulgado tanto no processo quanto no comunicado aos meios de divulgação e 

com ênfase a sua nacionalidade. Muito convenientemente porque na época, o governo 

chileno era de orientação socialista, sendo basicamente o único pretexto. 

Ponderamos que tínhamos mais três filhos menores, todos nascidos no Brasil, 

queríamos que eles fossem educados respeitando seu país, sem ódio nem rancores, 

portanto, nos recusamos a fazer qualquer pleito. Carmen de Voeroes.” A mãe de 

Alexander Voeroes.” 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É muito importante a gente poder anexar essa 

biografia ao nosso dossiê, porque nós não tínhamos uma biografia do Alexander e nós 

vamos incluir.  

Bom, a versão oficial da morte dos dois foi publicada nos jornais no dia 29 de 

fevereiro dizendo que dois terroristas, um dos quais natural do Chile, ao dispararem 

metralhadora e revólver contra agentes dos órgãos de repressão acabaram por atingir e 

matar o senhor Napoleão Felipe Biscaldi de 61 anos de idade, no cerco realizado 

domingo na Rua Serra de Botucatu, no Bairro do Tatuapé.  

Não foi encontrada perícia de local nem fotos dos corpos que permitissem o 

exame por parte dos peritos. Isso no caso do Lauriberto, não tem fotos. Nós temos fotos 

do corpo, do dorso do Alexander, incrivelmente do Lauriberto nós até hoje não 

achamos, e mesmo no caso do Alexander foi feito um exame na época pelo Celso 
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Nenevê, mas não foi possível reconstituir a dinâmica do evento em função da falta de 

informações. 

Havia um cerco poderoso no local, uma emboscada, que foi montada com base 

em informações, uma das pessoas que tinha sido presa forneceu esse local, então eles 

tiveram suficiente tempo para montar essa emboscada, e por incrível que pareça, a 

requisição de exame que é a única coisa que nós temos do Napoleão Biscaldi é marcada 

com um “T”.  

Nós não temos foto, nós só temos que ele veio a falecer vitimado por arma de 

fogo no dia 27 de fevereiro, ele, o corpo dele dá entrada de noite, junto com os outros 

dois, mas o legista dele é diferente, Paulo Altenfelder fez a necropsia no dia seguinte e o 

corpo foi retirado pela família.  

No caso do Lauriberto e do Alexander, o laudo feito pelo Isaac Abramovitc que 

já vinha em separado, e a requisição de exame também dá a mesma coisa. O Lauriberto 

tem tiros na coxa que seriam suficientes para imobilizá-lo, mas são descritos também 

dois tiros certeiros na cabeça.  

O que foi fundamental nessa história que acho que falta, e seria importante a 

gente fazer a investigação da história da morte do Napoleão Biscaldi, tentar, a Comissão 

ter acesso aos outros documentos, porque o nome dele consta na lista do Ustra e sua 

turma como se tivesse sido morto pelos dois militantes, e na verdade, pelo que a gente 

levantou o que é fundamental é que a Amelinha faça esse testemunho, porque foi com 

base na investigação que ela e o Ivan fizeram, esse documento está aqui, não sei se ela 

quer ler ou se ela quer falar.  

Então, foi com base nesse documento que a gente conseguiu provar o que 

realmente aconteceu, agora, ficam muitas dúvidas. No caso do Lauriberto, 

especificamente, por que não tem a foto do corpo dele? Mesmo que seja essa foto mal 

feita, entendeu? Mesmo que seja essa foto aos pedaços, como consta a do Alexander, 

essa foto do Lauriberto não consta, e por quê? E como foi que se deu a morte do 

Napoleão Felipe Biscaldi? 
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Existem situações anteriores de que não houve tiroteio e eles colocam, eles eu 

digo a ditadura militar, os órgãos de repressão, colocam as vítimas que eles mesmos 

fizeram na conta da esquerda. Isso aconteceu, por exemplo, no dia da morte do 

Marighella em que eles matam a investigadora e um dentista que passava pelo local, 

isso ficou provado, mas mesmo assim eles não retiram o nome de suas listas.  

O Napoleão Felipe Biscaldi pode ser uma dessas pessoas que se a gente 

conseguir provar que ele realmente foi morto pelos órgãos de segurança, a família tem, 

assim como nós todos os familiares tivemos, o acesso ao que já foi dado em termos de 

reparação pela Lei 9.140 e pela Lei da Anistia. 

Então, eu acho que uma das atividades que poderia se tomar era essa, de fazer 

essa investigação Aqui eu vou passar para a Amelinha, para ela ler o relatório que ela e 

o Ivan fizeram em 1997. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – “São Paulo, 08 de junho de 1997. À Comissão 

Especial dos Desaparecidos Políticos. No último dia 04 de junho, eu Maria Amélia de 

Almeida Teles e Ivan Akselrud Seixas estivemos na rua Serra de Botucatu no bairro do 

Tatuapé em São Paulo, onde conversamos com alguns antigos moradores que 

presenciaram os fatos ocorridos em 27 de fevereiro de 1972, quando foram mortos dois 

militantes pertencentes ao Movimento de Libertação Popular, MOLIPO.  

Alexander José Ibsen Voeroes, 19 anos de idade, estudante secundarista, nascido 

em Santiago do Chile em 05 de julho de 1952 e Lauriberto José Reyes, 26 anos de 

idade, nascido em São Carlos no Estado de São Paulo, estudante da Escola Politécnica 

da Universidade de São Paulo e membro da diretoria executiva da União Nacional dos 

Estudantes. 

Na ocasião deste episódio, foi morto também o senhor Napoleão Felipe Biscaldi, 

com 62 anos de idade, funcionário público aposentado e antigo morador daquela rua. 

Chegamos à rua e fomos direto ao número 849 onde morava a família do senhor 

Napoleão Felipe Biscaldi. Sua família tinha se mudado recentemente e os novos 

proprietários faziam reformas na casa. 
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Procuramos por outros moradores. Aconselhados por uma vizinha, fomos à casa 

da dona Avelina Ruiz, conhecida como “a espanhola” e moradora da casa de número 

864 daquela rua. 

Esta senhora nos informou que naquele dia em que ocorreram tais mortes ela 

tinha saído com seu marido e quando voltou não pode entrar no quarteirão, pois os 

policiais cercaram de tal forma a rua que ninguém podia entrar ou sair. 

Soube que pessoas haviam sido mortas sem, contudo precisar quantas, mas tinha 

certeza que seu vizinho sr. Napoleão foi morto naquele dia por policiais que atiravam 

pela rua atrás de terroristas ou assaltantes conforme eles mesmos diziam. 

Em seguida, falamos com o senhor Adalberto Barreiro, 37 anos de idade, 

borracheiro de profissão. Trabalha numa borracharia localizada na altura do número 855 

daquela mesma rua.  

Na ocasião dos fatos, o sr. Adalberto tinha 12 anos de idade e estava de castigo 

dentro de casa assistindo televisão, era um domingo, quando ele ouviu o barulho 

continuado de tiro. Morava então, à Rua Tijuco Preto, paralela à Rua Serra do Botucatu. 

Como os tiros continuavam sendo disparados, um atrás do outro, o sr. Adalberto, 

movido pela curiosidade própria de um menino, correu pelos fundos de sua casa até a 

rua Serra do Botucatu. 

Em lá chegando viu que um rapaz bem jovem tentava correr mancando e 

segurando a perna, quando então passa um Opala branco com policiais armados de 

metralhadora, com metade do corpo para fora que atiraram no senhor Napoleão que 

saíra de sua casa e procurava atravessar a rua, estourando sua cabeça, e em seguida 

atiraram no rapaz que mancava, o rapaz também morreu na hora, segundo o sr. 

Adalberto. 

De imediato os policiais o jogaram no porta-malas, o sr. Adalberto tinha certeza 

de que o rapaz foi morto ao ser baleado. 

A rua e as proximidades estavam cercadas de policiais, tinha até metralhadora 

em tripé nos contou. Os policias gritavam que o rapaz que mancava era uma terrorista, 
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ele ainda acrescentou que viu uma japonesa que estava presa dentro do carro. Ele 

insistiu em dizer como estava toda aquela redondeza, cheia de polícia e bem armada, era 

um cerco e parecia uma guerra, todo mundo viu ou ouviu que o sr. Napoleão foi morto 

pela polícia, mas era um tempo em que todo mundo tinha medo de falar, disse o 

borracheiro. 

Ele também disse que os policias e as pessoas comentavam que o outro terrorista 

também tinha sido morto no outro quarteirão. O borracheiro nos orientou para que 

falássemos com a dona Maria Celeste Matos, à época, amiga do sr. Napoleão e que 

continuava morando na rua, na mesma rua, na casa de número 846, na rua Serra de 

Botucatu. 

Dona Maria Celeste, ainda hoje com muito medo e nos pedindo para não ser 

envolvida em assuntos de polícia, nos falou que naquele domingo, dia 27 de fevereiro 

de 1972, o esquadrão da morte comandou uma ação militar em alguns quarteirões da 

rua. Fez um cerco e colocou um homem armado em toda a extensão da rua. Colocou 

homem armado. 

Do lado da minha casa, ali mais adiante, ela fala, apontando umas duas ou três 

casas próximas à sua, havia um campinho de futebol, meu filho e o do sr. Napoleão 

estavam jogando bola lá. O sr. Napoleão estava em casa pintando um varal de roupas 

para mim. Ele ouviu tanto tiro, um atrás do outro, e ele então falou à sua esposa, Dona 

Alda que ele iria buscar seu filho que estava jogando bola no campinho, foi quando ele 

saiu para rua e foi executado pelo esquadrão da morte que saiu atirando pela rua afora. 

Naquela hora, eu, meu marido e minha família chegamos aqui na porta, vimos 

um menino vestido com short ser morto e colocado no porta-malas no carro da polícia. 

Meu marido pensou tratar-se do nosso filho que jogava bola vestido de short. Ele falou 

com o esquadrão da morte que eles tinham matado nosso filho. 

Minha filha ao ver a cena desmaiou e eu procurei cuidar dela. Meu marido ficou 

junto do carro do esquadrão da morte sem arredar o pé de tão nervoso. Foi então que os 

policiais abriram o porta-malas e mostraram para ele que o rapaz morto não era seu 

filho. 
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Dona Maria Celeste diz que acha que o mesmo sucedeu ao outro moço que 

também foi morto, isso porque os policiais explicaram aos moradores que os mortos 

eram terroristas. O corpo do sr. Napoleão ficou na rua exposto ainda por mais de cinco 

horas naquele dia, até que o carro do IML fosse buscá-lo. Assim dona Maria Celeste 

completou seu relato. 

De acordo com a nossa pesquisa, pudemos concluir que o rapaz que foi morto 

junto ao senhor Napoleão foi o Alexander José Ibsen Voeroes, e o que foi morto no 

outro quarteirão foi o Lauriberto José Reyes. Ambos sumariamente executados pelos 

policiais fortemente armados e emboscados na rua Serra de Botucatu, de acordo com os 

relatos que pudemos ouvir 25 anos após a ocorrência daqueles fatos. 

Chamou-nos a atenção o fato de que os corpos dos dois militantes políticos 

mortos foram colocados em porta-malas dos carros usados pelos policiais enquanto o 

Sr. Napoleão Felipe Biscaldi foi deixado na rua para os procedimentos rotineiros, 

perícia policial do local e transporte do morto para o IML, o que demorou mais ou 

menos cinco horas.  

Isso confirma a suspeita de que os laudos dos opositores políticos mortos eram 

forjados, feitos sem nenhum rigor técnico. No caso dos laudos dos dois militantes 

políticos, Alexander e Lauriberto, o médico legista que assinou foi o Dr. Isaac 

Abramovitc, esse médico ficou bastante conhecido por nós por assinar vários laudos 

necroscópicos onde respondeu sempre negativo ao item se houve tortura, mesmo em 

casos em que diferentes testemunhas assistiram às torturas daqueles que foram mortos 

devido ao excesso de maus tratos. 

No caso do sr. Napoleão Felipe Biscaldi, seu laudo necroscópico foi assinado 

por outro legista, Doutor Paulo Altenfelder. 

Maria Amélia de Almeida Teles, Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos 

Políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De quando é este relatório? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



28 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quando? De 1997. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu fico muito com a sensação de que eles podem 

inclusive ter saídos vivo ainda dali. São tudo sensações, não é? Por que deixaram ali o 

corpo do Napoleão Biscaldi? Então é porque não foi para o IML que os corpos do 

Alexander e do Lauriberto foram levados, né? Eu não tenho dúvida em relação a isso.  

Se a gente for verificar a situação dos tiros que eles levaram, entendeu? No 

braço e na perna já seria o suficiente para imobilizar. Então, acho que mais uma vez nós 

temos que pedir a documentação referente ao Lauriberto, ao Instituto Médico Legal e ao 

DOPS, tentar verificar se há fotografia e tudo o que constar sobre o Napoleão Biscaldi. 

Eu não teria outras coisas a acrescentar, a não ser alguns absurdos do tipo o 

Alexander entra no IML de camisa listrada e de cuecas, ele não tem calça e tem só um 

par de sapato. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Um pé de sapato. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Só um pé de sapato, o outro, o sapato até posso 

até entender, agora de short ele não estava, ele estava sem calça. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem cá, vocês viram esse 

atestado de óbito aqui do Napoleão? Repararam que ele foi aquinhoado com um “T”? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Sim, eu comentei isso, que a única coisa que a 

gente tinha era essa requisição de exame que possui um “T”, então, eles, de alguma 

forma, por esse “T” estão assumindo que o Napoleão foi morto por eles, mas nós não 
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temos outros documentos relativos a isso e nem, vamos ver se localizamos algumas 

outras informações, ou no arquivo do IML que não nos facilitou nunca nada na vida, ou 

no arquivo do DOPS. É, acho que, vamos ver se a Beatriz quer falar alguma coisa. 

Passar para a Beatriz, não sei. Tu falas o que tu quiseres da vida dele. Fala o que quiser. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu vou falar um pouco da volta do 

Lauri. Ele voltou para o Brasil vindo de navio, ele veio de Florença, ele disse assim, 

“você precisa ir para Florença, é a coisa mais linda do mundo, vai lá. Vai lá.” Ele ficou 

entusiasmado com a viagem, arranjou um amigo na viagem que morava, que era um 

italiano que tinha vindo para o Brasil visitar a família, nós até fomos visitar esse italiano 

que morava ali na, a família dele era ali no Bom Retiro. 

Passamos um final de noite muito agradável, eles fazendo muita festa e ele pediu 

para eu não falar nada, para eu não abrir a boca. Faz de conta que você não está 

entendendo muito bem a conversa porque a gente vai conversar em italiano e esses 

negócios. 

E a partir daquele momento a gente passou a se encontrar. Antes disso eu tinha, 

quando o Márcio Beck Machado chegou de volta aqui ele procurou uma pessoa que não 

quis ficar em contato com ele e essa pessoa me passou o Márcio, e eu fiquei em contato 

com o Márcio de março de 1971 até a chegada do Lauri. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Foi quando isso? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Em setembro de 1971. O Márcio, bom, 

e daí eu passei o Márcio para o Lauri, os dois ficaram em contato e eu passei a ficar 

como contato do Lauri. A gente se encontrava umas duas vezes por semana e a gente 

andava um pouco por aí. Quando eu tinha carro a gente saía junto. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fale mais perto do 

microfone, Bia, para gravar, por favor. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – E ele percebeu logo no início que eles 

estavam muito sem infra, sem, as dificuldades de se alojarem. Ele chegou, o Lauri 

quando chegou ao país ficou em um hotel aqui na Paraíso, perto da Avenida Paulista, 

alguns dias, até conseguir um outro local para morar. Ele comentou um pouco da 

dificuldade de manter contato com as pessoas e de as pessoas quererem participar de 

alguma forma da MOLIPO, enfim. 

Eu acho que eles tiveram bem a noção de como a gente estava desorganizado e 

sem estrutura para conseguir ajudá-los naquele momento. E no dia 03 de novembro eu 

fui detida, fui levada para a OBAN e não sei se por sorte, a pessoa que me interrogou, 

quando ela sentou na minha frente eu disse pra ele, mas Raul, como é que você tem 

coragem de me interrogar? A gente vive junto na casa da tia ininteligível você vive na 

casa, você estudou com o Gentil, como é que você me interroga? Ele disse “mas eu não 

sou o Raul” e eu dizia você é o Raul. 

Na realidade, esse rapaz era sósia de um amigo de um primo, do meu primo. 

Então, durante muito tempo eu discuti com esse rapaz como é que ele me interrogava. 

Então, com isso eu tive um fôlego, um certo fôlego para pensar no que, quando eles me 

perguntassem, o que eu iria responder. E daí eu consegui dizer que eu não tinha ponto 

com o Lauri, que ele me ligava e que eu me encontrava com ele.  

Eles me perguntaram o porquê eu me encontrava com ele e eu disse, eu me 

encontro com ele porque sou apaixonada por ele, eu gosto dele, entendeu? Mas eu não 

tenho nada a ver com isso. A hora que ele deixar de ser clandestino a gente vai casar. 

Foi uma história muito maluca e, no fundo, eu acho que eu tinha uma cara de 

boa menina e não tinha feito nada a não ser encontrar com ele, não tinha mais nada que, 

eles acabaram me libertando no final da manhã com a orientação de ficar à disposição 

deles, e eu tinha dito que o Lauri, quando queria se encontrar comigo, me ligava na 

Escola de Sociologia e Política. 
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Então eles passaram a me seguir e eu fiquei durante, praticamente três meses, até 

dezembro, com a obrigação de estar na escola às 8h da manhã, só sair ao meio-dia, 

esperando o telefonema do Lauri, e daí eu perdi o contato com ele. 

Mas o Lauri era uma pessoa bem humorada, uma pessoa feliz, uma pessoa que 

estava sempre rindo, sempre achando que a vida era bela, e essa foi uma grande perda, 

eu também vi a notícia pela televisão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bia, mas você conhecia o 

Lauri do CRUSP? Por que a primeira prisão dele foi com o Barrigueli, não foi? E com a 

Vera? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Cláudio Barrigueli, eles 

eram do CRUSP, não era? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eram do CRUSP, eram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E aí, quando ele foi preso a 

primeira vez? No congresso ou ele foi preso depois? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não sei. O Lauri foi preso no 

congresso de Ibiúna. O Lauri não foi para o congresso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele saiu no sequestro da 

Jessie Jane, aquele da Varig? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, ele estava em Buenos Aires, mas 

saiu ele, o tenente, o Márcio Beck, a Maria Augusta, não sei mais quem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aí eles foram de Buenos 

Aires? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Foram de Buenos Aires para Cuba, 

lembra? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lembro sim, 1969, não é? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele na realidade não estava no 

congresso de Ibiúna. Ele não era delegado. Ele fazia parte da infra que ficou aqui em 

São Paulo, e quando caiu o congresso eles, a gente estava reunido e ficou determinado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você ficou presa com ele no 

congresso? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não fui pro congresso. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, você também não foi? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu fiquei aqui em São Paulo. Como eu 

era motorista, vamos dizer assim do pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – E aí quando caiu o congresso, ele foi... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você fazia sociologia, quer 

dizer que você não era contemporânea dele na USP, você estava na sociologia e política, 

não é?  

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Sociologia e política. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você só o encontrou quando 

ele voltou para o Brasil, quando ele voltou da Itália? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, eu conheci o Lauri em 1968, um 

pouquinho antes do congresso de Ibiúna. Quando ele tinha voltado do norte, eu não sei, 

em uma conversa eu conheci ele contando dos preparativos que tinham sido feitos da 

viagem lá no nordeste, os contatos que ele tinha tido e não sei o quê. 
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No congresso de Ibiúna eu fiquei como motorista, levava o pessoal para o 

congresso e a gente acabou se encontrando nesse dia em que o congresso caiu e a gente 

reuniu todo mundo que tinha ficado aqui em São Paulo. O Lauri foi com um rapaz do 

Paraná num caminhão para buscar o pessoal, para tirar, a tentativa era ver que a 

liderança queria sair para tirar a liderança, mas aí ele caiu, chegou lá e já estava cercado, 

ele caiu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele foi lá, ele caiu lá no 

congresso? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele caiu no congresso, mas ele não era 

delegado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aí saiu logo em seguida? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele saiu dois dias depois com a morte 

do pai dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, quando ele vai ver o pai 

lá em São Carlos. Entendi. Aí ele sai do Brasil e vai por Buenos Aires e vai embora? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Vai embora e fica... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fica quanto tempo em 

Cuba? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele saiu em 1969, volta em setembro de 

1971, dois anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ele volta pela Itália? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele volta pela Itália. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele já volta com o MOLIPO, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já volta pelo MOLIPO, não 

é? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Já volta pelo MOLIPO, é. O Márcio 

Beck Machado chega em março, e o Lauri chega em setembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O que, março de que ano? 

Eu sei, de 1972 o Márcio chega? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Márcio Beck Machado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu sei, sim. Ele chega em 

1972? O Márcio chega? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Em 1971. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, ele chega em 1971? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – O Márcio chega em 1971, março de 

1971. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ele vem com a Maria 

Augusta, o Márcio? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, a Maria Augusta foi depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vem depois. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – A Maria Augusta é depois. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ele foi para o Pará, o 

Márcio, depois que ele vai para Goiás, né?  
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SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Rio Verde é. Ele vai para Rio Verde... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o Lauri também não vai 

para o campo, vem para a cidade? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não, eles ficam na cidade. Até o 

momento em que eu tive contato eles ficavam na cidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E quem era o grupo dele do 

MOLIPO? Era o Artur Scavone, o Gianini, era esse grupo?  

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Porque eu fui falar com o 

André, eu encontrei o André Tetsuo porque vai ser homenagem da família do Voeroes 

vai ser nove, não é Koba? Nove lá na Pedagogia. Eu fui convidar o pessoal do MOLIPO 

e o André falou que não conhecia o Voeroes. Que não era grupo, qual era o grupo? 

Gianini, o? 

 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu não sei. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, isso aí do MOLIPO 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas você encontrou o 

Scavone. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Fazem levantamento da morte do Lauri. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, não, eu perguntei do 

André. Realmente o Scavone. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O Scavone, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Scavone sim, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Artur Scavone. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Artur? Está bom. Então, 

quando ele voltou ao Brasil ele te, vocês... 
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SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu acho que eu fui a primeira pessoa 

que ele procurou. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah é? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ele chegou na minha casa um dia à 

noite, lá pelas 7h da noite, me convidou para sair e, a partir daí a gente, na semana 

seguinte eu pus ele em contato com o Márcio Beck, e daí eu deixei de ter contato com o 

Márcio Beck Machado e fiquei em contato com o Lauri. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, você deixou de ter 

contato com o Márcio. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Márcio Beck, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Você quer ler este documento 

do Artur, não? É, porque nós estamos querendo juntar o povo lá no dia nove. No dia 

nove, lá na Pedagogia, na Faculdade de Educação vai ter uma cerimônia pelo Voeroes. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É um depoimento do Artur Machado Scavone 

que nós tomamos também na época da montagem do processo para a Comissão Especial 

sobre o assassinato do Lauri. 

“Eu, Artur Machado Scavone, brasileiro, casado e filho de Paulo Scavone e 

Maria José Machado Scavone, nascido na cidade de São Paulo em 11 de setembro de 
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1949, pelo presente documento dou testemunho de informações que se referem ao 

assassinato de Lauriberto José Reyes, militante comunista do movimento de libertação 

popular, em fevereiro de 1972. 

Passei a ser perseguido pelo regime militar desde o fim do ano de 1971 quando 

me tornara presidente do Centro Acadêmico de Instituto de Física da Universidade de 

São Paulo. No final do ano de 1970 ingressei na Ação Libertadora Nacional e 

posteriormente passei a militar no movimento de libertação popular, MOLIPO. 

Como pode ser pesquisado em vários documentos, livros e depoimentos que 

relatam essa época, o MOLIPO teve como expoente de sua organização, vários 

companheiros que exilados, deportados ou resgatados estiveram em Cuba para 

posteriormente voltar ao Brasil, Lauriberto José Reyes foi um deles. 

Quanto a seu retorno ao país, foi colocado em contato para integrar-se ao 

movimento e adequar-se à realidade, foi nessa passagem que fiquei conhecendo 

Lauriberto como companheiro de organização política e amigo. Esses fatos podem ser 

comprovados, também, por meus depoimentos que instruíram o processo judicial militar 

que me condenou. 

Em 24 de fevereiro de 1972, no mesmo dia em que o edifício Andraus, no centro 

da cidade de São Paulo incendiou-se, fui emboscado, ferido com cinco tiros e preso 

pelos policiais militares da Operação Bandeirantes, OBAN, sediada na Rua Tutóia, em 

São Paulo. 

Por força dos ferimentos e dos interesses que comandavam a Operação 

Bandeirantes foi decidida a manutenção da minha vida, fui levado ao hospital militar do 

Mandaqui para tratamento e recuperação, onde algemado a uma cama de enfermaria de 

uma cela passei uma semana aguardando melhora. 

Neste período, as três equipes da OBAN se revezaram em visitas à minha cela 

buscando informações e aguardando minha liberação para os instrumentos, para os 

interrogatórios livres das inconveniências de uma cela de enfermaria de hospital, aberta 

à presença de doentes e familiares indesejados. 
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Para mim pesava uma grande preocupação, como enfrentar os interrogatórios já 

que havia um conjunto de companheiros com quem eu tinha pontos de encontro e de 

segurança para eventuais desacertos? Lauriberto era um deles. As frequentes visitas e 

importunavam, mas foi em uma dessas oportunidades que o capitão José, comandante 

de uma dessas equipes chegou para sua visita com um humor estranho, sorridente, com 

ares de vitorioso. 

A sua rotina, é bom precisar, era de profunda aspereza, desdém e agressividade. 

Postura típica dos chefes da tortura que buscavam mostrar a indiferença dos que detêm 

o poder sobre a vida e a morte e que, portanto, devem ser agradados e jamais 

contrariados. 

Mais uma vez passou a ameaçar-me com a morte caso eu não cooperasse. 

Deveriam ter se passado cerca de três dias desde quando havia sido preso. Não me é 

possível precisar com exatidão quantos dias, mas essa visita em particular gravou-se em 

minha memória porque seu sorriso indisfarçável comemorava mais uma captura e 

morte. 'Desta vez pegamos gente grande, lembra-se dele?' perguntou-me mostrando um 

jornal que noticiava a morte de Lauriberto. Evidentemente o fato causou-me repulsa, 

medo, revolta e profunda tristeza. 

Mais um companheiro com quem havia convivido havia sido assassinado, mais 

uma vida dedicada à liberdade havia sido silenciada. O capitão José era um homem que 

pretendia lidar com psicologia ou psiquiatria e metia-se a buscar razões para a opção 

feita por toda aquela juventude de opor-se à ditadura militar. 

Depois de passadas as sessões de tortura e satisfeitos os desejos das equipes de 

informação, e os pessoais dos interrogadores, passava o dr. José. Assim ele era chamado 

algumas vezes ao procurar diálogo com os presos. 

Sua equipe, entre os que faziam papel de má, foi requintada na tortura e 

assassinato dos que lhe chegaram as mãos. São Paulo, 15 de junho de 1997, Artur 

Machado Scavone”. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



42 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, como é? Tem 

alguma informação de como eles chegaram até eles lá? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu sei que há uma pessoa que tinha sido presa e 

que passou a informação do encontro que tinha com eles, mas eu não sei dizer quem era 

e não acho que. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Foram buscar em casa, né? 

Eles moravam lá ou não? Ou lá era ponto? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Era ponto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah, era ponto. Eles 

moravam, descobriram onde eles estavam morando? Eles foram? Os dois estavam no 

ponto? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Imagino que sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Estou perguntando, não 

estou insinuando, estou perguntando. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – 1 A SRA. SUZANA LISBOA – Eu não sei, eu 

imagino que sim, que era um ponto com os dois e a emboscada foi feita porque alguém 

entregou esse encontro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu estranho muito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bia com a palavra, Beatriz 

com a palavra. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu estranho muito porque assim, para 

cada ponto que a gente marcava, tinham três pontos, você marcava um, cobria aquele 

ponto, daí tinha uma indicação do segundo ponto e daí você ia para o terceiro ponto.  

Era muito, era uma coisa muito difícil de você encontrar, você tinha que 

demandar um certo tempo. Eu acho que as pessoas abriam logo o terceiro ponto, porque 

não é possível, entendeu? As pessoas caírem com uma facilidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você tem alguma 

informação de como eles chegaram neles dois, alguém, quem teria levado eles para os 

dois? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – É uma japonesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A japonesa que estava, essa 

que a Amelinha relata. 
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SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – É, foi uma japonesa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– MOLIPO, japonesa. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Na época a gente tinha até o nome dela. 

Na época a gente tinha o nome dela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Ah, é? Você tinha o nome? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Na época a gente tinha, sim, o nome da 

menina. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha... 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eu acho que o Airton Soares ou algum 

dos advogados devem ter esse nome. Eu não me lembro mais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha, tinha até 

metralhadora de chão? De tripé? Os caras fecharam a quadra? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Fecharam toda a quadra. Agora, eu queria 

fazer uma sugestão assim. O senhor Napoleão Biscaldi, num primeiro momento foi 

considerado como terrorista porque os policiais já, para justificar, digamos assim o 

assassinato que eles cometiam, eles já chamavam a vítima de terrorista. Então, eu acho 

que isso aqui, esse “T” de terrorista é muito sintomático porque é a própria polícia 

reconhecendo que matou. Matou, então vamos colocar terrorista para justificar, não é? 

E tem um senhor que pede a requisição de exame que é o senhor José do Carmo 

Balareto que eu acho que valeria a pena a Comissão da Verdade investigar, saber quem 

é esse senhor e chamá-lo para uma audiência, para ele explicar se ele recebeu essa 

requisição já com o “T” ou se foi ele que classificou o sr. Napoleão Biscaldi como um 

terrorista, porque esse “T” é “T” de terrorista porque a gente já conhece muitos laudos, 

a gente viu. 

O Napoleão Biscaldi, é, isso ficou muito claro para mim que fui lá, eu e o Ivan 

Seixas, que o sr. Napoleão era um morador antigo da rua, dessa rua Serra de Botucatu, 

não é? E que ele, naquele dia estava na casa da dona Maria Celeste pintando ali o varal 

para ela e quando ele começou a ver muito tiroteio lembrou que o filho dele estava no 

campinho e ele correu lá para buscar. Na hora que ele correu, os caras, a rua estava 

cercada, eles mataram, não é? 

Isso ficou muito claro, então eu acho caberia para ter maiores, além de buscar 

maiores... lá ninguém deu o endereço da família do Napoleão Biscaldi na época, em 

1997, até com medo de mexer com aquela família que já é extremamente vítima, todo 

mundo lá fala, é vítima do esquadrão da morte. A repressão política tinha esse nome 

"esquadrão da morte" ali naquela rua, naquele quarteirão, isso ficou muito claro. 

Então acho que a investigação passa pela convocação desse senhor que eu falei o 

nome aqui, José do Carmo Balareto e ele explicar como é que ele recebeu esse corpo. 

Porque esse senhor recebeu o corpo e fez a requisição, ou ele foi até o carro do IML, é 

um delegado de Polícia. Esse senhor é um delegado de polícia, ele não é, é uma 

autoridade, ele deve inclusive ter aberto o inquérito policial depois de entregar esse 

corpo para os familiares que o enterraram aqui no Araçá. O sr. Napoleão está enterrado 

aqui no Araçá, no cemitério do Araçá. 
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Agora outra coisa que ficou claro ali naquele momento é que ninguém viu o 

Lauriberto ser morto. Quem gritava que o Lauriberto havia sido morto eram os policiais. 

Falavam que tinha um outro terrorista morto, nem falavam o nome de Lauriberto.  

Esse nome não foi falado, nós é que concluímos que era porque essa história 

vem sendo contada há muito tempo, antes de a gente fazer essa pesquisa. Aliás, a gente 

só pode fazer essa pesquisa porque essa história já era contada, tinha o nome da rua e o 

número da casa, por isso que nós fomos lá, né? Então, ninguém viu o Lauriberto, 

ninguém viu, todo mundo imagina que ele estaria no carro, essa é uma questão. 

Agora a outra é que o Alex... 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Isso é verdade, que eles foram com um 

carro para lá. Eles não estavam a pé, eles foram com um carro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, o carro era da polícia. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não! 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Estou dizendo que eles,  

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Tá bom, tá bom. Depois... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que os moradores comentam era o carro da 

polícia, que teria um morto já, um outro terrorista morto e que acabaram de matar um 

outro terrorista, o outro terrorista que o pessoal viu era o Alexander José Ibsen Voeroes. 
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Eu concluí, eu e o Ivan, nós concluímos porque são mortos dois, ele era um 

rapaz, um menino, tinha 19 anos, o que ele era? Um menino, né, gente? E ele estava 

com short, segundo, tanto é que o homem, o marido da dona Maria Celeste, ela fala isso 

com insistência, porque o filho dela estava jogando no campinho, e o pai, o marido dela, 

que na época já tinha morrido, ele não saiu, não tirou pé ali da viatura até ver o corpo, 

porque ele achava que o corpo era do filho dele. E que tinha sido morto ali na rua Serra 

de Botucatu, em volta desse número 800, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Estranho, um menino de short? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pois é. Agora ele viu esse corpo e esse corpo 

não era do filho dele, foi o que deixou ele mais, digamos assim, que ele foi voltando ao 

normal. Porque a dona Maria Celeste conta é um drama. A filha desmaia, aquilo ali é, 

nós estamos em uma praça de guerra, nós estamos falando de uma praça de guerra. 

Então era um horror. 

 Esse menino que hoje é um borracheiro, quer dizer, hoje o que eu falo é em 

1997 o ano, eu falo de 20 anos atrás. Ele conta também com muitos detalhes. Eu acho 

que merecia no caso, merecia embora seja difícil nós, eu e o Ivan, nós tivemos muitas 

vezes vontade de voltar lá para levantar mais informações, mas nossa vida às vezes não 

permite, né? 

Mas a Comissão da Verdade talvez pudesse ter uma equipe de investigação, um 

grupo, algumas pessoas, uma ou duas, ou eu mesma e o Ivan porque nós somos da 

Comissão, voltar lá e ver, tentar fazer uma pesquisa em volta dos quarteirões, porque 

diz que o Lauriberto teria sido preso no outro quarteirão, eles falam isso. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Eles estavam no carro? 
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A SRA. AMELINHA TELES – Preso ou morto. É. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – O Lauri, na época, eu me lembro bem 

que eles estavam de carro, eles foram pro ponto de carro e o motorista, segundo 

informação, era o Alexandre. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Fala no microfone. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Ah! Desculpe.  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu queria fazer uma observação. Eu acho que a 

Comissão da Verdade pode tentar localizar a presa política da época que forneceu essas 

informações, mas eu queria deixar muito claro assim, mesmo que eu tivesse nesse 

momento o nome dela eu não iria declinar porque isso foi, essa informação foi obtida 

sob tortura, sabe-se lá em que condições. 

E não somos nós hoje que vamos expor dessa forma a uma nova dor, mas ela 

estava presente nesse momento. Ela pode nos ajudar com informações, ela pode ajudar a 

Comissão com informações, assim como muitos outros presos políticos, entendeu? 

E que as pessoas têm muita dificuldade. Eu sei que isso é um drama e é muito 

violento para cada um dos que viveram essa dor e chegaram ao extremo dessa dor que é 

saber que com a sua informação um companheiro foi morto. Mas eu acho que passados 

tantos anos, estamos nós aqui tentando ainda mostrar, buscar a verdade e a justiça, para 

nós que estamos nessa busca é muito difícil que essas pessoas que viveram esses fatos 

não nos deem informações, é muito difícil. 

Porque uma informação pode mudar o norte da investigação que a gente está 

fazendo. Não é único caso hoje que vai ser colocado em que esta informação é 
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fundamental. Há outros que são fundamentais até porque as pessoas eram levadas ao 

local, então. 

Isso para nós é fundamental, é um apelo que a gente faz. Eu acho que o Ivan e a 

Amelinha poderiam tentar localizá-la e ver se ela nos ajuda com mais informações. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Reservadamente? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ouvir reservadamente é obvio, entendeu? Ouvir 

reservadamente a ela e a outros tantos que possam procurar a Comissão com esse 

intuito. Muitas coisas a gente vai poder vir a esclarecer. 

Se ela estava presente, por exemplo, ela pode ter visto outras coisas da 

emboscada, entendeu? Assim como ontem a gente fez a denúncia de que a Ana Maria 

Nacinovic nos confirmou que existiu um caminhão da “Folha” na emboscada da João 

Moura, ela pode nos trazer outras informações que ajude a esclarecer e até esclarecer a 

própria morte do Napoleão Biscaldi, não sei nem se ela não viu.  

Se essa família não tem direitos iguais aos que nós que somos familiares de 

militantes políticos temos, porque da mesma forma como ele foi executado, se ele foi 

executado pela, pelos órgãos de segurança a família tem esse direito. Eu acho que a 

gente devia, a gente tem que incentivar as pessoas a nos dar essas informações. Eu acho 

que inclusive, eu penso que deve aliviar a dor. 

Eu imagino que essa dor permaneça durante tantos anos, mas eu penso que nos 

dar essas informações, entendeu? Isso não foi uma fraqueza, não se trata de discutir 

mais isso, eu acho que. Eu já tive opiniões e posturas opostas em relação ao que eu 

estou dizendo agora, porque na minha época de militância eu tinha outra opinião sobre 

esse assunto evidentemente. 

O tempo nos faz, nos distancia a ponto da gente entender a reação de cada um. 

Quem matou foi a ditadura militar, se não fosse a informação do fulano, do beltrano, 
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seria de outro. Então, a responsabilidade é da ditadura. Todos os que foram presos que 

são vítimas da ditadura da mesma forma. Então eu acho que fica este apelo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, a gente tinha, Beatriz. 

 

 SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Na época, eu me lembro que se 

comentava muito de que o motorista era o Alexandre. O do carro que eles foram para lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era o Alexandre? 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Era o Alexandre o motorista. Eu não sei 

se isso tem alguma importância, mas era uma coisa muito falada aquilo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Não sei se é porque ele era mais jovem. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Assim, o borracheiro, eu vou chamar o 

Adalberto de borracheiro porque a gente até fez a entrevista com ele, né Ivan? Dentro da 

oficina, né? Ele falava de um rapaz que corria mancando, quer dizer a impressão, ferido. 

Eu tinha a impressão que ele e que agora, ele fala do short, está escrito inclusive no 

nosso relatório, ele fala desse short. 
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Se ele foi dirigindo de short ou não, eu não sei. Mas ele fala assim, mancando. A 

impressão, assim, fica muito claro que ele estava ferido e quando chegou lá junto a esse 

número eles mataram. 

Eles mataram e puseram dentro do porta-malas, aí então vem esse senhor que é o 

marido da Maria Celeste perguntar, berrar, "é meu filho!" Achou que era o filho porque 

ele viu o menino de short. Depois que os policiais tiveram que abrir o porta-malas e 

mostrar para ele. Então, para mim esse era o, para mim e para o Ivan, naquele dia era o 

Alexander José Voeroes por toda a explicação que deram. 

Agora, o Lauri nós não tivemos informação. Só falavam que era no outro 

quarteirão, mas ninguém disse. Eu até pensei assim, não sei por que razão nós devíamos 

ter ido no outro quarteirão para ver se achava alguém, bater de porta em porta. 

Não, não, nós não chegamos a ir no outro quarteirão, nós fomos só naquele. 

Naquele nós fomos, no 800 e pouco, nós fomos no outro. Aí depois na outra rua nós 

fomos, mas não assim, acho que a gente tem que voltar e fazer uma investigação em 

alguns quarteirões dessa rua antes 848, que parece que é o número onde o Alexander foi 

morto. 

Agora, em relação à pessoa, eu acho, a pessoa que entregou, alguém entregou o 

ponto, né? Uma pessoa entregou e, sob tortura, a gente sabe que não foi nada fácil, né? 

Todas essas pessoas foram obrigadas, né? Diante de muita tortura a dar uma informação 

para o inimigo, essas pessoas, é muito pesado isso. 

Eu acho, a gente tentar conversar, a gente localiza e tenta conversar, mas numa 

conversa reservada mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Oh, Amelinha, por que que 

aqui está escrito que o endereço...? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Do filho.  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Do filho. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Ele morava na Vila Mazzei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Esse é o filho. A dona Alda estava sem 

condições, foi um choque. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. E o caso do José 

Milton Barbosa não vai fazer hoje? À tarde? 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Faz agora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos fazer agora? Queria 

fazer todos. Qual está faltando? Só o José Milton Barbosa, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – O José Milton e o José Idésio Brianezi. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Idésio Brianezi, vamos 

fazer. Que horas são? Vamos fazer, era bom, aí libera a Suzana, aí já fica liberada. 

Vamos fazer, não tem projeção, nada de histórico? Vai fazer só... 
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A SRA. AMELINHA TELES – Tem histórico. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah é? Não está digitalizado? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então vamos lá. Retomando 

a audiência da 118ª, agora com os casos José Milton Barbosa e José Idésio Brianezi. 

Então, com a palavra a Suzana Lisboa retomando os dois casos. Aí é ALN, não é 

MOLIPO, não é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – ALN. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– ALN. Então, pode começar, 

com o microfone. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – José Milton Barbosa era dirigente da Ação 

Libertadora Nacional, ALN. Tinha sido sargento do Exército, foi cassado em 1964 

apesar de que nos documentos policiais eles informam que ele era desertor, mas ele foi 

cassado. Em 1969 ele passou a viver na clandestinidade até ser morto em 1971. Ele foi 

condenado à prisão perpétua e depois essa mesma prisão foi reformada para 20 anos e 

por incrível que pareça foi anistiado em 1979 em todos os processos aos quais ele 

chegou a ser condenado. 
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Ele foi enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco aqui em Perus com o 

nome de Hélio José da Silva e lá ainda se encontra. É um dos resgates que é importante 

fazer não só da investigação das circunstâncias da morte dele que nós vamos solicitar, 

como também do resgate do corpo. 

A única notícia que a gente chegou a ter é que ele tinha sido assassinado no dia 

05 de dezembro de 1971, no bairro Sumaré, em São Paulo. Ele foi no momento da 

prisão dele, foi também presa a Linda Tayah de Melo que era a companheira dele, que 

estava grávida e tem um filho inclusive que se chama José Milton. Nós temos o 

depoimento que ela nos fez em 1996 para fundamentar a solicitação para a Lei 9.140. 

“No dia 05 de dezembro de 1971 eu, José Milton e Gelson (no caso o Gelson 

Reicher que foi assassinado e o caso dele foi relatado aqui pela Iara Xavier Pereira. Ele 

foi assassinado no dia 20 de janeiro de 1972). Então no dia 05 de dezembro de 1971, eu 

José Milton e Gelson estávamos no bairro do Sumaré quando vimos uma blitz da 

Polícia Militar. Estacionamos o carro e fomos andando normalmente, não querendo 

chamar a atenção dos policiais. 

Entramos numa das casas dessa rua e como não fomos atendidos à porta 

decidimos pular os muros dessa e das casas subsequentes. Saímos numa outra rua 

paralela a que estávamos onde percebemos que já vinham chegando alguns policiais, já 

estávamos só eu e o José Milton, o Gelson tinha conseguido fugir. 

Paramos um carro particular, entrei no carro e o José Milton ficou fora dele, 

próximo à porta do motorista com uma metralhadora. Atiraram em minha cabeça, 

desmaiei. Quando voltei a mim, vi José Milton sentado ao volante desmaiado, não 

percebendo nele nenhum ferimento. Puseram-nos em duas peruas diferentes e nos 

levaram à Operação Bandeirantes. 

Levaram-me para uma sala e José Milton para outra. Eu estava lúcida, embora 

em estado de choque. Faziam-me perguntas, mas minha voz não saía, trouxeram 

algumas pessoas para tentarem me reconhecer, só após é que me levaram ao Hospital 

das Clínicas para ser operada. Após alguns dias no hospital e já de volta à Operação 

Bandeirantes, soube que José Milton havia morrido. 
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Comecei a sentir os sintomas de gravidez, foi feito o teste ali mesmo que 

confirmou a gravidez. Saí da OBAN no dia 28 de agosto de 1972 para o Hospital das 

Clínicas onde nasceu o nosso filho nesse mesmo dia e permaneceu comigo no presídio 

até quase o seu terceiro mês de vida. Este filho, meu e de José Milton, leva o mesmo 

nome do pai”. Na época tinha 23 anos quando ela fez esse depoimento. 

Esse é um dos casos em que toda a documentação do Instituto Médico Legal é 

feita com o nome de Hélio José da Silva, e eles reconhecem de imediato que trata-se do 

José Milton Barbosa. E ele é enterrado com o nome José Milton Barbosa. 

A requisição para a certidão de óbito foi assinada por Antônio Dácio do Amaral 

tendo como declarante Altino Pinto de Carvalho, que eu não tenho a mínima ideia de 

quem seja. E diz que ele teria falecido às 16h do dia 05 de dezembro. E a ficha 

datiloscópica de José Milton está anexada com o nome dele verdadeiro. 

Na ficha datiloscópica está escrito a mão Alcides, não sei se seria o mesmo 

delegado Alcides Cintra Bueno Filho que assina tantas requisições de exame, cujos 

nomes foram alterados. E assina também, por exemplo, a do Dimas Antônio Casemiro 

que o corpo foi remetido ao IML dois dias depois de oficialmente ele ter sido morto. 

Então, esse Alcides Cintra assina qualquer coisa. 

Bom, o fato incontestável é que a Operação Bandeirantes sabia que estava 

remetendo ao Instituto Médico Legal o corpo do José Milton e o fez propositadamente 

sob o nome falso. A requisição tem a marca do “T” em vermelho e reproduz a versão 

oficial de que o tiroteio que teria ter ocorrido às 16h no dia 05 de dezembro, à rua 

Tácito de Almeida com Cardoso de Almeida. 

A ordem de fotografar o cadáver e tirar as impressões digitais na ficha da 

entrada, a hora de entrada no IML, 21h. Então o tiroteio que teria acontecido às 16h, o 

corpo deu entrada às 21h no IML. Onde ele estava nesse período na Operação 

Bandeirantes como confirma o depoimento da Linda Tayah. 

As impressões digitais que acompanham provam que ele tinha sido tirado, que 

eles tinham identificado quem ele era. O laudo que é assinado pelo Antônio Dácio 

Franco do Amaral e José Henrique da Fonseca aponta quatro orifícios de entrada de 
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projétil de arma de fogo situados na região infraescapular esquerda, na região escapular 

direita, no limite posterior das regiões escapular e infraescapular, e na região anterior do 

braço.  

Ao exame interno os legistas afirmam, aberto o couro cabeludo e a caixa 

craniana observou-se edema e anemia do encéfalo tão somente. Assim escrito “tão 

somente”, como seria possível então, o que significa esse “tão somente”, apareceu do 

nada, porque as fotos encontradas no arquivo do DOPS que no IML a gente não 

encontrou, a gente vê em pleno verão, isso era dezembro de 1971, o José Milton veste 

uma grossa japona de lã, tem calça de veludo e em volta do pescoço ele tem um lenço 

ou um cachecol, não sei exatamente o que é, e se visualiza perfeitamente a quantidade 

de ferimentos que ele tem no rosto.  

Ele tem várias lesões e equimoses no nariz, no canto do olho esquerdo, no 

queixo, na testa que não são descritas no laudo. A morte teria sido ocasionada por 

anemia aguda traumática, mas não há nenhum, o laudo é insuficientemente sucinto para 

não dar nenhuma informação sobre o que o trajeto das, o que teria acontecido 

internamente com ele. 

Então, o que para nós seria importante fazer em relação à história do José Milton 

é solicitar que a Comissão Nacional faça e determine um laudo pericial sobre as 

circunstâncias da morte dele e fazer um contato com os familiares para que o corpo dele 

seja exumado do Cemitério de Perus e seja sepultado dignamente com o seu nome como 

deveria ser. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele é natural de onde? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bonito. O corpo está no Cemitério de Perus, o 

Cemitério de Perus é sempre é uma grande dúvida porque... 
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O SR. DARCY PASSOS - Qual nome? Nome falso? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Está com nome de falso, está com o nome de 

Hélio José da Silva. Mas, aquele cemitério é sempre uma dúvida, né? 

 

O SR. DARCY PASSOS - Inaudível... fala de um tiro na cabeça. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No microfone, por favor Darcy. Aqui, senta 

aqui, olha! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Senta conosco aqui, Darcy. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ela, ela levou um tiro na cabeça. Ela levou um 

tiro na cabeça. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Inaudível. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, ela levou um tiro na cabeça. Ela desmaia e 

leva um tiro na cabeça. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Está sendo gravado, está sendo gravado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Senta aqui, Darcy. Vem para 

cá. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Dá o microfone aí. 

 

O SR. DARCY PASSOS - Deu impressão que na carta da mulher ela fala que 

ela e ele teriam levado um tiro na cabeça. Aí ela acorda com ele caído sem verificar 

nenhum tiro. Claro que os tiros escapulares não são mortais, é tudo ombro né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele estava dentro do carro, então, ela. A última 

lembrança que ela tem dele é dele na porta entrando no carro, ela já estava dentro do 

carro. Ele está entrando no carro, ela leva um tiro, desmaia quando ela acorda ela já vê 

ele sentado no volante. 

 

O SR. DARCY PASSOS - A senhora diz que o laudo tem uma abertura na 

cabeça com edema. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, a abertura, eles abrem, eles teoricamente 

dizem, não sei se no caso do José Milton isso é verdade, os legistas normalmente 

descrevem, ao fazer a autópsia, que eles abrem o crânio pelo método de Griesinger, isso 

quer dizer que o crânio é serrado, a calota craniana é serrada. A maior parte das 

exumações que nós fizemos nos presos políticos cujos corpos foram examinados no 

IML, apesar de ser descrito no laudo esse, abertura e o serramento do crânio, isso não 

ocorre. 
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Então, eu não tenho certeza se no laudo do José Milton isso está dito. Eu posso 

ler exatamente o que consta no laudo, porque eu não li, eu li só partes do que consta no 

laudo. Eu posso ler o que consta no laudo para algum esclarecimento. 

“A realidade da morte era evidenciada pelos clássicos sinais tanatológicos de 

certeza. Exame interno, exame externo, generalidades, cadáver em bom estado nutritivo 

exibindo palidez da pele e mucosas visíveis, existindo pequena quantidade de grãos de 

terra aderidos à pele da região mentual e das mãos.  

Lesões, foram observados quatro orifícios de entrada de projétil de arma de 

fogo, bala, semelhantes entre si, grosseiramente circulares com oito milímetros de 

diâmetro de bordas invertidas, orla equimótica e sem área de enxugo, situados na região 

infraescapular esquerda, no nono espaço intercostal, a 20 cm da projeção cutânea do 

processo espinhoso, da décima segunda vértebra torácica.  

B, região escapular direita na extremidade dorsal da segunda costela homolateral 

a seis centímetros da projeção cutânea do processo espinhoso da quarta vértebra 

torácica. C, no limite posterior das regiões escapular e infraescapular internamente ao 

omoplata a quatro centímetros da projeção cutânea de seu ângulo inferior. D, na região 

anterior do antebraço esquerdo sobre a linha de projeção do cúbito na região, posição de 

supinação e a 18 centímetros da epífise distal do osso mencionado. 

Exame interno, aberto o couro cabeludo e a caixa craniana observou-se edema e 

anemia do encéfalo tão somente. Com a abertura das cavidades torácica e abdominal 

constatou-se hemotórax bilateral, hematoma de mediastino superior onde foram 

encontrados os projéteis correspondentes aos itens “b” e “c”. Fratura cominutiva da 

segunda costela direita extremidade dorsal, ferimento pérfuro-contuso no lobo superior 

do pulmão direito ocasionado pelo projétil item “b”. 

Perfuração do terceiro médio do esôfago, da traqueia situados na trajetória do 

projétil “c”. Ferimento pérfuro-contuso no nono espaço intercostal esquerdo do lobo 

inferior do pulmão homolateral”. 

Ah! Tem mais. “Ferimento pérfuro-contuso dos músculos nos planos superficial 

e médio da região anterior do antebraço esquerdo estando o projétil aflorando à pele já 
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na margem redial, a 15 centímetros da epífise distal daquele osso e correspondendo ao 

projétil de item “d”. As projéteis retirados foram enviados à Polícia Técnica, não 

encontramos outras lesões de interesse médico. 

Concluímos que o examinado faleceu em consequência de hemorragia interna 

aguda traumática. Em resposta aos quesitos, morte violenta, no segundo hemorragia 

interna, no terceiro agente pérfuro-contundente ao quarto. Se houve violência ou 

torturas, não.” 

O que eu observei é, que eu considero que é necessário fazer um exame nesse 

laudo pericial primeiro pelas evidentes, pelos evidentes sinais que ele tem no rosto de 

hematomas e equimoses que não descritos. E por essa existência de um edema na 

cabeça que não aparece por quê? Se eu olho esta foto eu digo está aqui o porquê ele tem 

um edema na cabeça. Ele tem diversas escoriações, o corpo dele está coberto de uma 

forma que não dá para entender porquê, e dentro do que nós levantamos enquanto 

Comissão de Familiares em todos esses anos dos casos que nós pudemos apurar, é que 

cinco horas para sair ali da Cardoso de Almeida para chegar no IML ele deve ter ido, ter 

estado, pode muito provavelmente ter entrado vivo na Operação Bandeirantes onde a 

Linda também entrou, e de lá saído morto pro IML vestido desta forma. Não sei se ficou 

claro. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ficou claro? 

 

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

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu só queria lembrar, Suzana, que pela 

declaração da Linda ele, os dois foram levados para a Operação Bandeirantes. Um foi 

para uma sala e o outro foi para outra. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – A Linda... Inaudível. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Pela declaração da Linda os dois foram 

levados para a Operação Bandeirantes. Um entrou por uma sala, foi levado para uma 

sala e o outro foi para outra. Ela fala isso, ou seja, ele estava vivo lá. Foi até o que eu 

comentei aqui com o Adriano. 

A gente que viveu aquele período e viu como que era, ele foi para uma sala para 

ser torturado, não era para outra coisa. Ele foi torturado antes de ser morto, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Pode mostrar o que a gente tem desta foto, mas 

essa foto não é boa, né? Esse é um xerox da foto. Agora, as lesões são evidentes. 

Quando eu apresentei o caso na Comissão Especial ele foi retirado com vistas pelo 

representante do Ministério Público na Comissão Especial que era o Paulo Burnier, e 

ele, a maior parte das informações que a gente ressalta como a roupa e os horários, ele 

não considerou. 

O que ele considera relevante é a comparação das fotografias, e os ferimentos 

ele acha que o laudo necroscópico é minucioso, entendeu? Do meu ponto de vista não é 

porque não descreve direito, mas ele considera que é minucioso, mas o laudo não faz 

referências às marcas visíveis nas fotografias. 

Ele diz, “as fotografias emprestam significado relevante à demora ocorrida entre 

o momento da morte e o da entrega do corpo ao IML, certo de que a Polícia neste 

período tinha o domínio da situação. As fotografias transmitem de igual sorte a 

importância e indicação de nome equivocado do cadáver e subsequente enterro sob o 

mesmo nome incorreto”. 

Então, ele defere o pedido em cima das fotografias, por isso que eu acho que é 

fundamental que se tenha este laudo pericial feito pelos peritos da Comissão Nacional 

da Verdade. Podemos tentar conseguir as fotos, agora, mesmo neste xerox são visíveis 
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as, os hematomas e as equimoses que o José Milton tem. É mais um dos assassinatos 

cometidos sob tortura com versões oficiais de tiroteios que não existiram. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O menino está com quantos 

anos? O filho da Linda e do José Milton? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – 1971. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em 1972 que ele nasceu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, 1972. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Quarenta e três, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você tem se encontrado com 

ela? Conversa com ela? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Eu nunca mais me encontrei com a Linda, 

mas eu tenho o telefone, o endereço dela, o telefone. A Amelinha pode fazer esse 

contato, elas tiveram presas juntas, para ver se ela tem o interesse em que a Comissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ela mora no Paraná? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Ela mora no Paraná. Se eles têm o interesse que a 

Comissão proceda... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Em Curitiba. Ela mora em Curitiba. O filho, 

quando nós fizemos o seminário "A Infância Roubada", nós gostaríamos que o filho 

desse um depoimento, até porque ele nasceu na prisão. Ele é um caso da mãe grávida o 

tempo todo na prisão, mas ele morava nos Estados Unidos e não podia vir nessa época. 

Foi o ano passado que nós fizemos este contato. Então nós podemos fazer um 

novo contato com ela, pelo menos. Parece que ele trabalha nos Estados Unidos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem a carta da viúva, tem da 

Linda Tayah. Fica conosco aqui, Darcy. Para com isso, até tecnicamente fica ruim, você 

fica de costas, está transmitindo ao vivo. Bom, vamos lá. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Vamos esperar ele dar uma olhada ali, porque em 

relação ao José Milton eu não tenho mais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não. Vamos começar o 

outro caso, Brianezi. Você retoma. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem alguma, nós encerramos esse caso ou 

aguardamos a sua leitura? 
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O SR. DARCY PASSOS - Não já, eu errei. "Atiraram na minha cabeça". Eu 

tinha entendido que tinha dado um tiro nela e um nele. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Linda tem até hoje a marca do tiro. 

Realmente é um caso que a gente, sempre brincava com ela na prisão porque uma que 

leva um tiro na cabeça e não morre, grávida, né? A gente fala nossa, é ruim! A gente 

brincava muito com ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Danilo, me ajuda aqui, 

projeta essa imagem da, vê se a câmera recupera um pouco melhor, porque ela é xerox, 

está muito ruim a recuperação. Vê para a tua câmera também como fica e vê como fica 

para a TV. Me ajuda aqui. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Alguém tem que segurar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Na minha placa? Precisa 

aderir. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu já falei que era verão.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O quê? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Da roupa. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Imagine se ele ia estar com uma roupa dessa 

em dezembro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De lã! 

 

A SRA. AMELINHA TELES – De lã. Isso é coisa do, eles queriam montar 

uma história que ele tinha vindo do exterior, né? Estava chegando, só pode ser. Aquelas 

coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quer dizer que a família 

nunca reivindicou lá em Perus? E nem a Linda Tayah perguntou lá em Perus, não 

requereu nada em Perus? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Quando, há muitos anos atrás foi feito o contato 

com a Linda, ela não sabia se ela teria condições legais de fazer essa movimentação 

porque o filho dela tem o nome dela, né? O menino tem o sobrenome dela e não tem 

pai. E, ela não sabia se ela teria condições legais de fazer essa tratativa, né? Teria que 

ter a confirmação de que era companheira há mais de cinco anos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não tem o nome do pai na 

certidão de nascimento do menino? 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Ele estava morto. Ela não colocou, não sei se foi 

por isso que ela não colocou, eu não sei. Eu sei que ele não tem o nome do pai, então 

oficialmente teria que... Não, eu não sei detalhes, eu sei que ela ficou, ela tinha dúvidas 

se ela teria condição legal de fazer esse resgate do corpo dele.  

Ela tinha, ela dizia que ela não tinha uma, nenhum terreno em cemitério onde 

fosse, onde ele pudesse ser enterrado, até porque ela está no Paraná que talvez fosse 

mais importante levá-lo para o Rio de Janeiro onde ele tinha amigos ou para a cidade 

natal deles se a gente pudesse ajudá-la nesse sentido. 

O que eu acho que hoje, com a Comissão da Verdade, com o apoio das 

Comissões Estaduais e da Federal nós podemos voltar a falar com ela sobre isso porque 

ela tem sim, toda a condição legal de fazer essa solicitação e o menino se quiser 

também, o moço, né? O rapaz de fazer um processo para colocar o nome do pai caso 

seja da vontade dele, né? Isso é uma coisa muito pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Suzana, eu sei que está 

muito longa essa sessão, agora, embora a família parece que tem uma dificuldade, fala 

um pouco da origem. Ele era sindicalista, fala. Você sabe alguma coisa da vida desse 

moço? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu sei que ele era sargento do Exército. Eu não o 

conheço, não. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Ele era militar, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ele era militar, foi cassado em 1964, eu não 

tenho informações da vida dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Ele era ALN, não foi para a 

VPR, veio para a ALN. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Ele era, sempre foi militante que eu saiba 

da Ação Libertadora Nacional. Era dirigente da Ação Libertadora Nacional. É o que sei 

dele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De Bonito, Mato Grosso que 

ele é? De Bonito, Mato Grosso? Ele estava engajado militarmente. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Bonito, Mato Grosso ou Pernambuco. Só 

olhando aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, está bom. E ele estava 

engajado no Exército lá no estado de origem? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Acho que no Rio de Janeiro. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! No Rio de Janeiro. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Mas eu não tenho certeza. Ele chegou a trabalhar 

no Rio de Janeiro como radialista. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–E essa é a foto antes, não a 

foto da morte, a foto dele vivo, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, essa é ele vivo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Deve ser de algum documento. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, foto de documento, bem 

jovem, né? 

 

O SR. DARCY PASSOS - Inaudível.... que é relativamente recente pelos fatos. 

E é o seguinte a legalização por duas leis da união estável. Antigamente não havia, não 

casado, não pode provar isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 
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O SR. DARCY PASSOS - Hoje, não casado hoje em dia, há uma lei recente até 

que a mulher coloca o nome do pai e o pai se quiser tem que provar  inaudível.... mas 

também houve a união estável, a legitimação. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

O SR. DARCY PASSOS - De união estável, há duas leis sobre união estável. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi, entendi. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Que legitimaria o filho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, é importante destacar que ela estava 

totalmente dominada, estava presa, ela teve o filho na prisão. Então, quem faz essa 

certidão não é ela, quem pede no cartório. São eles, é a repressão. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Tem mais alguns... 

 

SRA. BEATRIZ CINTRA LABAKI – Hoje ela tem esse direito. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – É, a legislação hoje permite. Eu tenho mais 

alguns dados aqui biográficos dele. Bonito, em Pernambuco. Filho de Maria das Dores 

de Paula, não consta o nome do pai. Era sargento radiotelegrafista do Exército, formado 

pela Escola de Sargento das Armas, sendo cassado em 1964 com o golpe. Até fevereiro 

de 1969 era funcionário da SUNAB. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– SUNAB, é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É o que consta aqui.  Em 1967 ingressou no 

curso de Economia da antiga UEG, atual UERJ, Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro, estudando até o terceiro ano quando por suas atividades políticas foi forçado a 

entrar na clandestinidade em 1969. 

Foi militante do PCB, do PCBR e por fim, da ALN da qual tornou-se dirigente 

regional. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E ela ainda tem engajamento 

político, militância política? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não tem, eu não nunca conheci a Linda Tayah, 

não tenho nenhuma informação ou referência dela. Eu sei que ela foi presa no Rio de 

Janeiro em 1970, acho que no início de 1970 ou começo de 1969 e foi solta e depois foi 

presa novamente aqui no dia da morte do José Milton e ficou presa até 1974. O bebê 

dela foi até quase três meses ficou com ela e depois foi criado pela mãe.  

Ele visitava ela regularmente e ela continuou presa até 1974, um processo, deve 

ter conseguido, não sei, liberdade condicional. Eu não conheço detalhes do processo 

dela e já faz muitos anos, ela foi morar em Curitiba, eu não conheço ela. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E o tiro na cabeça, ela não 

ficou sequelada? Você esteve presa com ela no Hipódromo, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ela é um caso assim, incrível porque duas 

presas políticas tinham levado tiro na cabeça que foi ela e a Eliana Potiguara. A Eliana 

Potiguara ficou manca, ficou paraplégica um tempo, né? Ou hemiplégica. A gente tinha 

que ter muitos cuidados com a saúde dela. Agora, a Linda Tayah por sorte ela não teve 

sequela nenhuma, inclusive o filho nasceu normal.  

É claro que ela desmaiou, ela ficou sendo tratada de alguma forma e foi enfim. 

Ficou no DOI-CODI, que a gente imagina o que ela deve ter passado, mas ela não teve 

sequela, não. Agora, a Eliana Potiguara tem sequelas até hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. Está bom. Você 

nunca mais a viu depois que ela saiu? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu só falei com ela por telefone, às vezes 

alguma carta, porque quando saiu esta lei, eu vi que a Linda tinha direito e entrei em 

contato com ela para que ela fizesse o requerimento pedindo o reconhecimento do José 

Milton Barbosa como tendo sido uma vítima, um assassinado pela repressão política. 

Depois eu entrei e contato com ela justamente quando houve aqui o seminário da 

Infância Roubada, porque ela é sempre lembrada porque ela teve um filho na cadeia. 

Então nós fomos atrás dessas crianças. Mas, enfim. Não a vi mais. Nunca mais a vi. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos passar para o 

próximo, então? E toda essa documentação que a Suzana tem, você também tem em 

arquivo? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Essa documentação não é da Suzana, é da 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que está na sua? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – São arquivos que nós temos 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Na sua casa? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que nós temos, é. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– No seu escritório? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Que ficam num lugar reservado onde nós 

mantivemos isso há muitos anos e que provavelmente hoje nós buscamos um espaço, né 

Suzana? Porque a gente, é uma documentação eu diria assim, duramente preservada por 

um grupo de familiares. Duramente porque é um espaço enorme, nós temos que ter 

sempre cuidado com o espaço. 
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Teve um momento na história que foi cupim, entrou cupim, o cupim come papel 

e nós perdemos muitos documentos importantes, muitas fotos importantes. Então, essa 

documentação a gente tem mantido com dificuldade e acho que, nós temos que fazer 

uma doação para alguma instituição que realmente guarde tão bem como nós 

guardamos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos lá? Fala um pouco da 

vida do Brianezi. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – José... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que era companheiro da 

Guiomar. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – É, mas ela não... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, não, não. Só para me 

situar. Não, não precisa falar. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – José Idésio Brianezi. Ele nasceu em 23 de março 

de 1946, em Londrina, Paraná. Filho de José Paulino Brianezi e América Tomioto 

Brianezi. Eu vou pegar uma biografia maior que tem dele aqui dentro, do que essa que 

eu tenho. 
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Ele fez o primário, o ginasial em Apucarana e o segundo grau na escola Técnica 

de Comércio, em Jandaia do Sul, município próximo à Apucarana. Atuante no 

Movimento Estudantil da cidade concorreu à Presidência da União dos Estudantes de 

Apucarana em 1966. Participou do 19º Congresso da União Paranaense dos Estudantes 

Secundários em janeiro de 1968, tendo se destacado como uma das lideranças de 

oposição à diretoria da entidade naquela oportunidade, e da UBES, União Brasileira dos 

Estudantes Secundários, em Minas Gerais, em abril de 1968. 

Foi um dos líderes do Movimento Estudantil de Apucarana e Jandaia do Sul na 

luta contra o ensino pago deflagrado em janeiro de 1968. Em abril/maio de 1968 foi 

chamado ao quartel do Exército de Apucarana para prestar esclarecimentos de suas 

atividades políticas no meio estudantil. 

Uniu-se ainda no início de 1968 à dissidência do Partido Comunista Brasileiro 

permanecendo integrado a esta organização até setembro do mesmo ano. Após o 

rompimento com a dissidência contatou a Ação Libertadora Nacional em São Paulo a 

qual se integrou em janeiro/fevereiro de 1969, junto com Antônio dos Três Reis 

Oliveira, outro paranaense assassinado em 1970 e que compõe a lista dos desaparecidos 

políticos até hoje. 

Mudando-se para São Paulo, o Brianezi passou a exercer sua atividade política 

ao lado de Três Reis nessa cidade, região metropolitana. No dia 14 de abril de 1970 foi 

assassinado pela equipe do delegado D’Andréa do DOI-CODI em São Paulo, na pensão 

onde morava perto do aeroporto de São Paulo, na Rua Itatins, número 88, Campo Belo. 

Em documentos do DOPS do Paraná está escrito que o fichado morreu na cidade de São 

Paulo. 

Apesar de assassinado com apenas 24 anos, foi uma pessoa que marcou a sua 

passagem por Apucarana. Querido e respeitado por todos, é lembrado como um jovem 

preocupado com o destino do Brasil que amava o seu povo a ponto de se envolver na 

luta pela construção de uma sociedade mais justa e igualitária. 

Em homenagem póstuma o município de Apucarana destinou o seu nome à 

Escola de Primeiro Grau situada na Rua Paranapanema, núcleo residencial Papa João 
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Paulo I, funcionando ao lado da Escola Estadual Heitor de Alencar Furtado, conforme 

decreto municipal de 1990. 

Ele recebeu outras homenagens recentemente, mas eu não, eu acabei por não 

trazer. O corpo dele foi levado para, pela família para ser enterrado em Apucarana. Aqui 

tem diversas, a família fez um caderno com todos os diplomas dele, com toda a história 

dele que faz parte dos arquivos da Comissão de Familiares e também da escola com o 

nome dele lá em Apucarana. Diversas matérias que foram feitas na época. Deixa eu 

pegar outra coisa aqui. 

Os legistas que assinam o laudo dele são Cypriano Oswaldo Mônaco e Paulo 

Queiroz Rocha. Eles determinaram como causa da morte hemorragia interna traumática, 

e a versão oficial é que ele morreu em tiroteio com agentes da Operação Bandeirantes. 

Nós só encontramos parte da documentação do IML no DOPS, não tem 

informações de entrada, de horário de entrada do corpo, só tem a primeira parte da 

ficha, da requisição de exame, mas não tem o resto da documentação. 

A foto do corpo dele também encontrada no arquivo do DOPS-SP, ele aparece 

com o dorso nu e a barba por fazer há diversos dias. Hábito que não tinha e que 

contrariava qualquer regra de segurança dos militantes clandestinos. 

A foto contradiz as informações contidas também na única folha do laudo que 

dera entrada no IML vestindo camisa de seda de fantasia, calça de brim zuarte, calção. 

O deputado Nilmário Miranda na época, como integrante da Comissão Especial 

dos Mortos e Desparecidos solicitou ao perito criminal Celso Nenevê que hoje integra o 

grupo de peritos da Comissão Nacional, que ele fizesse análise do laudo necroscópico e 

dessa única foto do Brianezi. Mas o perito se viu impossibilitado de reconstituir a 

dinâmica, face às omissões constantes no laudo. 

Ele ressalta apenas que o laudo não permite caracterizar a distância dos disparos, 

mas que para pelo menos dois dos disparos que são relatados, a trajetória é de frente 

para trás e não de trás para frente como é descrito no laudo. Ele considerou anda que a 

diferença de nível no momento dos disparos dos ferimentos apontados indicaria que ele 
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estaria em posição abaixo dos atiradores, e que seria um forte indício de execução até 

porque ele media 1,85 metro. 

A exumação, ele descartou a exumação dos restos mortais para exame porque os 

pais, na época, levantaram dúvidas se gostariam de fazer isso ou não. Então, a única 

alternativa para a gente tentar ter mais informações sobre as circunstâncias da morte 

dele era encontrar novos documentos. 

Se essa foto aqui é do IML de São Paulo, ela não consta, pelo menos não 

constava na época, nos arquivos do IML, mas ele está visivelmente depauperado nessas 

fotos. Eu também conheci o Idésio Brianezi aqui na, quando militei em São Paulo, ele 

pode ter emagrecido bastante desde a última vez que eu o vi, mas todos os que viram 

essas fotos e que conviveram com ele na época e que viram, encontraram com ele 

momentos antes da data da morte, dizem que isso aqui não condiz com as características 

dele. Não sei se quer mostrar as fotos dele vivo aí do lado também. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá dando contraste na lente? 

Tá? Espera aí, tem um plástico aqui, tirando o plástico. Pega mais perto, tenta pegar 

mais perto para o pessoal ver. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Deixa eu ver se trouxe outra foto. Realmente eu 

não trouxe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, eu só trouxe aquela porque ela era a melhor 

que as outras que tinha. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Meu, esse cara foi 

companheiro da Guiomar! Meu Deus do céu. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ela que entregou ele. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ela que abriu ele, minha 

nossa! 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não foi para você que ela disse que não conhece 

ele? Ele era da direção regional junto com ela. Na época da, não é direção regional, do 

comandante inaudível....Ele era do mesmo GTA que ela, que o Alencar, aquele, como é 

que chama? Alencar. O Russo conheceu ele, e ele e aquele Alencar, como é que é o 

nome dele? Que é preso nessa época também? O Alencar, ele foi preso nessa época, ele 

e a mulher dele. Alencar era nome de guerra, que absurdo, eu não estou lembrando o 

outro nome dele. Ele é vivo também. É o, você sabe quem é. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu sei, mas não estou conseguindo lembrar. 

 

(Risos.) 

 

Não estou conseguindo associar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Inaudível... 
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A SRA. AMELINHA TELES – Tem à tarde, né? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu só tenho o inaudível. Eu fiquei de ver com 

vocês se queriam pegar mais casos eu ia lá buscar. O Gastone, sei lá mais quem. Se 

vocês quiserem fazer, eu não trouxe outros, mas se quiserem fazer eu vejo na hora. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quer ver agora? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não. Eu tenho para apresentar novos casos 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Hoje à tarde? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Hoje de tarde, a gente interrompe na hora do 

almoço, eu vou lá buscar alguns, apesar de que é difícil, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, mas vamos fazer para 

aproveitar que você está aqui. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Mas não ia pegar os negócios da “Folha”? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Inaudível  
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A SRA. SUZANA LISBOA – Então nós vamos fazer, eu até peguei a lista aqui 

para ver se a gente ia pegar mais outro caso na sua casa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É bom fazer, vamos 

aproveitar que você está aqui. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Pois é, mas tem uns que tem que encontrar a 

família. Nós não podemos fazer sem chamar a família aqui. Vamos fazer o caso que tem 

família, porque aí não dá. Não sei... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A sessão está suspensa por 

cinco minutos. 

 

A sessão é suspensa por cinco minutos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então pessoal, nós vamos 

suspender os trabalhos agora e voltar às 15h, está bom? Agradeço a todos os nossos 

parceiros e peço desculpas pelo adiantamento da hora, muito obrigado. 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – A 119ª audiência pública, 

20 de março de 2014, Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 119ª audiência pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva no dia 20 de março, às 15 horas no Auditório Teotônio Vilela 

para a oitiva de depoimentos dos casos Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão, Yoshitane 

Fujimori. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - E Edson Quaresma. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E Edson Quaresma. Vamos 

começar por qual? Pelo Fujimori?  

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Fujimori e o Quaresma. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Fujimori e o Quaresma 

juntos e depois a Gastone. Com a palavra Suzana Lisboa. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Yoshitane Fujimori e o Edson Neves Quaresma 

foram militantes da Vanguarda Popular Revolucionária. Os dois, segundo a versão 
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oficial, foram mortos no dia 05 de dezembro de 1970 na Praça Santa Rita de Cássia aqui 

em São Paulo. 

O Fujimori foi técnico em telefonia, ele é nascido em Mirandópolis em 19 de 

maio de 1944 e o Quaresma foi sargento da Marinha e expulso com a golpe militar de 

1964. 

A solicitação de necropsia foi feita pelo delegado Alcides Cintra Bueno Filho, 

mais uma vez, e o laudo assinado pelos legistas Harry Shibata e Armando Canger 

Rodrigues que confirmaram terem sidos mortos em tiroteio. 

Os dois foram enterrados no Cemitério Vila Formosa como indigentes, o corpo 

não foi entregue à família. Segundo as informações que nós tínhamos, antes da Lei 

9.140, eles estariam passando pela Praça Santa Rita de Cássia quando foram 

reconhecidos por uma patrulha do DOI-CODI de São Paulo que teria passado a 

persegui-los. 

A patrulha teria metralhado o carro ferindo os dois. O Edson teria tentado correr 

sendo alcançado pelos policiais e assassinado com crueldade. Um dos agentes teria 

segurado um dos braços e o outro policial segurado o outro braço e teria pisado 

violentamente em sua garganta e acabou sendo assassinado com um tiro na cabeça. 

Fujimori foi sepultado no Cemitério da Vila Formosa com o nome de Celso 

Silva Alves, não esse é o Edson Neves Quaresma, que foi sepultado com o nome de 

Celso Silva Alves, eu que estou fazendo alguma confusão aqui. 

Os fatos foram coletados à época por dois militantes do Movimento 

Revolucionário Tiradentes, à época da morte, o Dimas Antônio Casemiro que morreu 

em 1971 e o Ivan Akselrud de Seixas que infelizmente não está aqui e eu vou ler o 

depoimento dele. 

Eu anexo aqui o depoimento que foi feito para o Ivan a meu pedido que na época 

fui relatora dos processos dos dois militantes na Comissão Especial dos Mortos e 

Desaparecidos Políticos. Então o depoimento do Ivan é o seguinte: 
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“Eu, Ivan Akselrud de Seixas, jornalista com registro profissional, tenho a 

testemunhar o que segue sobre as circunstâncias das mortes dos militantes Yoshitane 

Fujimori e Edson Neves Quaresma. 

Conheci Fujimori e Quaresma no segundo semestre do ano de 1970 quando 

militava no Movimento Revolucionário Tiradentes. Esses dois companheiros eram 

militantes da Vanguarda Popular Revolucionária sendo que Fujimori era dirigente dessa 

organização e Quaresma era militante recém-chegado de Cuba. 

Militei com os dois na Frente Revolucionária que se formou para combater a 

ditadura militar e convivi bem de perto com suas trajetórias de vida e militância até suas 

mortes. 

Na militância diária que tivemos pude constatar o patriotismo e o sentimento de 

solidariedade e lealdade desses dois jovens revolucionários. Por causa disso o respeito 

que ainda tinha pelo nissei Fujimori nascido no interior paulista e pelo marinheiro 

nordestino Quaresma, deu lugar ao espanto quando soube de suas mortes na segunda-

feira, 07 de dezembro de 1970, pela manhã. 

Os jornais e rádios anunciavam suas mortes como sendo em combate com força 

de repressão política na Praça Santa Rita de Cássia na zona sul de São Paulo, mas como 

sempre tínhamos a suspeita de que mais uma vez a ditadura mentia para encobrir 

assassinatos covardes. 

Como era de hábito das organizações de esquerda na época, o comandante da 

minha organização, Devanir José de Carvalho encarregou-me de ir junto com Dimas 

Antônio Casemiro até o local das mortes para tentar saber a verdade dos fatos. 

Chegamos à Praça e começamos a indagar da população como se fôssemos 

irmãos dos mortos e começamos a descobrir a verdade de uma cena brutal. Condoídos 

por nossa dor de irmãos, as pessoas começaram a contar o que presenciaram alguns dias 

antes. 

Um motorista de taxi com ponto no local deu o depoimento mais completo e 

contou que viu a perseguição dos militantes do começo até o fim. Segundo ele, viu uma 

perua C-14 usada por policias de repressão política tentando interceptar um Volkswagen 

com duas pessoas em seu interior. 
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A seguir começaram a metralhar o pequeno carro que teve o motor atingido 

pelos disparos e parou. Do seu interior saíram um nissei e um nordestino que tentavam 

sacar as armas presas nos cintos. Correram alguns metros e tombaram feridos sem poder 

sacar as armas. As rajadas de metralhadora teriam atingido duas senhoras do outro lado 

da Praça. 

O nissei, Fujimori, caiu no meio da praça e o nordestino, Quaresma, caiu em 

uma rua de acesso e foi conduzido até junto de seu companheiro caminhando com muita 

dificuldade e sangrando muito, praticamente carregado por dois policiais. 

Foi jogado ao solo e ficou ali durante o período em que os perseguidores se 

comunicavam por rádio com sua base e que a testemunha acreditava ser a delegacia 

mais próxima. Para espanto da pequena multidão que se formou ao redor da cena, o 

homem que falava ao rádio gritou algo para os que montavam guarda junto aos presos e 

se seguiu uma rápida cena macabra. 

Dois desses policiais seguraram Quaresma pelas mãos, cada um deles colocou 

um pé no pescoço do militante e puxaram seus braços com muita força. A violenta cena 

se completou com estalo surdo seguido de ronco gutural quando os pés foram retirados 

da garganta do preso. 

Um dos agentes da repressão teria gritado para o homem que falava ao rádio, 

'esse já está morto'. Ato contínuo colocaram o corpo no porta-malas da C-14 e a seguir 

colocaram o corpo do nissei que sangrava muito e respirava com dificuldade. 

O carro dos militantes foi deixado no local e as duas peruas C-14 dos policiais 

saíram em alta velocidade deixando todas as testemunhas atônitas na Praça. Uma 

senhora, moradora do lugar, nos disse que horas mais tarde uma viatura da polícia 

técnica compareceu ao local, fotografou o carro perfurado de balas e se foi. Algumas 

horas depois quando já anoitecia, um guincho da polícia rebocou o carro.  

A Frente Revolucionária que recebia informações de dentro dos órgãos de 

repressão conseguiu apurar que Fujimori foi levado com vida para a Operação 

Bandeirantes, centro de tortura do II Exército e lá permaneceu algumas horas sangrando 

até a morte. 
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Antes de morrer teria escrito na parede da cela forte: 'Fujimori esteve preso aqui. 

Viva a revolução - VPR'.  

Pude confirmar essa informação quando fui preso em 16 de abril de 1971. Dias 

depois de minha prisão um torturador conhecido como Oberdan ou Zé Bonitinho, me 

aplicava choques elétricos junto com outro torturador conhecido como JC e depois 

identificado como sendo Dirceu Gravina, delegado de polícia da cidade de Andradina 

no interior de São Paulo. 

JC gritava tentando aumentar o clima de terror que me impunham enquanto 

Oberdan fazia o papel de bonzinho e conversava comigo tentando me convencer a 

colaborar. Durante uma dessas conversas Oberdan me disse; 'Aqui a gente pode tudo. O 

"Japa", apelido de Fujimori, caiu ferido e nós deixamos ele sangrando durante horas até 

morrer.' 

O torturador JC gritou a seguir: 'Só não foi pendurado, torturado no pau-de-arara 

porque não podia falar nada, só roncava.' Oberdan completou; 'Mandamos publicar nos 

jornais que ele tinha morrido em troca de tiros.' 

O general Carlos Alberto Brilhante Ustra, na época major e comandante daquele 

centro de torturas e assassinatos, escreveu em seu livro 'Rompendo o Silêncio', que 

Fujimori e Quaresma foram localizados pelas placas de seu carro e perseguidos e 

mortos na Praça Santa Rita de Cássia em São Paulo confirmando em parte o testemunho 

do motorista de taxi." 

Antes de obter mais (esse é o depoimento do Ivan). Antes de ter tais 

informações, eu tinha enviado ao perito Celso Nenevê o processo do Fujimori já que o 

do Quaresma nós não temos fotos. Eu vou ler a conclusão do laudo do Celso Nenevê 

porque o laudo é muito técnico e é extremamente longo e eu vou ler a conclusão que ele 

chega. 

Diante das trajetórias e do quadro de lesões, ele infere a princípio duas situações 

possíveis. "Um, que o Yoshitane Fujimori encontrava-se em nível superior ao dos seus 

oponentes quando recebeu os disparos, o que é muito improvável porque para isso 

teríamos que admitir que dada acentuada inclinação dos tiros, necessariamente haveria 

uma grande proximidade entre ele e seus oponentes salientando-se que não foi 
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verificado no laudo, nem na foto nenhum dos vestígios característicos de disparo a curta 

distância. Que os disparos não foram suficientes para derrubá-lo ou deslocar 

significativamente sua cabeça, o que se acontecesse modificaria as trajetórias descritas, 

mesmo sabendo-se que pelo menos um dos disparos fora efetuado por arma de fogo de 

alto poder energético, e ainda a diferença de angulação que o conjunto desses disparos 

apresenta para uma mesma região eleita, face direita, sendo um deles da esquerda para a 

direita e os outros dois praticamente retilíneos”. 

Deixa ver se eu consigo mostrar a foto enquanto eu estou falando, né?  

“Sendo muito improvável encontrarmos pelo menos dois atiradores próximos em 

posição superior à da vítima, disparando em uma única região a sua condição necessária 

para formar o quadro de lesões que ele apresenta na face direita. 

Esse conjunto permite desconsiderar essa hipótese, restando como viável que 

Yoshitane Fujimori encontrava-se caído deitado com seus oponentes posicionados 

aquém dele, ou seja, mais próximos aos seus pés do que da cabeça no momento desses 

disparos. 

Nesta posição não só justificaria as semelhanças das inclinações verificadas e a 

região eleita como também justificaria as escoriações de arraste localizadas na sua face 

esquerda e na região frontal, além de ser compatível à posição de semiflexão dos 

membros já relatada. 

Comparando-se o quantitativo de oito lesões de entrada, ou seja, duas na região 

occipital, quatro na face direita, uma na mão direita e a outra na linha interglútea e 

consequentes quatro lesões de saídas localizadas na face direita frontal, parietal direita e 

mão direita, era de se esperar o achado de pelo menos três projéteis no corpo, uma vez 

que pode-se admitir a saída de mais de um projétil na lesão da região parietal, porém no 

laudo só é descrito o achado de apenas um projétil. 

Discussão e conclusão; assim em face do exposto e analisado, concluiu o perito 

que: pelo menos um dos projéteis que entrou na região occipital apresentou a lesão de 

saída na região parietal direita e considerando as peculiaridades, formatos, as fraturas 

radiais, de diâmetro da lesão de saída e dano interno, esse conjunto permite inferir 

tratar-se de um fuzil de alta energia, arma utilizada para efetuar esse disparo.  
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E considerando ainda o esfacelamento do tecido cerebral é de se esperar que a 

partir desses disparos a vítima não apresentaria mais coordenação motora, nem ao 

menos condições físicas de reação ou de fuga. 

Dois, que pelo menos três das quatro lesões produzidas por entrada de projétil de 

arma de fogo que Yoshitane Fujimori apresentava na face direita foram produzidas com 

seu corpo em posição inferior ao de seus oponentes, caído, deitado conforme 

anteriormente exposto, sendo que as escoriações de arraste que ele apresentava na 

região frontal da face esquerda, muito provavelmente foram produzidas quando se 

encontrava deitado. 

O quantitativo descrito no laudo de projéteis arrecadados não corresponde à 

diferença entre o número de lesões, oito e o número de lesões de saída, quatro. Não 

correspondendo também ao quantitativo descrito no documento que relata terem sido 

coletados dois projéteis, o que leva a uma condição de dúvida quanto ao número e 

intensidade de ferimentos que, por conseguinte do laudo e do documento acima citado.” 

O Edson Neves Quaresma, eu me esqueci de comentar antes que eu acho que ele 

não estava na lista ainda dos 147, 137 casos que é daqui da Comissão de São Paulo?  

 

A SRA. AMELINHA TELES – São 164. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu não sei se o Edson Quaresma estava nessa 

lista ou não. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que está nessa lista sim, 164. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Porque eu não tinha visto o nome dele em uma 

listagem que eu recebi dos casos que faltavam analisar. Bom, as informações do Ivan, as 

afirmações do Ivan de que obedecem, esclarecem as perguntas que foram feitas pelo 

próprio legista, no laudo são mais de uma dúzia de páginas e por isso que eu não quis 
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ler tudo. Entre a hora dita do óbito, 12h, e a entrada no IML é aonde eles chegaram 

sangrando até morrer. O corpo do Edson somente deu entrada no IML às 16h e ele que é 

enterrado com nome falso. 

Aí são opiniões absolutamente minhas, que eu tenho a esse respeito. O Edson 

Quaresma, ele foi um conhecido militante revolucionário, ele foi caçado em 1964, ele 

era marinheiro e foi procurado desde então. 

Ele foi companheiro do famigerado cabo Anselmo. Ele foi o contato mais 

permanente de Anselmo, ele voltou de Cuba antes de Anselmo para criar as condições 

para a volta dele. Ocultar a morte dele, enterrá-lo com nome falso enfim, da forma como 

foi feito, era uma questão fundamental para o prosseguimento do trabalho de infiltração 

do cabo Anselmo e matar o Fujimori também era eliminar um dos empecilhos para que 

o cabo pudesse mais facilmente chegar à direção e ao controle da VPR.  

Como tantos outros casos, entendeu? Esse quer dizer que as pessoas não 

morreram no tal tiroteio, nas circunstâncias como foram ditas. O documento referente 

ao Quaresma diz que fotografaram o corpo de frente, de perfil bem como tirar cinco 

jogos de suas impressões digitais, essas fotos não apareceram. O laudo de necropsia 

dele afirma que ele recebeu cinco tiros, quatro na cabeça e um pelas costas, mas esse 

último não foi fatal, muito provavelmente foi o que acabou imobilizando-o. 

Se a gente tivesse as fotos para exame, talvez pudesse ver que tenha sido à 

queima-roupa porque quatro tiros na cabeça fica mais difícil. Deixa ver se eu tenho mais 

alguma coisa a dizer. 

Como a data posterior, a data teoricamente de trabalho do cabo Anselmo é 

posterior a isso, é 1971 e muitas das pessoas, acho que inclusive essa é a opinião do 

próprio Ivan e nessa época ele não estaria ainda atuando. 

Mas a minha opinião é de que ele atuava sim e o Quaresma cai em função disso. 

Ele nas próprias declarações que ele presta, que ficaram nos arquivos, algumas coisas 

que a gente viu, ele mesmo diz que ele estava em contato com o Quaresma. 

Eu até separei na época que eu fiz isso trechos dos trechos que o Anselmo se 

referia ao Quaresma, que ele diz que em junho ou julho de 1970 vieram José Maria e 

Quaresma. José Maria é o José Maria Ferreira de Araújo que também era um marinheiro 
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e inicialmente ele constou nos nossos registros com o nome de Edson Cabral Sardinha 

que foi o nome pelo qual ele foi enterrado e o corpo dele estaria em Vila Formosa, mas 

ele é um dos desaparecidos políticos. 

Então o Anselmo diz isso: “Em junho ou julho de 1970 vieram José Maria e 

Quaresma. Deviam preparar as condições para receber-nos. Em setembro deveríamos 

vir eu e Evaldo". Evaldo Ferreira de Souza, se eu não me engano e se não estou errando 

o nome dele, ele morre no massacre da Chácara São Bento em janeiro de 1973 lá em 

Recife que ficou conhecido como “O massacre da Chácara São Bento”. O Evaldo era 

outro dos marinheiros do grupo do Anselmo. Eu posso estar errando o sobrenome dele.  

Bom, “Em setembro deveríamos vir eu e Evaldo”, eu o Anselmo, não é? “Mas 

Evaldo ficou retido por um ato indisciplinar que desconheço qual seja. Fui enviado 

sozinho e trazia uma mensagem cifrada de apresentação para Carlos Lamarca e ele 

deveria dar-me tarefas para desempenhar e explicar o funcionamento da organização e 

etc. 

Cada dia 15 às 15h e dia 20 às 20h, Quaresma estaria me esperando na frente do 

cinema Metro. Cheguei ao Brasil no dia 15 de setembro de 1970. No dia 15 de outubro 

encontrei Quaresma, que me disse que não havia nenhum aparelho e nenhum apoio. 

Nesse tempo creio que em meados de novembro recebi de Quaresma, com quem 

me encontrava uma vez por semana, o aviso de que deveria seguir viagem para avistar-

me com Lamarca. Às 5h da manhã encontrei-me com Quaresma na Rua Domingos de 

Morais em frente ao Cine San Remo e fomos para o Jabaquara onde nos encontramos 

com Fujimori”. 

Em outro documento ele diz isso também. “Fiquei em contato uma vez por 

semana com o Quaresma, passei a datilografar com uma máquina que foi dada por 

Quaresma e que deve estar no escritório de Ivan”, que é o Edgard de Aquino Duarte; 

“uma semi-portátil sem rampa, o relatório sobre Cuba. Corria o mês de novembro 

quando se deu a morte de Toledo da ALN, Joaquim Câmara Ferreira”. 

Ele erra o mês porque o Câmara morreu em outubro, 23 de outubro. 

“Corria o mês de novembro quando se deu a morte de Toledo da ALN e pelos 

documentos publicados soubemos que o Palhano estava chegando. Efetivamente 
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Quaresma recebeu e fez-me contatar-me com ele em fins de novembro". O Aluísio 

Palhano, desaparecido político. 

"Em outro depoimento, este datado de 04 de junho de 1971, o Anselmo reafirma 

que chegou ao Brasil em 15 de setembro de 1970 tendo desembarcado no aeroporto de 

Campinas, que foi para São Pedro da Aldeia tendo em vista que somente no dia 30 de 

setembro teria ponto com Quaresma em São Paulo. 

Que no dia 15 de outubro de 1970 retornou a São Paulo quando encontrou 

Quaresma e Quaresma apresentou ao Yoshitane Fujimori, que em São Paulo ficou em 

contato com Quaresma e após a chegada de Palhano também com este." 

Em uma matéria que teve na revista “Isto É”, o repórter pergunta para ele se ele 

seria responsável pela morte e ele diz que não, que não é verdade, que ele teve o contato 

com Fujimori e com o Quaresma, mais com o Quaresma, mas que ele por ler nos jornais 

ele imaginava que deve ter sido a equipe do Dr. Fleury, que tenha sido responsável pela 

morte deles. 

Enfim, essas são as circunstâncias da morte do Yoshitane Fujimori e do Edson 

Neves Quaresma. Não sei se fica alguma pergunta? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Suzana, só para esclarecer, o militante de 

Pernambuco que é assassinado no evento que ficou conhecido como “Chacina de São 

Bento” é Evaldo Luiz Ferreira de Souza. O Evaldo era marinheiro também, tinha sido 

marinheiro e era muito conhecido do cabo Anselmo. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Então, eu não sei que nome eu disse antes, mas é 

esse. Eu falei Evaldo, mas eu não sei o sobrenome que eu coloquei. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas é esse mesmo. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui no 

depoimento, no do Fujimori que a gente possa colocar. O processo era igual, o relatório 

é o mesmo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Fujimori não foi... não teve um 

sepultamento assim, foi enterrado em uma área clandestina da Vila Formosa. Houve 

uma modificação ali nas quadras do cemitério e enfim, ele é um desaparecido político, 

nunca nós tivemos o corpo do Fujimori. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Era isso que eu tinha sobre os dois casos. O 

deputado tem alguma pergunta? Não tem nada a acrescentar Amelinha, do dossiê?  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, o que você coloca na história dos dois 

está aqui, no dossiê acho que não tem nada a acrescentar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – (Inaudível). 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, se o Fujimori, quem assim, quem teria a 

acrescentar é aquele, um que foi militante da VPR que de vez em quando ele vem aqui e 

vai ao DOI-CODI, Emilio, Emídio, não? Aquele que é amigo do ininteligível, que chora 

toda vez que vê você. É Emídio, como é que é? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ininteligível . 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É esse. Esse ele era da VPR e quando ele é 

preso, isso ele conta inclusive nas vezes que ele vai lá ao antigo prédio da OBAN, ele 
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coloca isso, que ele foi preso justamente naqueles dias alí, os primeiros dias de 

dezembro de 1970 e que houve uma festa muito grande de todos aqueles torturadores, 

aqueles militares que se encontravam lá porque tinham matado o Fujimori, ele fala isso. 

Ele, eu acho que era interessante, ele poderia acrescentar alguma coisa em 

relação, ele eu acho que nem chegou a ver o corpo do Fujimori, mas ele disse que eles 

gritavam e faziam a festa, a noite inteira eles fizeram a festa. Então é isso. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Pelo próprio depoimento do Ivan, a perícia 

esteve lá no local, fotografou o carro, então é mais uma das perícias a serem, que nós 

precisamos solicitar ao Instituto de Perícia que nos dê o laudo e, não é o laudo, como é 

que a Criméia diz? É o. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não é o laudo de perícia local? O laudo de 

perícia local. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Que eles fizeram nessa situação. E o Ivan talvez 

algum dia retome essa discussão em função das afirmações que eu fiz e que são 

absolutamente pessoais mesmo, é minha impressão sobre a atuação do Anselmo de que 

ele era infiltrado desde o período em que ele foi agente da Marinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha Suzana, muita gente e como eu sou desde 

o golpe, desde 1964, desde essa época o pessoal fala que ele era agente da CIA 

inclusive, o cabo Anselmo. Mas como havia dúvida em relação à esquerda, ele ficou em 

dúvida, ele ficou liberado digamos assim, para ser um militante político da esquerda 

porque existia dúvida. Mas já se comentava no Brasil, em vários lugares que o cabo 

Anselmo era da polícia. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



13 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão. Gastone 

nasceu no dia 14 de janeiro de 1950 em Coruripe, Alagoas. Filha de João Beltrão de 

Castro e Zoraide de Carvalho Beltrão. Militante da Ação Libertadora Nacional, foi 

morta no dia 22 de janeiro de 1972. 

Eu vou ler o que a família, o que a Zoraide e o Tomás que é o irmão e eu acho 

que outra Moacyra é irmã testemunharam à Comissão Especial. 

“Aos 22 anos de idade Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão foi sumariamente 

metralhada pela polícia política no dia 22 de janeiro de 1972 na Avenida Lins de 

Vasconcelos, Cambuci, São Paulo em condições ainda não totalmente esclarecidas. 

A partir daí começa uma luta contra o tempo por parte da família para buscar as 

causas e o que teria levado a esse final para Gastone Beltrão. Nordestina de Coruripe-

Alagoas, aluna brilhante, militante preocupada com as diferenças sociais no Brasil e 

uma sensibilidade ímpar. 

Quando adolescente Gastone Beltrão costumava fazer pequenas ações de ajuda 

humanitária. Praticamente todos os finais de semana ela visitava os presos e levava 

comida e roupas, diz Zoraide Carvalho Beltrão, mãe de Gastone. 

Sua irmã Moacyra apenas um ano mais velha recorda do tempo em que conviveu 

com Gastone na escola, com os amigos. Gastone sempre que estava com Moacyra 

procurava fazer ver a irmã que os pobres não eram pobres porque queriam e sim por um 

sistema cruel e desigual. 

Eu não entendia direito tudo o que ela falava, por isso mesmo Gastone sempre 

me preservou de seus contatos políticos. Toda vez que Gastone e Moacyra iam a Recife, 

Moacyra tinha que ficar em algum ponto distante dos contatos políticos da irmã, ela me 

protegia de tudo. 

Gastone militava na Ação Libertadora Nacional, segundo relato de seus 

companheiros realizou um curso de guerrilha urbana na Europa e em Cuba, tudo em 

nome da liberdade. Uma das passagens de sua vida que mais chama a atenção, quem 

conta é seu irmão Tomás Beltrão, nove anos mais jovem que ela. 
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Quando vinha a Maceió Gastone viveu indo e vindo do Rio de Janeiro, cidade 

onde morava com seus avós paternos, ela fazia a seguinte proposta para Tomás: se ele 

soltasse seus passarinhos de estimação, Gastone o retribuía com dinheiro, ela dizia que 

mesmo os animais mereciam a liberdade, recorda Tomás. 

Outra passagem de Tomás com Gastone foi no jardim zoológico do Rio de 

Janeiro, Tomás em seu primeiro dia de Rio de Janeiro começou a querer conhecer o 

zoológico, apenas Gastone se prontificou a levá-lo. Como toda criança eu gostava de 

guloseimas e comecei a pedir que Gastone comprasse para mim, resultado, gastamos 

todo o dinheiro e tivemos que voltar a pé para casa. 

Gastone estudou nos colégios Imaculada Conceição e Moreira e Silva em 

Maceió, mas concluiu o segundo grau no Rio de Janeiro. Voltou para Maceió em 1968 

onde prestou vestibular para o curso de Economia na Universidade Federal de Alagoas 

obtendo o terceiro lugar. 

Daí em diante passou a exercer mais fortemente sua militância política contra a 

ditadura e acabou passando para a clandestinidade. De vez em quando chegava alguma 

notícia de Gastone através de cartões postais, cartas e informações pessoais. 

Era uma época difícil e turbulenta, tudo era suspeito e perigoso. No início de 

1972 chegou a notícia de que tinha acontecido alguma coisa com Gastone Beltrão. 

Imediatamente a família procurou através dos amigos informações mais concreta.  

Um professor do curso de História da Universidade Federal de Alagoas procurou 

Moacyra afirmando que umas freiras teriam mandado uma carta e que ele deveria 

procurar a família de Gastone, pois havia indícios de que ela poderia estar morta em São 

Paulo.  

O meu primeiro pensamento foi de que havia algum erro já que não tínhamos 

notícia da volta dela para o Brasil, diz Moacyra. A notícia era verdadeira, dona Zoraide 

Beltrão viaja para São Paulo para procurar maiores informações e visita o DOPS. 

Eles me disseram que tinha uma Gastone e que ela já teria morrido há dois 

meses. No outro dia Zoraide Beltrão consegue falar com o delegado Sérgio Fleury, 

comandante da ação que terminou com a morte de Gastone. 
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No primeiro momento ele disse que não conhecia Gastone, depois que fiz uma 

descrição física dela ele lembrou e fez a seguinte declaração: 'Essa moça era muito 

corajosa e forte, resistiu até a última hora', afirma Zoraide. 

Os policiais não permitiram a exumação do corpo pela família, só o acesso aos 

restos mortais em 1975. Zoraide Beltrão viu apenas um engradado onde estava escrito o 

nome de Gastone Beltrão. 

Em 1975 foi feito o traslado para Maceió onde os restos mortais estão enterrados 

na tumba da família Beltrão localizada à Rua São Joaquim no Cemitério Nossa Senhora 

da Piedade. Esses traços da personalidade da vida de Gastone contrastam 

flagrantemente com a versão oficial de que ela era uma terrorista fria e agressiva. 

Na verdade Gastone era uma militante política que amava a liberdade e a justiça 

social para o seu povo. Em nome disso sacrificou generosamente o melhor da sua 

juventude, portanto o reconhecimento governamental da culpabilidade do estado 

brasileiro para com os mortos e desaparecidos é uma obrigação histórica para recuperar 

a imagem desses revolucionários que deram a sua parcela de contribuição para 

conquistarmos dias melhores para o país.” 

Esse depoimento foi feito pela Zoraide mãe, Moacyra irmã e o Tomás que era o 

filho menor. Não se sabe até hoje exatamente como é que foi montada essa emboscada 

que matou a Gastone e que foi feita pela equipe do Fleury. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão tinha um 

companheiro que era o José Pereira, não é isso? Ela foi assassinada em 1972 e ele 

estava preso no DOPS. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, ele não estava preso, ele se entrega depois 

da morte dela. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas ele estava lá no DOPS em 1973, preso. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



16 

 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ela é morta em 1972. Depois da morte dela ele se 

entrega e aí eu não sei se ele vai vir contar essa história. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Aí ele passa um tempo no DOPS. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A versão oficial diz que eles foram, que na Rua 

Heitor Peixoto com a Inglês de Souza, o laudo indica que por volta das 11h e outros 

documentos falam que foi às 14h30, que teria tido um violento tiroteio e existe uma 

perícia de local que é feita no lugar e diversos prédios em volta do local onde ela teria 

sido morta são atingidos. 

Inicialmente eles não informam a morte dela, um artigo que sai no jornal diz que 

“pistoleira fere e morre em duelo com policiais”, então:  

“No ponto do ônibus, ao lado do assaltante João Ferreira da Silva”, diz uma das 

notas, “Tinha um perigoso marginal procurado e estava a jovem loira. Os três policiais 

da ronda se aproximaram para a captura quando foram surpreendidos pela mulher que 

sacou o revolver da bolsa e abriu fogo. Dois policiais cairiam baleados e o terceiro 

continuava a perseguição, pois seu comparsa desapareceu. 

Mais adiante na avenida o agente alcançou a pistoleira que novamente resistiu à 

bala na eminência de prisão. Atingida por disparos dos policiais ela faleceu a caminho 

do hospital. 

Na escapada ela deixou cair a bolsa com documentos que foi apanhada na rua 

pelo transeunte Adalberto Nadur. Este a entregou ao agente que estava no encalço da 

pistoleira. O policial embarcou em um taxi para localizar a mulher, mas esqueceu a 

bolsa no veículo. Um apelo por rádio foi feito ao motorista para que entregue a bolsa na 

delegacia mais próxima, pois somente com a devolução a polícia poderá identificar a 

morta”. 

Essa é uma história digna de uma historinha policial de quadrinhos porque ela é 

absolutamente fantástica e o laudo de perícia diz, esse laudo foi um dos que nós 
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localizamos nos arquivos da polícia técnica, nós da Comissão de Familiares em 1991 e 

depois nós nunca mais conseguimos ir lá e diz o seguinte: 

“Às 17h de 22 de janeiro de 1972 este instituto recebeu do delegado de polícia 

de plantão no sexto distrito policial, o delegado  Jácomo José Orselli um comunicado 

por telefone e posteriormente confirmado pela requisição de exame 4272 na qual 

solicitava exame pericial em prédios da Rua Inglês de Souza, da Rua Basílio da Cunha 

em veículo e em cadáver até então desconhecidos. 

Consta da requisição de exame datada de 22 de janeiro de 1972 que por volta das 

14h40 daquele mesmo dia desconhecidos haviam travado um violento tiroteio por 

razões a serem apuradas nas vias públicas, Rua Inglês de Souza e Rua Basílio da Cunha 

resultando deste entrevero ferimentos e mortes às pessoas até então não identificadas. 

O cadáver relacionado com a ocorrência fora encaminhado para o IML. O piso 

do bar parte posterior do balcão frigorífico em perfeita correspondência com essas 

últimas perfurações constatou-se existência de cacos de vidros, manchas, pingos e 

respingos de material hematóide o qual veio a ser objeto de exame. 

Foi feito o exame externo do cadáver em uma das salas de necropsia no Instituto 

Médico Legal. Trata-se de um cadáver de uma mulher de tez branca até então não 

identificado. Seu indumento apresentava-se, por ocasião dos exames periciais, em 

desalinho e com vestígios de violência. 

Constatou-se naquelas vestes a existência de inúmeras perfurações e no cadáver 

ferimentos de natureza pérfuro-contusa em diversas regiões os quais apresentavam 

serem sidos produzidos por projéteis de arma de fogo em disparos efetuados a distância.  

As roupas e objetos encontrados em poder de Gastone foram entregues após o 

exame ao delegado Fleury”. 

O laudo de necropsia que foi feito no Instituto Médico Legal já foi apontado 

como sendo da Gastone e descreve 13 ferimentos com as características produzidas pela 

entrada de projétil de arma de fogo e na região temporal esquerda, na região nasal 

esquerda, no ombro direito, região mamária direita, região inframamária direita. Eu não 

vou ler tudo porque é muito difícil de ler.  
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O corpo da Gastone, ela tinha 1m50 e não tem uma parte do corpo dela que não 

tenha sido alvejado. Ela levou mais de 30 tiros e além dos tiros ela teve outros cortes 

que eu não sei do que foram provocados. 

Ela teve fratura no punho esquerdo, então com isso ela já não pode mais ter 

reagido. Ela estava sozinha então todas essas outras histórias são absolutamente 

fantasiosas, ela foi deixada ali em um ponto de ônibus e a partir dali não se sabe o que 

realmente aconteceu. 

Não se sabe pelos horários até porque pela requisição de exame diz uma coisa e 

o instituto de perícia técnica levou quase três horas para ser chamado. O corpo não foi 

deixado no local para a chegada da perícia técnica apesar de eles terem perícia. 

Ela tinha os pulsos e o braço quebrado, então com reações vitais e sem marcas 

ou descrições no laudo e porque que... nesse lugar onde teria ocorrido a morte, se é 

dentro desse bar, com essa violência e com essa quantidade de tiros, havia apenas 

pingos e respingos de sangue. 

Não se sabe se ela foi, se essa quantidade de tiros que ela levou foi ali mesmo, se 

foi retirada dali e ela foi alvejada em algum outro lugar, não tem descrição de ferimento 

a curta distância que são evidentes na região frontal, nem as equimoses que ela tem no 

corpo, no punho. 

Tem um ferimento produzido por tangenciamento de projétil de arma de fogo 

que é esse junto ao seio dela que não se sabe como realmente foi produzido porque não 

tem sinais de queimadura, mas aparece um ferimento corto-contuso. 

Nós não sabemos também nem ao menos a verdadeira data da morte dela, se foi 

no dia 22 ou entre o dia 22 e o dia 26 também como aparece em alguns documentos. Só 

se sabe que ela estava viva até às 14h do dia 22 de janeiro de 1972 quando ela foi vista 

pela última vez nas proximidades do local descrito pela polícia. Onde e como ela 

morreu são fatos que nós não conseguimos descobrir. São muito chocantes as fotos do 

corpo dela. 
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A SRA. AMELINHA TELES – De acordo com a data oficial teria sido em 22 

de janeiro de 1972, da morte e o jornal “O Globo” deu a notícia no dia 25 de janeiro, 

mas uma notícia, 25 de janeiro de 1972, mas uma notícia estranha porque eles não, é 

como se ela fosse uma pistoleira na rua. A manchete “Pistoleira fere e morre em duelo 

com policiais”. Não coloca como era de hábito se fosse a linguagem da imprensa na 

época era “terrorista morta em tiroteio” ou “Terror perde a terrorista Gastone Lúcia”.  

Eles dão a impressão que ela seria uma pessoa que tivesse cometendo um crime 

comum. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Eu queria também ler a conclusão do laudo do 

Nenevê que eu estou procurando aqui. O laudo, também nesse caso nós fizemos um 

laudo de perícia que é muito extenso e eu vou ler apenas a discussão e a conclusão das 

34 lesões que aparecem no corpo da Gastone. 

“Primeiro, o conjunto de vestígios materiais descritos e analisados nos laudos 

pericial e cadavérico, não permite um estabelecimento de vínculo entre o local ou a 

vítima, ou seja, que Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão teria sido ferida no local escopo 

do exame pericial.   

Tanto o laudo pericial como o cadavérico não oferecem elementos materiais 

conclusivos ou pelo menos indicativos do tempo de morte, tendo em vista a não 

descrição dos fenômenos cadavéricos. 

Considerando que um, o signatário do laudo cadavérico relativamente ao número 

de lesões observadas no cadáver descreve 13 ferimentos circulares com as 

características aquela produzidas por entradas de arma de fogo com os correspondentes 

orifícios de saída, somente pela análise das fotografias constatou-se 34 lesões presentes 

nesse mesmo cadáver. 

 E o perito do local conclui que os ferimentos são de natureza pérfuro-contusa 

em diferentes regiões, os quais aparentavam terem sidos produzidos em disparo 

efetuado a distância, infere o laudo que o quantitativo de 13 lesões de entrada e suas 

correspondentes saídas totalizariam, segundo o perito médico legista, 26 lesões o que 

não corresponde ao resultado obtido com análise das fotografias. 
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Por outro lado as lesões pérfuro-contusas observadas não permitem estabelecer 

total correlação entre as entradas e saídas, uma vez que o maior número de lesões 

encontra-se na parte anterior do corpo.  

A lesão observada na região frontal, precisamente na glabela, é característica de 

disparo produzido com a boca do cano da arma encostada na superfície na referida 

região, o que diverge da assertiva do perito no tocante à distância dos disparos. 

Ainda em relação à natureza das lesões, o perito médico legista define 

genericamente em ferimentos circulares. Já o perito de local excetua aquela lesão 

localizada na região mamária direita definindo-a como ferimento produzido por 

tangenciamento de projétil de arma de fogo, o que é contraditório em relação à 

definição do perito médico legista e por outro improcedente, tendo em vista que as 

características dessa lesão conforme anteriormente considerada classicamente sugere a 

ação lesiva de instrumento pérfuro-cortante. 

Considerando-se que na requisição de exame ao Instituto Médico Legal do 

Estado e no relatório do local explicita-se a terminologia 'violento tiroteio' em alusão à 

circunstância em que a vítima fora ferida e considerando-se que no laudo de exame 

cadavérico o legista constata fratura de cúbito e rádio esquerdos, ossos do punho 

esquerdo e do terço superior do úmero direito, entende o perito que tanto o relatório de 

local quanto o laudo médico legal não estabelecem pormenores que possibilitem 

compatibilizar as lesões descritas para o cadáver com as circunstâncias em que fora 

travado o violento tiroteio. 

Outrossim, considerando-se que a vítima a partir do momento em que teve os 

membros superiores inabilitados, muito provavelmente não ofereceria resistência 

armada. Acrescenta-se ainda que as lesões da região da glabela e da mamária direita 

indicam a proximidade do oponente quando das suas operações” 

 Então é um dos laudos de perícia técnica muito completos que a gente tem, 

apesar de ter sido totalmente desmontado pelo exame do perito Celso Nenevê. Ele diz 

que não tem vínculo entre o local e a vítima, ou seja, ela não pode ter sido morta no bar 

mencionado e nem o laudo pericial e nem o cadavérico têm elementos conclusivos 

quanto à hora da morte dela. 
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A diferença de lesões, da quantidade de lesões é absurda, são 34 lesões e então 

esse violento tiroteio com a presença do delegado Fleury, a gente até hoje não pode 

entender. Não há notícia nos documentos oficiais que comprove que algum policial foi 

de fato ferido, não aparece nessa perícia de local, não aparece ela armada, quer dizer, as 

fotos da perícia de local não mostram o corpo dela, só mostra o corpo dela depois 

despido no Instituto Médico Legal. Infelizmente o Dr. Fleury não está aí para nos 

responder por essa morte. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas eu acho que o que tem aqui nas 

informações do jornal, primeiro o próprio jornal, “O Globo” quando dá a notícia 

reconhece que os três nomes dos policiais envolvidos não foram citados. Então não tem 

o nome dos três policiais envolvidos nesse possível tiroteio. 

Por outro lado uma pessoa com o nome de Adalberto Nadur é quem encontrou a 

bolsa. É uma história fantástica demais, mas ele encontrou a bolsa e entregou para o 

policial. Aí o policial entrou no taxi e esqueceu a bolsa. É tudo muito fantástico, mas 

esse a gente devia ver se esse homem ainda existe, se ele existiu, não é?  

Eu acho que a Comissão, e cabe à Comissão da Verdade investigar se esse 

senhor Adalberto Nadur de fato existiu porque ele chegou a ser entrevistado pelo jornal. 

Vamos dizer que a notícia, como é que é montada a notícia durante a ditadura e 

geralmente quem monta a notícia é o próprio policial. 

Mas saiu no jornal “O Globo”, então é interessante a gente ver se existe o 

Adalberto Nadur naquele e se houve alguma coisa, porque a história que se publica é 

uma história tão absurda e tão excepcional porque não se publicava, não se dava notícia 

das mortes de militantes de esquerda dessa forma. 

Ela é uma forma inusitada eu diria, no caso da Gastone. Não sei, acho que a 

única sugestão que eu teria porque o Fleury não temos condições, o outro que, a 

Gastone chegou a fazer algum, ela foi a Cuba, porque o cabo Anselmo estava 

entregando todo mundo, ele estava infiltrado e fazendo um estrago. Ele, eu não sei se 

tem a ver com o caso dela ou outros, não é? Infiltrados, não sei. 
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A SRA. SUZANA LISBOA – Acho que não, ela foi deixada em um ponto de 

ônibus pelo Antônio Carlos Bicalho Lana. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Inaudível. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A Gastone era da ALN, Ação Libertadora 

Nacional. Ela fez parte do grupo que fez treinamento em Cuba e que deu origem ao 

MOLIPO, só que ela fica com a ALN, ela não acompanha o grupo do MOLIPO no 

racha que é constituído a partir dali e ela volta e tinha acabado de chegar ao Brasil. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ela volta e é assassinada. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Ela chega a ficar, não sei, não me lembro mais, 

um mês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Você conhecia ela? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, não conheci a Gastone. 

 

(Inaudível) 

 

Eu não sei exatamente, ela deve ter ficado um ano ou alguma coisa assim. Eu sei 

que ela tinha acabado de voltar. Não, voltar aberta porque não teria, ela caiu sozinha ali. 

Eu não sei o que aconteceu, não tenho ideia do que possa ter acontecido. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – E a família dela? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – A família dela é de Alagoas. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Maceió. 

 

A SRA. SUZANA LISBOA - Maceió. Não sei se a dona Zoraide é viva ainda, o 

Tomás com certeza, o irmão dela, a outra irmã eu não conheci, conheci muito o Tomás, 

irmão dela que foi quem diversas vezes compareceu nas atividades dos familiares. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Você acha que o José Pereira que foi 

companheiro dela, que se entregou na polícia, você acha que ele pode dar alguma 

informação a respeito da queda dela, já se levantou essa possibilidade? 

 

A SRA. SUZANA LISBOA – Não, eu tenho a impressão que ele não sabe nada, 

senão ele teria sido incluído durante todos esses anos nos relatos, ele nunca deu 

depoimento sobre isso. Pelo menos eu não conheço nenhum depoimento dele.                                 

 

(Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos encerrando 

por aqui. Obrigado Suzana. Amanhã vai fazer algum ou não? Encerrou?  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, amanhã dia 21 de março não vai haver 

audiência e às 15h haverá uma reunião com o Conselho Consultivo de preparação do ato 
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político cultural que vai haver no dia 31 de março às 10h em razão, na Rua Tutóia lá na 

36ª delegacia onde funcionou o DOI-CODI do II Exército em função dos 50 anos do 

golpe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom, a Sessão está 

encerrada.  

 

*      *      * 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

 

PRESIDENTE 

 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

 

21/03/2014 

 

 

 

 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      1
 
 
COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/03/2014 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, pessoal, seguinte, a gente tem hoje a tarefa de dois 

pontos de pauta.  

Um é fechar o texto do manifesto, e outro esboçar, pelo menos, como vai ser a 

programação lá no dia.  

 

A SRA – Não, isso vai ser segunda-feira, às 10h 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Porque, assim quando começou a circular a ideia de que ia 

ter a manifestação, começou a gente querendo ir lá para falar, por exemplo, pessoal 

palestino está querendo ir, tem pessoal de índios, tal, e todos querem falar.  

E o que tenho respondido é o seguinte: não vai ter fala, vai ter leitura de poesias, vai 

ter cantoria, vai ter manifestações, performances, vamos chamar assim, culturais e a única 

fala é a leitura desse manifesto para a gente evitar aquela coisa interminável e repetitiva dos 

manifestos. 

E a ideia é que esse manifesto seja fechado hoje, para a gente terminar a redação e, 

aí sim, a gente vê se tem mais entidades que vão assinar esse manifesto.  

A Rosa Cardoso me garantiu que ela virá para o ato, e inclusive eu perguntei para 

ela se a Comissão Nacional aprovava, assinar, ela disse o seguinte: “O meu nome pode por, 

o da Comissão Nacional teria que submeter, e acho que vai ser muito desgastante ficar 

discutindo se vai ou não vai, o teor, que vai ter uma nova discussão, então coloca o meu 

nome e garante que eu estarei presente e o resto estamos conversados”. Oi? Já mandou e-

mail. Então, a Thaís está dizendo isso. 

Então, acho que a gente passa só a essa aprovação desse manifesto para a gente 

fechar a redação final, teve uma alteração que eu vou assumir. Eu tomei a iniciativa de ver, 

de todas as observações que tinham sido feitas, tentar fazer uma redação que desse uma 

cara final. Aí, depois que eu fiz, a Amelinha e acho que a Vivian, se não me engano, 

fizeram algumas coisas, como esse negócio do Auschwitz, isso não era meu. Então isso daí 
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a gente tem agora para dar os retoques finais e definir que a gente está com o texto final, e 

daqui não vai se mexer mais. 

Então, vamos ler o manifesto e, vendo ponto a ponto, se tiver observação faz em 

cima. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ivan, queria fazer uma proposta.  

A gente recebeu também por e-mail algumas sugestões de alteração. Então a gente 

fez, todo mundo recebeu por e-mail essa proposta conforme o Ivan falou. Ele fez uma 

sugestão de alteração, a gente incluiu algumas outras coisas, a partir da reunião também, e 

algumas sugestões vieram por e-mail. Acho que a gente podia falar sobre elas, depois dizer 

o que a gente foi tentando contemplar e fizemos uma proposta.  

Essa que está aqui na TV, que tem algumas alterações apontadas, são essas as 

alterações que a gente fez a partir das indicações por e-mail, achando que eram justas, 

enfim, e aí a gente pode discutir em cima disso. 

A CUT fez uma sugestão de trocar a ordem do título, deixando primeiro “Ditadura 

nunca mais” e falou sobre essa questão do Auschwitz, assim como a Dodora também fez 

uma sugestão, dizendo que achava que, depois se quiser complementar, o Auschwitz tirava 

um pouco do foco da própria Oban, então a gente, nessa solicitação, acabou fazendo umas 

alterações.  

Teve duas colocações também sobre a questão daquela frase onde fala que a 

vizinhança assistia e ouvia os gritos, e sobre essa questão dos porões, e a gente tentou fazer 

uma proposta também, vamos ver se a gente consegue amarrar aqui como ficou. 

O Pedro Pomar fez uma sugestão sobre a data das torturas, que ali no texto estava 

1975, inicialmente, a gente pensou em colocar 1985, e ele sugeriu 1977, está grifado para a 

gente ver, vamos ler com essa atenção. Tem aqui as alterações, se alguém quiser pegar um 

papel para dar uma olhada.  

E aí, a gente vai seguindo, e a Ângela também quer fazer uma alteração, ela não 

chegou a mandar por e-mail antes, mas ela quer fazer uma sugestão de alteração num 

trecho. Acho que quando a gente chegar lá ela pode falar no microfone e a gente já passa 

por isso. 
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Antes de a gente começar, só queria falar sobre as adesões, pode ser, rapidinho? A 

gente tem até este momento, com as adesões que a gente pegou agora, 135 entidades que 

aderiram. Aqui tem uma lista, se alguém quiser confirmar se a sua entidade está aqui, se 

está bem grafada, mas a gente tem 130 entidades que assinaram.  

Então, a ideia é fazer esse material, que vai ter o manifesto com o nome de todas as 

entidades. E a gente tem atualizado na internet, no Facebook, nas divulgações que a gente 

vai fazendo, os nomes das entidades que foram aderindo também.  

Se quiser dar uma olhadinha. Podemos partir para o manifesto, pode ser?  

A gente trouxe alguns manifestos e estão com as pessoas.  

Mas aí, Ivan, é o anterior, tenho ler daqui, tá?  

 

 

 O SR. IVAN SEIXAS – Vamos ler aí, vai. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom, então vou lendo, tá, gente? Se precisar que 

leia mais devagar. Todo mundo consegue acompanhar por aí, né? Aí vou anotando os 

destaques. 

“Ditadura Nunca Mais: 50 anos do Golpe militar. Oban/ DOI-CODI”, aí a gente 

tirou o Auschwitz. Então, “OBAN / DOI-CODI, centro de extermínio brasileiro”. Como é 

que vocês acham melhor? Melhor falar agora? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dodora, vamos fazer um combinado aqui. O que tiver que 

falar já faz na hora e a redação já fica final. Então, você já coloca. 

 

 

A SRA. DODORA – Tem muita gente que pergunta o que é DOI-CODI. Então, não 

seria o caso de a gente botar por extenso o nome dessas... 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Só para esclarecer, a gente escreveu no próximo 

parágrafo, para acolher a sua solicitação. Centro de extermínio brasileiro a gente colocou, 

porque foi a sugestão de várias pessoas de que tivesse um nome bem forte.  

Aí Auschwitz, a gente concordou com a sugestão de a Dodora fez, que acabava 

tirando um pouco do foco. Algumas pessoas sugeriram Casa da Morte, mas tem a Casa da 

Morte de Petrópolis, que já é configurado como isso, então a gente achou melhor achar um 

outro termo que fosse forte também. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ou coloca “centro de tortura” ou deixa “centro de 

extermínio”, porque lembra os grupos de extermínio de hoje. 

 

 

O SR. AUGUSTO – Oi, Eu sou o Augusto, sou do movimento RUA – Juventude 

Anticapitalista. Então, a gente queria fazer um destaque, que ele global, por isso vou falar 

agora, antes de começar a falar do texto, que era propor de onde coubesse, colocar o texto 

em linguagem inclusiva, considerando, a gente pode discutir qual propósito, mas ou com 

“x” ou com “@”, considerando a diversidade de gênero. Então, seria em todos os pontos do 

texto em que coubesse mudar para essa redação. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Colocando como “todos e todas”, “homens e 

mulheres”? 

 

 

O SR. AUGUSTO – É, ou colocando assim, discriminando em cada um dos pontos, 

ou colocando com “x” ou alguma coisa assim. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que não há essa discriminação, acho que já está 

contemplado. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – A gente tentou, mas se passar alguma coisa... 

 

 

O SR. – É, só para constar, é a gente e o Guima, Centro Acadêmico de RI também 

que queria propor isso. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Alguém contrário a isso, gente? Não né? Então, 

vamos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, o título fica “Ditadura Nunca Mais: 50 anos do 

Golpe militar Oban/ DOI-CODI”... É isso? Centro de extermínio brasileiro. Então, ficou 

esse texto. Como diria a Assembleia Legislativa, quem estiver de acordo, permaneça como 

está, aprovada a proposta. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bem rapidinho, antes de alguém se manifestar. 

“Hoje, 31 de março de 2014, completam-se 50 anos do Golpe que implantou a 

ditadura militar brasileira, que atingiu violentamente nosso povo por longos 21 anos. Mais 

de 70 mil pessoas foram presas e perseguidas e 437 foram mortas e desaparecidas, de 

acordo com levantamento realizado por familiares das vítimas nas últimas quatro décadas”. 

 

 

O SR. AUGUSTO – Sou eu de novo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Sou eu de novo”, é bom. 
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O SR. AUGUSTO – É que eu acabei de me apresentar. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Tem transcrição e a transcrição tem que dizer o 

nome, então, por isso... 

 

 

O SR. AUGUSTO – Eu sou o Augusto, do RUA. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só fala assim: “Augusto, do RUA”. 

 

 

O SR. AUGUSTO – Tá. Só que a gente tirou de apresentar, de colocar aí nessa 

parte dos mortos e tudo o mais, sobre os indígenas que foram mortos também, porque é 

uma... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Você tem uma proposta de texto para apresentar?  

 

 

O SR. AUGUSTO – Sim. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Tá, então diga. 

 

 

O SR. AUGUSTO – É no final do parágrafo, a proposta seria: “sendo que esse 

número deve chegar a milhares, se observarmos os casos de extermínio de indígenas a 

mando dos governos militares”. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – O Renan vai escrevendo, tá? 

 

 

O SR. RENAN – Repete, por favor? 

 

O SR. AUGUSTO – Eu acho que seria vírgula, ao final do “décadas” ali, se não vai 

ficar estranha essa construção. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O texto a gente arruma. 

 

O SR. AUGUSTO – Sim, tudo bem. “Sendo que esse número deve chegar a 

milhares, se observarmos os casos de extermínio de indígenas”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse “observarmos” está fora de cogitação. “Esse número 

pode ser maior por causa dos indígenas também assassinados”, porque isso já há 

comprovação. 

 

 

O SR. AUGUSTO – É, considerando... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não vamos observar, vamos afirmar. 

 

 

O SR. AUGUSTO – Não, concordo. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – O texto, gente, vamos combinar assim, a gente vai... 

 

 

O SR. AUGUSTO – “Os casos de extermínio de indígenas a mando dos governos 

militares”. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu queria fazer uma sugestão só de 

encaminhamento. Então, a gente pega, vamos discutir principalmente conteúdo, tá? Aí a 

Tatiana Merlino, nossa jornalista, ajuda a gente a compor o texto depois, mas vamos nos 

preocupar principalmente com conteúdo, tá bom? 

 

 

O SR. AUGUSTO – Tudo bem. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Gente, alguém é contrário a essa inclusão? Podemos 

incluir? Gente, está muito disperso, né? Vamos esperar o pessoal sentar, aí a gente 

continua. Tudo bem? Então está todo mundo de acordo? Então nós vamos seguir. 

Podemos? Adriano, você não quer compor a mesa? É bom. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor não quer presidir, como presidente? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vou continuar a leitura então aqui, gente. 

“A realização deste ato no prédio que abrigou a Operação Bandeirantes (OBAN), 

depois Destacamento de Operações de Informação do Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI) do 2º Exército, onde foram torturadas milhares de pessoas e 

assassinadas dezenas de homens e mulheres, é simbólica para o movimento democrático e 

de defesa dos direitos humanos em nosso país. A experiência de reunir forças policiais e 
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militares sob o comando do Exército, iniciada neste local, se estendeu para todo o território 

nacional e para países do Cone Sul”. Ok? Seguindo, então. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse parágrafo está aprovado, portanto. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – “Entre os anos de 1969...”, e aí a gente tem que 

fazer essa discussão do ano final, porque está 1975. Segundo a proposta do Pedro Pomar, 

1977 ou o próprio 1985. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu vou defender então em cima do que ele propôs, porque 

ele propôs que seja não 1975, e sim 1977. Por quê? Porque em dezembro de 1976 teve a 

Chacina da Lapa, em que o Drummond com certeza foi morto em torturas, e vários 

companheiros foram torturados lá na Oban também, não é talvez, em 1976, então 1975 já 

está anulado. E existem relatos, não lembro se é a Convergência que é presa em 1977, então 

acho que nada mais justo que se estenda até 1977. 

Tem a prisão do Zarattini que é 1978. Ele afirma que foi torturado. Então, eu acho 

que não seria nem 1977, a gente deveria estender até 1978 e ponto final, não tem o que 

discutir. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Todo mundo está de acordo? É, os últimos relatos 

que a gente tem de informação de tortura no país é 1978, tudo bem que aqui está 

especificando neste prédio, mas assim a gente acaba... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas foi ali mesmo naquele prédio que foram torturados. 

Isso não tem dúvida alguma. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos colocar, então, 1978? Todo mundo de 

acordo? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aprovado. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Então, vou seguir o texto. 

“Entre os anos de 1969 e 1978, sofreram torturas neste prédio mais de oito mil 

pessoas e mais de 50 delas foram assassinadas. Os assassinatos de militantes da resistência 

à ditadura eram acobertados por versões falsas de suicídios, atropelamentos ou mortes em 

tiroteios. Muitos deles tinham seus cadáveres entregues às famílias em caixões lacrados, 

para esconder as visíveis marcas das terríveis torturas sofridas. Outros, são dados como 

desaparecidos, pois seus restos mortais até hoje não foram localizados”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Alguma questão? Então está aprovado esse parágrafo 

também. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Este próximo parágrafo, que é o que fala dos porões, 

é o que tem essa questão do próprio Pedro Pomar e da Dodora. A gente tentou fazer uma 

nova formulação, tá? Que ficou assim a nossa proposta, vocês avaliam. 

“A prática de tortura e de outros crimes contra a humanidade foi generalizada e 

sistemática. Este prédio é a mais clara... foi isso que a gente colocou? É a clara 

demonstração disso, pois era possível ouvir, do lado de fora, o grito dos torturados por 

horas e dias seguidos. O terrorismo de Estado, executado pela ditadura, teve o comando do 

alto escalão das Forças Armadas e foi financiado diretamente por muitos empresários e 

suas entidades, que se beneficiaram com a ditadura militar...” 
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O SR. AUGUSTO – Eu só queria propor de incluir que muitos desses grupos estão 

até hoje na elite econômica e política do país. Que esse benefício se estendeu até depois da 

ditadura, eles não se beneficiaram só na época. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – No final da frase. 

 

 

O SR. AUGUSTO – É, que muitos desses grupos estão até hoje na elite econômica 

e política do país, na estrutura do Estado, pautando a vida do povo brasileiro. 

  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Companheira quer falar também? Fala no microfone. Diga 

o nome, por favor. 

 

 

A SRA. SANDRA – Sandra, CUT São Paulo. Na verdade, o João não pôde estar 

presente, só que ele falou de outra... Eu não entendi muito bem quando fala lá no texto, que 

as pessoas do lado de fora ouviam, e ele disse que talvez dê uma conotação de que todo 

mundo ouvia e estava omisso à situação. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Por isso a troca de formulação foi em cima dessa 

sugestão dele mesmo, tá? 

 

 

A SRA. SANDRA – Ah, tá. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Então, a gente tentou contemplar o que ele disse, 

não responsabilizando que todos os vizinhos eram coniventes... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, mas não é questão de conivência, a questão é que o 

terrorismo de Estado, as pessoas tinham medo de reclamar, se não elas seriam torturadas. 

Essa é a conotação. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Dá uma lidinha aqui para ver se está contemplado. 

 

 

A SRA. SANDRA – Desculpa, não, é isso, é que quando ele me passou o texto, 

estava de uma forma diferente, e a minha pergunta era essa, se já tinha sido contemplado na 

hora que colocou a redação. Era isso. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente tentou contemplar. 

 

 

A SRA. SANDRA– Tá ok, obrigada. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fernando, você quer falar? Fernando, Fundação Maurício 

Grabois. 

 

 

O SR. FERNANDO– Fernando, da Fundação Maurício Grabois. Seguinte, eu 

concordo plenamente com o Augusto, do RUA, de a gente colocar que existe ainda gente 

dentro da estrutura do Estado. Só que a gente não está vendo o outro lado também. Pessoas 

que estavam lá, sendo torturadas, também estão na estrutura do Estado hoje.  
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Então, existe uma continuidade de um lado, mas existe uma ruptura do outro. Se a 

gente colocar isso, vai ficar parecendo que o Estado hoje só é composto por isso, ou por 

gente que nunca participou de nada, ou por essa canalha que habitava a Oban. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas, você tem uma proposta de alteração do texto 

ou essa parte que o Augusto colocou... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele está propondo não alterar, pelo que eu estou 

entendendo... 

 

 

O SR. FERNANDO – Ou não alterar, ou colocar uma redação feita por vocês. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma redação melhor. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Posso falar? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ângela Almeida. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Espera aí, só um minutinho. A Dulce Muniz está 

fazendo uma sugestão que se tire “pautando a vida do povo brasileiro” e mantenha a 

redação. Agora, quem vai falar é a Ângela Mendes de Almeida. 
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A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu estou de acordo com a 

proposta do Augusto, e acho que não tem sentido colocar isso, porque não é mérito nenhum 

especial as pessoas que foram torturadas estarem no Estado. Até não é bom para elas. Nós 

estamos, de uma maneira geral, fazendo uma crítica moderada, mas ao Estado, ao Estado 

em geral. Eu acho que não tem que colocar essa frase, tem que deixar a frase proposta pelo 

Augusto, que é muito sumária, aliás. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, eu não iria nessa linha da Ângela, de que eles são as 

mesmas, não importa, mas, efetivamente, as empresas que patrocinaram a ditadura se 

beneficiam da democracia hoje, então, acho que é só uma questão de dar uma redação 

melhor para não ficar nenhum tipo de... nada vale a pena, que está tudo igual. 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Dulce Muniz, do Teatro Studio Heleny Guariba. Eu 

concordo também com o Augusto, mas eu penso que como ele termina “pautando a vida do 

povo brasileiro”, é isso que dá essa totalitária coisa, de parecer que só eles... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que eles continuam mandando, não é isso... 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Um texto que fica bom: “muitos desses grupos ainda 

estão até hoje na elite econômica do país e na estrutura do estado”, ponto. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ponto. Se beneficiando... 

 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Para mim ficou bom, gostei disso. 
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O SR. IVAN SEIXAS – É, acho que mata a conversa. 

 

 

O SR. AUGUSTO – Só para registrar que, de fato, não tinha o propósito de dizer 

que só eles que continuam lá e não mudou as coisas em alguma medida. Então se tiver 

alguma, como essa, que só retira a possível ambiguidade, não tem problema. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos seguir, pode ser? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então aprovado dessa forma. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Espera aí só um minutinho que tem mais. Você fala 

o nome, por favor. 

 

 

A SRA. CARLA – Carla, da Marcha Mundial das Mulheres. Levando em 

consideração as propostas que o Augusto tinha feito no começo do texto, de a gente colocar 

os gêneros, acho que ali nos torturados a gente pode colocar torturados e torturadas. Lá em 

vermelho, lá em cima, torturados e torturadas. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Também podemos usar aquela velha história do “as 

pessoas”, que é comum de dois, para a gente evitar a repetição.  

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Pode ser? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Ok, então, aprovada a redação? Ok. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Então, vamos seguir para a próxima frase. 

“Já é notório que a manutenção da estrutura da OBAN (Operação Bandeirantes) era 

feita pelo empresariado, que montou uma “caixinha”, para torturadores como prêmio por 

sua ação criminosa. Além disso, forneceram carros, combustível, alimentação aos 

torturadores, entre outros, como mostram documentos e testemunhas ouvidas pelas 

Comissões da Verdade. 

As frequentes visitas de representantes da Fiesp e do consulado dos Estados Unidos 

ao prédio do Dops não deixam dúvidas sobre os interesses e envolvimento do empresariado 

nacional e estrangeiro na continuidade da ditadura brasileira. Espera aí que tem um 

destaque ali”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem um destaque ali. Nome... 

 

 

A SRA. ANA FLÁVIA – Ana Flávia, do PCdoB. Não é um destaque de conteúdo, 

mas eu acho que a gente tinha que inverter a ordem aqui das sentenças. Colocar essa 

questão dos Estados Unidos, da Fiesp, antes da frase, porque a caixinha é consequência 

desse envolvimento do empresariado norte-americano, que era uma das ações. Só para 

inverter as sentenças. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lê na... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vou ler invertido então, para ver se encaixa. 
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“As frequentes visitas de representantes da FIESP e do consulado dos Estados 

Unidos ao prédio do Dops não deixam dúvidas sobre os interesses e envolvimento do 

empresariado nacional e estrangeiro na continuidade da ditadura brasileira. 

Já é notório que a manutenção da estrutura da OBAN (Operação Bandeirantes) era 

feita pelo empresariado, que montou uma “caixinha”, aos torturadores...”  

Acho que está bom né? Podemos inverter? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fica legal. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – E acho que podemos tirar também essa “Operação 

Bandeirantes” daqui, porque a gente já escreveu lá em cima, né? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, para não ficar repetido. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei que é detalhe, mas não 

soa melhor aos ouvidos consulado americano, em vez de consulado dos Estados Unidos? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Consulado americano acho que é mais... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais corriqueiro, né? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Norte-americano, pode ser? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, consulado norte-

americano. Estadunidense é muito tucano. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem uma proposta que eu fiz para o título que é “nem 

Oban, nem Obama”, mas tudo bem, vamos lá. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Piadinhas à parte, podemos seguir, então, invertendo 

a sequência da frase e mudando de consulado dos Estados Unidos para consulado norte-

americano. Ok? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fica aprovado o parágrafo, manda bala. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O próximo... 

 

 

O SR. AUGUSTO – Augusto, do RUA. Desculpa, é que, eu sei que é uma coisa 

pequena, mas é que esse negócio do norte-americano, eu prefiro, de verdade, que fosse dos 

Estados Unidos.  

Porque o que a gente tem, inclusive, de informação direta é que era desse país 

específico, não era do Canadá, nem do México também. Então, apesar de ser claro e, para 

qualquer um que ouve, a gente sabe do que está falando, acho que fica mais direto assim. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tá, então... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Pode ser, Adriano? 
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O SR. AUGUSTO – É simples, mas, enfim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Yankee is go home”. 

Canalha. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ou, então, a gente bota consulado norte-americano, que 

não é o México, nem Canadá. Nem a Groelândia também. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Pode ser, podemos seguir? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquele negócio da 

“caixinha” lá, eu achei que... Eu entendi, mas eu acho que a caixinha, parece que era uma 

coisinha assim, uma merreca, sabe? 

 

 

O SR. AUGUSTO – Aproveitando, só esse gancho, a gente podia colocar como 

opção mesmo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí, acho que tinha que 

jogar pesado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Financiamento? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Financiamento. “Caixinha” 

pode parecer que era coisa de prefeitura... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aquelas merrecas que os 

caras... máfia dos fiscais... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Alguma palavra mais forte que caixinha, então? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Financiamento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Financiamento, 

financiamento. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Pode ser, gente? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Caixinha” rebaixa muito, é. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É que foi notabilizada caixinha da tortura, então acho que 

financiamento é mais forte mesmo. Legal, legal. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A Dodora é muito elegante, ela quer uma palavra 

elegante. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Esse sim era um investimento no overnight. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Acho que não é propina, vou 

pessoal. Acho que esse negócio de propina, “caixinha”, parece uma coisa muito marginal. 

Por incrível que pareça, de todas as coisas o Fernando Henrique é que falava. 

Lógico que o Estado brasileiro tinha dinheiro para financiar, mas trazia os empresários para 

comprometer politicamente, não precisava desse dinheiro. Mas isso eu acho que tem que 

ficar claro. Que é o fato histórico, né, o Delfim Netto reuniu todos os banqueiros um dia, e 

o apoio. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era oficial. E o Renan está falando de financiamento e 

propina, não era propina, não era suborno, isso aí era colaboração, financiamento mesmo, é 

bem diferente. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas, a gente arruma o texto. Acho que só trocar 

caixinha por financiamento e a gente dá uma ajeitada no texto. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lê como é que está o texto e vamos ver. 

 

 

O SR. RENAN – Então vou ler para aprovar este parágrafo. 

“As frequentes visitas de representantes da FIESP e do consulado dos Estados 

Unidos ao prédio do Dops não deixam dúvidas sobre os interesses e envolvimento do 

empresariado nacional e estrangeiro na continuidade da ditadura brasileira. 
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Já é notório que a manutenção da estrutura da OBAN era feita pelo empresariado, 

que montou um sistema de financiamento para os aos torturadores como prêmio por sua 

ação criminosa. Além disso, forneceram carros, combustível e alimentação aos 

torturadores, entre outros, como mostram documentos e testemunhas ouvidas pelas 

Comissões da Verdade”. 

Minha dúvida é se o “entre outros” é em relação aos torturados ou em relação aos 

benefícios. Então tem que estar antes, né? Assim fica parecendo “torturadores, entre 

outros”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, acho que fica bom. Fica assim? Aprovado, próximo 

parágrafo. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Próximo parágrafo.  

“Para combater o esquecimento e desmontar a estrutura autoritária que o país 

herdou da ditadura, é preciso que sejam identificados e punidos exemplarmente todos os 

torturadores, seus mandantes e financiadores. Só assim romperemos a dura herança deixada 

pela ditadura e que ainda acoberta os violadores de Direitos Humanos dos dias atuais. O 

“modus operandi” da Polícia Militar é cópia fiel do que fazia o DOI-CODI, com as falsas 

versões de resistência seguida de morte para ocultar o extermínio de jovens negros e pobres 

das periferias de nossas cidades. A banalização da violência por parte da PM é a pior 

herança da ditadura militar”.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Põe o “modus operandi” 

como parágrafo. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Como parágrafo? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, sempre que dá parágrafo, 

dá mais respiro, o texto fica... isso, ótimo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Ângela tem um destaque. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Bom, na verdade, o destaque é na 

frase seguinte, mas tem a ver com essa frase anterior, com esse pedaço que fala do “modus 

operandi” da Polícia Militar. Na frase seguinte, diz assim: “sinal disso são as propostas de 

reforma legislativa, etc. e tal”. Vocês estão lendo. Não é sinal disso. A violências das 

Polícias Militares é uma coisa estrutural, que vem da 1ª República. 

As propostas de reformas legislativas, que eu espero que elas não avancem, que está 

já aprovada, que é a Garantia da Lei da Ordem, que pode ser riscada, se a gente fizer uma 

boa campanha, elas não são sinal disso.  

Então, eu tinha proposto, você tem aí... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ângela, então vamos fazer o seguinte, o parágrafo que foi 

lido agora fica aprovado. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Fica igual. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tá. Aí vamos tratar desse daí, em vez de ser sinal disso... 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Eu tinha proposto, só confirma... 

Além disso, tem as propostas de reformas legislativas. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então vamos trabalhar agora em cima de “além disso”. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – “Além disso, tem”, tira “sinal disso são”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Além disso tem... Fernando. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Fernando está pedindo também destaque. 

 

 

O SR. FERNANDO – Fernando, da Fundação Maurício Grabois. Ali no parágrafo 

do “modus operandi” está parecendo que a única parte da violência policial que é cópia fiel 

da Polícia Militar são as falsas versões de resistência seguida de morte.  

Eu acho que a gente poderia ter esse exemplo, lógico que ele é muito atual, mas 

também citar a cultura da violência, a banalização da violência por parte da PM, entre 

outras coisas, a falsa versão da resistência seguida de morte. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Incluir, então, neste texto: “cópia fiel do que fazia o 

DOI-CODI, com a banalização da violência, como por exemplo”, não sei, “as falsas 

versões...”. 

 

 

O SR. FERNANDO – Isso, ou principalmente. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ou principalmente? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu faria uma síntese, faria o 

seguinte. Em vez de “modus operandi”, que é muito chique, muito tucana essa... e a outra 

banalização da violência, tal, eu colocaria assim: “a cultura da morte, ou a cultura da pena 

de morte das Polícias Militares é a cópia fiel do que fez o DOI-CODI, com as versões... “. 

Não “as falsas versões”, porque aí fica negando a versão.  

“A cultura da morte das Polícias Militares”, poria no plural, “é cópia fiel do que fez, 

ou do que fizeram os assassinos do DOI-CODI, com a mesma versão”, em vez de falsa, “da 

resistência seguida de morte para ocultar o extermínio dos jovens pobres e negros das 

periferias de nossas cidades, ou das cidades brasileiras”. 

Aí faria um parágrafo assim. “A banalização da violência por parte da PM é a pior 

herança do regime militar”. Ou “a banalização da cultura”, ou “a militarização”, que os 

jovens usam muito esse termo, “é a pior herança da ditadura militar ou a pior herança com a 

militarização das polícias, da ditadura militar, com a transformação das Polícias Militares 

em órgãos auxiliares das Forças Armadas”. Ficou grande demais, né? 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Adriano, não transformação, porque elas nasceram 

como órgãos auxiliares das Forças Armadas. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Exatamente, e continuam até 

hoje. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Então, não pode pôr transformação. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cultura da guerra. Tiraram 

“inimigo interno”, tinha uma coisa de “inimigo interno”, sumiu? Ah, está mais para frente? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      26
 
 
Tá bom, era isso que eu queria... Eu acho que tem que demarcar assim, como “cultura de 

morte”, “grupos de extermínio”, pronto. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A companheira da Marcha das Mulheres. 

 

 

A SRA. CARLA – É, Carla. Dois pontos, acho que ali é legal colocar mesmo “a 

falsa versão”, que foi tirado, e “a cultura da morte das Polícias Militares é cópia fiel do que 

fizeram os assassinos do DOI-CODI”, eu acho que é melhor colocar que é continuidade do 

que fizeram”, porque a Polícia Militar não foi criada só no momento da ditadura, ela é 

anterior e foi criada para reprimir os ex-escravos. Eu acho que cópia fiel parece que 

começou ali, que antes no Brasil a gente não tinha uma cultura de... É, com a mesma falsa 

versão de resistência. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Manter a palavra falsas, ela está sugerindo. Pode 

ser? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, lê como é que ficou e vamos... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Alguém empresta o microfone. 

 

 

O SR. RENAN – “A cultura da morte das Polícias Militares é continuidade do que 

fizeram os assassinos do DOI-CODI, e, com a mesma falsa versão de resistência seguida de 

morte para ocultar o extermínio de jovens negros e pobres das periferias de nossas cidades. 

A banalização da violência por parte da PM é a pior herança da ditadura militar”. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Vocês ouviram aí qual é a redação final? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos passar para frente então, gente? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aprovado? Então aprovado o parágrafo, próximo. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Então, com a alteração da Ângela, o próximo 

começa com “além disso”. Só começa lendo aí para mim, que eu não anotei. 

 

 

O SR. RENAN – “Além disso, há as propostas de reformas legislativas 

conservadoras como a Lei Antiterror e a Portaria denominada "Garantia da Lei e da 

Ordem" que ressuscitam a legislação ditatorial e restauram a figura do "inimigo interno" 

contida da Lei de Segurança Nacional”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fica bom assim, esse além, trocando do... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para voltar, “a cultura da 

morte feita pelas Polícias...”. 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – A cultura da morte da Polícia Militar... está 

faltando “a cultura da morte da polícia”, está faltando alguma coisa. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não é da morte da polícia, né? Praticada pela polícia? 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Com a prática dos extermínios. 

 

 

O SR. – Foi um ato falho... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Matar a questão, né? Bom, corrigido esse, então está 

aprovado. Agora este outro próximo parágrafo, com essa redação proposta pela Ângela que 

é “além disso, há”, só mudaria isso. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos, o que vocês acham, podemos passar, pode 

ser? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está aprovado. Então, próximo parágrafo. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ok. “Não podemos aceitar a criminalização dos 

movimentos sociais e populares, ou de suas manifestações. O uso de expressões "inimigo 

interno" e "força oponente", bem como o uso de armas letais e ditas não letais, devem ser 

repudiados pela sociedade brasileira”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ok esse parágrafo? Aprovado, continua. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – (ininteligível 1:40:30) 
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A SRA. VIVIAN MENDES – O uso de expressões e o uso de armas, é que são dois 

usos que nós estamos falando.  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Amelinha, você foi singular agora. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O uso de expressões, bem como o uso de armas 

devem ser repudiados, não? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Amelinha é singular... Não, tudo bem. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente consulta um revisor de texto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Põe assim, o uso de 

armamentos e a... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então está certo, o uso que é isso aí mesmo, singular. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu não poria, eu, 

sinceramente, faria uma coisa mais limpa. O uso de armamentos e não poria “ditas não 

letais”, e de armas não letais, deve ser repudiado pela sociedade brasileira. O uso de armas 

ou de armamentos... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Mas é que eles dizem: não, isso aqui não é letal. Então, a 

gente não dá a chance para eles escaparem. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, é que fica... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Senão, eles vão falar: as letais a gente não usa, a 

gente só usa as não letais. Aí a pessoa fica cega... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, não pode também. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos tirar o “ditas”, podemos por não letais 

entre aspas. Pode ser? Era só para deixar claro que as não letais são bem letais. Entre aspas, 

pode ser? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ok, então sai a dita e fica aspas. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A ideia é só dizer que as não letais podem ser letais. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem usa arma sabe que toda arma é não letal para quem 

usa. Para quem leva o tiro, com certeza, dependendo do lugar, é letal. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos seguir, então, gente? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Ok, esse parágrafo está aprovado, próximo. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ficou o uso de armas letais e “não letais” devem ser, 

ou deve ser, isso aí a gente vai perguntar para um revisor, tá? Deve ser, no singular? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Banidos... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O César que é mais renomado... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oh, repudiados... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele está procurando alguma coisa. 

 

 

A SRA. DUCE – (inteligível 1:42:17) 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A Dulce está sugerindo que tire o “bem como” e 

coloque um “e”. Aí vai tudo para o plural, então não mexe... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, repudiados... 
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A SRA. DULCE MUNIZ – Posso falar? É só uma questão, tirar essa vírgula depois 

de devem. Vírgula entre sujeitos predicados. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Adriano, o que você queria falar? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu acho que repudiados 

é uma coisa, assim, chique. “Casual”, como diria... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quase tucana. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem que ser banida da vida 

brasileira, que é “repudiado”? Os caras vão armados, dão tiros, faz o cacete e são 

repudiados? Acho que tem que usar um verbo mais forte do que repudiados. Repudiados é 

uma coisa comportamental, isso aí tem que ser banido. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas o que colocaria no lugar? Condenados? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, condenados. O uso de 

armamento... Qual é o sujeito... A criminalização dos movimentos sociais e populares, e 

suas manifestações. O uso de expressões "inimigo interno" e "força oponente", que é de 

outra natureza, que é armamento, porque é conceitual, aí tudo bem.  

Agora, eu faria um destaque até numa frase de baixo: “o uso de armamentos letais 

ou não letais, como vocês estão falando, deve ser banido das manifestações. Deve ser 

proibido o uso de armamentos letais ou não das manifestações”. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Repressão aos movimentos populares. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O Adriano está sugerindo, então, dividir a frase. 

Podemos manter: “O uso de expressões "inimigo interno" e "força oponente" devem ser 

repudiados”, talvez. E aí, outra frase: “o uso de armas letais ou não letais deve ser banido”, 

é isso Adriano, dividir um pouco? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Proibido. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Proibidas contra manifestações populares”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, mas não estamos 

falando das manifestações? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É que o assunto é a criminalização dos movimentos 

sociais. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Fernando, fala. 

 

 

O SR. FERNANDO – Por exemplo, o Zé Rainha Junior, em 1996 foi pego depois 

das 18h na casa dele, algemado e apanhou, tomou cacetadas, cacetadas. Então, ela vai 

contra os movimentos sociais não só nas manifestações. Há ainda perseguições aos 

movimentos sociais... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Mas é o uso das armas não letais contra manifestações 

populares, é isso que está sendo discutido, não é a repressão. 

 

 

O SR. FERNANDO – Então beleza, tá, movimentos sociais... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em cima tem ali: a criminalização dos movimentos 

sociais, é isso que nós estamos falando. Agora estamos falando do uso de armas letais e não 

letais contra as manifestações, não é contra movimentos. Jamil Murad, doutor, fale. 

 

 

O SR. JAMIL MURAD – Tudo bem, Ivan? Boa tarde a todos. Eu já vinha 

pensando há um certo tempo, então, agora vou exteriorizar. O Adriano Diogo pode tomar 

uma atitude dessa, como deputado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele manda, ele é poderoso. (Risadas) 

 

 

O SR. JAMIL MURAD – Que é o seguinte, proibir a utilização da chamada bala 

de borracha. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É a arma não letal. 

 

 

O SR. JAMIL MURAD – Isso, é a arma não letal, por quê? Porque ela tem 

causado inúmeros problemas graves, de cegueira, etc. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      35
 
 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É um pacote, viu Jamil. E o 

pior é que o fabricante é um só, é uma fábrica de Israel. É um pacote. E você não acredita, 

tem um projeto de lei tramitando aqui na Casa pela legalização e regulamentação dos 

armamentos não letais, e você sabe quem faz a especificação do uso do equipamento? O 

fabricante. O projeto de lei você vai ler, o fabricante é que dá a especificação. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas eles experimentaram nos palestinos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então isso aí, você tem toda 

razão, tem que banir esse negócio de armamento não letal da vida brasileira, tem que banir 

esse troço, que é de altíssima letalidade. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com certeza. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Gente, vamos tentar organizar aqui. Tem a Carla 

inscrita, depois a Dodora. 

 

 

A SRA. CARLA – Não, é uma proposta de alteração no texto quanto a essa questão 

das manifestações, acho que a gente poderia colocar assim: “O uso de expressões como 

"inimigo interno" e "força oponente", bem como o uso de armas letais e não letais, devem 

ser banidas da prática do Estado brasileiro”, alguma coisa nesse sentido... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não só das manifestações. 
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A SRA. CARLA – É, das práticas do Estado brasileiro. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Fernando concorda... Todo mundo concorda? Em 

vez de a gente especificar manifestações... A manifestação está no começo, que é 

importante porque está tendo muita manifestação, mas embaixo... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aí, vamos ver o que a Dodora fala, lê-se a redação final e 

aprova-se. 

 

 

A SRA. DODORA – O meu é uma questão conceitual. A questão do inimigo 

interno e força oponente são especificações distintas. Esse conceito de inimigo interno foi 

trazido à baila pela Doutrina de Segurança Nacional, que foi implantada em todos os países 

latino-americanos.  

Esse inimigo interno pode ser qualquer um, ele não precisa nem estar se opondo a 

você, ele é um inimigo interno. Um cidadão brasileiro passa a ter como inimigo interno o 

outro cidadão brasileiro.  

Esse princípio é o princípio da diáspora e do fratricídio, não precisa estar nem em 

posição de oposição. Então, acho que talvez tenha sido usada essa questão de força 

oponente por causa do projeto que está sendo dito, mas o peso do inimigo interno é 

fundante da relação entre os humanos de um país.  

Porque as forças armadas existem para defender o país do inimigo externo. Aí, 

agora elas estão sendo usadas para defendê-los do inimigo interno, que está dentro do país. 

Então, força oponente é uma coisa, inimigo interno é outra coisa. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que é a Doutrina de Segurança Nacional. 
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A SRA. DODORA– É o princípio da Doutrina de Segurança Nacional... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que começa com a guerra fria, contra os comunistas. 

 

 

A SRA. DODORA – E que está sendo ressuscitado, e que tem um amparo muito 

intenso na história da humanidade, onde os irmãos se matam. Todas as lutas fratricidas 

desde Caim e Abel, elas vêm nessa esteira. Então, o inimigo interno tem uma pujança e é a 

matriz do fratricídio que está medrando dentro do nosso país, então eu acho que as coisas 

são diferentes. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas, doutora, o que você sugere? 

 

 

A SRA. DODORA– Ah, eu não sei o que eu sugiro, eu estou confusa, mas eu acho 

que gostaria, desde o primeiro momento que eu vim, porque o inimigo interno é uma 

questão de princípio, a força oponente é uma coisa da redação dessa lei do terrorismo. 

Então, não sei como desvincula uma coisa da outra. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na realidade, o que a Dodora está falando é a base da 

Doutrina de Segurança Nacional, que é repassada, que a cultura da violência hoje, da PM, 

coloca para a sociedade brasileira. PCC é um inimigo interno, as manifestações são 

inimigos internos, o MST é inimigo interno. 
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A SRA. DODORA – Pois é, o jovem pobre e negro não é nem oponente, ele é 

considerado inimigo interno, por quê? Porque ele tem determinadas especificações que 

fazem parte do grupo dos inimigos.  

Então acho que são situações, porque a força oponente supõe que esteja havendo um 

embate, e os inimigos internos eles estavam sendo eliminados e não estava tendo nem 

embate, eles foram caçados dentro das casas deles. Então, acho que tem que desvincular 

uma questão da outra. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para reforçar o que a Dodora está falando, durante a 

Ditadura o inimigo interno tinha aquela visão de que ele era contra o Estado. O Estado que 

deve proteger o cidadão por definição, passa a ser: o Estado tem que ser protegido, o 

cidadão tem que colaborar, tem que ser cagueta, tem que ser participante do processo de 

violência, e eles transportam para a democracia esse mesmo princípio. 

Então, hoje os manifestantes não podem atrapalhar o trânsito porque o Estado não 

quer. Acho que isso aí é uma questão fundamental, fundante mesmo. 

 

 

O SR. RENAN – Eu tenho uma proposta, Dodora, vê se contempla isso, talvez. O 

princípio, a figura, a ideologia do inimigo interno, atualizado pela expressão força 

oponente... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Continua... 

 

 

O SR. RENAN – Aí continuaria: bem como a utilização de armas letais e não 

letais... Que é um jeito de diferenciar, colocar em patamares diferentes, sendo que a força 

oponente é uma atualização... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Da Doutrina de Segurança Nacional, isso que ela está 

falando. 

 

 

A SRA. DODORA – Acho que talvez pudesse vincular que está sendo ressuscitado 

o conceito de inimigo interno, que é uma proposta da Doutrina de Segurança Nacional. 

Então, aí especifica muito bem que a matriz, a matriz, do extermínio interno foi dado por 

esse conceito da Doutrina de Segurança Nacional, que foi espalhada por todas as ditaduras 

latino-americanas. Então, isso precisa ter uma informação rapidinha, porque se esse 

conceito fica aí... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Se isso que ele leu terminasse com a seguinte redação: “é 

resquício da Doutrina de Segurança Nacional”. Lê o que você leu. Leia o que foi lido e 

coloca aí, a gente pode tirar de cima, por exemplo. 

 

 

O SR. RENAN – Eu tinha feito uma proposta de conciliação, mas a Dodora está 

propondo que se desenvolva algo sobre a matriz, deixe claro... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lê o que você tinha dito e só coloca o final. 

 

 

O SR. RENAN – Era “a figura ou a ideologia do inimigo interno”, só que aí a gente 

pode colocar, “a figura do inimigo interno, caro à Doutrina de Segurança Nacional, 

atualizado pela expressão força oponente”, e aí viria o... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Dodora, talvez a gente pudesse complementar na 

frase anterior o que você quer. A frase anterior termina assim: “restauram a figura do 
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"inimigo interno" contida da Lei de Segurança Nacional”. Se você acha que isso não diz 

exatamente, a gente poderia completar talvez nessa frase. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você acha que fica bom? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Porque aí é o que diz da onde vem o inimigo 

interno, e na próxima frase ele só cita, onde ele está explicando é nessa primeira, se você 

acha pouco, de repente... Tá bom? A Carla também quer. 

 

 

A SRA. CARLA – Não, é que como esse texto vai ser lido durante o ato, aquelas 

aspas ali no não letais não vão aparecer, porque a gente quer dizer que essas armas, de fato, 

são letais. Então, acho que tem que colocar o “ditas”. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu também defendo o “ditas” porque foi uma 

proposta minha, mas eu não quero puxar sardinha para o meu peixe. 

 

 

O SR. DANILO – Não pode ser “menos letais”? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não existe menos letais. Danilo, eu usei arma, eu sei, não 

letal é só para quem atira, porque o outro que leva a bala, se pegar na têmpora, mata. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos manter o “ditas não letais”, gente? Porque, 

realmente, a Carla lembrou bem, é para ler junto, não é só para escrever. Tá bom, Carla. 
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O SR. IVAN SEIXAS – O “Teaser” também, viu Danilo. O “teaser”, por exemplo, 

também é dito não letal, mas matou o garoto lá na Austrália. 

 

 

O SR. RENAN – Bom, então vou ler como ficou. 

“Não podemos aceitar a criminalização dos movimentos sociais e populares, ou de 

suas manifestações. O uso de expressões "inimigo interno" e "força oponente", bem como o 

uso de armas letais e ditas não letais, devem ser banidas das práticas do Estado brasileiro”. 

A gente acerta a questão, porque está uso e utilização, e está banidas... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Aí o português, o César ajuda a gente no finalzinho. 

Podemos seguir? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ok? Você acha que tudo bem, Dodora? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Se a Dodora quiser inserir alguma coisa na frase 

anterior. 

 

 

A SRA. DODORA – Das práticas do estado brasileiro é muito amplo, né? Teria de 

explicar: “das práticas em relação à...”. 

 

 

O SR. RENAN – Prática de controle social ou... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Repressiva... 
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A SRA. DODORA – Eu acho melhor. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Fala aí advogado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – César, você fala no microfone que é melhor. 

 

 

O SR. CÉSAR BENJAMIN – Não, é que eu acho que repressivo também continua 

no mesmo problema, entendeu? Acho que poderia ser específico, relacionado às questões 

das manifestações. Acho que precisaria especificar. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Então voltamos à discussão anterior, se a gente vai 

especificar nas manifestações ou não. Tem a ponderação que o Fernando, e que mais 

alguém fez, sobre não só nas manifestações, eles podem reprimir os movimentos sociais 

sem ser, necessariamente, nas manifestações. O que vocês acham? 

 

O SR. – Então, mas você pode falar que é na repressão aos movimentos sociais e às 

manifestações, quer dizer delimitando que essa questão está circunscrita a esses pontos, não 

à prática repressiva de uma forma geral. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vamos lá, Amelinha, quer falar no microfone. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Não, eu acho que a gente deve colocar assim: a 

utilização de “armas letais e ditas não letais devem ser banidas...”. Em manifestação ou 

não, você não pode admitir, porque o que eles alegam o tempo todo?  

Que eles mataram, não é que eles mataram, é que o bandido vem armado, está mais 

armado que a polícia, por isso que eles... não, pode abordar sem essa forma de ficar usando 

armas, letais e não letais. Pelo menos, eu penso assim. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O que vocês acham, gente? Fica mais abrangente, 

mas também fala daquele moleque que a gente está falando, que é negro e pobre e está 

sendo assassinado na quebrada. No começo do parágrafo diz que é dos movimentos sociais 

e populares. Dá para associar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lê como é que ficou e vamos aprovar. 

 

 

O SR. RENAN – Então ficou assim: Não podemos aceitar a criminalização dos 

movimentos sociais e populares, ou de suas manifestações. O uso de expressões "inimigo 

interno" e "força oponente", bem como a utilização de armas letais e ditas não letais, devem 

ser banidos. 

 

  

O SR. IVAN SEIXAS – Ficou melhor? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ok. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem estiver de acordo permaneça como está, aprovada a 

proposta. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Próximo parágrafo, posso seguir, gente? 

“Por tudo isso nós, representantes de organizações da sociedade civil e das 

Comissões da Verdade, estamos aqui para execrar e lamentar essa data, que é o Dia da 

Vergonha Nacional. E estamos aqui para exigir:..”. 

Antes de entrar nas exigências, o... 

 

 

O SR. AUGUSTO – Augusto, do RUA. Só uma inclusão ali. Porque ficou 

“organizações da sociedade civil” e eu queria propor que colocasse “movimentos sociais” e 

Comissões da Verdade, porque esse conceito de sociedade civil é uma coisa muito ampla, 

às vezes vai discutir, tudo mais. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso aí é uma vulgarização de um conceito gramsciano que 

trata a sociedade civil como se fosse os não-militares, não é isso. 

 

 

O SR. AUGUSTO – Exatamente. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ok, então vamos incluir os movimentos sociais, 

alguém é contra? Podemos colocar? 

“Por tudo isso nós, representantes de organizações da sociedade civil, movimentos 

sociais e das Comissões da Verdade, estamos aqui para execrar e lamentar essa data, que é 

o Dia da Vergonha Nacional. E estamos aqui para exigir: 

- A identificação e punição dos torturadores, assassinos, financiadores e ocultadores 

de cadáveres;  

- Imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos e 

reinterpretação da Lei da Anistia;  
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- Localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos e 

esclarecimento das circunstâncias e dos responsáveis por suas mortes;”  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só quero acrescentar: “a identificação e punição dos 

torturadores, assassinos, mandantes, financiadores e ocultadores de cadáveres”. Só o 

“mandantes”, para a gente não esquecer. 

 

 

O SR. CÉSAR BENJAMIN – Eu proporia que nesse item que fala da decisão da 

Corte, que diga qual é o caso. Caso Gomes Lund versus... porque tem um monte de decisão 

da Corte Interamericana. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos chamar de Caso Araguaia? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Caso Araguaia. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ou Caso Araguaia ou dos desaparecidos políticos. 

 

 

O SR. CÉSAR BENJAMIN – É, mas especificar qual é a decisão. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, porque não tem mais, é a única. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podemos chamar de Caso Araguaia, né? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então tá, lê aí como é que ficou. Imediato cumprimento... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mais um ali também. 

 

 

O SR. AUGUSTO – É, é uma inclusão aí. Eu acho que, por conta de todo debate 

que está sendo feito no texto, inclusive, se é referenciado em outros parágrafos, a gente 

podia colocar aí, dentre esses eixos das nossas exigências, a desmilitarização da Polícia 

Militar e o rompimento do ciclo de repressão e violência que ela perpetua. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É uma sugestão de a gente incluir, como pauta, a 

desmilitarização da polícia. Espera aí que o Fernando também tem um destaque. 

 

 

O SR. AUGUSTO – É, só para não ser só desmilitarização mas com essa coisa, de 

rompimento do ciclo de repressão e violência que ela continua, alguma coisa assim. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Ok, o Fernando também. 

 

 

O SR. FERNANDO – Eu colocaria “no Caso do Araguaia e todos os desaparecidos 

políticos”, porque a Corte Interamericana é abrangente, ela não é só o caso do Araguaia. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Sim, é que a sentença tem um nome, um apelido, 

que é o Caso Araguaia. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Caso Araguaia ou Caso Gomes Lund e outros. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Sim, é que caso Gomes Lund fica meio... 

 

 

O SR. FERNANDO – É isso, só que a gente vai ler esse texto, e vai... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É da Comissão, indisciplinada desse jeito. Assim 

não dá. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Oh, Amelinha Teles. É o seguinte, eu entendo a 

preocupação do Fernando, porque ainda a sociedade brasileira, inclusive nós próprios, que 

nós também somos da sociedade, não entendemos que essa sentença tem um efeito maior, 

ela não se restringe aos desaparecidos do Araguaia, e ela é a primeira e única sentença que 

condena o Estado da ditadura militar, o Estado autoritário da ditadura militar. 

Então acho que, talvez, fizesse uma, não sei como, mas isso seria uma forma de... a 

gente quer que as pessoas incorporem esse conhecimento. O valor dessa sentença vai além 

dos desaparecidos do Araguaia. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Caso Araguaia, e também de todos os desaparecidos 

políticos, perfeito. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – No Caso Araguaia, que abrange todos os 

desaparecidos políticos. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      48
 
 

 

O SR. FERNANDO – É uma preocupação pedagógica de a gente conseguir 

disseminar a ideia, não só nós que sabemos isso, mas os outros que não sabem também. E a 

segunda parte do meu destaque é o seguinte: e reinterpretação da Lei da Anistia eu acho 

que tem mais a ver com o item anterior do que com esse aí. A reinterpretação da Lei da 

Anistia tem a ver com a punição dos torturadores, assassinos, mandantes, torturadores. 

 

 

O SR. CÉSAR BENJAMIN – Na verdade, acho que colocar de novo 

desaparecidos ali vai ficar repetitivo e a ideia é ser objetivos, porque são tópicos das 

exigências finais.  

Então, colocar para cima a questão do imediato cumprimento da decisão da Corte 

Interamericana no Caso Araguaia e reinterpretação da Lei da Anistia, como está. 

Depois vem localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos; a 

identificação e punição dos torturadores e mandantes, porque esses dois são decorrência da 

implementação da decisão da Corte Interamericana. Então, em todos os casos, aí está claro 

que são todos os casos, na localização e identificação dos corpos dos desaparecidos 

políticos e esclarecimento... 

Porque senão a gente vai ficar muito repetitivo e a decisão da corte não diz só para 

esclarecer a questão dos desaparecidos, diz a questão da educação em Direitos Humanos 

nas Forças Armadas, punição, identificação do paradeiro, localização do corpo, enfim. 

Então, acho que se coloca em primeiro lugar essa questão, aí tem uma sequência lógica e 

fica claro que não está falando só do Araguaia. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O cara é advogado, cuidado, hein... A Lei da Anistia é 

única, não tem duas, não é anistia de IPTU, não. 

 

O SR. – Vou propor também uma coisa que eu tinha proposto por e-mail, não sei a 

pertinência, Ivan, o que você acha? Aí nessas reivindicações, alguma coisa relativa ao 

espaço, aproveitando que está lá, que seja convertido em memória. Eu acho fundamental. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Boa, eu acho fundamental 

falar do espaço. 

 

 

O SR. – Como você acha que a gente pode formular isso? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Que este prédio, tombado pelo Patrimônio Histórico, seja 

imediatamente transformado num Memorial às vítimas de tortura, assassinatos e 

desaparecidos durante a ditadura militar”. As vítimas... Não, “em homenagem aos mortos, 

desaparecidos...”. “As vítimas mortas e desaparecidos políticos, durante a ditadura”. 

 

  

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas os que sobreviveram também podem ser 

homenageados. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, mas ali não. Ali são as vítimas de tortura, as vítimas 

da tortura, que aí abrange os sobreviventes, mortos e desaparecidos políticos. 

 

 

O SR. – Então, vou ler aqui as exigências finais. Imediato... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso por uma pimenta aí? 

 

 

O SR. – Pois não. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      50
 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, você que tanto lutou, se 

você não se incomodar, eu colocaria assim: “que esta instalação policial...”, “que esta 

instalação policial...”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Seja retirada deste espaço e transformada em memorial”, 

perfeito. 

 

 

O SR. RENAN – “Que esta instalação policial...”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – “Tombada pelo...” 

 

 

O SR. RENAN – “Este prédio que foi tombado pelo patrimônio...” 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cujo prédio foi tombado pelo 

Patrimônio Histórico... É, pode pôr. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não é a instituição policial que foi tombada, né? Que o 

prédio seja transformado em memorial, e que a instalação policial, a delegacia, a repartição 

policial, seja retirada para que isso aconteça. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que essa instalação policial, 

viu, Ivan. É intencional essa pimenta mesmo. Queria escrever assim: “Que essa 

instalação...” Eu sei, eu vou pegar levar. “Que esta instalação policial que ainda perdura, ou 
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que ainda persiste, cujo prédio foi tombado pelo Patrimônio Histórico do Estado de São 

Paulo, seja imediatamente...”, para dar aquela ideia residual, da continuidade. Será que 

você não tem vergonha não tem vergonha na cara de manter uma delegacia de polícia aqui 

nessa vergonha? Essa é a insinuação. Fechar a delegacia domingo à tarde e segundo dia 

todo, porque maior mico que esse, se eles não aprenderem a lição dessa vez... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Podia ser pior, eles podiam ceder para a Ultragaz montar 

um... (Risadas). 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Então, a Carla aqui, por favor. 

 

 

A SRA. CARLA – Eu acho que ali na identificação e punição de torturadores a 

gente também tem que abordar a questão da violência sexual, então acho que a gente pode 

colocar: “torturadores, estupradores, assassinos, mandantes...”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Estupradores, legal, legal, perfeito. Nome. 

 

 

A SRA. BEATRIZ – É Beatriz, do Levante. Eu acho que essa última questão da 

instalação policial, do tombamento, quando você coloca todos no mesmo patamar, acho que 

não faz muito sentido. Acho que tinha que ser colocado alguma coisa do tipo, 

simbolicamente, como resultado da luta por todas as outras pautas que haja o tombamento. 

Não sei, é que para mim parece estranho colocar punição dos torturadores e tombamento de 

um prédio do mesmo... Não sei se faz sentido. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, mas não está no mesmo parágrafo. 
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A SRA. BEATRIZ – Colocar ele no final, como a última exigência, não sei. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É que ficaria, onde ficaria então? 

 

 

O SR. – Na verdade, das obrigações do Estado brasileiro, a própria decisão da Corte 

coloca, vão desde a punição, do direito à Justiça, mas passa por um direito à verdade, que 

as Comissões estão tentando levar adiante, pela desmilitarização das forças de segurança, 

que são as reformas institucionais, e também por políticas de memória.  

Então, acho que ela tem que estar em pé de igualdade, até, com essa questão da 

punição, porque tem um valor simbólico muito importante e são poucos os lugares de 

memória ainda hoje no Brasil. E várias lutas nacionais como no Rio, em Minas, estão 

tentando tombar esses prédios, fazer lugares de memória, então seria interessante a gente 

afirmar esse ponto com esse grau de importância. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ok, esse parágrafo está, esses itens, até aqui, estão 

aprovados com essa redação? Então qual é o próximo? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O último parágrafo... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Adriano tem uma observação ali também. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Posso ler, Adriano? Ou você quer que... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu queria falar que 

(ininteligível, 1h, 11m, 08s). 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vou ler o último, aí a gente vê se tem alteração.  

“Neste local e nesta data, vamos lembrar o nome de cada um dos assassinados neste 

prédio, em memória e homenagem às suas vidas e lutas.  

Desse modo, reverenciamos e homenageamos suas histórias e papéis de resistentes, 

a quem tanto deve o Brasil. Que 2014 seja o ano da verdade e também o da justiça. 

Ditadura Nunca Mais! Punição aos Torturadores de ontem e de hoje! ”. 

E aí, a gente inicia a leitura dos nomes que são entre 50 e 60, a gente não fechou 

exatamente a lista, mas entre 50 e 60, daquela forma, lê o nome e grita “presente”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está aprovada a redação desse parágrafo? Aí é 

fundamental a gente combinar um negócio, a partir daqui já, que, historicamente, não só no 

Brasil, a gente grita “Fulano de tal”, aí todo mundo grita “Presente, agora e sempre”. Esse é 

um grito que não é de hoje, não é porque ele morreu, ele está agora e está sempre com a 

gente. Então, esse é um negócio que a gente teria que fazer... Isso, para todo mundo, cada 

nome “agora e sempre”. Fulano de tal... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu fiz na verdade uma continha no meu celular, eu 

fui marcando, contando mais ou menos os nomes. Se a gente falar só presente para cada um 

dos cerca de 60, e no final a gente disser “agora e sempre”, a gente já vai falar cerca de seis 

ou sete minutos, já é bastante tempo.  

Então, acho que vai ficar cansativo a gente falar “agora e sempre”, é uma sugestão, 

porque, realmente, são muitos nomes. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então lê todos os nomes e depois o “presente, agora e 

sempre”. Outra coisa que é muito importante, é que as entidades levem mais de um 

representante, não seja uma coisinha de faz de conta, e mais do que isso, levar faixas, levar 

cartazes, fazer barulho para a gente poder fazer uma grande manifestação, uma coisa 

massiva, para a gente dar uma demonstração. Porque o dia 31, a gente sabe que a Direita 

não vai ficar dormindo, ela está programando uma manifestação com foguetório, com um 

monte de pataquada para poder dizer que eles estão presentes. 

A gente sabe que eles estão presentes, mas eles querem dizer que estão presentes, 

saudosistas desse momento aí. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E só queria sugerir uma 

coisa, primeiro Vivian, ou Renan, ou Ivan, faz uma leitura, batidão, de quanto tempo vai 

demorar essa leitura, porque acabou ficando um texto longo para caramba. Não vai precisar 

ler os nomes das pessoas que assinam, das entidades, não, né? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não, porque são mais de... são 140 entidades. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, tá bom. Vamos 

cronometrar, mais ou menos, quanto dá a leitura desse batidão aí. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu fiz isso também, mas acho que depende muito... 

claro que é uma leitura coletiva lá na hora... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, vai ser leitura coletiva? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não, alguém vai ler, não é coletiva, senão a gente não 

consegue chegar até o final. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O que nós decidimos é que era coletiva. Tem 

alguém puxando e todo mundo lendo junto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí é aquele jogral ou 

cara lê o texto junto? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não, as pessoas leem junto. O que a gente discutiu é 

o seguinte, a gente vai ter impresso o manifesto com o nome de todas as entidades, todo 

mundo vai receber, uma pessoa vai puxar no microfone, mas todo mundo vai ler junto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ler juntos, não é repetir, né? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Que a gente achou que, simbolicamente... Não é 

repetir, é ler juntos. Nesse tempo vamos demorar também cerca de uns seis minutos. Eu fiz 

uma leitura devagar para dar uma cronometrada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, como é que é, o coral 

abre... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É, gente trocou, mas não alteramos muita coisa do 

tamanho. Acho que não vamos chegar a 10 minutos de leitura, a minha avaliação. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, então vamos lá, o coral 

abre, né? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não, espera aí, Adriano, Calma, só queria fazer 

uma... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai, porque já deve estar 

terminando a reunião, né? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Isso, o que a gente precisa resolver? A gente tem 

uma reunião segunda-feira, dia 24, às 10h no Paulo Kobayashi para fechar todos os 

detalhes, inclusive de programação, e tudo mais, que a gente está fechando as coisas com os 

grupos. Se você quiser, até repasso aqui rapidinho. Mas a ideia da reunião de hoje era a 

gente fechar principalmente o texto, por isso a gente fechou até as 17h, mas posso repassar 

aqui se você quiser. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu acho que seria legal 

pelo menos uma leitura para ver o ritmo, se ficou... se tem métrica, que eu acho que é 

fundamental ver se... isso é uma coisa.  

Tenho a preocupação, que vocês têm, e quero repetir, que é para chamar às 9h para 

começar rigorosamente às 10h, com qualquer quórum, qualquer coisa, não é isso? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Isso. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Terceiro, ficar claro que a 

única parte de fala é a leitura do manifesto. Depois vai ter um encadeamento natural das 

coisas, não é isso? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Exatamente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque se não, na hora chega 

“Ah, chegou um cara de Brasília, chegou um cara do Espírito Santo”... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Isso, eu vou dar uma fechada o que a gente pensou 

de programação também posso passar agora, mas a gente vai definir todos os detalhes na 

segunda-feira, mas posso passar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só quero falar uma última 

frase, eu acho que essa recuperação, vocês sabem que eu não trabalho com essa categoria 

de pessoas mais importantes ou menos importantes perante a história, mas eu acho que a 

recuperação da gravação do dia do Golpe, da fala do Rubens Paiva, uma coisa 

emblemática. Se o Cachoeira conseguir fazer uma boa conversão do texto, que todas as 

pessoas ouçam, eu acho que cria um momento forte de emoção. 

Não sei o que o Ivan acha, mas acho que seria legal, é cinco minutos, e como é do 

dia, acho que teria uma repercussão, então queria ver. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quanto tempo? 
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A SRA. VIVIAN MENDES – A fala dele é de cinco minutos, e a gente tem ela 

aqui, a gente pode agora no final colocar também. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era bom colocar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E é emblemática a Comissão que chama Rubens Paiva, 

está em voga agora, tem várias denúncias lá no Rio de Janeiro, o cara assumindo a morte e 

a ocultação, acho que é fundamental. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só para a gente fechar uns combinados. A gente tem 

alguns convites que estão impressos aqui, é importante, que tem aquele texto da 

convocatória, com as entidades que tinham assinado naquele dia, que a gente imprimiu, que 

não são todas. Então, não fiquem chateados, mas no manifesto vão todas que estão aqui, 

então é importante que as pessoas peguem e possam ajudar a divulgar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Além disso, a gente tem ali dois convites: o convite da 

manifestação, tem o convite para a exposição que vai ser inaugurada no dia 29 lá no 

Memorial da Resistência, que é promovida pelo memorial e pela Comissão Estadual da 

Verdade – Rubens Paiva, que é sobre mortos e desaparecidos. 

E na caixa grande, cada um, por favor, pegue um exemplar de filme, que é o filme 

“O fim do esquecimento”, que é do Renato Tapajós, que tem antes o filme sobre o Tribunal 

Tiradentes, que julgou a Lei de Segurança Nacional, que é um documento histórico muito 

importante. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Um para cada um, hein. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Um por cada, como diria... 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só vou passar aqui como a gente está pensando a 

programação, que o Adriano falou uma coisa importante. A gente vai fechar na segunda-

feira todos os detalhes, mas só para todo mundo ter conhecimento. 

Entre 9h e 10h, o que a gente vai ter é um momento de concentração com imagens, 

vídeos, sons, que está sendo preparado pelo Mario Okuhara junto com a gente. A gente vai 

passar aqueles perfis dos mortos e desaparecidos, que a gente já gravou, então a gente tem 

esse momento de concentração. A gente está pedindo para todo mundo se organizar para 

chegar pelo menos 9h30, porque nós não vamos atrasar, porque a gente tem horário para 

deixar a delegacia. Dez horas em ponto, o coral Martin Luther King vai abrir o evento, e vai 

ser muito feio se ele fizer isso com o local vazio. Então, os ônibus que estão vindo das 

escolas, estão saindo 7h das suas escolas, porque a gente quer todo mundo lá a partir das 

nove, tá bom?  

Então, das nove às dez, a gente tem a concentração, com essas imagens, vídeos e 

som, então para quem chegar não vai ficar sem nada para fazer lá, a gente tem esse 

momento de concentração. Às 10h começa o coral, e aí o coral vai cantar para gente entre 

20 e 30 minutos, é o momento de apresentação cultural mais longa. A gente tem a leitura do 

manifesto, coletiva, depois seguido dos nomes das pessoas assassinadas ali, e a gente tem 

os grupos que vão se apresentar... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não é encerrar com a leitura? 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não. Depois do coral é a leitura do manifesto e os 

nomes das pessoas, que é o momento mais político do ato, e aí depois tem as apresentações 

culturais desses 10 grupos. Entre os grupos, são principalmente de teatro, mas tem também 
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o grupo de dança, do Sandro Borelli, e os outros são apresentações teatrais, nesse 

revezamento aí. 

Então a gente encerra o nosso ato, gente, se a gente for muito rigorosa, no início do 

horário, na melhor das hipóteses 12h45. Então a gente, realmente, não pode atrasar, porque 

o delegado pode querer botar a gente para fora, porque a gente disse que ia acabar meio dia, 

nós já estamos esticando.  

Então, é importante... tem gente ligando, perguntando se pode se apresentar, a gente 

está, infelizmente, tendo que restringir, porque já são vários grupos. Os grupos vão se 

apresentar, no máximo, sete minutos e, ainda assim, o nosso horário já está bem estourado. 

Tá, então só para todo mundo ter consciência.  

Isso tudo, levando em consideração que nós não vamos ter nenhuma fala política, 

como o Adriano falou, só para reforçar. O nosso momento político é a leitura coletiva do 

manifesto, que a gente está tentando fazer da forma mais representativa e unitária possível 

para poder garantir que todas as entidades, pessoas e ativistas estejam representados nesse 

ato. Então, é isso que a gente tem de programação. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Se o delegado tentar prender a gente, vai parecer uma 

performance teatral, mas não é. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não é, todo mundo fica atento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quando a gente inaugurou o Memorial da Resistência foi 

uma falange do Partido Integralista que entrou com bandeiras com “morte aos comunistas”, 

“morte aos sindicalistas” e todo mundo achou que eu tinha contratado um grupo teatral, eu 

falei assim “É verdade”. Jamil Murad. 
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O SR. JAMIL MURAD – Aqui esse boletim de divulgação tem entidades e alguns 

partidos, e eu queria que registrasse o Partido Comunista do Brasil. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É que esse foi feito antes, então está aqui. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Agora já foi corrigida essa falha. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Já está corrigido na relação. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não faltará. 

 

 

O SR. JAMIL MURAD – Ok. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Desse aqui a gente não vai imprimir mais essa 

convocatória que tem, mas o manifesto vai ser impresso em maior quantidade do que as 

pessoas que vão estar lá, e com todas as entidades para as pessoas poderem ver. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí é só uma amostrinha 

para ter em papel, o do dia é completo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Senão a gente não teria convite. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso aí é só para o pessoal ter 

uma coisa na mão, você vê que é em pequena quantidade. Vamos lá, manda bala. 

 

“Ditadura Nunca Mais: 50 anos do Golpe militar. Oban/ DOI-CODI. Centro de 

Extermínio Brasileiro 

Hoje, 31 de março de 2014, completam-se 50 anos do Golpe que implantou a 

ditadura militar brasileira, que atingiu violentamente nosso povo por longos 21 anos. 

Mais de 70 mil pessoas foram presas e perseguidas e 437 foram mortas e 

desaparecidas, de acordo com levantamento realizado por familiares das vítimas nas 

últimas quatro décadas. Sendo que esse número pode chegar a milhares se observarmos os 

casos de extermínio de indígenas a mando dos governos militares. 

A realização deste ato no prédio que abrigou a Operação Bandeirantes (OBAN), 

depois Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI) do 2º Exército, onde foram torturadas milhares de pessoas e 

assassinadas dezenas de homens e mulheres, é simbólica para o movimento democrático e 

de defesa dos direitos humanos em nosso país. A experiência de reunir forças policiais e 

militares sob o comando do Exército, iniciada neste local, se estendeu para todo o território 

nacional e países do Cone Sul. 

Entre os anos de 1969 e 1978, sofreram torturas neste prédio mais de oito mil 

pessoas e mais de 50 delas foram assassinadas. Os assassinatos de militantes de resistência 

à ditadura eram acobertados por versões falsas de suicídios, atropelamentos ou mortes em 

tiroteios.  

Muitos deles tinham seus cadáveres entregues às famílias em caixões lacrados, para 

esconder as visíveis marcas das terríveis torturas sofridas. Outros são dados como 

desaparecidos, pois seus restos mortais até hoje não foram localizados. 

A prática de tortura e de outros crimes contra a humanidade foi generalizada e 

sistemática. Este prédio é a clara demonstração disso, pois era possível até mesmo ouvir, do 

lado de fora, o grito das pessoas torturadas por horas e dias seguidos.  

O terrorismo de Estado, executado pela ditadura, teve o comando do alto escalão 

das Forças Armadas e foi financiado diretamente por muitos empresários e suas entidades, 
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que se beneficiaram com a ditadura militar e muitos desses grupos ainda estão até hoje na 

elite econômica do país e na estrutura do Estado. 

As frequentes visitas de representantes da FIESP e do consulado dos Estados 

Unidos ao prédio do Dops, não deixam dúvidas sobre os interesses e envolvimento do 

empresariado nacional e estrangeiro na continuidade da ditadura brasileira. Já é notório que 

a manutenção da estrutura da OBAN era feita pelo empresariado, que montou um sistema 

de financiamento para os torturadores como prêmio por sua ação criminosa.  

Além disso, forneceram carros, combustível, alimentação, entre outros benefícios, 

aos torturadores como mostram documentos e testemunhas ouvidas pelas Comissões da 

Verdade. 

Para combater o esquecimento e desmontar a estrutura autoritária que o país herdou 

da ditadura, é preciso que sejam identificados e punidos exemplarmente todos os 

torturadores, seus mandantes e financiadores. Só assim romperemos a dura herança deixada 

pela ditadura e que ainda acoberta os violadores de Direitos Humanos dos dias atuais. 

A cultura da morte praticada pelas Polícias Militares, é continuidade do que fizeram 

os assassinos do DOI-CODI, com a mesma falsa versão de resistência seguida de morte 

para ocultar o extermínio de jovens negros e pobres das periferias das nossas cidades. A 

banalização da violência por parte da PM é a pior herança da ditadura militar. 

Além disso, há as propostas de reformas legislativas conservadoras como a Lei 

Antiterror e a Portaria denominada “Garantia da Lei e da Ordem” que ressuscitam a 

legislação ditatorial e restauram a figura do “inimigo interno” contida na Lei de Segurança 

Nacional. 

Não podemos aceitar a criminalização dos movimentos sociais e populares, ou de 

suas manifestações. O uso de expressões “inimigo interno” e “força oponente”, bem como a 

utilização de armas letais e ditas não letais, devem ser banidos. 

Por tudo isso, nós, representantes de organizações da sociedade civil, de 

movimentos sociais e das Comissões da Verdade, estamos aqui para execrar e lamentar essa 

data, que é o Dia da Vergonha Nacional. E estamos aqui para exigir: 

- Imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

no Caso Araguaia e reinterpretação da Lei da Anistia; 
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- Localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos e 

esclarecimento das circunstâncias e dos responsáveis por suas mortes; 

- A identificação e punição dos torturadores, estupradores, assassinos, mandantes, 

financiadores e ocultadores de cadáveres; 

- Desmilitarização das Polícias Militares e rompimento do ciclo de violência 

perpetuado pelas corporações; 

- Que esta instalação policial que ainda persiste, cujo prédio foi tombado pelo 

Patrimônio Histórico, seja imediatamente transformada em um Memorial em homenagem 

às vítimas, aos mortos e aos desaparecidos políticos da ditadura militar; 

Neste local e nesta data, vamos lembrar o nome de cada um dos assassinados neste 

prédio, em memória e homenagem às suas vidas e lutas. Desse modo, reverenciamos e 

homenageamos suas histórias e papéis de resistentes, a quem tanto deve o Brasil.  

Que 2014 seja o ano da verdade e também o da justiça. Ditadura Nunca Mais! 

Punição aos torturadores de ontem e de hoje! ” 

E a leitura dos 50, 60 nomes. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Sete minutos e pouquinho. 

 

 

A SRA. DODORA – A primeira proposta é que na segunda-feira, quando esse 

material já estiver impresso, se possível também os 50 nomes, que todos nós que estamos 

presentes, se estivermos presentes, leiamos juntos. Primeira questão, então ensaio geral. 

Segundo, tem duas frases aí que os períodos estão muito longos. Para você fazer 

uma leitura coletiva períodos muito longos, as pessoas engasgam. Uma é aquele “sendo que 

alguns...”, volta para lá, deveria botar um ponto. “Os indígenas”, entendeu? Aquele “sendo 

que”? 

 

 

 O SR. – Esse número pode ser ainda maior, ou pode chegar... 
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A SRA. DODORA – É, um é “sendo que este número”. O outro... É, pois é, para 

arrumar depois, então eu já estou sugerindo algumas arrumações. A outra é ali “que os 

gritos poderiam ser ouvidos até mesmo”, não precisava desse “até mesmo”.  

E a outra é nas exigências. Tem que ser afirmações muito decisivas, então está ali, 

exigir... A Identificação, não precisava desse “a”. “Identificação imediata...”, tá?  

Então essas são sugestões, para uma leitura coletiva, as frases deveriam ser mais 

curtas. Se vocês acharem outras que isso pode ocorrer também, facilita para que seja lido ao 

mesmo tempo todo mundo. 

 

O SR. – “Desmilitarização das polícias”, porque já está claro que são as militares, 

né? 

 

 

A SRA. DODORA – Eu sugiro que tenha uns 50 nomes, porque aí a gente lê 

também. Não vai durar mais do que 15 minutos, mesmo com os nomes, está certo? Então a 

gente já faz uma chamada geral e onde a gente engasgou, a gente concerta. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde está Comissões da 

Verdade, sociedade civil, movimentos... Precisa pôr partidos políticos também. 

Organizações da sociedade, partidos políticos, movimentos sociais, Comissões da Verdade. 

 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom, gente, o que a gente tinha preparado para 

discutir na reunião é isso, então nos encontramos segunda-feira às 10h, no Auditório Paulo 

Kobayashi, tá? Bora trabalhar. (Aplausos) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

21/08/2014 

 

  

O SR. – Boa tarde a todas e todos. Pra gente é um prazer receber vocês aqui, hoje, para 

contar um pouco dos trabalhos da Comissão da Verdade.  

Inicialmente, era uma audiência pública que a gente ia fazer com depoimentos de ex-presos, 

que a gente tinha marcado, mas tivemos muitos problemas por conta dos que disseram que viriam.  

Mas a gente, também, vai ter a Amelinha, o Ivan, o Adriano, que são três militantes da 

época da ditadura, que foram presos políticos, também, e, há muito tempo, lidam com essa questão 

da memória, da verdade e da justiça em relação aos crimes da ditadura. 

   Então, nós estamos trabalhando na assessoria da Comissão, o Adriano é o presidente da 

Comissão, o Ivan é o coordenador da Comissão, e nós fazemos parte do corpo da assessoria da 

Comissão da Verdade aqui de São Paulo. 

Então, não sei se o Walter quer falar alguma coisa. E, depois, acho que a gente podia abrir 

para o Adriano falar. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Boa tarde. Estamos abrindo a sessão da 

135ª audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 

Estamos recebendo, hoje, os alunos de Direito da Universidade Uninove. É Grupo de 

Estudos sobre Estado de Exceção, coordenado pelo professor Walter Andrade. 

Aqui na Mesa está o Ivan Seixas, eu, que sou o Adriano Diogo, professor Walter Andrade, 

Amelinha Teles e Renan Quinalha.  

E, na produção, Ricardo Kobayashi. É nosso agente secreto japonês, ele não fica diante das 

câmaras, para não ficar muito visado (Risos). Ele sabe que a ditadura não acabou. (Risos.) Ele, 

como bom japonês, vocês sabem que tem muito japonês que não acredita que a II Guerra Mundial 

acabou, e está em vários pontos da Terra, principalmente nas florestas da Amazônia, aguardando 

orientação do imperador, para retomar a guerra.  

Deu uma quebrada de gelo, voltou sua cor, você já está normal, depois daquele choque do 

microfone. 

Vamos lá. Professor, com a palavra. Professor Walter. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



2 
 

 
 

O SR. WALTER ANDRADE – Obrigado, deputado. Boa tarde. Bom dia, a todos.  

Então, como estávamos explicando agora, há pouco, o motivo da nossa vista à Comissão é 

aprofundar o nosso próprio objeto de pesquisa, no grupo de iniciação científica que nós, 

coletivamente, desenvolvemos na Universidade Nove de Julho, que versa sobre a ideia de Estado de 

Exceção e realidade brasileira.  

Então, para dizer rapidamente, em termos filosóficos, o que seria o Estado de Exceção. A 

gente poderia definir como uma distância permanente entre a letra da lei e o que se dá na realidade. 

Infelizmente no Brasil, e, talvez no mundo, a exceção se tornou regra.  

Então, o processo de transição da ditadura à democracia, no Brasil, como bem relatado pelo 

pesquisador Renan Quinalha, no texto que a gente leu para essa discussão, essa transição se deu de 

maneira bastante imperfeita.  

Então, existe uma série de normas internacionais e nacionais que protegem os direitos 

humanos, que afirmam que violações a esses institutos são crimes imprescritíveis, que não são 

passíveis de anistia, etc. Mas toda essa legalidade positivada é, claramente, desrespeitada pelas 

decisões recentes das autoridades políticas, das autoridades judiciárias no Brasil, e isso exemplifica 

o tal do Estado de Exceção. 

Então, infelizmente, em termos de vida humana... Mas, pelo menos, o nosso tema é bem 

atual no Brasil, o que não falta são ilegalidades desumanas. Por isso, sendo nosso objeto de estudo, 

e nossa visita. E nós agradecemos, a todos vocês, pela oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu vou fazer uma introdução. Eu não 

vou poder ficar o tempo todo. Agora são 14h14, e às 18h eu preciso me retirar.  

Mas eu agradeço professor, e agradeço ao Renan, de ter propiciado essa audiência. 

 Bom, o que é a Comissão da Verdade? A Comissão da Verdade é um grupo de trabalho, um 

grupo de estudos que, aqui em São Paulo, estuda, analisa e traduz, para o povo brasileiro, as graves 

violações de direitos humanos de ocorreram durante o período da ditadura. 

Quando começou a ditadura? Em 1964. Quando ela acabou? Em 1985.   

Qual é a especialidade da Comissão Estadual da Verdade? Aqui é a sede da Comissão 

Estadual da Verdade, aqui na Assembleia Legislativa. Qual é o nome da Comissão Estadual da 

Verdade? Rubens Paiva. Ela tem o nome do deputado Rubens Paiva, que é um deputado que foi 

assassinado, na ditadura, e está desaparecido, até hoje, o seu corpo.  

Eu presido a Comissão da Verdade porque eu estou na condição de deputado. Mas os dois 

principais assessores da Comissão, é uma palavra ruim, mas são as pessoas que tocam, que 

organizam essa Comissão, são o Ivan Seixas e a Amélia Teles.  
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O Renan Quinalha., que é o nosso convidado, e que organizou essa audiência, é um jovem 

advogado especialista nesse tema de ditadura que, dentro do Direito, é chamado Justiça de 

Transição.  

O Kobayashi, em que pese eu tenha feito brincadeira, é também um pesquisador, uma 

pessoa da USP, que é um assessor da Comissão. 

Então, todos nós somos militantes. Não é porque eu estou na condição de deputado, não. É 

lógico que, formalmente, eu tenho que presidir, porque eu sou o deputado da Casa. Mas, aqui, não 

tem essa hierarquia. Ninguém me deve hierarquia. Pelo contrário. Se eu for pegar o nível de 

concentração, de pesquisa, de vida doada a esse tema, o Ivan e a Amelinha fazem isso há 40 anos.  

Então, vocês estão diante de duas pessoas, se tiver 10 pessoas, no Brasil, que fazem esse tipo 

de trabalho, duas estão aqui, que é o Ivan Seixas e Amélia Teles.   

Então, qual é a nossa especialização? Porque existe a Comissão Nacional da Verdade, que 

funciona no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. Nós somos a Comissão Estadual.  

Nós vamos escrever um capítulo do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que é o 

capítulo dos mortos e desaparecidos brasileiros. São cerca de 500. Evidente que tem todas as 

outras... Mas o nosso foco é o que aconteceu, principalmente, aqui em São Paulo, ou com as 

pessoas de São Paulo, mas no Brasil inteiro. 

Então, vocês sejam bem vindos. Em geral, eu acho que essa audiência pode durar, não sei, 

professor, como vocês se organizaram, ela pode ser uma audiência longa, de duas horas assim, pelo 

menos das 14h às 16h.  

E o Renan, como vocês são estudantes de Direito, o Renan é o nosso “plug”, o nosso 

encaixe, quer dizer, a pessoa que também, como advogado, como pesquisador, estuda o capítulo do 

Direito, do ponto de vista das graves violações do Direito que ocorreram na ditadura brasileira.  

E, no Direito comparado, os outros regimes de exceção, que a gente dá a denominação de 

ditadura, e como foi feita a avaliação desse período de exceção, com as chamadas Comissões da 

Verdade.  

Que é um campo do Direito comparado internacional que analisa como vários países, depois 

de ciclos ditatoriais, ou ciclos de grande Repressão, como esses países fizeram a revisão histórica 

desse período, que é a especialidade do Renan Quinalha, que embora muito jovem, é um 

pesquisador, um advogado já com nível de especialização bastante grande, e já é uma referência 

nesse campo do Direito comparado internacional, dentro da Justiça de Transição. 

Então, se o professor quiser dar o pontapé inicial, ou se o Renan der, nós estamos à 

disposição de vocês. Eu só posso ficar por uma hora, mas os nossos companheiros vão ficar por 

aqui. Ivan, você queria dar uma palavrinha, ou você deixa o Renan, como advogado? 
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O SR. RENAN QUINALHA – Acho que o Ivan e a Amelinha poderiam falar, e, depois, se 

for o caso, eu fico com eles, aqui, conversando as questões específicas de Direito. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você não quer fazer uma tradução 

jurídica, só pra dar um “start”, pra falar pros alunos de Direito, e aí entra no conteúdo? Eu estou te 

pedindo isso. Faz uma introdução como... 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Juridiquês. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Juridiquês.  

 

O SR. RENAN QUINALHA – Data venia... Latim ou em português?    

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Melhor em latim, não é? (Risos.) 

Melhor em italiano, direito romano... (Risos.)   

  

 O SR. RENAN QUINALHA – Brincadeiras à parte, então. O Waltinho tinha me pedido 

um texto, que eu mandei. Vocês chegaram a olhar o texto, que explica um pouco... Mas eu vou 

fazer um breve apanhado, então, pra gente poder começar a conversa. 

Como o Adriano estava colocando, depois de graves violações de direitos humanos, de 

muita violência, sobretudo violência do Estado, vários países, várias democracias tiveram que lidar 

com esse desafio de como elaborar esses crimes do passado. 

Porque, por um lado, surgem demandas por justiça, dos grupos que foram afetados 

diretamente, ou indiretamente, pelas violências do Estado, e, por outro, há obrigações internacionais 

que já estão consagradas, desde normativas da ONU, até regionais, como da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos.  

E tem uma questão agravante nesses períodos, que é uma correlação de forças da política. 

Então, como você vai fazer justiça, se ainda, politicamente, a democracia é frágil, ela está se 

iniciando, ela ainda não tem umas instituições bem consolidadas. E, aí, há um risco de regressão 

autoritária, ou de que o conflito novamente emerja, e as instituições não deem contra de processar 

esses conflitos. 

Então, é nesse cenário de dificuldades que surgiu essa reflexão sobre Justiça de Transição.  

Tentando conjugar, já que o Walter é o professor de Filosofia do Direito, de vocês, essas esferas, 
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três esferas, sobretudo, da convivência humana. O Direito, por um lado, que são essas obrigações 

internacionais por realizar justiça, por outro, a Moral, porque são, também, demandas que têm base 

moral, as pessoas viram seus direitos violados, e elas precisam de reparação, e a Política, que diz 

respeito a essa correlação de forças entre os grupos que estava no antigo regime, e aquele que, a 

partir de agora, estão construindo a democracia.    

Então, nessas três variáveis, entre pressões dessas três variáveis, de Direito, de Moral e da 

Política, que a Justiça de Transição surge, mais ou menos no começo dos anos 1990, como um 

conceito no Direito internacional e na Ciência Política, pra dar conta dessas tarefas do Estado, para 

lidar com esses crimes de ditaduras ou guerras civis. 

E, basicamente, são cinco as obrigações que precisam ser atendidas, segundo o que, no 

Direito internacional, se estabeleceu.  

A primeira delas é a verdade, e, aqui, as Comissões da Verdade têm um papel central, 

normalmente são esses mecanismos administrativos, que não são jurisdicionais, eles não têm 

competência de julgar, mas são comissões de investigação histórica e de responsabilização pública.  

A gente, no relatório da Comissão da Verdade, no Brasil, tem a possibilidade de indicar os 

nomes dos autores das violações de direitos humanos, o que não significa, nesse primeiro momento, 

que eles vão ser presos por isso, mas eles vão ser reconhecidos, pelo Estado, como as pessoas que 

cometeram essas violações de direitos humanos.  

Então, nesse campo das Comissões da Verdade, já houve mais de 40 Comissões da Verdade, 

no mundo todo, de diversos temas. Na América Latina, no Cone Sul, houve várias sobre as 

ditaduras latino-americanas. Houve várias, também, na ex- Iugoslávia, para apurar os crimes civis. 

No Oriente Médio, também, para apurar os crimes daqueles regimes teocráticos. No Canadá, para 

apurar crimes contra as populações indígenas, no processo de colonização. Enfim, são comissões 

que tiveram objetos diferentes.  

No Brasil, como o Adriano disse, a nossa tem, como objeto, as graves violações de direitos 

humanos da ditadura militar. Que são, desde os crimes mais claros, digamos assim, mais fortes, 

desde desaparecimentos forçados, assassinatos, prisões arbitrárias, torturas, mas, também, crimes 

sociais e crimes econômicos, como casos de corrupção, de colaboração civil com as forças militares 

na Repressão, financiamento da Repressão, a censura na imprensa, enfim, tudo isso faz parte dessas 

violações de direitos. 

Depois desse eixo da verdade, depois, não, mas junto com esse eixo da verdade, também 

tem o eixo da memória. Que é a ideia de construir uma memória, coletivamente, uma memória 

comprometida com a democracia e os direitos humanos, sobre esse período da ditadura. Então, não 
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é exatamente ter uma versão oficial, só, mas é conseguir, de fato, ter políticas de memória pra gente 

compartilhar, socialmente, esses valores de respeito aos direitos humanos.  

Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem o “minhocão”, que vocês conhecem. Ele 

leva o nome de um ditador, mas há projetos de lei para tirar o nome do ditador e colocar, por 

exemplo, o nome do frei Tito, que foi uma vítima perseguida, um preso político, que, depois, se 

suicidou em decorrência das torturas que sofreu, na França. Então, as políticas de memória dizem 

respeito a essas medidas, de homenagem às pessoas que resistiram à ditadura, e retirada de 

homenagem àquelas que apoiaram e que cometeram essas violações de direitos humanos. 

O outro eixo é o da reparação, e, aí, tanto reparação econômica, das pessoas que tiveram 

suas vidas profissionais prejudicadas, como uma reparação simbólica, homenageando essas pessoas. 

Que tiveram que ir para o exílio, que ficaram presas e perderam seus empregos, enfim, tiveram uma 

série de prejuízos, decorrentes disso. 

O quarto eixo é o da justiça, e, nesse, o Brasil ainda caminha muito mal. Que é a 

responsabilização penal dos agentes públicos que cometeram esses crimes, que, como disse o 

Walter, são crimes imprescritíveis, e não são suscetíveis de anistia, no Direito internacional, porque 

são crimes contra a humanidade, foram crimes cometidos pelo Estado, perseguindo uma parcela da 

população civil com meios violentos. Então, são crimes contra a humanidade.  

E, no Brasil, a gente tem, também, outra maneira de responsabilização, como aquela que a 

família da Amelinha fez, a família Teles, que é uma ação declaratória. Uma ação cível, que se pedia 

na Justiça não uma indenização, mas, só, que a Justiça declarasse que o Carlos Alberto Brilhante 

Ustra, que era um comandante aqui, do DOI-CODI, foi um torturador. E a família dela ganhou em 

1ª Instância, ganhou no TJ, e está sendo julgado, hoje, no STJ, o recurso do Ustra.        

E, o último eixo, seria o da reforma das instituições. Porque a ditadura não é só uma 

sucessão de cinco generais, lá, que estiveram como presidentes da república. Mas foi, efetivamente, 

um regime de terror e de terrorismo de Estado, que foi de cima a baixo, nas estruturas 

administrativas. Então, não adianta a gente mudar a Constituição e colocar um presidente civil, 

como a gente pôs o Sarney, para que a ditadura acabe. 

Vocês, que são estudantes do Estado de Exceção, sabem que esses mecanismos de distinção 

entre o que é legal e o que é ilegal, entre a norma e o fato, é uma coisa que virou regra, no Brasil. 

Então, a gente precisa desmontar a ditadura, e os legados da ditadura, nesses vários espaços que elas 

ficam. E as Polícias Militares, por exemplo, são o exemplo mais claro disso. O modo de atuar da 

polícia, é só a gente pensar em Amarildo, em Cláudia, em Douglas, e uma série de pessoas que, dia 

a dia, são noticiadas como vítimas da violência policial, sobretudo nas periferias de São Paulo. Isso 

mostra os laços de continuidade, da ditadura, com a nossa democracia. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



7 
 

 
 

Então, são esses cinco eixos que é preciso trabalhar, do ponto de vista do Direito da Justiça 

de Transição, pra gente, de fato, consumar essa mudança da ditadura para a democracia.  

Acho que já deu pra mapear um pouco, e situar, mais ou menos, essa discussão teórica. Mas 

eu acho que seria legal, vocês ouvirem hoje aqui, também, aproveitando que o Ivan e a Amelinha 

estão aqui, ouvi-los também, porque eles são as pessoas, como disse o Adriano, que lidam com esse 

tema na prática, e militam com isso há mais de 40 anos. Foram perseguidos da ditadura, foram 

presos políticos, e têm uma bagagem enorme pra compartilhar com vocês, também. 

Então, eu passo a palavra para o Ivan e para a Amelinha. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Seria interessante... Você viu, o Renan 

é o filho que todo mundo queria ter na vida. (Risos.) 

 

O SR. - (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ó, namorado é por sua conta, eu estou 

falando um filho. Então, é o seguinte.  

Amelinha, o Renan falou de um julgamento, que a família Teles... Então, seria interessante 

já fazer a embocadura do julgamento, pra ela explicar a questão jurídica, da importância do que é 

esse julgamento que está ocorrendo, pra vocês já começarem a ter um gancho com a área de 

especialização de vocês. 

Você podia falar um pouquinho, Amelinha, sobre esse julgamento?     

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, gente, boa tarde. É um prazer muito grande estar 

aqui, junto com vocês, ainda que o nosso tema, que tem 40 anos, ou mais, seja doloroso, mas é 

importante a gente dialogar com estudantes e, o que é mais interessante, que estão voltados para um 

estudo do Estado de Exceção. Vocês estão estudando a ditadura. 

E isso é muito importante, porque, no Direito, a ditadura foi totalmente ilegal, digamos 

assim, mas ela usou os recursos jurídicos para legalizar a sua ilegalidade. Eu não sei se vocês estão 

entendendo. Então, a ditadura rasgou a Constituição brasileira, criou os atos institucionais, que são 

atos que fazem parte do mundo jurídico, são atos que legislam da forma mais arbitrária, da forma 

mais violenta, truculenta.  

Quer dizer, o Direito serve, também, para a ditadura, ele não é só usado na democracia. Isso 

que eu quero dizer pra vocês. Então, todo o conhecimento do Direito, no meu modo de ver, pode ser 

usado, tanto para um lado, quanto pro outro. O Direito não é neutro, é isso que eu quero dizer. Não 
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tem essa do Direito está aqui, a política está ali. Eles estão o tempo todo... Tanto é que, aqui, é uma 

Casa política e é cheia de advogados, cheia de operadores do Direito, como eles falam. 

Então, o que aconteceu. Eu fui presa política, pra resumir bem a história. Tive toda minha 

família sequestrada, também, pela ditadura. Eu fui presa junto com meu marido, junto com um 

companheiro, que era da Organização, e foi assassinado sob tortura. Isso tudo pelo exército 

brasileiro, principalmente, e o comandante era o, na época major, Carlos Alberto Brilhante Ustra, 

aqui no DOI-CODI do II Exército, que funcionava dentro de uma delegacia de polícia que existe até 

hoje, a 36ª delegacia de polícia, na rua Tutóia com a rua Tomás Carvalhal. É uma delegacia 

inocente, pra quem olha ali, passa ali. 

Mas isso tudo aconteceu lá dentro. Ali dentro devem ter sido mortos, pelo menos, uns 70 

militantes, mortos sob tortura, é isso que eu quero deixar bem claro. E centenas e centenas de 

pessoas passaram por ali, e foram torturadas. E eu fui uma delas, eu, meu marido César Augusto 

Teles, e meus filhos, que foram sequestrados e levados para lá, com 5 e 4 anos. 

Esse companheiro que eu falei, o dirigente comunista Carlos Nicolau Danielli, também foi 

torturado e assassinado, e minha irmã, grávida de oito meses, também foi torturada ali, dentro do 

DOI-CODI. 

 Isto aconteceu... Um dia... Eu e marido ficamos seis meses incomunicáveis. Ou seja, aquele 

período de incomunicabilidade durou seis meses, no nosso caso. Um dia, nós fomos levados ao juiz, 

depois de seis meses nós fomos levados ao juiz. Na Justiça Militar, nós denunciamos isso que 

aconteceu, porque nós éramos julgados pela Justiça Militar, não pela Justiça Comum.  

Só para vocês terem uma ideia, a gente era julgada pela Lei de Segurança Nacional. O 

Estado de Exceção, ele também tem um código especial de exceção, para julgar as pessoas. Porque 

existia o Código Penal brasileiro, mas a gente não cabia ali, porque nós cometíamos os chamados 

crimes políticos, pois nós éramos contra a ditadura.  

Eu acho importante, também, dizer isso, porque a nossa militância se deu numa luta política. 

Mesmo quando nós pegamos em armas, para lutar contra a ditadura, fazia parte da luta política. 

Porque se você não pode falar com as pessoas, se você não pode dialogar, se você não pode 

denunciar os desmandos dos ditadores, você tem o dever, eu diria, de pegar em armas e lutar contra 

esse Estado de Exceção. E foi isso que nós fizemos. 

Então, nós fizemos tudo dentro da luta política, que teve vários processos e manifestações. E 

eu, particularmente, eu e meu marido, nós fazíamos a imprensa clandestina. A gente fazia o jornal 

“A Classe Operária” e outras publicações do partido, do Partido Comunista.     

 Só para voltar um pouquinho, nós fomos enquadrados, no dia em que a gente perdeu a 

incomunicabilidade, ou eles suspenderam a nossa incomunicabilidade, eles nos colocaram em 
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artigos da Lei de Segurança Nacional. A Lei de Segurança Nacional, que eu acho que, quando fala 

de Estado de Exceção, vocês têm que estudar essa lei, para entender um pouco.  

O Estado declarou guerra a quem não aceitasse a ditadura. Foi mais ou menos isso. Tanto é 

que ela não atinge só os militantes da Esquerda que estão em luta armada, ou estão em uma luta 

política cotidiana, contra a ditadura. Ela vai atingir todos os meios de comunicação, por meio da 

censura, as escolas vão ter que adotar um conteúdo adequado à ditadura, para tornar um povo 

submisso, os partidos políticos não vão poder existir, só vai existir um e dois. Um, a favor da 

ditadura, e, o outro, também. É, é assim que funciona a ditadura. 

Até, a gente falava assim: “A Arena, é do sim. E o outro, é do sim, senhor”. Que era o MDB. 

Então, era isso. Os sindicatos controlados. Não podia ter movimentos sociais. Esses movimentos 

sociais que a gente vê não podia ter.   

Então, nós fomos prestar depoimento junto à Justiça Militar, que funcionava ali na 

Brigadeiro Luís Antônio, ali tem um prédio que, agora, foi recuperado, está sendo recuperado, pela 

OAB, para ser um centro de memória, de direitos humanos, alguma coisa assim. As, no momento... 

É o “Memória, Verdade e Justiça”. Mas ali foi, então, o lugar onde a gente deu o depoimento, e, ali, 

nós denunciamos. E não foi fácil denunciar, não. Teve muitos militantes que denunciaram, não foi 

só a família Teles que denunciou. Isso é importante. 

A gente... E é interessante, hoje eu vejo que, na época, a gente discutia até com a gente 

mesmo, com a advogada que nós tínhamos, vale a pena denunciar, ou não? Se você denunciar, você 

vai ter uma condenação mais pesada. Se você não denunciar, pode ser até, que você seja livre, 

depois do depoimento. Então existia essa, digamos assim, essa dúvida: denuncia ou não denuncia? 

E nós achamos assim: “Nós temos que denunciar”. Porque, ainda que a imprensa não vá divulgar o 

que nós denunciamos, e o povo brasileiro não vá tomar conhecimento do que nós denunciamos, 

nem a imprensa internacional, mas, pelo menos, fica registrado. Quem sabe, um dia, isso vira 

história. 

Um dia, vão encontrar estudantes, como vocês, estudando Estado de Exceção, vão lá, nos 

anais do Superior Tribunal Militar, que é o STM, e vão achar depoimentos de pessoas que 

denunciaram a tortura, naquela época. 

É até interessante, que tinha um ministro do Superior Tribunal Militar, que ele fala, o 

Rodrigo, acho que é Rodrigo Mangabeira, gente, Rodrigo Otávio, como é que é o nome dele, não 

estou lembrando agora. Ele pede para serem apuradas, as denúncias que eu fiz, e o César. É Rodrigo 

Octávio Jordão Ramos. Esse aí é interessante, ele é voto vencido, mas ele pede, ele fala assim: 

“Essa mulher denuncia, esse homem denuncia, mais denunciam outras mortes”, que, no meu 

processo foi denunciado, também, o assassinato do Alexandre Vannuchi, que foi preso num outro 
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momento. Então, ele pede para serem apuradas as torturas, e esse assassinato. Ele foi voto vencido, 

isso fechou, e acabou. 

Só que, além de eu ter passado por isso, e toda minha família, e a gente fala, “Passou por 

isso, mas isso não passa”, isso fica, não adianta. Tortura... Você vê assassinato, você vê seus filhos 

sequestrados, isso não passa nunca. A gente convive com isso, com essa dor, digamos, faz parte da 

nossa... dessa composição, dessa pessoa que vocês estão vendo, aqui. Não tem como você falar, 

“Olha, isso aqui foi passado, isso aqui, agora, é presente, agora é futuro”. Não é assim que é a 

dinâmica da vida.   

Então, eu perdi muitos companheiros e companheiras, que minha Organização era da luta 

armada, fez a Guerrilha do Araguaia, e, tão logo nós saímos da cadeia, nós ficamos vinculados a 

essa luta, em busca das informações sobre mortos e desaparecidos políticos. É isso que nos moveu o 

tempo todo. 

Então, nós temos várias lutas. Vocês estão com uma sentença, aí, que a sentença do 

Araguaia, que eu acho importantíssimo, também, quem está estudando o Estado de Exceção, tem 

que estudar essa sentença. São 128 páginas que, felizmente, a Comissão Estadual da Verdade, aqui 

de São Paulo, é que publicou, essa é uma publicação da Comissão Estadual da Verdade Rubens 

Paiva, aqui da Assembleia. E essa, também, foi uma luta nossa.  

Mas eu não vou falar dessa, eu vou falar da nossa, aqui, da família Teles, mais 

especificamente. Nós sempre tivemos... Nós achamos que por obrigação, porque não é bom você 

entrar com um processo, vocês vão trabalhar com processo, vocês vão viver disso, vocês vão ser 

profissionais disso. Mas a gente não busca a Justiça, até porque, nós não temos nem por que 

acreditar na Justiça, pois nós já sofremos tantas injustiças da própria Justiça.             

 Mas nós queríamos, nós queríamos construir uma Justiça verdadeira. E nós achávamos que 

devíamos processar, de alguma forma, o que era então major, Carlos Alberto Brilhante Ustra. 

Porque ele é quem coordena isso no período mais duro, ele está lá, comandando todo esse processo 

de extermínio, de tortura, de enlouquecimento de pessoas, de destruição da alma das pessoas, que as 

pessoas passavam ali e ficavam, muito, mal. Depois, pra recuperar, se é que se recuperaram, não é. 

Eu olho, assim, pra mim, pro Ivan, pro Adriano, será que nós recuperamos? Não sei. Mas, enfim, 

nós estamos aqui.  

Então, a gente sempre pensou em fazer uma ação. Só que a gente não conseguia. Aqui no 

Brasil, existiu, em 1979 teve uma Lei da Anistia. Essa Lei da Anistia, no meu modo de ver, ela 

anistiou a nós, militantes políticos, e, mesmo assim, não foram todos. Foram os militantes políticos 

da resistência, da luta contra a ditadura, que não tinham pegado em armas. Tanto é que eu era da 

imprensa, minha irmã era da guerrilha, eu fui anistiada, e a minha irmã, não. Em 1979.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



11 
 

 
 

Foi importante a anistia? Foi fundamental, não só pra mobilizar a sociedade brasileira, 

esclarecer pra sociedade brasileira que nós estávamos vivendo numa ditadura, o absurdo que tudo 

aquilo era, e, também, liberar uma grande parte de pessoas perseguidas, exiladas e presas. Ela foi 

parcial, mas ela atingiu uma grande parte, desse segmento, perseguido pela ditadura.           

Aí, o que os advogados, o que a sociedade brasileira entendia. Que os torturadores também 

tinham sido anistiados. Então, a gente não podia entrar com ação. E nós ficamos assim, sem saber o 

que fazer. Mas nós tínhamos, lá, a denúncia feita na Justiça Militar, no tempo que aconteceu o fato, 

que foram seis meses depois do fato, nós fomos lá. E, depois, nós tivemos várias denúncias, nós 

nunca deixamos de denunciar.    

Aí, então, meus filhos cresceram, cresceram nesse clima, sempre ameaçados, perseguidos e 

amedrontados, mas cresceram, viraram adultos, estudaram. E, minha filha, foi a pessoa muito 

importante nessa ação. Ela estudou história, ela é historiadora, e ela procurou, então, um advogado 

muito famoso, porque quem é que toparia entrar com uma ação dessas. Porque advogado tem essa 

mania, também, ninguém gosta de entrar pra perder. E, nesse caso, a ação ia perder, a tendência é 

você perder. Nessa briga, no campo da Justiça, a gente perdeu muitas vezes, ou então ficou muito 

morosa, a coisa, fica lá parado aquele processo. Então, nós procuramos o Dr. Fábio Konder 

Comparato, e ele topou, ele topou.  

Ele topou e pensou. Ele pensou, pensou e pensou, pegou toda aquela documentação, que a 

gente já tinha denunciado, nos vários momentos da nossa história. E ele pensou, “Ação criminal, eu 

vou perder, porque eles vão alegar que a anistia anistiou os torturadores”. Isso eu estou falando do 

ano 2000, do começo do século XXI, vamos dizer assim, estou falando do começo do século XXI. 

Aí, então, nós vamos entrar com uma ação declaratória, nós vamos exigir do Estado uma declaração 

de que o coronel, que aí ele virou coronel, Carlos Alberto Brilhante Ustra é torturador.  

Essa ação, ela entra em 2005. A primeira vez que nós ganhamos essa ação, foi em 2008, 

aqui no Fórum João Mendes, na Vara Cível, acho que é 23ª Vara, e eu acho que nós ganhamos no 

dia 8 de outubro de 2008. Depois, ele entra com recurso no Tribunal de Justiça, e tem o julgamento 

no dia 12 de agosto de 2012. Mais ou menos assim, olha os anos...  

Isso aqui é uma ação fácil, é uma ação declaratória, não estamos pedindo dinheiro, não é 

indenizatória. Não é indenizatória, percebe? Não é criminal, não é indenizatória, não estou pedindo 

dinheiro, não estou pedindo nada, que só declare que esse homem é torturador, só isso. Olha só, 

2005, 2008, 2012. Ele entrou com recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, entrou 

tão logo ele perdeu aqui, na TJ, entrou.  
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E, hoje, está sendo julgado esse recurso especial, que não sabemos o que vai dar. Mas eu não 

tenho os detalhes, o número, aquela coisa e tal, mas isso eu acho que o Renan tem, o Renan pegou 

ontem, nós pegamos, não é, mas eu não lembro, não.  

Mas eu acho legal vocês pegarem, porque quem está discutindo Estado de Exceção, tem que 

discutir isso que o Renan está colocando, Justiça de Transição, e a nossa Justiça de Transição tem 

sido feita graças aos familiares de mortos e desaparecidos políticos. Porque essa sentença, aí, não 

foi o Estado brasileiro... O Estado brasileiro fez tudo, sabotou contra essa sentença, e pediu, até, o 

arquivamento desse processo, quando estava na Corte Interamericana de Direitos Humanos da 

OEA. O Estado brasileiro... Isso não veio de presente, para nós.  

E essa ação, da família Teles, extrapola; o benefício que ela pode trazer, os efeitos dessa 

ação extrapola a família Teles. Até porque, a família Teles não tem mais jeito, eu acho que não tem 

mais conserto, mas pelo menos, quem sabe, se no Brasil, nós, ainda, podemos construir uma 

democracia verdadeira. Que é esse o objetivo, que a Justiça possa fazer justiça, entendeu, então, é 

isto que nós queremos, e que nós pensamos. 

Porque, nossa gente, daqui a pouco, do jeito que demora, eu sei lá o que esse TJ... Vamos 

ver o que ele vai falar, não sei se daqui a quatro anos eu estou aqui, de novo, falando com vocês, 

mais quatro anos falando dessa ação...  

Nós temos visto que, por causa dessa sentença do Araguaia, o Ministério Público Federal 

tem conseguido transformar toda essa argumentação que está aí na sentença; eles conseguiram 

construir, de acordo com os tratados internacionais de direitos humanos, o desaparecimento forçado 

como um crime continuado, como um crime permanente. Enquanto não se descobre o corpo, 

enquanto não se dê a verdade sobre os todos os fatos que aconteceram com aquela pessoa, é um 

crime permanente.  

Então, o Ministério Público tem entrado com algumas ações, já na área criminal, para apurar 

esses casos, que o impulso foi dado por essa sentença. Aliás, essa sentença é a mãe das Comissões 

da Verdade. Jamais teria Comissão da Verdade, no Brasil, se não houvesse essa sentença. E essa 

sentença é fruto, inclusive, de muitas famílias que já morreram, como as mães, os pais, desses 

guerrilheiros, aí. Porque esses guerrilheiros, hoje, estariam na minha idade, quase 70 anos, a maioria 

deles. E as mães já morreram; as mães e os pais. 

O que a gente espera, é que os efeitos da sentença, e dessas conquistas jurídicas que a gente 

tem, e que são muito poucas, que eles se estendam pra toda sociedade, é isso que eu quero dizer. E 

pensar que, por mais que vocês estudem, por melhores profissionais que vocês sejam nisso, eu estou 

falando da minha experiência própria, vocês, jamais, vão ter êxito, se não tiver uma sociedade 
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organizada pra furar esses bloqueios. A sociedade tem que estar organizada. Não desprezem a 

opinião dos movimentos.  

E muito obrigada. Desculpa gente, acho que eu falei demais. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ai, que dor. Vamos lá. 

Então, Amelinha se referiu a dois documentos. Essa capinha preta e branca, é a sentença da 

Corte, é a decisão que a Amelinha falou, essa apostila é a sentença da Corte, é a íntegra, 

condenando o Estado brasileiro, e que foi o fato gerador... Vocês deram uma para o professor, 

também? O professor até me confidenciou, aqui, Amelinha, Ivan, Renan, que ele gostaria de fazer 

uma audiência lá na faculdade, lá na universidade, uma mais geral, mais ampla. 

 

 

O SR. – Vocês ajudam a organizar? 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Sim. 

 

 

O SR. – Nós ajudamos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Legal. E a outra, esse aí, é sobre o que 

o Ivan vai falar agora, o Bagulhão.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – O Bagulhão, vocês vão saber o que é. 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem nada de pejorativo, o Ivan vai 

traduzir pra vocês. Beijinhos, tchau. (Risos.) Ivan, com a palavra. (Risos.) Estou meio atrapalhado, 

hoje. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Bom, pra gente falar em Estado de Exceção, ditadura, 

principalmente pra quem pretende falar em Direito, como vocês, eu acho que a gente tem que ter 

clareza de algumas coisas. 

A primeira delas é aquela figura geral, do que é o Estado? O Estado, por definição, é um 

instrumento de organização, não sei que, e tal, mas, na realidade, é um instrumento de dominação 

de uma classe sobre outra. Então, você tem um Estado que se conforma, ele se constrói todinho, 

para um fim específico. O Estado brasileiro é o mesmo, que vem desde a proclamação da 

República, e tem a mesma cara, é República, etc., e tal. 

Com ditadura, e sem ditadura, ele é o mesmo Estado. A única diferença que a gente tem, é o 

que é feito com esse Estado. Por que houve uma ditadura? A ditadura, ela é a parte mais 

exacerbada, mais radicalizada, dessa visão de Estado. Se o Estado brasileiro é capitalista, ele tem 

todas as suas regras, suas construções, para manter a exploração de uma classe sobre outra, na 

ditadura esse Estado ganha uma cara nova, que é a falta, total, de civilidade no trato com a classe 

dominada. Até o momento do Golpe, você tem esse Estado a serviço dessa dominação, mas tem 

regras, minimamente, de preservação dos direitos do cidadão, o cidadão pobre, cidadão de classe 

média. Cidadão rico não precisa de proteção, porque ele é que faz esse Estado funcionar. 

Com a ditadura você tem uma nova situação, que é a situação de fazer o arrocho salarial, 

tirar direitos, pra que ninguém proteste contra esse arrocho, fazer a Repressão, e fazer, 

principalmente, a obediência pelo terrorismo de Estado, que é uma figura muito importante, que o 

Renan pode falar um pouco mais. 

Mas o Estado é o mesmo. A gente fala, na ditadura, como se fosse um não- 

Estado normal. É o mesmo Estado, que, ao darem o Golpe, em 1964, está escrito na declaração que 

inaugura essa ditadura, que é chamado de Ato Institucional n° 1, não existia esse número, mas esse 

ato inicial está escrito no 1° Parágrafo: “A revolução...” Como eles chamam o Golpe; o Golpe é o 

assalto ao poder. Está escrito lá: “A revolução legitima-se em si mesma”. Ou seja, pouco, estavam 

se lixando pra Constituição, e para as leis vigentes. 

Mas eles, rapidamente, fazem esse Estado ganhar a cara deles. Eles se legitimam pelo 

reconhecimento, um ou dois dias depois, pelo Governo dos Estados Unidos, e vários outros 

governos que apoiavam a ditadura que se implantava, ganham legitimidade e começam a criar um 

Estado de Direito ditatorial. Não é um não-Estado, não é um Estado ilegal, é um Estado que dá 

legalidade a ele mesmo, legitima-se em si mesmo. 

Então, essa ideia de Estado de Direito da ditadura, ele vai ter em 1967, três anos depois, uma 

nova cara, que é a Constituição que eles criam. E criam leis, etc. e tal. Em 1968, um ano depois 
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dessa Constituição outorgada de 1967, há uma nova investida, que é o chamado Ato Institucional n° 

5.  

O um é aquele que eu falei; o dois é o que faz a destruição dos partidos que existiam, e que 

eram 14, passaram a ter dois, só, que era o partido da ditadura, que era o do “sim”, e o partido da 

obediência por medo, que era o “sim, senhor”, que era o MDB. Depois, tem o Ato Institucional n° 

3, o n° 4. 

E, no n° 5, é quando o Estado brasileiro faz o que pode ser chamado declaração de guerra ao 

seu próprio povo. Porque o que regia todo aquele Estado que a ditadura inaugurou, era a chamada 

Doutrina de Segurança Nacional, que é: o Estado tem como inimigo, seu próprio povo. As Forças 

Armadas têm a tarefa de reprimir esse seu povo, fazendo com que a obediência seja total e 

incontestada. 

Esse momento, do Ato Institucional n° 5, é quando eles fazem o que eu estou dizendo, que é 

uma declaração de guerra, fazem com que os inimigos, os opositores, sejam processados pela Lei de 

Segurança Nacional. Mas não é só por uma lei, é por tribunais de guerra. O Brasil, eu acho que é o 

único país, no mundo, que fez isso, que faz com que os opositores sejam julgados por tribunais de 

guerra. 

O que a Amelinha falou, do prédio da Brigadeiro Luís Antônio, era a auditoria de guerra, a 

Auditoria Militar, tinha três auditorias, lá, a auditoria do exército, a auditoria da marinha e a 

auditoria da aeronáutica. Essas auditorias de guerra eram tribunais de guerra, composto por um juiz 

togado, e um corpo de militares que julgavam, julgavam civis.       

Nunca houve uma declaração de que o Brasil estivesse em estado de beligerância, estado de 

guerra, mas quem era julgado, era julgado pela Justiça Militar. Com um pequeno agravante: nós, 

que pegamos em armas, poderíamos ser colocados na condição de uma força beligerante, uma força 

de guerra. Mas quem foi julgado lá, não eram só nós. Eram pessoas que faziam greve, eram pessoas 

que contestavam no Parlamento, eram jornalistas que escreviam matérias que furavam a Censura, 

ou eram cidadãos que protestaram, com seu direito legítimo, mas, aí, já não legal, porque a ditadura 

proibia, de manifestação. 

Então, a Justiça Militar é uma Justiça de guerra ao seu próprio povo, e o Brasil é o que faz 

isso. E essa declaração de guerra cria, coisa que pouca gente sabe, na Lei de Segurança Nacional, a 

pena de morte no Brasil. Pouca gente sabe que houve pena de morte, no Brasil. Pouca gente sabe 

que houve prisão perpétua, também.  

Pouca gente sabe que, o fato de você pertencer a uma organização não reconhecida pelo 

Governo, não é uma organização de oposição armada, uma organização não reconhecida pelo 

Governo, era incurso no Artigo 14 da Lei de Segurança Nacional. Pertencer a uma organização não 
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reconhecida pelo Governo, pena de seis meses a dois anos de prisão. Se for mantenedor, 

incentivador ou reincidente, pena de dois a cinco anos de prisão. Eu não estou falando da minha 

Organização, que era clandestina. Eu estou falando de qualquer organização, a “Organização das 

Bordadeiras de Ibitinga”, poderia, se não fosse reconhecida, poderia ser processada pela Lei de 

Segurança Nacional. 

Como tinha candidato a vereador, que fazia pronunciamento na televisão, se candidatando, 

era processado pela Lei de Segurança Nacional. Estudantes, que pertenciam a um centro acadêmico 

que não era reconhecido pela ditadura, eram processados, também. 

Então, você tem um Estado que tem uma legislação, e ele tem uma legislação absolutamente 

ditatorial, que o inimigo é o próprio povo, que é para não levantar a cabeça. E essa ideia, do Estado 

a serviço de própria ditadura, a gente tem algumas coisas interessantes. 

Esse Ato Institucional n° 5, que faz o que eu estou chamando, essa declaração de guerra ao 

próprio povo, tem algumas coisas muito curiosas. Juristas dos dias de hoje, que, no passado, 

escreveram defendendo o Ato Institucional n° 5. 

Quando nós estávamos fazendo o levantamento dos atos institucionais, para a Comissão da 

Verdade, eu pedi para o Renan fazer um levantamento de tudo que compunha o Ato Institucional n° 

5, porque se tinha o ato institucional, e tinham os atos complementares ao ato institucional. E o 

Renan me chama: “Ivan, vem ver uma coisa”. Eu vou ver o que é, e era um artigo, publicado por 

um jurista que fazia parte do Supremo Tribunal Federal, até recentemente, defendendo que o Ato 

Institucional n° 5 era superior à própria Constituição, porque ele dava o tom da revolução redentora, 

de 1964, como o cara chama.  

E o cara que escreveu isso se chama Carlos Ayres Britto, que fazia parte do Supremo 

Tribunal Federal, até recentemente. É um cara que escreve defendendo que a Constituição não era a 

lei maior, não era a Carta Magna do país. A Carta Magna do país tinha uma lei acima dela, que era 

o que dava o ideológico, ao emergencial, para fortalecer a revolução. 

 

O SR. – É a de 1967, ou seja, superior à própria Constituição positivada pelos militares? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De 1967, reformada em 1969, já.  

 

O SR. – (ininteligível) 
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O SR. IVAN SEIXAS – É um pouco pior. É um pouco pior. E o Carlos Ayres Britto, 

posando de democrata, que a gente vê, aí, ele é o cara que escreve essa aberração, que é um 

contrassenso jurídico, que a Constituição é a Carta Magna, mas não tanto assim, porque tem alguma 

coisa superior que é o ideológico. Aquela letra, que ninguém sabe definir o que é, porque não tem 

amparo legal, que é um decreto da ditadura para ela mesma, que normatiza, segundo ele, está escrito 

isso, normatiza a própria Constituição. 

Então, você vê o seguinte, a legalidade, ela é contestada por eles mesmos, não precisa de 

ajuda. E esse tribunal que eles impõem que é o tribunal de guerra, que é a Justiça Militar, se baseia 

nesse tipo de aberração. E, não adianta reclamar, porque nós somos considerados criminosos por 

um crime que não era crime, antes, por opor à ditadura.    

Em 1964, é a coisa mais interessante, é que, em 1964, quando há o Golpe, as pessoas eram a 

favor da democracia, eram a favor de um Governo eleito, etc. e tal. Quando há o Golpe, os militares 

criam um negócio chamado IPM, Inquérito Policial Militar, que dentro dos quartéis, exército, 

marinha e aeronáutica, faziam o inquérito e chamavam as pessoas, convocavam as pessoas a depor. 

O que eles queriam saber da pessoa? “Você confirma que era a favor da democracia, até 

agora?” É isso que faziam. É um absurdo, mas é isso. E as pessoas intimadas iam depor, e iam 

voluntariamente, porque estavam convocadas. Quando chegavam lá, é uma coisa que parece 

inexplicável, pela versão deles, dava uma vontade louca da pessoa se matar, e elas pulam do 

terceiro andar. É óbvio que foi jogado, depois de uma sessão de tortura muito forte.  

A ditadura mostra, desde o primeiro momento, que não veio pra brincar. No primeiro dia do 

Golpe, as manifestações de rua, inclusive manifestações de rua em Recife, que estavam indo salvar 

o Miguel Arraes, que estava cercado dentro do Palácio, tentando tirar o Miguel Arraes de lá, é 

reprimida a tiros de fuzil, e matam dois estudantes, que eram também, operários, que são 

assassinados ali. 

No dia 3 de abril o subcomandante da Base Aérea de Canoas, no Rio Grande do Sul, coronel 

Alfeu de Alcântara Monteiro, se nega a entregar a base para os golpistas, dizendo “Eu sou leal ao 

presidente constitucionalmente eleito, João Goulart”, há um bate-boca e ele é morto, com 16 tiros, 

pelas costas. 

Então, assim, “não viemos para brincar, nós viemos pra ser respeitados”. Nos três primeiros 

meses da ditadura, que é abril, maio e junho, morrem vinte e tantas pessoas. Ou porque são mortos 

em tortura, e a versão é que pulam do terceiro andar do prédio, ou morreram em fuzilamento na rua, 

por manifestação, ou porque foram mortos depondo, e se enforcam etc. e tal. São 23 pessoas, se não 

me engano, em três meses. 
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É um recado muito claro, “nós não viemos pra brincar, nós viemos para ser obedecidos”. 

Uma grande operação militar que tem um amparo, vamos dizer assim, legal, porque a mídia apoia. 

A imprensa estava a serviço do Golpe, a imprensa criou o clima pra dar o Golpe, a imprensa criou o 

clima pra legitimar aquilo lá. Eu não estou falando de “Rede Globo”, porque ela não existia naquele 

momento.  

O jornal “O Globo”, que era o que existia, não tinha nem uma rádio, era um jornal. E era o 

quarto jornal de importância, no Rio de Janeiro, que era primeiro, a “Última Hora”, segundo, 

“Jornal do Brasil”, terceiro “O Correio da Manhã”, e o quarto que era o jornal “O Globo”. Mas 

criam um clima favorável, e depois, obviamente, são premiados com uma rede de televisão, que foi 

a Rede Globo, que foi formada.   

Mas é, também, a Igreja Católica que tem um papel fundamental, que faz o clima de histeria 

anticomunista. Porque os comunistas, não é Amelinha, os comunistas comiam criancinhas, iam 

tomar as casas das pessoas, os comunistas iam destruir o país.  

E eles, se antecipando a essa coisa, supostamente monstruosa, que os comunistas iam fazer, 

se adiantam e fazem uma ditadura que faz tudo que eles diziam que os comunistas iam fazer. 

Agora, a acusação que existia contra os comunistas e contra o governo João Goulart, que era 

um governo reformista, era um governo que não era revolucionário, João Goulart era um 

latifundiário, empresário, não tinha nenhum interesse em socialismo, pelo contrário, ele tinha 

interesse em dar dignidade, mínima, à população. Esse presidente, é uma pessoa que tem a 

clarividência de dizer que o povo tinha direitos. É só isso. E dar, minimamente, esses direitos para a 

população, que são as Reformas de Base, que era a reforma agrária, reforma urbana, reforma 

educacional, reforma fiscal, e a lei de remessa de lucros. 

Essas reformas são absurdas, para aqueles que queriam assaltar o Estado, e fazer um Estado 

a serviço de outros interesses. Quais eram esses interesses? Eram interesses dos Estados Unidos, por 

causa de lei de remessa de lucros, eram interesses dos empresários brasileiros, atrelados a esse 

projeto, que queriam arrocho salarial, etc. e tal, para tirar direitos do trabalhador reivindicar. 

Não por acaso, como a Amelinha falou, a primeira ação que eles fazem, depois de assaltar o 

poder, é ocupar os sindicatos e tirar direitos da diretoria, porque as diretorias fugiram, foram 

perseguidas, algumas presas. E colocaram lá, ou trabalhadores a serviço deles, que eram chamados 

pelegos, ou advogados desses sindicatos, ou até houve, em alguns casos, militares ocupando o cargo 

de direção, para reorganizar o sindicato. Porque tinham esse projeto de calar as reivindicações. 

Esse momento é muito importante, porque você vê o seguinte: tudo que foi feito tinha um 

amparo legal? Não, não tinha nenhum. Eles mesmos dizem “se legitima em si mesma”. Só que, 

rapidamente, eles constroem uma aparência de legalidade, e fazem funcionar o Estado brasileiro. 
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Hoje, para nós, é muito difícil falar sobre a ilegalidade da ditadura, porque a Justiça 

funcionou. Mas o STF teve, acho que cinco ministros que foram cassados, porque eram democratas 

demais, então foram cassados, nos primeiros meses da ditadura. Outros foram convidados a se 

aposentar. A composição do STF é mudada, se não me engano, eram 17, passaram a ser 11, pra ter 

um controle mais fácil. E, assim vai, em toda estrutura judiciária, os juízes vão sendo domesticados, 

porque eles passaram a ter medo. Então, você tem um Judiciário que colabora, mas ele funciona.  

 Você tem o Executivo, aparentemente, funcionando com rodízio eleitoral, a cada quatro 

anos mudava o ditador, mas só poderia ser ditador, vamos chamar de presidente, se fosse general de 

exército. Não era nem general de brigada, general de exército. E do exército, não da marinha, nem 

da aeronáutica, porque era a força maior.  

Primeiro apresentavam o nome para o Estado Maior das Forças Armadas, que passava a ser 

aceito, e, aí, formalizavam no Congresso Nacional, numa votação indireta, assustada, medrosa, 

porque não podia contestar, e era eleito. Então, aparentemente, o Executivo funcionava, também. 

E o Legislativo? O Legislativo fazia de conta que funcionava, porque muitos foram 

cassados, muitos foram presos, muitos foram perseguidos, e tinham que aceitar aquela lógica 

ditatorial.  

E a imprensa estava totalmente livre. Totalmente livre, não, era colaborativa, ela era 

participante, ela era parte da ditadura.   

Então, aos olhos de quem estava fora do país, era muito difícil de entender como é que era 

uma ditadura, se o Judiciário funcionava, o Executivo funcionava, se o Legislativo funcionava, e se 

a imprensa era livre. A imprensa que era livre não era imprensa, era parte daquele Estado. E tudo 

legitimava, tudo legitimava, o Estado chamado de Exceção, que era um Estado ditatorial, sem 

nenhuma dúvida. Com o tempo, a imprensa ganha uma nova cara, com uma imprensa chamada 

alternativa, que passa a ter uma participação pequena, mas muito importante, para resistir à 

ditadura.  

E as formas de resistência à ditadura, que nós empregamos, foram todas. Oposição em 

sindicatos, dentro do próprio MDB, faziam nas igrejas, e, também, a nossa forma, que era mais 

extensiva, mais desafiadora, que era a forma armada de oposição.  

Que se você olhar do ponto de vista legal da ditadura, era ilegal. Se você olhar do ponto de 

vista da legislação internacional, começa pela Declaração de Independência dos Estados Unidos, 

que está escrito na Declaração de Independência dos Estados Unidos, “Os povos têm direito a se 

insurgir contra a tirania e governos ditatoriais”. 
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Está escrito lá. Está escrito em São Tomás de Aquino, está escrito na Declaração Universal 

de Direitos Humanos, que foi escrita pela Eleanor Roosevelt, que era mulher do presidente 

Roosevelt, dizendo a mesma coisa. 

Então, o que nós fizemos foi resistir à ditadura, na medida do nosso possível, que era através 

da luta armada. Aos olhos da ditadura, pertencer a uma Organização de luta armada, ou pertencer a 

um centro acadêmico, ou a uma oposição sindical, era a mesmíssima coisa, porque era tudo que 

resistisse à ditadura. 

Então, é muito importante vocês entenderem uma coisa: estudar Direito do ponto de vista 

formal, quadradinho, você vai dizer que nós éramos criminosos, porque a lei dizia que nós não 

podíamos nos organizar. Não podia o Chico Buarque, escrever uma música com o nome de Chico 

Buarque, ele tinha que usar um pseudônimo, porque ele estava contrariando a legislação que dizia 

que não podia fazer oposição. 

Então, não pensem o Estado como uma coisa pronta e acabada, contestem essa ideia, e 

entendam, historicamente, o que foi essa ditadura. O que é o Estado, inclusive, hoje, que a gente 

tem a Polícia Militar, que foi criada durante a ditadura, lá em 1970, por um decreto. Criaram a 

Inspetoria Geral das Polícias Militares, que é um general que comanda; esse general, até hoje tem 

um general que comanda as polícias militares, e o comandante da PM de São Paulo, ou de qualquer 

outro Estado, só é nomeado se submetido, seu nome, ao Estado Maior do Exército. Até hoje. 

Porque, na época, o pacto federativo, União, Estado e Município, foi absolutamente 

violentado, quebrado e violentado. Mas mantém, hoje. Ainda hoje, o governador, para nomear o 

comandante da PM, submete ao Estado Maior do Exército. E, portanto, a P2 se reporta ao S2, o 

serviço secreto da PM se reporta ao serviço secreto do exército, que é uma quebra do pacto 

federativo, muito violenta, muito agressiva. 

Então, essa ideia de vocês estudarem Estado de Exceção, o que a gente está falando aqui, é, 

basicamente, vocês pensarem no que pode ser compreendido do ponto de vista histórico. Não 

tentem ver pela lei, simplesmente, porque vocês não vão entender o que foi a ditadura. 

A ditadura tem, até, uma aparência de legalidade, mas ela é ilegal por si só. Se fosse feito o 

julgamento inteiro da ditadura, todos os atos, todos os atos, a partir de 31 de março de 1964, seriam 

considerados nulos, porque não eram atos baseados na Constituição.        

E essa ideia, que o Adriano me pediu para falar, sobre o Bagulhão. O Bagulhão era um 

código que a gente usava, na prisão, de um documento que foi elaborado durante anos. Eu participei 

da primeira parte, depois eu fui preso isolado do resto dos presos políticos, eu não participei do 

final. Era um nome-código para falar sobre a grande denúncia que se ia fazer, que sai em 1975. E aí, 
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sai como documento dos presos políticos, para o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 

que recebe. E ele cobra do Governo Federal, mas também ele divulga para o exterior, e tudo mais. 

Nós encontramos um documento do SNI, que eles analisam o documento, e que eles dão a 

ficha do presidente da OAB, o Caio Mário, como sendo um elemento subversivo que tem apoio da 

Anistia Internacional, que é uma organização aliada dos terroristas, que tem apoio de setores da 

Igreja Católica que são aliados dos terroristas. Então assim, todo mundo é inimigo deles.     

E esse documento é historicamente muito importante, porque não é uma coisa de “ouvi 

dizer”, são as pessoas falando do que elas passaram, dizendo nomes, locais, métodos, na época. Não 

é depois, é na época, isso daí. Então, depois que vocês lerem todo o documento, para entender como 

é que funcionava. Tem, inclusive, uma parte que diz respeito a vocês, que são as violências judiciais 

cometidas.   

Tem uma companheira, Walquíria, a Walquíria, na época das passeatas, como estudante, ela 

fez uma... Junto com outro companheiro, pegou um macaco e vestiu com uma farda de militar. 

Dois; né? Dois macacos. Sedaram os macacos, vestiram a roupa, e foram pra passeata. E quando 

chegaram lá, porque na época se dizia que os militares eram gorilas... 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não foi passeata, não. Foi no Sete de Setembro, desfile do 

Sete de Setembro, que era ali na Tiradentes. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ah, foi no Sete de Setembro, desfile do Sete de Setembro. E aí, 

pegaram e soltaram os macacos. E aí, ficam os milicos correndo atrás dos macacos, sobe, desce, não 

sei mais o quê, e tal. (Risos.) Quando descobriram quem foi que fez isso, e uma dessas pessoas era a 

Walquíria, alguns anos depois ela é presa, já como militante do PCdoB, ela é processada, e não 

tinha como botar uma condenação maior, a pena dela acaba, e ela não é solta como vingança por 

essa “brincadeira”, esse desafio. Ficou três anos presa, sem condenação. 

Agora, podia tudo. Podia tudo. Eu fiquei preso quase seis anos, sem ter sido, sequer, 

processado. Então, era isso. Vocês leiam, e vão ver o documento, como é importante, 

historicamente, e pelo calor dele, porque não é alguém que pesquisou, são as pessoas dando seu 

testemunho.  

 

O SR. – Você pode falar da questão da imprensa, que você estava dizendo, como foi a 

relação lá, com seu pai, sua mãe... 
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O SR. IVAN SEIXAS – A minha história, eu fui preso junto com meu pai, nós dois éramos 

militantes de uma organização clandestina de luta armada, eu tinha 16 anos, meu pai, 49 anos, 

fomos presos juntos, torturados juntos, e, no dia seguinte, eles me tiraram da sede do DOI-CODI, e 

me levaram pra simular um fuzilamento, pra me amedrontar, lá no Parque do Estado. 

Na volta, eu estou sendo levado de volta pra tortura, eles param para tomar café, eles, eu fico 

preso dentro do chiqueirinho do carro, algemado, e olho, na banca de jornal, a morte do meu pai 

anunciada, “Morre terrorista”, não sei o quê. Na hora, minha sensação foi, “Mataram, o próximo 

sou eu”.  

Quando eles chegam comigo no DOI-CODI, meu pai não estava morto, meu pai estava vivo, 

ainda, já tinham anunciado a morte dele. Eu vejo, ele está lá, na cadeira do dragão, a cabeça caída, e 

os caras torturando, dando choques, batendo, e ali, obviamente, que eu fiquei com a sensação, “Não 

mataram, mas vão matar, porque já anunciaram a morte dele”. E, também pensei, na hora, que eu 

seria o próximo.  

E esse processo, de anunciar a morte, é a coisa mais canalha possível, mais... Amelinha, por 

exemplo, os caras chegaram pra ela e mostraram a notícia da morte do Danielli, que é esse 

companheiro que foi preso junto com ela. Mostraram e disseram, “Olha, a gente anunciou a morte 

do seu amigo como tendo sido em tiroteio, nós fazemos o que queremos com a versão, você pode 

morrer assim, também”. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu falei “Isso é mentira”. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “Isso é mentira, ele morreu aqui”. Ele falou, “Isso nós sabemos, 

nós damos a versão que nós queremos”. 

O Bacuri, que era um companheiro chamado Eduardo Collen Leite, ele foi preso dia 23 de 

agosto de 1970, e foi torturado até o dia 5 de dezembro. Foram 109 dias de torturas ininterruptas. 

Por último, ele estava no quartel do Guarujá, o tiraram e mataram. 

Só que ele estava preso no DOPS, quando eles anunciaram que ele tinha fugido, porque ele 

tinha denunciado outro companheiro, que foi preso e morto, e que ele que teria... O cara não tinha 

nada a ver com essa história, da fuga dele. Todo mundo protesta pra não tirarem ele dali, pra não 

matar, e ele vai para o quartel.  

E, em 5 de dezembro, eles resolvem assassiná-lo, porque tinha havido o sequestro do 

embaixador suíço, que, certamente, pediriam o Bacuri, o Eduardo, e aí, ele tiram o Eduardo de lá e 

o executam. Então, eles publicam duas mentiras, uma mentira que ele fugiu, quando ele estava 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



23 
 

 
 

preso, todo mundo estava junto dele, no DOPS, e, depois, que ele teria trocado tiros, só que ele 

estava preso, também. 

Isso não é talvez. Aqui na Comissão da Verdade, nós ouvimos o depoimento de um soldado 

que estava lá, tomando guarda, e que conversava com o Bacuri, e viu quando ele foi retirado pra ser 

morto, lá no quartel.   

Então, a imprensa publicava, absolutamente, o que queria. E, obviamente, não tinha direito a 

defesa, não tinha direito a contestação, porque valia a versão oficial da ditadura.       

 

O SR. RENAN QUINALHA – Alguém gostaria de colocar alguma questão, alguma dúvida 

de algo que eles falaram, ou fazer alguma pergunta? 

Fala, só, o nome, porque está gravando. 

 

 

O SR. ANDERSON – Boa tarde a todos. Meu nome é Anderson. Primeiramente, agradecer 

a oportunidade de estar aqui, com vocês. É superinteressante ouvir pessoas que participaram, 

participaram assim, desculpa, que sofreram esses abusos, esses excessos, que como foi dito por eles 

mesmos ocorreram na época da ditadura. Eu agradeço todo mundo. 

O que eu queria colocar, aqui, é a questão da impunidade. Na verdade, a gente vê isso hoje, 

e, naquela época, ainda mais.  

Tem uma parte do seu texto, Renan, que você cita a impunidade dos autores, onde a Justiça, 

o nosso Estado, muitas vezes cria um ato constitucional, sempre arrumando uma saída para 

beneficiar algum dos torturadores, aquelas pessoas que perseguiam as pessoas que reivindicavam os 

seus direitos.  

Eu gostaria de ouvir de vocês, se vocês ainda verificam isso hoje, século XXI, não só na 

política do Estado de São Paulo, mas em todo território nacional. Obrigado. 

    

 

O SR. IVAN SEIXAS – Desculpe, eu queria fazer uma correçãozinha, vocês respondam aí, 

dentro do... Não eram “excessos”. Isso era política de Estado. É muito importante isso. Não existe 

aquela ideia de porões da ditadura. Era tudo feito abertamente.  

Então, nós éramos torturados, o que separava a sala de tortura do exterior, era um vitrô. A 

vizinhança ouvia as torturas todas, eram torturados junto conosco, portanto, ouvindo as torturas dia 

e noite, durante vários dias, meses, etc. e tal. 
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Então, só pra fazer essa correção, porque não é exceção e também não é porão da ditadura. 

Era uma política de Estado, mesmo, que é o que o Renan pode falar, sobre terrorismo de Estado. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Então, para abordar essa questão da impunidade, que é 

superimportante, Anderson, o Estado detém essa legitimidade. Primeiro esse monopólio da 

violência legítima, numa dessas definições clássicas de Estado, só que ele tem esse poder, também, 

que o Ivan estava dizendo, de criar essas versões, oficiais, para essas mortes. 

Então, é muito parecido... Se eu narrar pra você, em abstrato, dois casos. Então, eu vou falar, 

“Olha, um pai de família, engenheiro, branco, classe média, tem cinco filhos, ele está na casa dele, 

quando ele recebe agentes públicos da Força de Estado, que o sequestram, porque ele não tinha 

mandado de prisão. Ele era acusado de ser terrorista, ou subversivo, ele é levado para dependências 

do Estado, ali ele é torturado por três dias. Segundo o médico que presenciou, e depois relata, ele foi 

submetido a pau de arara, choques elétricos, afogamento. Depois, eles cortam os dedos dessa 

pessoa, para impedir a identificação, retiram a arcada dentária, ele é enterrado e desenterrado 

algumas vezes, para que não localizem o corpo, os restos mortais, e depois jogados no rio, ou no 

mar”. Isso é um caso. 

Agora, posso te descrever outro caso, de “Um pai de seis filhos, negro, classe baixa, que está 

voltando de uma pescaria, ele, também por forças do Estado, suspeito de ser bandido, ele é 

sequestrado, levado para uma unidade policial, ali ele é torturado durante 40 minutos, não resiste às 

torturas. A polícia alega que ele saiu andando da unidade policial, as câmeras que estavam, 

teoricamente, quebradas, depois, a investigação mostra que não estavam, e tinha um registro, ele 

não sai andando. Mostram que a viatura da unidade saiu por duas horas e meia, parou em três 

pontos, e, depois, se mostra que, de fato, tem 25 policiais envolvidos com esse crime”. 

E o corpo dos dois não existe, são desaparecidos. Se eu narrar pra você, parecem dois fatos 

que aconteceram no mesmo dia, tão próximo que é esse “modus operandi”, modo de atuar das 

Forças do Estado. Mas, na verdade, um desses casos é do Rubens Paiva, que o Adriano falou aqui 

no início, deputado que dá nome à Comissão, que foi desaparecido em 1971. O outro é do 

Amarildo, que faz um ano que aconteceu. E tem um espaço de 40 anos, entre esses dois casos.  

 Então, isso mostra como a impunidade desses agentes do passado, os responsáveis pelo 

assassinato do Rubens Paiva, e pelo desaparecimento, até hoje não foram responsabilizados, e essa 

impunidade do passado, é uma garantia para os agentes, hoje policiais, fazerem as mesmas práticas 

que aconteciam naquele momento. 
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E eles tinham esse benefício de, como o Ivan e a Amelinha colocaram, a ditadura brasileira 

foi muito legalizada, isso interessa pra gente, mais de perto. Se a gente for olhar o Direito brasileiro, 

muito do que a gente estuda na faculdade de Direito, vem da ditadura.  

O Código Tributário Nacional, no Direito Tributário, de quando é? De 1966. Que é o que 

regula a concentração e a distribuição da riqueza no Brasil. Vem da época da ditadura. Mas aí, você 

fala, “Ah, mas veio a Constituição”, a Constituição veio, mas a Constituição diz outra coisa. 

Lá na pesquisa que eu estava fazendo pro Ivan, a Constituição diz, no Artigo 142, que as 

Polícias Militares são forças auxiliares, e reservas, do exército. Isso é, exatamente, a expressão 

utilizada no Ato Complementar 40, de 1968, que é um ato complementar ao AI-5. Ou seja, 

vinculando a Polícia Militar ao exército, essa lógica militarizada, de combater um inimigo interno.  

Se você pegar a relação civil-militar, as Forças Armadas, ainda aparecem na Constituição de 1988, 

como guardiãs da democracia, no Artigo 144. Isso na Constituição Cidadã.  

O Estatuto do Estrangeiro, que agora está sendo discutido, que não dá direitos para os 

imigrantes, é de 1980, da época do Figueiredo. E, assim, a gente pode ver uma série de leis, de 

normas, que vieram desse período. A administração pública, no Direito Administrativo, é, 

praticamente, a estruturação do Estado que foi feita na ditadura do Vargas, e, depois, na ditadura 

militar.  

Então, tudo isso, pra gente interessa de perto, porque a Justiça foi um instrumento dessa 

Repressão, então, não é apesar da Justiça havia Repressão, a Justiça era parte importante. Eles eram 

interrogados e torturados no DOI-CODI, nos órgãos de dependências militares, e, depois, a prisão 

era oficializada no DOPS, nas delegacias civis, teoricamente, e levados pra Justiça Militar, para 

serem julgados, mas já estavam pagando pena há muito tempo, e, para além do estabelecido na lei. 

Isso, pra gente que é do Direito, é interessante para ver como ele foi manipulado, nesse 

momento, para criar essa aparência de legalidade, e, aí sim, eles utilizaram isso, os agentes públicos 

ligados aos militares, para consagrar uma impunidade para eles próprios. 

Assim, eles conseguem colocar uma redação ambígua, na Lei da Anistia, dizendo que estão 

anistiados os crimes políticos e conexos. E aí fica uma discussão, mas o que é esse, conexos? 

Conexos é o do agente público, que torturou o militante político que cometeu um crime político?  

O conexo, é como diz o Fábio Konder Comparato, esse professor que é advogado da 

Amelinha nesse caso, que foi advogado no Supremo, numa ação que discutia isso, o Comparato diz: 

“Crime conexo, no Direito Penal, é o cometido pelo mesmo agente, tem que ter uma identidade de 

finalidade”. Então, se o militante da luta armada assaltou um banco, para levantar dinheiro pra 

Organização, então isso é um crime comum, assalto a banco, mas conexo ao crime político. 
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Agora, o crime do torturador, que é pegar o choque elétrico, dar choque elétrico, agredir 

fisicamente, colocar no pau de arara, isso não tem identidade de finalidade com o crime político. E é 

outro agente que está praticando, então, você não pode colocar os dois crimes no mesmo nível. 

 Só que nosso Supremo disse que sim, esses crimes são conexos, e, aí, diz que anistia os 

próprios militares. Esse é o Supremo da democracia, não é o Supremo da ditadura.   

 

O SR. – Detalhe: a letra da lei, se não me engano, exclui, dentro daquela redação, 

determinadas práticas como sequestro, etc., coisa que os militares fizeram. Então, na verdade, a Lei 

da Anistia, da forma como é interpretada no Brasil, não respeita nem mesmo sua literalidade, é o 

que o professor Comparato... Isso é o Estado de Exceção. (Risos.) Mas, por favor. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria conversar com ele, com vocês, sobre essa 

questão da impunidade, que incomoda porque, historicamente, nós somos o país da impunidade. E 

mais recentemente, nesse século XXI, é que a Lei da Anistia, aquela lei de 1979, que em 1979 não 

tinha anistiado os torturadores, eu vou explicar por que. 

Já que vocês são do Direito, o Direito é extremamente formal. A anistia, ela não foi ampla, 

geral e irrestrita, ela foi parcial, restrita. Então, cada pessoa foi anistiada individualmente, não foi 

assim, “Todo mundo, agora, no Brasil, é anistiado”, não foi assim. Cada pessoa foi de acordo com o 

processo. 

 

 

O SR. – Tinha que pedir. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – De acordo com o processo. O Figueiredo, que era o 

ditador da época, ele anistiava tantas pessoas por dia, oficialmente, e publicava no “Diário Oficial”.  

Eu fui anistiada nessa época, e eu sei, no dia em que eu fui anistiada, foi no dia 30 de agosto 

de 1979. Ali, foram publicados 300 nomes. E eu, até, lembro muito bem disso, porque nove, apenas, 

eram mulheres, o resto todo era homens. E eu fui uma dessas nove mulheres anistiadas.  

E, nessas listas, não tinha torturador. O Ustra nunca foi anistiado, nunca teve o nome dele 

nessas listas. Nessas listas saía o nome de presos políticos, presas políticas da época, que, muitos, a 

gente até conhecia. Que a gente viveu com ela. Então, a gente olhava a lista, para ver quem era. E 

teve as pessoas que não foram anistiadas, e que eram do mesmo campo que o nosso, eu já expliquei 
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aqui, no caso da minha irmã, por exemplo. Era do mesmo partido, só que ela foi pra Guerrilha do 

Araguaia, então não foi anistiada. 

E essa história de crime conexo, gente, vocês não estão estudando Direito? Vocês não 

estudam Direito Penal, ou já estudaram? Porque é muito claro, isso que o Fábio Konder Comparato 

diz que o crime conexo é o cometido pelo mesmo agente, está lá na teoria, na parte geral, ou no 

código, está lá escrito isso, tem essa definição, isso é ponto pacífico no Direito Penal, ninguém vai 

confundir isto. 

Agora, olha onde é que foram confundir isto: no Supremo Tribunal Federal, que é a Corte 

Máxima do país. Essa Corte que é muito bem paga, muito bem escolhida, porque são só 11, ela está 

sustentando, mais do que juridicamente, politicamente.  

Porque ninguém quer dar um Golpe nos poderes instituídos da democracia, ninguém quer 

dilapidar o Poder Judiciário. A gente quer que ele seja democrático, que ele se fortaleça. E, ao 

mesmo tempo, ele toma essa decisão na sua cabeça, no seu topo. Isto é gravíssimo. Isto, aí tem o 

caso Amarildo, vai ter Douglas, vai ter Cláudia, vai ter quantos casos aparecerem. Lógico, que com 

endereço certo, tem que ser preto, tem que ser pobre, tem que ser favelado, sempre.  

Isso aí, nós estamos dando um aval, nós estamos autorizando; a sociedade, quando aceita 

uma decisão dessas, está autorizando. O Estado autoriza a impunidade, sim, pode matar, pode sumir 

com o corpo, porque tem desaparecido. O Douglas ia ser um quase desaparecido, se não fosse o 

berro da mãe dele, que, aliás, depois nem falam mais, seria um desaparecido, hoje, como são os 

nossos de ontem, e tem os de hoje. O Amarildo está desaparecido até hoje. 

Então, essa questão da impunidade, ela é politicamente construída, e consolidada no campo 

jurídico, no campo do Direito, isso que é terrível, gente, isso é perverso demais. Então, onde que 

nós vamos buscar justiça? Onde? E a gente está colocando pra sociedade, quando a gente mantém a 

impunidade, você está colocando pra sociedade a justiça com as próprias mãos, que é um absurdo. 

Então, nós temos um aval do STF, uma aberração jurídica de confundir crime conexo com 

crime de torturador, que é isso? Todo mundo assistiu isso, todo mundo viu isso, isso foi consolidado 

em 2010, quando o Brasil estava sendo julgado, foi consolidado por isto, pode saber.  

Olha como é que funciona, é tudo articulado, não só nacionalmente, como 

internacionalmente, porque todo mundo sabia que o Brasil ia ser condenado na Corte 

Interamericana de Direitos Humanos, as pessoas sabiam disso.  

Essa decisão do STF acontece no dia 29 de abril de 2010. A audiência de julgamento do 

Brasil, na Corte Interamericana, vai acontecer no dia 20 de maio de 2010. Vinte dias de diferença, 

quer dizer, já prevendo “Nós vamos ser condenados, mas nenhum agente vai ser punido, porque nós 

vamos tomar essa decisão”.  
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E a sentença da Corte, que tem uma validade, também legal, tem gente, o Brasil assina, o 

Brasil ratifica o tratado internacional, e depois não vale? Quando ele é condenado, não vale mais? 

Que é isso? Professor Walter, que é isso? Exato!  

Que é isso? Então, o Brasil foi condenado por esse Direito Internacional de direitos 

humanos. Ele foi condenado. Ele é condenado, ele não aceita a autoanistia, está lá, na sentença, 

escrito, “Não aceitamos a autoanistia”, portanto os torturadores, os agentes públicos que cometeram 

esses crimes têm que ser devidamente processados, até está escrito aí, que pela Justiça Comum. Não 

é pela justiça deles, não, porque, senão, eles mesmos já resolvem o problema, eles mesmos ou 

anistiam ou absolvem, são todos inocentes. 

Entendeu, pela Justiça Comum, está escrito, aí, nessa sentença. E essa sentença não está 

valendo? Como que ela não está valendo? Quer dizer, nós temos que lutar pro Brasil ser condenado 

por um crime que ele perpetua, porque esse crime está sendo perpetuado, não só contra nós, não 

estou falando contra mim, nem minha família, estou falando contra a sociedade. Todo dia estão 

desaparecendo pessoas, estão matando pessoas, e ele é condenado, e depois nós temos que lutar 

para que se cumpra a sentença, porque é essa fase que nós estamos.  

 Entendeu? Essa questão da impunidade é uma questão gravíssima, que o pessoal do Direito 

tem que estudar seriamente, senão você está estudando Direito pra quê, pra fazer de conta? É 

brincadeirinha? Eu faço de conta, “Olha, tem uma lei assim, mas ela não funciona aqui, aqui o 

acordo é”... Que é isso? 

 

O SR. –  Essa lei “não pega”, não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Então, onde é que está a segurança jurídica? Onde é que 

está o princípio da segurança jurídica? Então, eu acho que isso é muito grave, sim. E é isso que eu 

queria colocar. 

 

 O SR. – Deixa eu, só falar uma coisinha rápida, ninguém ia falar nada, aqui, porque falar 

depois do filho mais querido de todos aqui, o Renan, de você e do Ivan, não sobra nem um coelho 

na cartola da gente, mais, todos são mortos.  

Mas quando ele falou pra mim, aqui, que só vale acordo comercial, isso também lembra 

muito, na questão do Direito, que outro dia eu estava conversando com o Renan sobre isso. Se você 

pegar, quando é ferido o direito de algum advogado, você pensa, os advogados que são ativistas 

políticos, que estão aí na rua, acontece alguma coisa, a reação da OAB é absolutamente tímida. 
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 Mas se, eventualmente, a polícia invade o escritório de um tributarista, de um cara do 

Direito Comercial, é um escândalo que ela faz. Até dentro disso, você vê que existe um equilíbrio 

completamente diferente, que as coisas são absolutamente patrimonialistas, elas estão sempre 

acontecendo dentro disso. 

Por isso que esse Estado de Exceção, que vocês estão estudando com o Walter, ele não é 

restrito ao que a gente está falando daqui, ele é muito mais amplo, é uma coisa que está em escala 

mundial, está em escala mundial porque você está ampliando, cada vez mais, essas políticas 

excludentes, que são, basicamente, neoliberais, então você tem que criar uma série de patologias 

institucionais, e fazer com que elas virem norma, para poder solidificar.  

Por isso que o gasto que se tem com segurança, não só no Brasil, mas em todo lugar, é cada 

vez maior, cada vez maior, e cada vez mais eles inventam novos inimigos, você tem que encontrar 

esses inimigos para justificar tudo isso, é porque você está criando esses abismos sociais, não só 

aqui, aqui sempre teve, mas em outros lugares, também, e, cada vez mais, vai ter que ter mais 

repressão.  

E, pra isso, você tem que ter uma justificativa, tem que criar alguma coisa pra isso, aquilo 

que é anormal tem que virar norma de alguma maneira, pra justificar, porque, ideologicamente, essa 

correia continua trabalhando e funcionando. 

Eu acho que o trabalho de vocês é importante, a Amelinha, mesmo, o Ivan, sabem disso, que 

durante o período que eles tiveram, que eles foram afetados, duramente, pela ditadura militar, eles 

tiveram acolhida, e a tentativa de protegê-los, de advogados que foram lá, simplesmente porque 

tinham uma sensação de justiça muito grande.  

Eles sabiam que, juridicamente, eles poderiam não conseguir muita coisa, mas foram lá, 

Dra. Rosa Cardoso, Edibal Piveta, e outros que não vou saber o nome aqui, agora, mas que foram 

em busca disso. Que eu acho que no caso de vocês também, que vão ser advogados, é o que a 

Amelinha falou, se ficar apegado a muita coisa formal, vocês vão ficar muito apegados à técnica, o 

tempo inteiro, só à técnica. 

Quando a gente fica apegada à técnica, a gente perde a sensibilidade, automaticamente você 

perde a sensibilidade pra isso, você começa não ver mais um sujeito do outro lado, que é dotado de 

sentimentos, de uma série de coisas, mas você só vê técnica, técnica o tempo todo, e não consegue 

superar as coisas.  

E elas têm que ser superadas, até na questão do Direito. Tinha um professor meu que falava 

assim, a gente tem que tensionar o tempo todo, as leis, porque as leis não são justas, 

necessariamente, porque, se elas não mudassem, a gente estaria, até hoje, no Código de Hamurabi, 

não teria mudado nada. 
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E é verdade, então a gente tem que tensionar isso, e é importante que, dentro mesmo do 

próprio Direito, isso seja tensionado, que vocês tensionem isso o tempo inteiro, numa ideia que a 

gente possa ter de justiça, e de uma justiça que leve à emancipação do homem, e não, 

necessariamente, ficar apegado à forma, à forma o tempo inteiro. 

Do homem e da mulher, é lógico Amelinha... Desculpa, do homem e da mulher, 

principalmente da mulher, que ela tem muitos direitos, ainda, para serem estabelecidos. Desculpa.  

          

A SRA. AMELINHA TELES – O senhor quer falar aqui, no microfone? 

 

O SR. – Pega um desses microfones aí, mesmo, todos funcionam. 

 

O SR. EDMILSON VITORINO DE LIMA – Bem, meu nome é Edmilson Vitorino de 

Lima, eu sou ex-preso político, passei dois anos na Ilha de Itamaracá, fui torturado por cento e 

poucos dias, isso em 1972. Faz bastante tempo que eu já moro em São Paulo, sou sociólogo. 

Mas minha dúvida é a seguinte: não tem nenhuma Corte internacional, que possa obrigar o 

Supremo a voltar a fazer esse julgamento, e a condenar os militares que participaram de torturas, de 

assassinatos, etc. e tal? 

Porque a sentença da Corte Interamericana, ela foi contra aqueles que torturaram. Não existe 

nenhuma outra Corte mundial que possa exigir do Brasil uma mudança, ou isso, do ponto de vista 

jurídico, é impossível? 

Essa é a minha dúvida. Obrigado. 

 

O SR. – Só propor o seguinte, Renan, é assim, a gente pode fazer um bloco de mais umas 

três perguntas, que vocês façam, e depois a gente responde tudo conjuntamente, senão nem todo 

mundo vai conseguir falar, de vocês. A gente faria, assim, uma rodada. Você coordena, Renan? 

 

O SR. – É só falar o nome, antes de... 

 

O SR. – Meu nome é Éber. A minha pergunta é simples. Fazendo uma linha do tempo de 

1964, desde a implantação do Golpe militar, da ditadura, até 2014, estão claros os elementos de 

continuidade, entre a ditadura que havia naquele tempo, e hoje, essa ditadura, talvez, escondida 

atrás de uma falsa democracia. Está claro, isso. 
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Dentro dessa realidade, quais os mecanismos que a gente, materialmente falando, poderia 

usar para que isso seja desmontado? Talvez aos poucos, que imagino que seja uma longa 

caminhada, já que vocês estão desde muito tempo aí, gente até 40 anos dentro dessa caminhada. 

Mas, materialmente falando, não na área das ideias, o que a gente poderia fazer para que isso 

fosse, a cada dia, se quebrando, a ponto da gente conseguir implantar uma democracia que seja de 

verdade. 

Essa é a pergunta, obrigado. 

 

O SR. – Tem mais questões, de vocês, que vocês querem colocar? 

 

A SRA. SABRINA – Meu nome é Sabrina. E a minha questão seria sobre o chamado 

Bagulhão, pra saber quais foram as dificuldades para estar reunindo todas as informações entre os 

presos. Eu imagino que tenham sido realocados pelos vários lugares onde o pessoal foi preso, e o 

que fizeram para estar juntando toda essa documentação, até 1975, para estar fazendo a denúncia 

para o pessoal da OAB. 

 

A SRA. CECÍLIA – Boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade. Eu ouço falar de 

você, Amelinha, desde criança. E em muitos momentos do movimento estudantil, nós tivemos a sua 

foto impressa na nossa camisa. 

Então, hoje eu me sinto privilegiada em estar aqui, e ouvindo, um pouco, do seu relato de 

vida.   

 

O SR. – Amelinha já foi, até, camiseta? 

 

A SRA. CECÍLIA – Foi, camiseta. E foi em relação à valorização da mulher na política 

brasileira. E a minha questão é a seguinte, com base no texto de Renan, tem um trecho que diz o 

seguinte: “Não se pode recomeçar de onde se tinha parado, como se nada tivesse acontecido”. E, 

diante das questões que foram colocadas aí, tinha dois partidos políticos, que era a Arena e o MDB, 

que foi colocado que um dizia sim, e o outro, sim senhor, a questão da obediência. 

Minha pergunta é a seguinte: por que, no período logo após o processo de redemocratização, 

não se discutiu abertamente essa questão da punibilidade, da punição destes agentes políticos que 

estavam vinculados, diretamente, com o poder estatal? No caso, foi colocado aqui que era um 

Estado político que permitia todo esse tipo de tortura. 
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Então, por que, logo após o processo de redemocratização, não foi discutido isso e não se 

aplicou, se é que era possível fazer a aplicação da lei vigente, para que pudesse punir essas pessoas.  

   

O SR. – Você quer falar, Waltinho? 

 

O SR. WALTER ANDRADE – Me permitam chamar a atenção... Eu também agradeço tá. 

 

O SR. – O professor, aqui, é você.  

 

O SR. WALTER ANDRADE – Não, hoje eu estou aprendendo. 

 

O SR. – Nós somos curiosos, aqui. 

  

O SR. WALTER ANDRADE – Em primeiro lugar, eu queria falar aqui do nosso grupo, 

repetir que para nós é uma honra estar na companhia de vocês.  

Então, como disse a Cecília, desde o meu primeiro ano ouço falar das figuras Amelinha e 

Ivan, militantes sociais. Então, a gente entra na faculdade meio perdido, mas já, já tem as 

atividades, quantas vezes o Renan não me chamou para coisas envolvendo vocês. 

Talvez vocês nem percebam, como a vida é engraçada, não é, com uma mão ela machuca, 

mas com outra, ela também... Quanta gente vocês tocaram, e tocam até hoje, talvez nem saibam 

como isso é importante, sei lá, quem sou eu pra falar qualquer coisa. 

Bom, eu queria chamar a atenção, dos meus queridos alunos, para alguns pontos, inclusive 

teóricos, dessas falas, pra gente prestar atenção hoje, e ao longo da nossa pesquisa, que continuará. 

Então, o Ivan mencionou uma coisa que toca o artigo que o Éber está escrevendo. Ah, no 

Golpe de 1964, o Ato Institucional n°1 colocava o poder ditatorial como uma coisa que se apoiava 

em si mesma. E é verdade. Então, o Golpe de 1964 se apresenta como uma manifestação do poder 

constituinte, isso é um tema que tem tudo a ver com o tema do estado de exceção. É óbvio que eles 

não são poder constituinte coisa nenhuma, mas isso é uma questão pra gente pesquisar, inclusive 

você, Sr. Éber. 

Além disso, o Ivan colocou a questão do direito de resistência. Então, a gente, também teve 

a oportunidade de estudar isso, juntos, no curso de Ciência Política I, essa ideia de direito de 

resistência está em autores como John Locke. Então, os militares dão o Golpe querendo se legitimar 

na história do Liberalismo, mas é curioso que eles não cumprem nem a própria legalidade, nem a 
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própria filosofia política, nem coisa nenhuma, porque os povos têm o direito de resistir contra a 

tirania. 

Então, o Jonatan, que está devendo um artigo sobre a temática filosófica do Estado de 

Exceção, que eu tenho que vai ficar... 

 

O SR. – Sessão cobrança, aí. 

 

O SR. WALTER ANDRADE – Eu tenho certeza que vai ficar muito bom, porque eu 

conheço o Jonatan. Você teve, aqui, temas importantes pra nós trabalharmos juntos.  

E, na fala da Amelinha, ela tocou pontos que tem tudo a ver com o coração do nosso tema. 

A gente leu, ano passado, dois artigos que o professor Vladimir Safatle escreveu na “Folha de São 

Paulo” tocando nisso.  

Que se fala em nome da legalidade, do Direito quadradinho para proteger os militares, mas, 

na verdade, se a gente ler o Direito quadradinho, eu espero que sejamos todos humanistas, mas 

mesmo que nós não fôssemos, se a gente lê a lei quadradinha, é um absurdo, porque a Lei da 

Anistia, ela própria, exclui do suposto perdão quem praticou sequestro, quem praticou tortura, quem 

praticou isso, quem praticou aquilo. Ué, os militares fizeram isso. Então, pela própria Lei da 

Anistia, eles não são objeto de anistia. É loucura. 

Dois. “Ah, mas aí a Lei da Anistia foi lá, e perdoou todos os oposicionistas”. Isso, também, 

é falso, ou é uma meia-verdade, como a Amelinha acabou de reiterar. Quanta gente após a Lei da 

Anistia, pelo menos o Vladimir escreve isso, não foi libertada, teve gente que teve a sua pena 

reduzida mais tarde, formalmente não foram absolvidos. 

Então, é uma porção de mentiras que são circuladas, até, nos jornais, que vão dizer que a 

Anistia anistiou todo mundo, vocês estão ouvindo que, a coisa, não é bem assim.  

Então, e respondendo ao Éber, se é que eu posso falar qualquer coisa a esse respeito. O que 

fazer, o Éber está perguntando. Bom, é isso que a gente está fazendo aqui, acho eu, e muito mais. 

Eles estão há tanto tempo, nessa estrada, a gente está começando, e eu acho que a gente tem que 

fazer uma audiência como essa, na Uninove. 

Peço que nós nos ajudemos nessa empreitada, porque, uma coisa que, às vezes, 

pessoalmente me deixa triste, é ver quantos jovens como vocês, eu chego à aula, toco esses pontos, 

e tem gente que nunca ouviu falar, que não sabe, o máximo que sabe é: “Ah, meu pai falou que, 

pelo menos na ditadura, roubava menos”. É tudo que o cara sabe, e que, também, não é verdade.  
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A gente sofria com isso, na nossa época de militância na faculdade, e, agora como professor 

junto a vocês, sinto isso nessa juventude que eu tenho o prazer de conviver. Então, é esse quadro 

que a gente tem que virar.  

A grande diferença do Brasil em relação ao Uruguai e Argentina, que o Renan toca bem no 

texto dele, entre outras, é o fato de que lá, a sociedade civil é mais organizada do que entre nós. 

Aqui, as pessoas não sabem, não ouviram falar, sabem, assim, de orelhada.  

Até eu, quando a gente ouve, lê certos dados, fala: “Putz! Nos primeiros seis meses de 

ditadura, 50 mil prisões, funcionários públicos exonerados, gente torturada, gente assassinada 

sistematicamente”. Isso é a moderação da ditadura brasileira, como a “Folha de São Paulo” 

colocou? O Paulo Arantes até ironiza, ele fala: “Só nos seis meses de moderação foram 50 mil 

presos e funcionários públicos exonerados”.  

Então, o que fazer, eu não sei. Espero que eles nos iluminem, mas passa por vocês me 

ajudarem, nós nos ajudarmos a levar esse debate para a nossa instituição, e que seja um debate tão 

qualificado quanto esse só que com centenas de jovens, como vocês. A gente pode ler, de novo, o 

texto do Renan, vocês podem levar pra discutir na sala de aula, porque isso depende de nós.  

Qual é a nossa identidade de brasileiros? Depende do que a gente fizer hoje, depende de 

vocês. Então, vocês é que têm de nos responder o que fazer.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Eu vou, só, responder a questão jurídica, aí a gente passa na 

Mesa, para... O senhor colocou... Como o senhor chama, mesmo? 

 

 

O SR. EDMILSON VITORINO DE LIMA – Edmilson. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – É uma questão difícil, essa, viu Sr. Edmilson. Porque a 

verdade é que, como a Amelinha disse hoje o Brasil é um país fora da lei, do ponto de vista do 

Direito Internacional. Quatro anos, já, essa condenação foi em 2010.  

A condenação, como a Amelinha disse, que é vinculante, porque o Brasil não só é signatário 

da Convenção Americana dos Direitos Humanos, como o Brasil se comprometeu, em 1998, no 

Governo do Fernando Henrique Cardoso, com a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana.  

O que significa? A gente, nem precisava ter se submetido ao órgão que aplica a Convenção 

Americana, porque a gente já tinha aderido à Convenção. Só que o Brasil quis ir além, e aderir ao 
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sistema de proteção, ao órgão jurisdicional, que é a Corte Interamericana. O que significa que, 

qualquer decisão emitida por essa Corte, é de caráter vinculante para o Estado brasileiro. Isso tem 

um intuito claro, que é interessante, porque você tem um tratado internacional.  

A gente aprende lá, na faculdade de Direito, que a interpretação é, na verdade, uma atividade 

criativa, ela cria o Direito, ela cria a norma a partir do texto. Então, se cada país, também, 

interpretar do seu jeito a Convenção Americana, a gente vai ter uma Convenção Americana de 

Direitos Humanos, uruguaia, uma Convenção Americana de Direitos Humanos, brasileira, e cada 

um vai interpretar de um jeito, e a gente vai conseguir fragmentar e desfazer, dissolver a Convenção 

Americana. 

Então, por isso que se criaram os tribunais internacionais, que é a ideia de ter um órgão que 

é o intérprete autêntico daquela Convenção. E o Brasil, no sentido correto de caminhar para a 

proteção dos direitos humanos, aderiu à jurisdição contenciosa, em 1998.  

Então, o Supremo, a gente não precisava nem pedir pro Supremo mudar de posição. Porque 

o Supremo, pela Convenção brasileira, ele tem a última palavra em controle de constitucionalidade. 

E ele fez o controle de constitucionalidade nessa ADPF, dizendo que é bilateral a anistia, abrange, 

também, os agentes públicos. E a gente discorda, discorda da fundamentação, discorda da decisão, 

mas tudo bem, se ele quer dizer isso. 

Agora, quem faz controle de convencionalidade, ou seja, se a lei brasileira está de acordo 

com a Convenção Americana de Direitos Humanos, não é o Supremo. Aí, é a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos, que faz. Então, uma lei para ser válida no Brasil, nesse campo específico, ela 

não basta ser constitucional, ela tem que ser convencional, tem um duplo que é cumulativo. 

E essa é uma questão superinteressante no Direito, que é uma questão nova, porque, pela 

primeira vez, a gente tem uma decisão da nossa Corte Suprema dizendo que uma lei é válida, e uma 

decisão de uma Corte Internacional dizendo que ela não é válida. E as duas são vinculantes, só que 

cada uma tem um âmbito de atuação, de aplicação, específico. 

 Então, a verdade é que o Supremo não precisa mudar de posição, e que os juízes de 1ª 

Instância já deviam estar fazendo o que o Ministério Público faz, aplicando diretamente a 

Convenção Americana de Direitos Humanos. E é o que algumas decisões já começaram a fazer.  

A gente já tem três denúncias criminais, recebidas pela Justiça Federal, e, nessas três 

denúncias os juízes receberam a ação penal dizendo, expressamente, que o Brasil foi condenado na 

Corte Interamericana, e que deve cumprir essa decisão. Então, já estão aplicando diretamente, 

porque é autoaplicável essa decisão, não precisa passar pelo Supremo, pra legitimar.  
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Só que nossos ministros já dizem, em entrevistas, que “Ah, não, a Corte Interamericana não 

pode se sobrepor ao Brasil, isso é um ataque à nossa soberania”, que só aparece nessas horas, e na 

Copa do Mundo.   

Mas isso o Marco Aurélio falou, mesmo o ministro que, em 2010, quando estava sendo 

julgada a ADPF, lá, disse que “A ditadura foi um mal necessário, e, tendo em vista o que se 

avizinhava, é melhor não esperar”. Isso é a fala dele, um ministro que guarda a Constituição, 

dizendo que a ditadura foi um mal necessário.   

 Então, do ponto de vista jurídico, a gente não conseguiria levar pra outra instância. E, aí, só 

pra ressaltar pra eles a importância, porque eu, na faculdade de Direito, acho que o Waltinho a 

mesma coisa, porque a gente estudou junto, a gente não viu sistema interamericano, a gente não 

estuda essa questão de direitos humanos na faculdade de Direito, aparece muito pouco. 

Isso é fundamental, porque no momento em que o Estado, que deveria garantir os direitos 

dos seus cidadãos, é quem se torna o principal violador dos direitos, como na ditadura, a quem o 

cidadão recorre? E essa importância desse acervo internacional de proteção aos direitos humanos, 

vem desde Nuremberg, que vai se afirmando na ordem internacional, criando instituições e 

jurisdições internacionais, pra proteção desses direitos, porque o cidadão, quando o seu Estado viola 

os seus direitos, ele tem alguém a quem recorrer.  

E foi isso que os familiares fizeram nesse caso do Araguaia. Eles entraram com uma ação, 

aqui no Brasil, em 1982, para vocês terem uma ideia. Sabe quando transitou em julgado, terminou 

essa ação? Em 2007, 25 anos, e, até hoje, o Brasil não cumpriu o que a juíza mandou. E eles 

ganharam a decisão, demorou 25 anos para tramitar. 

E aí, por essa demora excessiva, é que eles puderam procurar o sistema interamericano, e aí 

o Brasil foi condenado, lá, numa condenação muito mais ampliada do que essa que a gente teve, 

aqui na Justiça interna, foi muito maior. Se vocês lerem a decisão, vocês vão ver as condenações, 

que é para rever todo o aparato jurídico dessa transição democrática brasileira. Então, isso é de 

fundamental importância.  

Mas a gente não tem uma instância internacional, o que a gente tem hoje, e que está, ainda, 

se afirmando a duras penas, faz 10 anos esse ano, é o Tribunal Penal Internacional, mas que ainda 

tem uma aplicação muito restrita, e depende do procurador-geral levar este caso pra lá, para 

responsabilizar indivíduos.  

Mas é um processo que, ainda, a gente não teria como levar, porque a verdade é que esse 

mecanismo regional que a gente tem, do sistema interamericano, ele já é mais do que suficiente, a 

gente só precisava, na verdade, era cumprir essa decisão. E, quando eu falo a gente, é o Estado 

brasileiro, Executivo, Legislativo e Judiciário, os três poderes. E Ministério Público. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria lembrar o seguinte: que isso aí não é mais uma 

luta jurídica, o cumprimento da sentença, a punição dos torturadores, porque, juridicamente, já está 

resolvido. Isso é uma luta política, é uma luta política nossa. Também, não vamos esperar que, o 

Estado, se organize para fazer uma luta política e resolver isso. Isso aqui somos nós, isso tem que 

vir de fora, para bater lá. Entendeu?  

Então, eu quero dizer isso, que é uma questão política, nós temos que aprofundar nossa 

consciência política, e tomar as decisões que nós temos que tomar. Nós, sociedade. Nós não 

podemos transferir esse poder que nós temos, e que nós não temos consciência dele, para nenhuma 

outra instância, nesse momento, quando se fala de resolver a questão da punição. Porque somos nós, 

nós temos que exigir, sim, da Justiça, que use o devido processo legal para julgar essas pessoas, 

julgar e condenar, não tem outro.  

Nisso aí, a sociedade tem que ser mais veemente, isso é um apelo que eu faço, eu penso que 

esse trabalho da Comissão da Verdade tem que repercutir na sociedade, gente, ó, acordem, isso está 

acontecendo hoje, e vai continuar acontecendo amanhã. O problema não é o que passou, o passado 

está aqui no presente. Então, eu acho que isso é fundamental, e é dessa forma que eu entendo a 

segunda questão, que você fala da continuidade dos crimes.  

Existe a continuidade dos crimes, existe o desrespeito ao Estado Democrático de Direito, aos 

princípios do Estado Democrático de Direito o tempo todo, existe, até, nessas Casas Legislativas, 

que se faz lei que é contra o Estado Democrático de Direito. Então, nós temos é que... Extrapola até 

o estudo; vocês podem estudar à vontade, nós temos que estudar história, nós temos que estudar 

política, mas nós temos que agir, e criar movimentos em defesa, de fato, da justiça. 

E nas outras perguntas, tanto a da redemocratização, que a Cecília, é seu nome, não é, 

Cecília, você fez uma pergunta interessante. Porque o Estado brasileiro é o Estado do jeitinho, ele 

dá um jeitinho, pra sempre ficar impune diante das arbitrariedades que, ele mesmo, comete. O 

maior violador de direitos humanos é o Estado, e ele mantém essa capacidade de continuar violando 

os direitos humanos.  

Agora, aqui no Brasil, eu que vivi, eu estou falando da minha experiência, não estou falando 

de teoria nenhuma que eu busquei, em 1979, quando teve a anistia, quando nós, que eu sou familiar 

de desaparecido político, e não sou porque é família de sangue, não, sou familiar do ponto de vista 

ideológico e político, e estou na Comissão de Familiares por isso.  
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Eu lembro que nós falávamos nos desaparecidos, e os nossos companheiros e companheiras, 

que estavam voltados pras questões políticas atuais, eles falavam assim: “Nós temos, agora, é 

reorganizar os partidos. Vamos construir nossos partidos, que nós não pudemos construir”.  

Aí voltaram os exilados, foram liberados, enfim, vamos cuidar de nossos projetos políticos. 

Os desaparecidos, e toda vez que eu escrevo sobre isso, você pode ver que fui eu que escrevi, 

mesmo que eu não tenha assinado, eu falo isso. Os da Direita nos chamaram de revanchistas, que 

eram os militares. Os da Esquerda nos chamaram de saudosistas, porque nós estávamos nos 

lembrando dos nossos companheiros.          

 Quer dizer, essa atitude, esse impasse que a gente viveu, lá nos anos 1980, quando estava se 

organizando e reorganizando, partidariamente, a sociedade, nós deixamos de lado, nós, que eu falo, 

é a sociedade, que deixou de lado essa questão, não encarou. Nós ficamos sozinhos, nós ficamos 

muitos anos isolados.   

E eu acho que, hoje, nós estamos vivendo um momento histórico muito importante, eu, o 

Ivan, porque nós fomos isolados. O que aparecia de nós, e eu sou uma pessoa muito aparecida, você 

até falou, aí, que eu defendo os desaparecidos, e eu sou muito aparecida, mas porque eu era do 

movimento de mulheres, e sou, porque eu sou feminista, isso eu nunca deixei de ser.  

Mas, por eu levantar a questão dos desaparecidos, nunca apareci, não. Aliás, a gente não 

aparecia, nós ficamos muitos anos isolados. Aliás, quando eu conto aí para as pessoas isso que o 

Renan falou, que em 1982 nós entramos com a ação, nós peticionamos à Justiça que nós queríamos 

localizar nossos desaparecidos do Araguaia, ninguém sabe disso. Fala: “É mesmo?” Porque 

ninguém está sabendo o que nós estamos fazendo, porque a sociedade isola aquele que incomoda 

muito, e nós incomodamos demais. Então, vai isolando, deixa num canto, é esse pessoal chato, que 

fala só...  

O Araguaia, pra vocês terem uma ideia, desaparecido do Araguaia era quase que uma 

invenção. Todo mundo entendia como uma grande invenção desses familiares, que inventaram o 

Araguaia, inventaram seus desaparecidos. Porque os desaparecidos da guerrilha, urbana, se 

reconheceu desde o início, mas do Araguaia não. Se não fosse a gente... E, assim, o partido que foi 

o responsável pelo Araguaia morreu, mas aí continuaram outras pessoas, mas não falavam mais 

disso, era outro assunto. A Pauta dos partidos era outra coisa. Então, nós ficamos ali, sozinhos, por 

muito tempo. 

E isso reflete na permissividade, na autorização, em deixar sem punição, esses agentes que 

cometeram crime de lesa-humanidade. Pra mim, eles cometeram crime de lesa-humanidade, são 

crimes imprescritíveis, de acordo com todos esses tratados que vocês estudam. Isso tem que ser 

aplicado, porque se isso não é aplicado dessa forma, aí fica essa discussão, a anistia vale, ou não 
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vale? Cadê a questão da imprescritibilidade de um crime de lesa-humanidade? Isso, o mundo inteiro 

já absorveu, já assimilou essa ideia, esse conceito, essa proposta. 

Então, pra mim, é o seguinte, todo mundo foi cuidar dos seus objetivos políticos mais 

interessantes, do que ficar buscando desaparecido. Porque, buscar desaparecido, é buscar a punição, 

não tem jeito. Porque, quando você toma conhecimento, vocês viram...  

Pega aí na internet, gente, o depoimento do Paulo Malhães, esse que foi assassinado, aí, esse 

coronel que era um agente público da Repressão, um dos grandes agentes públicos da Repressão. 

Ele dá o seu depoimento... Como ele fala mais do que eles, porque eles estão organizados por aí, 

não sei onde, eles, então, eliminam o cara. Depois, fala que foi latrocínio, que foi infarto, que foi tal, 

pode falar o que for, mas foi queima de arquivo, porque ele tinha mais a dizer. Mas vocês pegam o 

pouco que ele falou, que são 241 páginas, tem um link, aí, da Comissão Estadual da Verdade do Rio 

de Janeiro, pega isso aí, e vê o que eles cometeram.   

    Então, quando eles vêm a público e falam que eles cometeram isso, é uma questão de 

dignidade, gente, que é um princípio fundamental pra democracia, nós temos que pedir a punição, é 

uma questão de dignidade. Porque, se isso aconteceu com a gente, com a nossa família, nós não 

podemos permitir, que isso aconteça com todo o Brasil, com todo o povo brasileiro. Então, isto é 

fundamental. 

E, por fim, a questão do Bagulhão, eu também participei. Participei de outra forma, do 

Bagulhão, porque eu era uma pessoa que estava solta, eu não estava presa, embora eu estivesse 

sendo processada, ainda, mas eu já tinha, enfim, eles tinham me soltado. Acho que foi relaxamento 

de preventiva, quando eu saí, mas eu continuava processada, e meu marido estava preso. 

Então, eu participei muito na discussão, desse Bagulhão, como familiar que fazia uma visita. 

Eu era da Comissão de Familiares, eu era familiar, tinha sido presa política, e eu visitava esses 35 

presos, que assinaram esse Bagulhão, esse documento, lá no presídio Barro Branco, é um presídio 

militar que fica na Zona Norte, na Água Fria. 

E, esse documento, teve a participação, também, de pessoas que não estavam, exatamente, 

nas prisões onde esses papeizinhos foram reunidos. Uma das pessoas que reuniu muitos desses 

papeizinhos escreve aí, na introdução desse documento, que é o Reinaldo Morano, ele escreve, e 

vocês vão ler, um pouco. 

Agora, é um processo extremamente difícil, isso que eu quero falar pra vocês. 

Extremamente difícil é juntar, tinha ali o Ivan, tem o Edmilson, que foram presos, sabem como era 

difícil você juntar um papelzinho dentro do presídio. Porque ali havia... De vez em quando eles 

limpavam tudo, faziam aquela revista, reviravam tudo, jogavam... Entendeu? Então, você tinha que 

estar preservando isto de uma forma clandestina, dentro de um aparato repressivo. É um trabalho 
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muito bonito, que os presos fizeram, juntar todas essas informações, denunciar 233 torturadores que 

torturaram esses 35 de alguma forma. 

Ou então, no caso, quando eles denunciam a violência contra as mulheres, foram que eles 

viram mulheres sendo torturadas. Eles fazem questão de tratar de questões vividas pessoalmente, 

pra ter mais credibilidade o documento. Eles não... Não é o que ouviu falar, entendeu, então, isso é 

muito importante, isso foi em 1975, coisa que, até hoje, ninguém fez. Não fizeram. Depois, os 

outros presos, nos outros Estados, denunciaram, também, os torturadores, então tem lista, aí, com 

400 e poucos torturadores, mas esse foi o primeiro.  

Foi o primeiro, e nós, como familiares, os presos políticos, e nós, familiares, fomos muito 

ameaçados, a gente recebia carta da A.A.B., assinada, que é aquela Associação Anti Comunista 

Brasileira, ou Aliança, AAB, que eles punham, assim, A, pontinho, A, pontinho, B, pontinho, 

punham no correio, eu mesma recebi, e ameaçando de morte.  

E não só faziam a carta, eles telefonavam, telefonavam e diziam isso. E quando você 

perguntava, mas quem é que está falando, e tal, pra você ver, eles não se identificavam, eles 

ficavam com o telefone ligado, a gente ficava ouvindo, eles baterem, datilografando, porque, 

naquele tempo, era máquina de datilografia, fazia muito barulho, então você ouvia pelo telefone, 

mas eles não se identificavam. 

E foi num tempo em que eles jogavam bomba em banca de jornal, eles faziam horrores, 

então a gente foi muito ameaçada, não foi uma coisa simples, não. Eu tenho muito respeito por esse 

Bagulhão, porque esse Bagulhão foi muito importante. E, quisera eu, quisera eu, que as Comissões 

da Verdade começassem desse Bagulhão, para fazer o trabalho. Infelizmente, não foi isso que 

aconteceu. 

A Comissão da Verdade está por encerrar daqui a alguns meses, até o final do ano, e eu 

acho, até, que nós vamos ter que fazer outra Comissão da Verdade, porque ela não deu conta de 

resolver todos esses problemas, tanto é, que nós estamos aqui, tratando deles aqui e agora. 

Então, é isso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria acrescentar, em cima disso que a Amelinha falou, 

uma palavra: medo. O grande problema que a gente tem, nesse país, é medo. Você não tem ruptura, 

você não tem confronto, você não tem enfrentamento, você não tem nada. 

A ditadura, ela deu anistia pra ela mesma, em 1979, não é bem verdade. Nós estávamos 

fazendo muitas denúncias, os familiares, esses documentos, e tal.  
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Esse documento tem uma história muito importante, que é a seguinte. As denúncias 

aconteciam, e o presidente da OAB, não é Amelinha, foi dessa forma, ele diz: “Eu não tenho 

ninguém que diga que foi torturado”, ele, meio que, desafia que apareça essa denúncia.  

Aí, os presos pegam aquele documento, aqueles papeizinhos, que a Amelinha estava 

falando, que nós colecionamos a vida inteira, dentro da prisão, é organizado esse documento e 

entregue pra ele. E, ao mesmo tempo, é uma forma de fazer sair do presídio, porque, se 

desconfiassem que a gente estava fazendo isso, aí, a gente seria duramente reprimida. 

O que a Amelinha tocou, aqui, os presos, nas celas, eram revistados toda semana, eles 

estavam sempre procurando alguma coisa. Eles não procuravam arma, não procuravam outra coisa, 

a não ser documentos. Procuravam livros, que a gente pudesse ter, e documentos que pudessem 

entender o que estava se passando, ou evitar as denúncias.     

   O frei Betto, por exemplo, que mandava documentos pra fora, através da Igreja. O Pedro 

Tierra, que é o Hamilton Pereira da Silva, que mandava poesias, que foi publicado livro, lá fora, 

com o nome de Pedro Tierra, pra poder não caracterizar que era ele. Então, tudo isso era 

clandestino, porque a gente era, duramente, reprimida. 

Em 1972, nós fizemos greve de fome, porque os caras estavam separando os presos políticos 

em pequenos grupos. Eu participei da primeira parte da greve de fome, que foram seis dias, e eu fui 

levado pro DOI-CODI para parar a greve, na porrada, porque eu era muito conhecido por ser menor 

de idade, e ter muitas denúncias.  

E um mês depois, que eu já tinha voltado pro presídio, não pro presídio onde estavam os 

grevistas, que tinham sido separados na Casa de Detenção, fiquei junto com os não-grevistas, 

porque houve uma divisão entre os presos, uma parte achava que tinha de denunciar, tinha que fazer 

o enfrentamento com a ditadura, de dentro da cadeia, e outra parte dizia que não, a gente fica na 

moita, sai, e a gente vai ver o que vai fazer, lá fora. 

E nós achávamos que não, ali, também, era uma trincheira de enfrentamento, essa era a 

realidade desse momento. E, aí, começa a segunda parte da greve, que dura 33 dias. Você imagina o 

que é seis dias, que já é um negócio pesado, e, depois, tem mais 33 dias de greve de fome. Por que, 

porque eles queriam separar em pequenos grupos, para reprimir melhor, talvez, até, matar, que era 

uma possibilidade que a gente levantava, também.  

Então, os presos eram duramente reprimidos, os familiares, também, eram duramente 

reprimidos. E a chamada Comissão de Familiares, ela nunca existiu legalmente, as pessoas se 

encontravam na frente do DOPS, do COI-CODI, procurando seu familiar que tinha desaparecido. 

Não existia prisão, existia desaparecimento, a pessoa era sequestrada.  
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Então estava lá, a família de um preso, procurando, e encontrava outra: “Quem é que você 

está procurando?”, “Estou procurando fulano”, e ia lá, depois iam ao DOPS, depois iam ao quartel, 

e, de repente, “Ó, meu parente apareceu, lá, no DOPS”. Tchau, tchau, não sei o quê. Aquela outra 

pessoa ficava ali, procurando, e ele nunca apareceu, esses eram os desaparecidos, por isso que 

nunca foram localizados, o corpo, etc. e tal, porque eles desaparecem pra sempre. 

Mas todos os presos eram desaparecidos, até aparecer em alguma unidade, seja DOPS, ou 

seja DOI-CODI.       

Essa Comissão, que nunca teve uma existência legal, é a única que era reconhecida, pela 

atuação, que nunca desiste. E nós temos consciência de que, as nossas denúncias é que mantiveram 

acesa a chama contra a ditadura.  

Porque se dependesse dos partidos, se dependesse dos políticos, se dependesse das 

personalidades, dos juristas, nós já estávamos enterrados, junto com os familiares que morreram. 

Porque eles não estavam nem um pouco preocupados. 

Houve a anistia política durante a ditadura, tem que lembrar a data da anistia, que é 1979. A 

ditadura só acaba, mais ou menos formalmente, em 1985, que é quando o DOI-CODI muda de 

nome, teoricamente extinto; quando assume um presidente civil, que era um cara da ditadura, que é 

o Sarney, ou, se não tivesse morrido, seria o Tancredo Neves, que é um cara que colaborava com a 

ditadura, que ajudou a dar o Golpe, e tudo mais.  

Mas, formalmente, acaba em 1985, mas de 1985, voltando até 1979, são seis anos, seis anos 

que o país, ainda, viveu sob a ditadura, com DOI-CODI, etc. e tal.  

Então, não é uma coisa que seja mais ou menos, é durante a ditadura eles resolvem dar a 

anistia. Não resolvem coisa nenhuma, são as denúncias que a gente faz, são as batalhas que a gente 

faz que obrigam, os caras, a responder.  

E a grande discussão, antes da anistia, foi quando nós fizemos um enfrentamento, na 

Bancada do MDB, para criar uma CPI de denúncia das torturas, apuração das torturas. E uma parte 

do MDB, que, aparentemente, era de Esquerda, se volta contra a gente, dizendo: “Vocês são 

provocadores, vocês vão impedir a anistia política”.  

E a gente bate o pé, junto com parlamentares que são valorosos, que é Chico Pinto, o Airton 

Soares, e tal, que são pessoas que... Lysâneas Maciel, que não era deputado mas tinha muita 

influência, Freitas Nobre, então, essas pessoas que mantém o mínimo de combate à ditadura, 

naquele momento. E é aprovada e não é implantada, porque a ditadura não deixa criar uma CPI, 

Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar as torturas.    

  Aí, os caras percebem que a água estava subindo, e dizem, “Vamos fazer alguma coisa”. 

Tem um debate, interno à ditadura, que uma parte quer fazer o indulto, e o Figueiredo, que conhecia 
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isso, porque o pai dele tinha sido anistiado durante a ditadura Vargas, fala: “Não, indulto é pessoal. 

É anistia, que é uma coisa geral, não pessoal”. E, aí, prevalece. 

E, aí, é o formato que a Amelinha falou, anistia totalmente parcial, totalmente restrita, e 

totalmente uma coisa que não é geral, ela é muito específica. Os presos saem, a maior parte, tinha, 

ainda, acho que uns 180 presos, no país inteiro, saem por redução de pena, quando nós fazíamos a 

campanha, e exigimos a extinção da Lei de Segurança Nacional, a revogação, e não revogam, mas 

rebaixam as penas. E aí, as pessoas saem. O Aton Fon Filho, por exemplo, saiu dois anos depois da 

Lei da Anistia, por rebaixamento de pena. O Carlos Alberto Soares sai, também, após dois anos. O 

Rômulo, não é Rômulo, como é o nome dele, eu estou falando daquele que, hoje, é juiz, como é o 

nome dele? Theodomiro Romeiro dos Santos.  

Theodomiro era o último preso, e começa a receber ameaça, porque ele tinha sido 

condenado à prisão perpétua, mas, antes, ele tinha sido condenado à pena de morte, porque, ao ser 

preso, ele resistiu, e matou um cabo da aeronáutica. E os caras iam matá-lo. Sobra só ele, dentro do 

presídio, lá em Salvador, e ele foge. E, com ajuda de um esquema que foi montado, com várias 

figuras, ele se asila na Nunciatura Apostólica, em Brasília. Porque ele não seria anistiado, como os 

outros, mas os outros saíram por redução de pena, e a pena dele não dava para reduzir, a ponto dele 

sair, e ele ia ser morto. Então, ele foge, e fica asilado na Nunciatura católica, lá em Brasília.  

Tudo isso, para dizer o seguinte: isso é a Lei da Anistia, que foi parcial, que foi controlada, 

que é a autoanistia da ditadura. Mas ninguém teve coragem de dizer, estão anistiados os terroristas, 

os presos políticos, ou o nome que quisessem dar, e os torturadores, por um motivo só: a ditadura 

não reconhecia que havia preso político no país, dizia que havia terrorista preso. Então, não há 

preso político, portanto, não há tortura, e, também, não há torturador.  

Então, nunca houve isso daí. Foi, quando a gente, dois anos depois, começa a fazer 

denúncias dos crimes da ditadura, que é essa coisa do jornal “Movimento”, que a Amelinha foi 

trabalhar lá, publicar as denúncias, publicar entrevistas das vítimas, e tal, e os caras começam a ver 

que estão começando a perder o controle.  

O que eles fazem? A gente recebe duas mensagens. Uma mensagem é do DOI-CODI, 

dizendo, “Nós existimos e vamos matar vocês”. É bomba no Riocentro, bomba na ABI, é bomba na 

OAB, em que mata, inclusive, a secretária da Presidência da OAB, Dona Lyda Monteiro. E, o 

Riocentro, eles iam matar 5.000 pessoas, que estavam lá dentro, e, por sorte, explodiu e matou o 

sargento, feriu o capitão. E nada foi apurado. Só que a gente recebe isso aí, é um aviso pra nós, 

parem de denunciar porque nós vamos matar vocês, é isso que eles estavam dizendo.  

E o outro aviso, qual é? Aqueles que, aparentemente, eram nossos aliados, que não eram 

nossos aliados, que traíam o tempo inteiro, a gente, que era Tancredo Neves, Ulysses Guimarães, 
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eles aparecem com a fórmula mágica. Eles dizem, não pode, porque a lei anistiou o outro lado. São 

eles que dão argumento pra ditadura. Eles dizem, deem anistia aos crimes conexos, inventam essa 

coisa emergencialmente, porque não tem, em nenhum lugar, escrito.  

A própria lei, eu acho que no 1° ou 2° parágrafo, está escrito lá, no 1°: “São crimes contra o 

Estado... Excetuam-se aqueles cometidos em que haja sangue”. Chamados crimes de sangue: 

terrorismo, tortura. Eles escrevem isso. Então, você lê, e você vê, não estão beneficiados aqueles 

que cometeram crimes de sangue. Quer coisa mais com sangue, do que tortura? Quer crime com 

mais sangue, do que assassinato? E o torturador assassinou, o torturador torturou, então, ali está 

escrito que a lei não beneficia. 

Agora, os liberais, aqueles traidores da democracia, como Tancredo, Ulysses, e tantos 

outros, fazem a interpretação, e dão de bandeja para a ditadura, fazendo esse “acordão”. E, mais 

ainda, ao longo dos tempos, não só eles, mas todos os outros, mantém esse medo, de que os 

militares podem ser, quem sabe, fazer alguma coisa.  

Quer coisa mais evidente do que isso que eu falei, que a PM, até hoje, é atrelada ao Estado 

Maior do exército, por um decreto que nunca foi, nunca foi, revogado por nenhum Governo 

democrático? Não foi pelo Governo do Sarney, obviamente, que não seria; não foi pelo Collor, não 

foi pelo Itamar, não foi pelo Fernando Henrique, não foi pelo Lula e não foi pela Dilma. Até hoje, 

não foi. 

Hoje, nós vivemos uma situação muito melhor, porque os familiares encheram o saco, todos 

esses anos, obrigaram a chegar aonde chegou, e, hoje, nós temos a Comissão da Verdade, que 

denuncia. Mas nós subvertemos a Comissão da Verdade. Em todos os países do mundo, houve, 

sempre, uma Comissão Nacional. 

Nós, aqui no Brasil, inventamos essa subversão, que foi criar esta Comissão aqui, Comissão 

Estadual Rubens Paiva, que deu origem a todas as outras Comissões Estaduais, que deu origem a 

todas as Comissões universitárias, que deu origem às Municipais, que deu origem às Comissões dos 

sindicatos.  

A que vale, e que tem poder de lei, é a Nacional. Mas vêm junto, as sombras das Comissões 

Estaduais, que também têm poder legal, não de convocação, como eles têm, mas faz o mesmo 

trabalho. Hoje, a realidade é outra, a Comissão Nacional é a legal, mas as outras, as nossas 

Comissões, são Comissões complementares, tanto que, aqui em São Paulo, não existe apuração da 

Comissão Nacional, quem faz é a nossa Comissão, aqui.  

Então, esse tipo de coisa acontece, também, no Rio. E esse tipo de coisa, é uma realidade 

que nós temos que aproveitar. O que vai acontecer, depois de dezembro, é pressão política. Nós 
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vamos fazer recomendação, no relatório da Comissão Nacional, nós vamos fazer aqui, na Comissão 

Estadual, que se crie uma nova Comissão.  

O que vai dar depende de pressão popular. O que vai dar se tiver pressão, é que se cria uma 

nova Comissão, como foi na Argentina. Pensa que, na Argentina, é moleza? Na Argentina é dureza, 

também. Houve, lá, três Comissões, pelo menos.  

No Chile, acho que houve quatro ou cinco Comissões, não deu para terminar, precisa fazer 

mais uma. A primeira disse, no Chile, foram 3 mil mortos. A quinta, que é essa (inelegível), que 

tem agora, que acabou agora, falou, não são 3, são 15 mil desaparecidos. Tem que apurar. Está 

pedindo mais uma. 

Então, aqui vai ter que pedir outra, por que, porque não adianta ficar com esse negócio, são 

dois anos, corre, corre o c*****, nós vamos pedir mais, nós vamos pedir mais, nós temos que fazer 

mais. Em São Paulo nós temos que apurar, nós temos que apurar o que houve, porque... 

 

 

O SR. - (Ininteligível.) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No caso do Brasil, foi feito um projeto de lei que foi aprovado no 

Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que vai ser eleito, agora em outubro, é fundamental, 

porque se a gente deixa a vaca sentar, não se tira leite.  

Então, se você deixa um Congresso Nacional controlado pelos ruralistas, pelos banqueiros, 

pelos empresários, todos eles têm o rabo preso, porque todos eles deram dinheiro pra Repressão, 

vamos lembrar isso, não vai sair nada que preste, não vai aprovar. 

Agora, nós temos que constranger, temos que botar deputados, senadores, que sejam bons, 

que cobrem, mas nós temos que, também, cobrar, pra que os outros se constranjam, e tenham que 

aprovar a lei de uma nova Comissão da Verdade. 

Agora, no Estado de São Paulo, também, nós temos que criar... Esta Comissão não é feita 

por lei, é feita, é uma Comissão Legislativa, nós temos que criar condições para que, aqui, funcione 

a Comissão para apurar outras coisas, inclusive, do ponto de vista administrativo. Nós vamos punir 

ninguém, porque nós não temos poder, quem tem é a Nacional, mas ver o que há, ainda de ditadura, 

dentro da estrutura administrativa do Estado. São procedimentos, são políticas, etc. e tal, que, ainda 

são da época da ditadura, que fazem o não-direito do cidadão. Nós temos que atuar nisso daí. 
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No nosso relatório, da Comissão Estadual, vai constar, com certeza, a necessidade de ter 

uma nova Comissão, para ver outros aspectos. Mas depende de vocês, de todos nós, juntos, fazer 

essa pressão, para que isso seja realidade.  

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria fazer uma sugestão.  

Uma, de três livros que seria interessante, vocês lerem. Que é o “Brasil: Nunca Mais”, um 

livro que saiu em 1985, primeiro, mas é importante, porque ali, apesar de ser uma pesquisa só 

dentro dos processos que foram encontrados no Superior Tribunal Militar, no STM, são 695 

processos que são analisados, mas que é muito importante, porque o “Brasil: Nunca Mais” tem 

áreas de uma tímida, mas iniciante, incipiente, Comissão da Verdade.  

O segundo é um livro, porque a gente tem que conhecer história, se a gente não conhece 

história é difícil estudar Direito, até, Direito em todos os sentidos, não aquele negócio de estudar 

“certinho”, é “Estado e Oposição no Brasil”, da Maria Helena Moreira Alves. Ela dá um panorama, 

ela é muito ligada à Igreja, que é uma coisa contraditória, que a Igreja apoiou o Golpe, e, depois, 

uma parte foi contrária ao Golpe. Mas é interessantíssimo esse livro dela, é grande, mas é bom de 

ler.  

E, o outro, é “O que resta da ditadura”, do Vladimir Safatle e do Edson Teles, que é dessas 

questões que nós estamos levantando, aqui, tem essas questões atuais, quer dizer, a ditadura dentro 

da democracia. Então, eu acho que é interessante. 

E eu queria convidar vocês, que, no dia 4 de setembro, faz 24 anos da abertura da vala 

clandestina, encontrada no cemitério Dom Bosco, no bairro de Perus, aqui em São Paulo. Foi aberta 

no Governo da Luiza Erundina. Ali, foram encontrados, vamos, assim, simplificando, 1.049 

ossadas, e algumas ossadas de presos políticos já identificadas, que nós conseguimos identificação. 

E, ainda, há necessidade da continuidade da identificação dessas ossadas. Então, apesar dos 24 anos 

que se passaram, ainda há ossadas que não foram identificadas, e que, provavelmente, são de presos 

políticos da época. Vai ter, aqui, uma audiência, no dia 4 de setembro, às 14h, ali no plenário 

Juscelino Kubitschek. Então, todo mundo está convidado. 

     

O SR. WALTER ANDRADE – Compareceremos, todos nós.  

         

 

O SR. RENAN QUINALHA – Legal, acho que falamos bastante. O Adriano tinha falado 

16 horas, já são quase 17. 
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Queria se não tiver mais alguma questão, a gente pode ir encerrando. 

Queria, então, novamente agradecer, foi um prazer receber, aqui, o Waltinho, amigo querido 

lá da faculdade, de militância, que agora é o professor Walter... 

 

 

O SR. WALTER ANDRADE – Meu calouro. (Risos.) 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – E é um prazer receber vocês, essa Comissão está sempre 

aberta, a gente tem audiências públicas, agora a gente deu um intervalo nisso, pra preparar o 

relatório, mas a gente vai... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Segunda-feira tem uma, sobre a Guerrilha do Vale do Ribeira, que 

houve, aqui no Vale do Ribeira, uma Repressão muito grande, inclusive com bombardeio de 

napalm, fizeram sobre a população camponesa lá. 

A gente vai mostrar isso, mostrando a origem da violência dos grileiros, da proteção policial 

que há aos matadores, que existem no Vale do Ribeira até hoje. 

  

 

O SR. WALTER ANDRADE – A que horas, Ivan? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É às 14h. Treze, pra 14h.  

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – E tem o “Facebook” da Comissão, também, que vocês 

conseguem acompanhando a agenda, e, no “Youtube” um canal, com todas as audiências públicas, 

as 130, estão todas gravadas, lá, e disponibilizadas. 

Então eu queria, novamente, agradecer a presença de vocês, e a gente continua, depois, pra 

preparar esse evento lá na Uninove, é um prazer ir lá.  (Palmas.)                       

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

22/10/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elzira, Botazzo, Dra. 

Paula de Figueiredo, Eliana Vendramini e João Amorim. Vamos começar. 

Está tendo um problema técnico aqui na Casa, na área do registro técnico da 

audiência, e vamos fazer a parte formal. 

Audiência sobre o Instituto Médico Legal de São Paulo, laudos falsos e fraudes 

praticadas por médicos legistas do IML. São Paulo, 22 de outubro de 2014, Auditório 

“Teotônio Vilela”. 

Está instalada a 146ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 22 de outubro de 2014, na Assembleia Legislativa, para 

apresentação do relatório da Comissão da Verdade da Reforma Sanitária sobre o IML, 

laudos falsos e fraudes praticadas por médicos legistas do IML. 

Esta Mesa está composta pelo Dr. Carlos Botazzo, pela Dra. Elzira Vilela, pelo 

Dr. João Amorim, pela Dra. Eliana Vendramini, e Paula de Figueiredo, do Ministério 

Público Estadual. 

Nós convidamos também o CRM, na figura do Dr. Henrique Carlos Gonçalves, 

que por motivo de saúde será substituído pelo Dr. Otelo Chino Júnior. 

Também será dada a palavra a Eládio José de Campos Leme. 

Então, peço para o Carlos Botazzo, em nome da Comissão da Verdade da 

Reforma Sanitária, que faça uma introdução sobre a organização da Comissão da 

Verdade, suas propostas, antes de nós entrarmos no mérito, propriamente dito. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Boa tarde a todas e todos. Inicialmente, 

cumprimentando a Mesa, cumprimentando o deputado Adriano Diogo e os demais 

componentes, cumprimentando toda a assistência que se acha aqui hoje, representantes 

dos movimentos sociais, colegas, companheiros, assistência, familiares, presos 

políticos, membros de movimentos sociais aqui presentes, cumprimentando o Dr. João 

Amorim, coordenador da Comissão Nacional da Verdade em São Paulo. 

Para dizer do momento histórico que estamos vivendo com esta sessão pública, 

como um ato político, na verdade, onde, nesta oportunidade, um dos primeiros frutos da 

Comissão da Verdade da Associação Paulista de Saúde Pública nós podemos 
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apresentar, iremos apresentar uma síntese dos laudos falsos e das fraudes que foram 

praticadas por legistas no Instituto Médico Legal de São Paulo durante a ditadura civil e 

militar. 

Nós nos instalamos, como Comissão da Verdade da Saúde Pública desde agosto 

e setembro de 2013. Nós tivemos um primeiro momento aqui mesmo na Assembleia. 

Nós comemorávamos os 40 anos da Associação Paulista de Saúde Pública, nós fizemos 

aqui um evento e nesse evento, esse evento tinha acontecido no primeiro semestre de 

2013, também com o deputado Adriano Diogo, e foi naquela ocasião, então, lançado o 

desafio dos sanitaristas em São Paulo se organizarem e passarem a trabalhar no 

levantamento das infrações, das violações a direitos humanos cometidas contra 

trabalhadores da Saúde e opositores do regime militar acontecidas ali no chamado 

quadrilátero da Saúde, no caso pegando o HC com extensão para o Hospital Geral do 

Exército, mas também toda a repressão acontecida na Faculdade de Medicina, na 

Enfermagem, na Escola de Saúde Pública, e em tantas outras unidades da Universidade 

de São Paulo. 

Nós tivemos, depois, a ocasião de instalar formalmente essa pequena comissão 

na sede da associação, e contamos também com a presença do deputado Adriano Diogo, 

que fez essa instalação formal ali, e na altura nós constituímos três grupos de trabalho, 

digamos assim, um para lidar com a questão dos laudos falsos, essa questão do IML, as 

fraudes que foram praticadas no IML. Outro grupo de trabalho que lida especificamente 

com as violações cometidas contra trabalhadores da Saúde ali no quadrilátero, e em 

outras unidades da Saúde no estado de São Paulo há muito casos que se repetem, em 

Campinas, Ribeirão Preto, em Sorocaba, na Baixada Santista, na Santa Casa, nós não 

tivemos apenas eventos de violações acontecidos ali no quadrilátero, ali na Dr. Arnaldo. 

E o terceiro grupo de trabalho tomando a questão dos manicômios, o uso da instituição 

manicomial como parte do dispositivo repressivo. 

Esse último grupo se organizou de uma forma um pouco diferente, denominada 

de violação, de saúde mental e violação de direitos, e nós estamos para organizar agora 

a quarta roda de conversa, porque nós estamos lidando também com movimentos 

sociais, nesse terceiro grupo, e vamos agora começar a chamar colegas que sofreram 

violações para o testemunho. 

Mas, o que importa é que hoje, então, nós estamos aqui montados, digamos 

assim, estamos aqui instalados para a apresentação desse relatório síntese, que a Elzira 

depois vai falar, e vou apresentar brevemente alguns membros da comissão. 
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Aqui comigo à Mesa, a Elzira, que coordenou esse grupo de trabalho. Ela já 

vinha trabalhando como assessora da comissão da Alesp, da Comissão Rubens Paiva, a 

Elzira já vinha trabalhando levantando alguns desses casos e lidando com a questão dos 

laudos do IML, e depois a Elzira é convidada e se integra a esse trabalho feito conosco 

na comissão da Associação Paulista. E a Emília, que está colocada aqui, Emília Lopes, a 

Eva, o Danilo, o Pedro Paulo, que são os membros da comissão da Saúde Pública que 

estão colocados aqui hoje. 

E integrou também o trabalho, integraram também o trabalho, o Ricardo 

Kobayashi, também o Ivan, a gente teve uma parceria muito importante, muito relevante 

aqui, e nós tivemos também uma interlocução bastante profícua com a Comissão 

Nacional da Verdade aqui em São Paulo, anteriormente na figura da Dra. Glenda 

Mezarobba e agora, de uns 15 dias para cá, com o João Amorim, que está aqui 

integrando a Mesa também. 

E nós pensamos ainda este ano em fazer a convocatória formal de alguns desses 

legistas para que eles possam explicar de que modo eles integraram o esquema 

repressivo, porque não era, ao que tudo indica, não era um ato acidental que acontecia 

com esses legistas. Não era ocasional que eles deram esses laudos, mas eles integravam, 

efetivamente, o esquema repressivo, eles faziam parte. O IML estava colocado como 

parte da estrutura repressiva, e esses legistas atuavam no sentido de acobertar, de dar 

legalidade médico jurídica para os assassinatos que estavam sendo cometidos. Eles não 

eram agentes eventuais ou agentes ocasionais nesse processo, mas eles eram parte 

integrante desse esquema repressivo. 

Então, acho que é isso que esse relatório síntese agora revela, quer dizer, a Elzira 

explicará com detalhes, mas ele é a tradução, digamos assim, esse relatório, ele é a 

tradução desse evento, desse período, dessa condição. 

Aqui nós temos 51 assassinatos que foram comprovados nessa direção. Nós não 

tivemos, até o momento, acesso aos laudos reais. Os arquivos do IML ainda não foram 

abertos, nós não podemos, então, confrontar com os laudos originais que foram 

assinados, mas nós temos os relatos dos laudos e os testemunhos, que indicavam a 

situação inteiramente diversa da situação que esses legistas acabaram colocando. 

Então, acho que é nesse sentido que a gente faz esta sessão hoje. Acho que ela é 

um momento, não apenas um momento político, é um momento político, sem dúvida, 

mas ela é também um momento que cumpre um papel histórico, e porque não dizer, um 

papel que resgata a memória, resgata a verdade no caminho da justiça, mas acho que ela 
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resgata para nós os afetos, ela resgata para nós os nossos laços de amizade, os nossos 

laços de fraternidade, as nossas ligações emocionais, o nosso companheirismo, e o 

nosso compromisso nas lutas por uma sociedade mais digna, por uma sociedade mais 

justa, mais fraterna. 

Acho que o momento, inclusive, que nós vivemos, é um momento que nós 

devemos colocar, e nos colocar, diante de uma barbárie anunciada e da barbárie que já 

foi vivenciada, e que está claramente consignada aqui nessa documentação, na 

documentação que foi arrolada, mas acho que o resgate também dessa fraternidade, da 

solidariedade, do companheirismo, da amizade, desses afetos das coisas que, 

espinhosamente, nos afetam, os afetos às coisas que nos dizem respeito nas nossas 

ligações históricas, elas são importantes, e este é um momento que fica resgatado aqui. 

Encerrando, então, esta minha introdução, eu gostaria de, formalmente, em nome 

da Associação Paulista de Saúde Pública, mas também em nome de todos os integrantes 

da Comissão da Verdade da Saúde Pública, e particularmente do grupo de trabalho que 

foi coordenado pela Elzira, eu gostaria de passar às mãos do deputado Adriano Diogo, 

do presidente da Comissão da Verdade da Alesp, um exemplar, e que isso conste no rol 

da documentação, também ao Dr. João Carlos Amorim, para o acervo da Comissão 

Nacional da Verdade, e aguardando que este trabalho possa ter continuidade e que, ao 

resgatar, do modo como estamos fazendo, afetivamente ao resgatar a memória, nós 

possamos fazer com que a verdade emirja e que a justiça se faça. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Passo a palavra à Dra. 

Elzira. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Quero cumprimentar o nosso querido Adriano 

Diogo, nosso deputado, que foi e é um excelente presidente da Comissão Estadual da 

Verdade, da qual eu tenho muito orgulho de participar do conselho consultivo desta 

comissão. 

Quero cumprimentar as promotoras de Justiça presentes, Dra. Vendramini e sua 

colega, o Dr. João Amorim, que representa a Comissão Nacional da Verdade, e que está 

entre nós há algum tempo, antes tínhamos a presença da Glenda, com a sua auxiliar, que 

nos auxiliou muito no trabalho, que foi a Raíssa. 

E cumprimentar o grande amigo Carlos Botazzo, afetuosamente chamado de 

Baixo, que está sempre comigo. 
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Um cumprimento especial a todas e todos, e com muito carinho aos familiares, 

em especial ao Ivan, Amelinha, e aos familiares que estão aqui presentes, que são 

familiares desses militantes que sofreram as atrocidades das torturas e tiveram as suas 

marcas de torturas apagadas por versões mentirosas emitidas nos laudos falsos. 

Memória, verdade e justiça. Precisamos rememorar um pouco em que momento 

histórico nós situamos este trabalho. Tudo aconteceu no tempo da ditadura civil e 

militar que dominou o país de 1964 a 1985. 

A ditadura depôs um presidente constitucionalmente eleito, democraticamente 

eleito, João Goulart, tomou de assalto o poder, e foi, ano a ano, hora a hora, acirrando, 

desfigurando todos os resquícios de democracia que ainda havia. 

E isso culminou com a edição do Ato Institucional nº 5. O Ato Institucional nº 5 

foi o golpe dentro do Golpe. A edição dele foi graças ao general de plantão Costa e 

Silva. Ele veio fechando o Congresso, suspendendo todas as garantias individuais, 

principalmente a instituição do habeas corpus, e dessa forma desfigurou todo o Estado 

brasileiro e iniciou um período de grandes trevas neste país. 

No ano seguinte, a nova Lei de Segurança Nacional foi promulgada, e essa Lei 

de Segurança Nacional instituiu a prisão perpétua e a pena de morte para crimes de 

sangue. 

Foi, em setembro, criada a famigerada Operação Bandeirante que, 

posteriormente, foi oficializada pelas forças armadas no DOI-CODI, que sequestrava, 

perseguia, torturava, matava, desaparecia com todos opositores políticos. 

Era uma época que todos nós que somos mais velhos e que vivenciamos, 

lembramos de como o caminhar na rua era estressante. A qualquer hora você podia ser 

interrompido por alguém pedindo os documentos, e se você não tivesse todos os 

documentos à mão, você era detido. 

Duas ou três pessoas juntas, já era considerado uma reunião, e poderiam ser 

detidas. Qualquer um de nós que chegasse num prédio, o nosso nome era anotado, o 

número do RG, e o síndico tinha de prestar contas no DOPS. Então, o terror, era um 

clima de terror geral, atingindo a todos, indefinidamente. Demissões, cassações, 

perseguições, toda ordem de irregularidades, de terror. 

Nessa época, então, houve muitas prisões, e a partir de 1969 nós notamos que 

inicia-se um número muito grande de mortes e desaparecimentos. Não é que antes não 

houvesse, a partir de 1964 começa a haver. Quando você vê os livros, que foi falado, 

dos mortos, “O Dossiê da Ditadura”, o livro feito, o último número feito pelos 
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familiares, comissão de familiares de mortos e desaparecidos de São Paulo, esse livro 

mostra o quanto, ele computa 436 mortos, sendo 257 mortos e 179 desaparecidos. 

Foi esse período de grande terror que nós vivemos, e que a partir de 1984, com o 

término da ditadura, nós iniciamos, infelizmente, uma transição muito lenta, a chamada 

transição lenta e gradual, que infelizmente não tivemos uma eleição direta, tivemos uma 

eleição indireta, que o Tancredo, todos nós lembramos, Tancredo Neves foi eleito, 

apesar de toda aquela campanha maravilhosa, da luta pelas diretas já, e logo morreu, o 

famigerado Sarney assume o governo. Posteriormente temos a eleição de um presidente 

que em breve foi “impichado” pelo povo brasileiro, e mais tarde começa um período um 

pouco mais suave de democracia. 

E hoje, saltando para hoje, nós vemos o quê? Nós vemos que em 07 de abril, na 

comemoração do Dia do Médico Legista, a Frente de Esculacho Popular organizou um 

esculacho para o legista Harry Shibata. Esse esculacho, eu fui convidada a participar, 

estava lá também o nosso nobre deputado Adriano Diogo, Amelinha e outros 

companheiros, e foi muito bem feito. Ele caminhou pelas ruas da Vila Madalena, 

colocando cartazes e pregando em todos os postes os nomes das vítimas dos laudos 

falsos do Harry Shibata. 

Nós víamos, nós que moramos no bairro, víamos muitas vezes muitas pessoas 

parando nos postes e lendo os nomes das vítimas, com o resumo da sua história. Que 

vítimas foram do Harry Shibata, dos laudos falsos? 

O Luiz José da Cunha, Helber José Gomes Goulart, Emanuel Bezerra dos 

Santos, Manoel Lisboa de Moura, Antônio Carlos Bicalho Lana, Sônia Maria Lopes de 

Morais Angel Jones, José Ferreira de Almeida, o Vladimir Herzog, e o Luiz Hirata, que 

teve, em vida, uma conduta absolutamente absurda feita pela, à chamada do Fleury, 

feita pelo Harry Shibata. Posteriormente nós veremos na biografia do Luiz Hirata. 

Eu fiquei, depois da participação nesse esculacho, muito envolvida com essa 

história. Eu nunca tinha me debruçado sobre a questão dos laudos falsos da ditadura. E 

assim, um ano depois, numa sessão aqui do conselho consultivo, o nosso amigo 

conselheiro Vladmir Sacchetta, que está aqui entre nós, me sugeriu fazer um trabalho 

sobre a participação dos médicos na ditadura militar. 

E na época ele me ofereceu um exemplar desse periódico, que foi publicado em 

abril de 1972, no Chile, da “Unctad”, um número só sobre as torturas no Brasil, e um 

capítulo especial sobre a participação do Hospital das Clínicas dentro do aparato 

repressor, desde 1968, quando foi nomeado para lá um interventor. 
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Futuramente, o Baixo já fez a referência, vai ser abordado por sessões da 

Comissão da Verdade da Saúde Pública esse aspecto. 

Pensando nesse trabalho, eu sou médica e fico muito feliz com a minha 

profissão, com a possibilidade de solidariedade que a profissão oferece, então pensei em 

elaborar um trabalho que contemplasse os médicos que lutaram contra a ditadura, que é 

um número muito grande, muitos de nós somos presos, torturados, e os médicos que 

colaboraram com a ditadura. 

Iniciei, assim, solitariamente, esse trabalho, e consultando o livro “O Dossiê dos 

Mortos e Desaparecidos”, que foi a nossa referência principal, iniciei a seleção de 

legistas, lendo caso a caso de todos os mortos. 

Ao mesmo tempo, iniciei também uma entrevista com médicos que haviam sido 

do Hospital das Clínicas naquela época referida, a partir de 1968, referida de como o 

HC, com a ajuda inclusive de médicos, colaborou, participou do aparato repressor. 

Logo vi que não era possível fazer aquela tarefa só e convidei a Emília, 

companheira Emília, também ex-presa, que é cientista social, para ajudar no trabalho. 

Assim nós fomos, de maneira que em julho nós tínhamos um esquema básico. 

Procurei o Conselho Regional de Medicina, porque foi-me informado que o presidente, 

Dr. Renato Azevedo, era uma pessoa mais acessível, e o Dr. Henrique Carlos, que 

participou na comissão de reparação de São Paulo, e era conselheiro. 

Consegui uma entrevista com os dois, fomos lá, levamos aquele esboço de 

trabalho ainda, eram os primeiros passos, perguntando se eles não poderiam também 

participar dessa pesquisa. Eles ficaram de nos dar uma resposta, que nunca houve. 

Em setembro, então, vendo a impossibilidade total de nós duas continuarmos 

nessa tarefa tão grande, tão importante, procuramos então a Associação Paulista de 

Saúde Pública, da qual inclusive eu já participei bastante em outras épocas. E ela tinha 

acabado de instalar a Comissão da Verdade. E foi muito bom, porque nós fomos 

recebidas de braços abertos, e eles nos incluíram dentro da Comissão da Verdade, nos 

convidaram, e indicaram duas pessoas, o Pedro Paulo Schiavelli, dois médicos, e a Eva 

Teresa Skazufka, que estão aqui entre nós. 

Então, nós quatro iniciamos, então, esse trabalho, que foi bastante árduo, porque 

nós quatro somos ex-presos políticos. E ler sobre, caso a caso, as torturas que os 

companheiros sofreram, até à morte, e o ultraje da mentira desses falsos atestados, foi 

algo extremamente doloroso, e lento, porque a gente não conseguia, quando a gente vê a 
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publicação aqui, selecionar 51 biografias, 33 legistas, parece uma coisa tão simples, mas 

foi muito complexo. 

Então, nós fizemos esse trabalho, esse é o trabalho total, depois falarei mais dos 

critérios de seleção e tudo, e esse trabalho se chama “Assassinatos de Opositores 

Políticos no Brasil – Laudos falsos e fraudes praticadas por legistas no Instituto Médico 

Legal de São Paulo durante a ditadura civil e militar de 1964 a 1985”. 

Esse relatório é uma síntese de todo, do trabalho que nós fizemos baseado em 

alguns critérios. O objetivo do trabalho foi identificar os legistas, responsabilização dos 

médicos legistas que assinaram os laudos falsos durante a ditadura militar. 

O nosso processo de análise se baseou em cinco critérios básicos, porque às 

vezes quando você vê o nome das pessoas, você fala: “Como fulano de tal não está 

nessa lista?” Mas os critérios nossos foram um pouco rígidos porque nós tínhamos que 

ter alguns critérios básicos para garantir que, uma vez apontados os legistas que 

assinaram laudos falsos, aquilo não pudesse ser, facilmente, contestado por qualquer 

pessoa. Então, ele foi de uma seriedade, de uma rigidez grande. Muitas vezes incluímos 

nomes, depois tiramos. 

Quais eram os critérios? Primeiro, que as mortes tivessem ocorrido em São 

Paulo. Mesmo paulistas que morreram em outros lugares não foram contemplados, e 

que tiveram também laudos falsos. 

Segundo, que os legistas fossem de São Paulo e fossem do Instituto Médico 

Legal de São Paulo. 

Terceiro, os laudos oficiais fossem contestados por peritos da Comissão Especial 

dos Mortos e Desaparecidos Políticos, CEMDP, que é uma comissão que foi criada 

ainda na década de 1990, ainda no Governo Fernando Henrique, e que indenizou, entre 

aspas, os familiares de mortos e desaparecidos. 

Que os laudos falsos fossem contestados, que os laudos emitidos pelos legistas 

tivessem sido contestados por familiares ou por testemunhas, por presos políticos que 

estavam na época e que viram as pessoas serem torturadas. 

 E também contestados por fotos encontradas no IML ou no DOPS, e que 

mostravam figuras extremamente desfiguradas pelas torturas. 

Então, esses critérios foram bastante rígidos. Teve uma série de casos em que 

nós, muitas vezes, quisemos incluir, e tivemos dúvida se os laudos eram falsos ou não, 

porque quando a gente começa a ler, você quer incluir todo mundo, você quer 
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denunciar. Então, foi um processo bastante difícil essa seleção de 51 nomes de 

militantes. 

Nessa época, todos nós que vivemos essa época sabemos que, diariamente, na 

imprensa, nos grandes jornais, na rádio, na televisão, apareciam aquelas notícias 

emitidas pelos órgãos de segurança: “Mortos em tiroteio terroristas que faziam assaltos 

a bancos”, terroristas que roubavam carros, terroristas que se suicidavam, às vezes: 

“Terroristas atropelados”. As versões foram as mais variadas, e às vezes mais de uma 

versão para o mesmo caso, que era de um cinismo muito grande e de uma certeza de 

impunidade. 

Nos nossos 51 militantes, nós apuramos que sete foram atribuídas a suicídio, 

quer suicídio por envenenamento, como foi o caso do Olavo Hansen, que foi dito que 

ele envenenou-se com Paration, com inseticida. Suicídio por enforcamento, como foi o 

caso do Herzog, do Manuel Fiel Filho e do Joaquim Ferreira de Almeida. Suicídio por 

tentar cortar o pulso com lâmina de barbear, como foi o atribuído ao Alexandre 

Vannucchi. Suicídio por atirar-se embaixo de um carro, quando ia inclusive delatar 

companheiros para a repressão, como foi o caso do Zanirato. Então, versões 

extremamente cínicas. 

Morto em tiroteio, a 37 dos nossos casos foi dada essa versão falta. De 

atropelamento, dois. E, mais de uma versão, pelo menos três casos. Teve um caso, do 

Frederico Mayr, que foram dadas três versões para a sua morte, em locais diferentes, 

por forças e épocas diferentes dos órgãos de segurança, que os órgãos de segurança 

deram. Disseram que ele tinha sido morto em tiroteio, outra hora ele foi morto fazendo 

um ponto, e outra hora disseram que ele foi morto justiçado por um companheiro, 

quando ele saiu à rua para delatar um companheiro acompanhado da polícia. 

Então, eles procuravam inclusive desmoralizar, nas suas versões, desmoralizar 

completamente os militantes. 

Então, a contribuição dos legistas para o apagamento dessas marcas de tortura, e 

confirmando essas versões mentirosas da ditadura, nós consideramos que seja um crime 

extremamente grave, e que nós achamos que deva ser punido com rigor. 

E esses legistas, nós vamos, na sequência, citar o nome deles. É importante que 

todos saibam. Inclusive os que já morreram. 

Passarei a ler agora a lista das ocorrências de 1969 a 1976, presos políticos 

mortos e legistas que assinaram os laudos. 
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Em 1969, temos dois casos, Carlos Roberto Zanirato, com 20 anos na época, e 

Virgílio Gomes da Silva, com 36 anos. Os legistas foram José Manella Netto, Orlando 

José Bastos Brandão, Roberto de Andrade Magalhães, Paulo Augusto de Queiroz 

Rocha. 

Em 1970, nome dos presos políticos mortos: Antônio Raimundo Lucena, 48 

anos, Joelson Crispim, 22 anos, Olavo Hansen, 33 anos, José Maria Ferreira de Araújo, 

29 anos, Joaquim Câmara Ferreira, 57 anos, Eduardo Collen Leite, 25 anos. Legistas: 

Frederico Amaral, Orlando José Bastos Brandão, Sérgio de Oliveira, Paulo Augusto de 

Queiroz Rocha, Geraldo Rebelo, Sérgio Belmiro Acquesta, Mário Santalúcia, Aloísio 

Fernandes, Décio Brandão Camargo. 

Em 1971, sete casos: Raimundo Eduardo Silva, 23 anos, militantes, Devanir José 

de Carvalho, 28 anos, Joaquim Alencar de Seixas, 49 anos, Dimas Antônio Casemiro, 

25 anos, Dênis Casemiro, 29 anos, Luiz Eduardo da Rocha Merlino, 24 anos, Antonio 

Sérgio de Matos, 23 anos. Foram os legistas: João Grigorian, Orlando José Bastos 

Brandão, João Pagenotto, Abeylard de Queiroz Orsini, Pérsio José Ribeiro Carneiro, 

Paulo Augusto de Queiroz Rocha, Renato Cappellano, Isaac Abramovitc e Antônio 

Valentini. Nós detalharemos, depois, os laudos de cada legista. 

Ainda 1971, que foram 14 casos, não sete, desculpem. Eduardo Antonio da 

Fonseca, 24 anos, Manoel José Nunes Mendes de Abreu, 23, José Roberto Arantes, 28 

anos, Francisco José de Oliveira, 28 anos, Flávio Carvalho Molina, 24 anos, José Milton 

Barbosa, 42 anos, Luiz Hirata, 27 anos. Sendo os legistas: Isaac Abramovitc, Antônio 

Valentini, Luiz Alves Ferreira, Vasco Elias Rossi, Mário Nelson Matte, José Henrique 

da Fonseca, Renato Cappellano, Antônio Dácio Franco do Amaral, Onildo Benício 

Rogano e Abeylard de Queiroz Orsini. 

Em 1972, também localizamos 14 laudos falsos. Militantes: Hiroaki Torigoe, 

que era estudante, quinto anista da Faculdade de Medicina, da Santa Casa, morto com 

28 anos, Alex de Paula Xavier Pereira, 23 anos, Gelson Reicher, era estudante também, 

quinto anista de medicina da USP, 23 anos, Gastone Lúcia Carvalho Beltrão, 22 anos, 

Hélcio Pereira Fortes, 24 anos, Frederico Eduardo Mayr, 24 anos, Rui Osvaldo Aguiar 

Pfützenreuter, Ana Maria Nacinovic Correa, 25 anos, Iuri Xavier Pereira, 24 anos, 

Marcos Nonato da Fonseca, 19 anos, José Júlio de Araújo, 29 anos, Antônio Benetazzo, 

31 anos, João Carlos Cavalcante Reis, 27 anos, Carlos Nicolau Danielli, 43 anos. Sendo 

os legistas Isaac Abramovitc, que assinou quase todos os laudos desses que nós citamos, 

e Abeylard de Queiroz Orsini. Isaac Abramovitc assinou os sete laudos, foi um dos que 
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assinaram esses sete laudos, e o nome dele é citado todas as vezes. E acrescentado o 

Orlando José Bastos Brandão e José Henrique da Fonseca. 

Em 1973 temos 11 casos, sendo os militantes Arnaldo Cardoso Rocha, 24 anos, 

Francisco Emanuel Penteado, 21 anos, Francisco Seiko Okama, 26 anos, Alexandre 

Vannucchi Leme, 23 anos, Gerardo Magela Fernandes Torres da Costa, 23 anos. Sendo 

os legistas Isaac Abramovitc, de novo, assinando quatro laudos, e Octavio D´Andrea, 

acrescentado o Orlando José Bastos Brandão. 

Continuando, 1973, Luiz José da Cunha, 30 anos, Helber José Gomes Goulart, 

29 anos, Emanuel Bezerra dos Santos, 30 anos, Manoel Lisboa de Moura, 29 anos, 

Antônio Carlos Bicalho Lana, 24 anos, e Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones, 27 

anos. Legista principal foi o Harry Shibata, sendo ajudado, sendo também assinado por 

Orlando José Bastos Brandão, Armando Canger Rodrigues, Antônio Valentini, e Paulo 

Augusto de Queiroz Rocha. 

Todos nós que vivemos aquela época lembramos de 1974, quando o Geisel 

assumiu, e dizia-se que era uma pessoa que não era da linha dura. Então, nós notamos, 

espantosamente, no livro, que não há relatos significativos de mortos, também nenhum 

laudo falso. Entretanto há relato de 54 militantes desaparecidos. 

Em 1974 só temos os desaparecidos. São os desaparecidos do Araguaia, 

desaparecidos de outras organizações, inclusive da organização da qual eu pertencia. 

Em 1975, José Ferreira de Almeida, 64 anos, Vladimir Herzog, 36 anos, sendo 

assinantes Harry Shibata, Marcos de Almeida, Arildo Toledo Viana, Armando Canger 

Rodrigues. 

E 1976, finalizando, Manuel Fiel Filho, 49 anos, João Batista Franco 

Drummond, 34 anos, sendo legistas José Antonio de Mello, José Henrique da Fonseca, 

José Gonçalves Dias e Abeylard de Queiroz Orsini. 

Número de laudos e situação atual do legista, inscrição no Conselho Regional de 

Medicina. Para obter esse quadro foi bastante difícil. Nós contamos com o concurso, 

com ajuda da pesquisadora Raíssa, que estava trabalhando com a Comissão Nacional da 

Verdade, e contamos com a ajuda também do conselheiro do CRM, Henrique Carlos, 

que ajudou a fornecer dados. 

Eu não lerei o quadro inteiro porque ele será lido detalhadamente mais em 

frente. Nesse quadro nós temos o nome do legista, encabeçado pelo Isaac Abramovitc, 

que foi quem assinou 22 laudos falsos, que era um fiel representante dos órgãos de 

segurança de São Paulo, seguido pelo Orlando José Bastos Brandão, assinando 11 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 12

laudos, Abeylard de Queiroz Orsini, 11 laudos, Harry Shibata, oito laudos, Paulo 

Augusto Queiroz Rocha, oito, e daí em diante eu prefiro que a gente veja, é melhor a 

gente ver num quadro mais detalhado, que virá a seguir, porque pode ser cansativo. 

O CRM deles, alguns você nota que eles tiraram dois CRMs, vê-se claramente 

que eles saíram de São Paulo. Quando entramos no site do CRM nós notamos que, no 

geral, eles não revelam o endereço, nem a foto. Entrando no site do CRM, desses 

legistas encontramos endereço, três têm consultório, três legistas vivos têm consultório 

ainda em São Paulo, que são Arildo de Toledo Viana, um dos responsáveis pelo laudo 

do Herzog, José Antonio de Mello e Marcos de Almeida. 

Nós vimos que, também chamou a atenção quando nós entramos no site, que 

havia dois legistas que tinham se formado muito recentemente, eram muito jovens. A 

grande maioria eram legistas que hoje têm, com certeza, mais de 85 anos. 

Então, nós conseguimos apurar quais legistas estão vivos e quais estão mortos. 

Durante esse processo de apuração um legista, que consta aqui como vivo, nós 

soubemos que tinha falecido, que é Geraldo Rebelo. 

Lista dos legistas vivos. Orlando José Bastos Brandão, 11 laudos, Abeylard de 

Queiroz Orsini, 11 laudos, Harry Shibata, oito laudos, Antônio Valentini, cinco laudos, 

Renato Cappellano, dois laudos. 

Assinaram um laudo, Aloísio Fernandes, Arildo Toledo Viana, Geraldo Rebelo, 

como disse, já morreu, José Antonio de Mello, José Gonçalves Dias, José Manella 

Netto, Luiz Alves Ferreira, Marcos de Almeida, Mário Nelson Matte, Octavio 

D´Andrea, Onildo Benício Rogano, Pércio José Ribeiro Carneiro e Sérgio de Oliveira. 

Lista dos legistas mortos. Isaac Abramovitc, 22 laudos, Paulo Augusto de 

Queiroz Rocha, oito laudos, José Henrique da Fonseca, cinco laudos, Armando Canger 

Rodrigues, três, João Pagenotto, dois laudos, Walter Sayeg, dois laudos. 

Ainda, assinaram um laudo, Antônio Dácio Franco Amaral, Décio Brandão 

Camargo, João Grigorian, Lenilson Tabosa Pessoa, Mário Santalúcia, Sérgio Belmiro 

Acquesta, Vasco Elias Rossi, Frederico Ildefonso Marri Amaral, Roberto Andrade 

Magalhães. Esse Frederico, parece, a última informação que a gente teve do CRM, é 

que ele estava vivo. 

Nós tivemos, nós temos aqui as 51 biografias. Nós soubemos que viriam alguns 

familiares aqui hoje, então foi feita uma síntese desses casos, dos familiares que 

possivelmente estariam aqui hoje nesta audiência. É uma síntese da própria biografia 

que nós fizemos deles. 
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Uma das biografias que nós não fizemos a síntese foi de Luiz Hirata, mas como 

o Eládio está aqui, é um testemunho das torturas que ele sofreu, eu lerei a biografia do 

Luiz Hirata. 

Então, primeiro, casos de vítimas com laudos fraudados. Alexandre Vannucchi 

Leme. Nasceu em 05 de outubro de 1950, em Sorocaba, morto em 17 de março de 1973. 

Era militante da ALN. Era o representante dos estudantes na congregação do Instituto 

de Geociências, e foi visto pela última vez na USP em 15 de março, quando assistia a 

aulas. 

Ele foi preso no dia 17 mesmo. Ele foi sepultado sem caixão, em cova rasa, 

forrada de cal virgem a fim de que a decomposição do corpo fosse acelerada e apagadas 

a marcas de tortura que o levaram à morte. 

A versão oficial relata a morte provocada por suicídio com auxílio de lâmina de 

barbear, justificativa que os torturadores deram aos presos políticos que os acusavam de 

assassinato. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Tinha duas versões oficiais. A outra versão é que, 

já tinha me referido quando falei aqui, não falei do caso dele, que foram dois casos 

muito evidentes, do Frederico Mayr, que teve três versões, e do Vannuchi, que teve a de 

atropelamento e de suicídio com lâmina de barbear. 

Olavo Hansen. Nasceu em 14 de dezembro de 1937, em São Paulo, morto em 9 

de maio de 1970. Era dirigente do Partido Operário Revolucionário Trotskista, PORT. 

No dia 1º de maio de 1970, durante a comemoração do Dia Internacional do Trabalho, 

realizada na Praça de Esportes de Vila Maria Zélia foi preso, juntamente com 18 outros 

companheiros, imediatamente levado à Oban, denominação anterior do DOI-CODI-São 

Paulo, onde foi torturado. 

Em 04 de maio, foi transferido para o DOPS-São Paulo, e no dia 13 de maio a 

família de Olavo foi informada que ele se suicidara no dia 9. O atestado de óbito 

assinado por Geraldo Rebelo e Paulo Augusto Queiroz Rocha, além de descrever 

escoriações nas pernas e braços, região escrotal, refere-se a equimose na região 

precordial e hematoma no couro cabeludo. A causa mortis assinalada pelos legistas foi 

intoxicação pelo inseticida Paration. 
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O caso de Olavo Hansen é um caso que teve o depoimento de muitos presos que 

estavam no DOPS na época, e que viram o Olavo Hansen sair de uma câmara de tortura 

e contar todas as torturas que ele tinha acabado de sofrer, pau-de-arara, cadeira do 

dragão, choques, pancadas. E o laudo toxicológico, que consta no atestado de óbito, 

consta envenenamento pelo inseticida Paration. 

Raimundo Eduardo Silva. Nasceu em 23 de março de 1948, em Formiga, Minas 

Gerais, morto em 05 de janeiro de 1971. Era militante da Ação Popular. Era estudante e 

trabalhava como operário metalúrgico na cidade de Mauá, São Paulo. 

A versão oficial afirma que faleceu vítima de agressão a faca, arma branca, em 

23 de novembro, às 15h, sendo socorrido pela Samcil e posteriormente encaminhado ao 

Hospital do Exército, onde faleceu duas horas e 45 minutos após, em 5 de janeiro de 

1971. 

O laudo assinado pelo legista João Grigorian e Orlando José Bastos Brandão 

atesta como causa mortis peritonite e não relataram sinais de torturas sofridas. 

Só para vocês saberem, quero acentuar que em todo laudo pericial, em todo 

atestado que os legistas fazem há um item, um último item, que todos têm de responder, 

se houve tortura ou se houve alguma causa externa importante na morte. 

Todos esses laudos, que futuramente, infelizmente nós não temos os originais 

desses laudos, os que nós vimos atestam, nunca marcam o quarto item como tortura. 

Luiz Eduardo da Rocha Merlino. Nasceu em Santos, São Paulo, em 18 de 

outubro de 1947, morto em 19 de julho de 1971. Dirigente do Partito Operário 

Comunista, POC. Foi preso na casa de sua mãe, em Santos, São Paulo, em 15 de julho 

de 1971, levado à sede do DOI-CODI, em São Paulo. Foi torturado por 24 horas 

ininterruptas. 

Após a entrada no Hospital Geral do Exército, veio a falecer em 19 de abril, e 

sua família somente soube do ocorrido no dia 24, por um telefonema de um conhecido. 

A primeira versão de sua morte refere-se a suicídio ao jogar-se embaixo de um 

carro na BR-116 após fuga, quando estaria sendo levado para Porto Alegre para 

interrogatório. 

O laudo necroscópico assinado por Isaac Abramovitc e Abeylard de Queiroz 

Orsini, conclui que Merlino morreu por anemia aguda traumática por ruptura da artéria 

ilíaca direita. O laudo nega a presença de indícios de tortura. 
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Queria só acentuar que essas pranchas que nós estamos apresentando são uma 

síntese do trabalho das biografias que nós temos aqui. Então, muitas vezes vocês notam 

que pode faltar laudos, mas não cabia no power point para publicar toda a versão. 

Eduardo Collen Leite, Bacuri. Nasceu em 28 de agosto de 1945, morto em 8 de 

dezembro de 1970. Era dirigente da ALN. Em 8 de dezembro, 109 dias após sua prisão, 

e 42 dias após seu sequestro do DOPS os jornais do país publicavam nota oficial 

informando a morte de Eduardo em um tiroteio na cidade de São Sebastião, litoral 

paulista. 

Bacuri foi preso em 21 de agosto de 1970, no Rio de Janeiro, pelo delegado 

Sérgio Paranhos Fleury e sua equipe, quando chegava à sua casa. Em 25 de outubro 

todos os jornais do país divulgaram a nota oficial do DOPS-São Paulo, relatando a 

morte de Joaquim Câmara Ferreira, da ALN, ocorrido em 23 de outubro. Nessa nota 

constava a informação de que Eduardo Leite havia conseguido fugir, sendo ignorado o 

seu destino. 

O exame necroscópico de Eduardo foi assinado pelos médicos legistas Aloísio 

Fernandes e Décio Brandão Camargo, os quais respondem não à pergunta se houve 

tortura, confirmando a falsa versão oficial de que Eduardo teria morrido em tiroteio. 

Joelson Crispim, que era cunhado do Bacuri, nasceu em 16 de abril de 1946, na 

cidade do Rio de Janeiro, morto em 22 de abril de 1970. Era militante da Vanguarda 

Popular Revolucionária, VPR. Joelson foi preso em emboscada montada por agentes do 

DOI-CODI-São Paulo, chefiada pelo capitão Coutinho, da PM, sendo ferido na ocasião. 

Ao ser transportado para o hospital, apresentando cinco ferimentos perfurantes 

por arma de fogo, veio a falecer antes de ser submetido à cirurgia. O laudo necroscópico 

assinado por Sérgio de Oliveira e Paulo Augusto Queiroz Rocha confirma a versão de 

morte por tiroteio, todavia afirma que os projéteis seguiram trajetória de trás para frente, 

fato que descaracterizaria a ocorrência de tiroteio alegada pelos órgãos de segurança. 

Joaquim Alencar de Seixas. Nasceu em 2 de janeiro de 1922, em Bragança, 

morto em 17 de abril de 1971. Era dirigente do Movimento Revolucionário Tiradentes, 

MRT. No dia 16, foi preso, juntamente com seu filho Ivan. Foram espancados na 37ª 

Delegacia de Polícia e levados para o DOI-CODI-São Paulo, sempre espancados juntos. 

No dia 17, os jornais anunciaram sua morte, mas ele ainda estava vivo e sofria 

torturas, fato testemunhado por seu filho Ivan, sua esposa e suas duas filhas, Ieda e Iara. 

Por volta das 19h desse mesmo dia, Seixas foi assassinado. Sua esposa, Fanny, 

viu os policiais transportarem seu corpo para uma perua e dizerem que se tratava de... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Na realidade, minha mãe viu o corpo dele sendo 

carregado e viu um torturador perguntando para o outro: “De quem é esse presunto?” E 

o outro responde: “Esse era o Roque”. Roque era o nome de guerra que meu pai usava. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Os assassinos de Joaquim Alencar de Seixas 

foram identificados por seus familiares e companheiros como sendo, então, o major 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirillo, delegado Davi 

Araújo dos Santos e vários outros conhecidos apenas pelos apelidos. 

O laudo oficial assinado pelos legistas Pérsio José Ribeiro Carneiro e Paulo 

Augusto Queiroz da Rocha confirmou a morte com sete tiros em confronto com a 

polícia. 

No processo da Justiça Militar consta uma foto em que estão evidentes os 

ferimentos de tortura e um tiro na altura do coração. 

Carlos Nicolau Danielli, Carlinhos. Nasceu em 14 de setembro de 1929, em 

Niterói, morto em 30 de dezembro de 1972. Dirigente do Partido Comunista do Brasil. 

Segundo versão oficial, sua morte ocorreu em tiroteio com policiais ao tentar 

fuga. Todavia, segundo outras fontes, foi morto sob tortura nas dependências do DOI-

CODI-São Paulo na madrugada de 30 de dezembro de 1972, conforme denúncia feita 

em depoimentos prestados à auditoria militar em 04 e 07 de julho de 1973, pelos 

militantes Maria Amélia de Almeida Teles e César Augusto Teles, presos com ele, 

depoimento de que havia visto o Danielli ser extremamente torturado. 

O laudo necroscópico assinado por Isaac Abramovitc e Paulo Augusto de 

Queiroz Rocha, no dia 2 de janeiro de 1973, não descreve as marcas das torturas 

sofridas por Danielli, e confirma a falsa versão oficial da morte em tiroteio. 

No atestado de óbito o item profissão foi preenchido terrorista, num flagrante 

desrespeito aos direitos humanos. 

Eu gostaria, antes de finalizar, de ler a biografia do Luiz Hirata, uma vez que o 

Eládio está aqui presente, que é um testemunho das torturas sofridas pelo Luiz Hirata. 

Luiz Hirata nasceu em 23 de novembro de 1949, em Caiçara, São Paulo, morto 

em 20 de dezembro de 1971. Era um militante da Ação Popular. Estudava agronomia na 

Esalq, Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, mas abandonou os estudos em 

1969, quando estava no 4º ano, por perseguição política. 
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Atuava no movimento sindical, sendo um dos cinco coordenadores da Oposição 

Sindical Metalúrgica de São Paulo. Foi preso pela equipe do delegado Sérgio Paranhos 

Fleury, em 26 de novembro de 1971. 

O depoimento de Eládio José Campos Leme, que conviveu com ele na prisão, 

diz o seguinte: “Fui testemunha da progressiva deterioração do seu estado físico devido 

aos maus tratos a que o submeteram. Depois de sessões de tortura, dos quais, por vezes, 

era trazido carregado por policiais, apresentava grandes hematomas pelo corpo, 

principalmente na região dos rins. Caminhava com dificuldade crescente, até que 

praticamente perdeu a capacidade de locomoção, precisando ser carregado inclusive 

para fazer uso do vaso sanitário. O rosto foi ficando muito inchado, os olhos quase não 

abriam, não conseguia se alimentar e tinha dificuldade de micção”. 

Quatro dias antes de sua morte, o delegado Fleury chama Harry Shibata para 

confirmar o diagnóstico de lesão causada por fuga e atropelamento. Shibata escreveu: 

“O exame clínico do indivíduo em questão são indicativos de que houve traumatismo 

torácico, era traumatismo, atropelamento, além de escoriações múltiplas mencionadas. 

A conduta faz-me parecer de bom alvitre a remoção imediata para o hospital, onde 

deverá submeter-se a exame mais apurado. Foi, pois, recomendado ao doutor delegado 

presente que o preso fosse removido para o Hospital das Clínicas para socorro e 

providências médicas do caso”. 

O laudo foi feito em 16 de dezembro, às 9h15, mas Luiz Hirata deu entrada ao 

Hospital das Clínicas às 20h15, fim do dia, à noite, aonde em poucos dias veio a falecer. 

Ele faleceu na hemodiálise. Ele entrou em insuficiência renal aguda, quando 

chegou ao hospital estavam em insuficiência renal aguda, e faleceu na hemodiálise. 

O laudo assinado por Onildo B. Rogano e Abeylard de Queiroz Orsini, vocês 

sabem todos que insuficiência renal aguda pode ser causada por traumatismo, os 

músculos caem, as pequenas fibras musculares caem na corrente circulatória e obstruem 

os rins e levam a pessoa a um quadro de insuficiência renal aguda, que foi o caso do 

Luiz Hirata. 

O laudo assinado por Onildo B. Rogano e Abeylard de Queiroz Orsini afirma 

que veio a falecer em consequência de choque hemorrágico traumático produzido por 

agente contundente. No histórico do mesmo laudo lê-se “a vítima foi admitida no 

Hospital das Clínicas às 20h15 e veio a falecer exatamente às 20h30 do dia 20” – quatro 

dias depois, traumatizado há oito dias. Insuficiência renal crônica, que não é verdade, é 

aguda, e enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus. 
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Finalmente, nós queremos que este trabalho subsidie e inspire as pessoas ou 

entidades comprometidas com a memória, verdade e justiça, a empreender ações 

concretas de repúdio e condenação a esses atos. Que some esforços com a comissão de 

familiares de mortos e desaparecidos pela verdade e justiça. Quero oferecer um 

exemplar aqui para o Ivan, da comissão de familiares. 

Que a Comissão Nacional da Verdade inclua este trabalho em seu relatório final. 

Isso é o que nós desejamos. Que a Comissão Nacional da Verdade convoque os legistas 

a prestar conta de seus crimes perante a sociedade. 

Exigimos a abertura imediata dos arquivos do Instituto Médico Legal para 

conhecimento da real dimensão dos crimes da ditadura. Esse fato é fundamental porque 

o CRM nos relatou que muitas vezes abriu processo contra os legistas, mas eles não 

tendo o laudo oficial na mão, nem a cópia dele, tendo só versões do laudo, os legistas, 

quando cai na mão o juiz, o juiz dá ganho de causa. 

Só para vocês saberem, o caso do Harry Shibata, foi cassado pelo Conselho 

Regional de Medicina, Conselho Federal de Medicina, ele recorreu à Justiça comum e o 

juiz, há 24 anos, está com o caso dele engavetado, e não permite a cassação. Sendo que 

no caso do Harry Shibata foi também cassado pelo Conselho de Medicina de São Paulo, 

pelo Conselho Federal, o juiz também segurou o laudo dele, e só depois da morte do 

Isaac Abramovitc, o juiz enviou ao CRM a liberação para cassação dele. 

Então, a existência desses laudos verdadeiros, a abertura dos arquivos do IML, 

assim como dos arquivos militares, é fundamental para que toda a verdade venha à tona. 

E nós queremos também que o CRM reabra os processos contra esses legistas. 

Mas eles já nos comunicaram que só podem reabrir se tiver o laudo verdadeiro. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. VLADIMIR SACCHETTA – ...que o IML ia descartar esses laudos. 

Então, o então diretor, o professor José Sebastião Witter, recentemente falecido, foi ao 

IML, dentro das atribuições de diretor do arquivo, ele requisitou esses laudos e recolheu 

ao arquivo do estado. 

Então, hoje no Arquivo Público do Estado, na Voluntários da Pátria, você tem 

um conjunto de laudos, a gente não sabe se estão todos lá, ou parte dele, estão lá 

disponíveis, estão lá abertos para pesquisa, e cobrem esse período dos anos 1960 e 

1970. 
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A SRA. ELZIRA VILELA – Certo, se eles não fizeram uma seleção, se eles 

não selecionaram antes para ceder. 

 

O SR. VLADIMIR SACCHETTA – Acho que não houve tempo. A 

informação que o professor Witter me deu, na época, era que esses laudos estavam lá na 

sua integridade, o que ele pôde salvar. 

O arquivo do estado, na época, estava ainda instalado na Rua Antônio de 

Queiroz. Foi antes da mudança para Santana. E hoje eles fazem parte do acervo 

documental permanente, e estão lá disponíveis e organizados. Não posso te dizer se 

estão microfilmados ou não, digitalizados, mas os originais estão lá. 

Entre eles, por exemplo, estava o laudo da autópsia do Ariston Lucena. A 

família do Lucena achou esse documento lá, na época eu dei essa indicação, eles foram 

lá e acharam, e foi o que possibilitou o levantamento da verdadeira causa mortis do 

Lucena, num tiroteio. 

Então... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem acabou de falar foi 

Vladimir Sacchetta. 

Por favor, doutora, a senhora quer usar a palavra? 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Eliana Vendramini, promotora de Justiça, 

assessora do procurador geral, e trabalho só com desaparecidos, de ontem, de hoje e, por 

enquanto, de sempre. 

Primeiro, em respeito a todos da Mesa, ao trabalho feito, ao trabalho de todos 

que estão aqui, cumprimento em nome da Amelinha, que é uma pessoa que nos ilumina, 

mesmo num trabalho público difícil dentro do Ministério Público do Estado. 

E dizer que com relação especificamente a esse laudo, para não conturbar o 

trabalho, o relatório, na última ocasião em que estive nesta comissão estadual, além de 

relatar problemas que permanecem até hoje no trabalho de necropsia dentro da própria 

USP, eu pedi que me enviassem, que a Comissão da Verdade Estadual me enviasse os 

pedidos que tinha feito, já em dois números, já reiterados, ao IML, para obter esses 

laudos. 
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Eu quase os tive em minhas mãos, mas a pessoa que pretendia me entregá-los, o 

então diretor do IML Central, foi retirada do cargo. 

Esse pedido, então, que me parecia até então muito simples e espontâneo, passei 

à Promotoria de Direitos Humanos, aqui representada pela Dra. Paula Figueiredo, 

porque ela tem essa função de execução, que eu não tenho como assessora do 

procurador geral. E ela vai esclarecer aos senhores como está isso até hoje. 

O que posso, também posso e devo, afiançar, não é verdade que o CRM não 

pode fazer nada sem os laudos, porque o CRM poderia requisitá-los também no seu 

trabalho de busca de documentos que lhe cabem, até pela sua corregedoria. 

Então, o que a gente sente é que, principalmente o Ministério Público defende a 

sociedade, e principalmente essa história, e precisa ser muito duro com relação a essa 

situação, porque os documentos são nossos, não são de instituição pública nenhuma, até 

porque instituição é pública. 

Mas, essa orientação que o senhor nos passou é muito importante, porque além 

da gente tentar o que já está sendo feito pela Dra. Paula, nós vamos recorrer ao arquivo 

público onde requisitaremos, como já fizemos, é ordem, não é pedido, os laudos que nos 

cabem. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Doutora Eliana, queria só fazer uma correção em cima 

do que o Vladimir Sacchetta falou, que é o seguinte. Os documentos do IML e da 

Polícia Científica foram mandados, teoricamente, todos eles, para o arquivo do estado. 

Nesse momento há, lá no arquivo, um grupo de pesquisadores, que são os 

peritos, um grupo de peritos e antropólogos forenses, que foi criado esse grupo pela 

Secretaria de Direitos Humanos, Unifesp e Secretaria de Direitos Humanos da 

Prefeitura, esse grupo está lá. Eu estive com eles, vi a documentação. A documentação 

não está selecionada, desmetalizada, está bruta ainda, não foi microfilmada nem nada. 

E eles estão fazendo o levantamento de todos esses casos para tentar entender o 

que tem lá para poder dizer se tem ou não tem toda a documentação. Inclusive, só para 

esclarecer, a pasta onde tem os desconhecidos, que também são importantes para nós, 

estão sendo cadastrados, todos eles, numa tabela, mas é muita coisa. A gente não 

conseguiu identificar ainda se tem todas as pastas ou não, as pastas com requisição de 

laudo, que era feito pela polícia e entregue lá, e depois os próprios laudos. Tem uma boa 

parte, mas está ainda bruto, sem catalogação, sem identificação, e principalmente 

microfilmagem. 
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A SRA. ELIANA VENDRAMINI – O que posso revelar, e que me foi dito 

pelo então diretor, retirado do cargo, é que ele me disse: “Estou com os laudos em mãos 

e vou enviá-lo à senhora”. Portanto, tenho indícios de que estão no IML e IML Central. 

Eles têm essas cópias. Ele me disse. Ele é testemunha da fala que me foi passada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora Figueiredo. 

 

A SRA. PAULA DE FIGUEIREDO – Sou promotora de Justiça também na 

área de direitos humanos. Já fiz minha requisição formal desses documentos ao IML, 

como a Dra. Eliana já esclareceu, não é uma solicitação, é uma requisição, então caso 

haja uma desobediência, essa desobediência está sujeita inclusive a penas, à medida de 

ação penal, mas até o momento ainda não obtive nenhuma resposta. 

Na manutenção dessa omissão, vou instaurar um inquérito civil, e em último 

caso propor uma ação civil pública com o objetivo de abrir essa documentação. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Gostaria só de concluir dizendo o seguinte. 

Nós que elaboramos esse laudo, queremos fazer uma homenagem toda especial à 

comissão de familiares de mortos de desaparecidos, representados aqui pela Amelinha e 

pelo Ivan, pelo trabalho que, durante anos e anos, eles mantêm na busca do 

esclarecimento dessas mortes, e também desses desaparecimentos. 

São pessoas como eles, graças a pessoas como eles, que nós temos hoje o acervo 

de dados que tem, e graças a pessoas como eles que foi criada a próprio comissão 

especial de mortos e desaparecidos políticos. 

Então, a nossa humilde colaboração, é humilde sim, possivelmente tem vários 

erros, nós fizemos com o melhor que nós tínhamos, mas nós somos, inclusive não 

somos pessoas isentas, participamos dessa época e isso nós sabemos que atrapalha um 

pouco esse olhar, mas fizemos com todas as nossas forças e com o que de melhor podia 

ter. 

Certamente tem vários erros, pode ser que tenha pessoas que não foram 

incluídas, que deveriam ser incluídas. O relatório é preliminar, está aberto para todas as 

pessoas que quiserem ter acesso. Podemos, inclusive, mandar por e-mail para as pessoas 

que quiserem, é só deixar o e-mail, e eu o enviarei. 
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Então, um agradecimento especial a eles, e quero também levantar que os 

primeiros processos que aconteceram contra médicos legistas são já, os pedidos foram 

feitos na década de 1980, pelo grupo Tortura Nunca Mais, do Rio, e pela comissão de 

familiares de mortos e desaparecidos. 

Então, a busca da justiça já vem sendo feita há muito tempo, e nós agora estamos 

também oferecendo os nossos préstimos, a nossa pequena contribuição e o nosso 

trabalho, no futuro, para continuar com essa busca, porque mesmo que a Comissão 

Nacional da Verdade termine seus trabalhos, e a Comissão Estadual também termine 

seus trabalhos em dezembro, nós achamos que nós somos da sociedade civil e nós 

somos comprometidos com essa questão, e nós queremos continuar juntos trabalhando 

dentro dessa questão. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Doutora, antes da senhora 

terminar e passar a palavra ao Eládio, queria primeiro consultar se as promotoras podem 

ficar mais um pouco, eu só queria... 

Não chegou o representante do CRM ainda, nem o Dr. Henrique Carlos e nem o 

Otelo. 

A senhora quer falar, doutora? 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Queria dizer o seguinte. A Denise Crispim 

também veio, que é um familiar que teve o marido e o irmão constados nessa lista. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Botazzo, quer fazer 

algum complemento? 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Sim... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para entender, doutora, 

a senhora organizou a audiência no sentido que o Eládio viesse falar do Hirata. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Do Luiz Hirata, e a Denise, do irmão e do marido 

dela. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Denise Crispim, da 

família. 

Botazzo. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Então, acho que antes de abrirmos agora para a 

contribuição dos familiares, depoimento dos familiares, acho que é importante, nesse 

tópico, nós fixarmos o seguinte. 

Eu conversava aqui com a Elzira e acho que dada à natureza da matéria, e 

exatamente este relatório é um relatório que não encerra, ao contrario, acho que ele abre 

uma perspectiva, e nós não podemos, nesse momento, perder, então queria já dizer, com 

a Dra. Eliana Vendramini, a Dra. Paula, falei isso com a Elzira agora, é que nós, porque 

as histórias também em torno desse acervo do IML são controversas, nós já tínhamos 

ouvido outras histórias que esse acervo tinha sido retirado irregularmente de São Paulo, 

para uns, depositado no Rio de Janeiro, para outros, depositado em Brasília, voltado 

para cá. 

Então, acho que nesse momento, com este relatório síntese concluído, é o 

momento de nós sentarmos, a promotoria e a Comissão da Verdade, para trabalharmos 

com foco, especificamente, neste relatório. 

Quero deixar consignada aqui uma proposta de continuidade do trabalho, mas 

agora mirando, com foco exclusivo nesse acervo do IML. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Antes de passar a palavra 

aos outros depoentes, qual é a informação a respeito dos processos que estavam 

tramitando no CRM, que foram para o CFM? Nenhuma informação? Está bom. 

Antes de ouvir os familiares, que eu considero importantíssimo que eles venham 

depor, deixa eu passar a palavra às duas promotoras de Justiça, e aí nós nos 

concentramos. 

Doutora Vendramini, como a senhora assumiu essa questão do SVO, da nova 

vala comum localizada em Perus, além daquela vala dos tempos da ditadura, uma nova 

vala, a senhora podia dar uma atualizada como estão essas coisas, só para consolidar. 

Os documentos, o Ivan esteve lá no arquivo, junto com o grupo que está na 

Unifesp, no laboratório, os arquivos estão lá, não estão classificados, mas estão lá. 

Quanto ao CRM, o Dr. Henrique Carlos se propunha a vir aqui. O que o CRM 

alegou? Que todos os documentos dos processos contra o exercício profissional dos 
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médicos legistas estão guardados, e ele tem de ser desentranhado para o CRM 

apresentar o relatório. 

Então, o CRM não tem problema nenhum em vir apresentar os processos, desde 

que haja um agendamento prévio para que haja a possibilidade do CRM poder 

contribuir. 

Em que pese a situação de saúde do querido Henrique Carlos Gonçalves, o 

CRM, ele mesmo está fazendo a guarda desses documentos, não tem nenhum obstáculo 

para vir depor. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Vou ser bem breve com relação aos fatos, 

porque eles foram expostos numa outra oportunidade. Mas, esclarecendo principalmente 

às pessoas que estão aqui hoje, e que também pelo fato dessa percepção que nós temos 

hoje, do procedimento que ainda permanece das necropsias no Serviço de Verificação 

de Óbito da USP com relação à data da ditadura, isso é fruto de um trabalho mais 

profundo do que à época que estive aqui. 

O que acontece? Quando nós pretendemos, em novembro do ano passado, nós 

vamos fazer um ano com o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, 

fazer uma estatística bem clara de quantas pessoas desaparecidas, quando, onde, por 

quê, uma estatística social e não só numérica, nós recorremos tanto a dados de vivos 

quanto de dados de pessoas eventualmente mortas. 

E aí, na seara da questão dos falecidos, teríamos de trabalhar com dois órgãos, o 

IML, que pericia corpos de pessoas com morte violenta ou sem qualificação, ainda que 

a morte não seja violenta, e o Serviço de Verificação de Óbito, que pericia morte de 

pessoas que, teoricamente, aparentemente, tiveram morte natural, ou vêm de hospital, 

ou vêm das próprias vias públicas, ou de alguma casa onde morreu de morte natural, e 

está qualificada. 

Dois grandes problemas. O IML, desde que chamado, não tinha sequer o número 

das pessoas que inuma, que enterra, que pede para enterrar como indigente. O número. 

Fazer um tracinho com o número dessas pessoas. Porque essas pessoas não têm nome. 

Tem de lembrar que com nome e morte natural é SVO, sem nome, a morte já é suspeita, 

então vai para o IML. 

A primeira coisa que nós requeremos, e tivemos a atenção, nós queremos uma 

estatística, recobre aos seus documentos e me dê uma estatística de 2013 para trás, à 

época, de todos esses números. Bom, se passou um ano, e nós não temos esses números 
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ainda porque a grande explicação é que somos inteiramente papeis, papeis, montes de 

papeis, veja aqui minha pilha de papeis. Eu fui lá, de fato, tem uma parede inteirinha de 

papeis, de laudos, todos grudados, não digitalizados, e tem uma pessoa, extremamente 

forte, mas incapaz enquanto unidade, indivíduo só, para levantar esses dados. 

Então, até hoje não tenho a estatística, mês a mês, ano a ano, de quantas pessoas 

sem nome são enterradas pelo IML. E a morte é violenta. E a gente já tem experiência 

de que morte violenta, quando passa na questão do desaparecimento, passa por tortura 

ou por tráfico de pessoas. Então, é grave essa situação. 

Está sendo construído? Sim, está sendo construído, mas nós estamos no 

gerundismo. Até quanto vamos construir esse dado estatístico? 

Existe um programa chamado Caminho de Volta, que procura rebater os dados 

hematológicos, de DNA de um morto não qualificado com os dados de pais que 

procuram seus filhos. Esse programa é só para crianças e adolescentes. Esse programa 

vige há 10 anos, é um convênio da USP com o IML, nunca funcionou porque o IML 

não mandou dados hematológicos para o Caminho de Volta. 

Descobrimos, numa última reunião, que apenas uma unidade do IML São Paulo, 

que é a unidade Leste, recolheu material hemático de pessoa desconhecida. O resto está 

tudo enterrado. 

Estamos travando um acordo... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Detalha um pouco mais, 

por favor. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Nós tentamos, e parece que 

conseguiremos, um acordo no sentido de que na capital, ainda não é no estado inteiro, o 

IML se propõe a levantar todas as crianças e adolescentes, porque o programa é só de 

crianças e adolescentes, e não é o número prioritário de desaparecidos, o número 

prioritário é de jovens e adultos, masculinos, exatamente como na ditadura, que 

estiverem enterrados há 28 anos, não só de zero a 18, porque o programa tem a 10 anos, 

serão, ou exumadas, para material hemático, que praticamente é impossível, ou então 

DNA do osso, para ver se correspondem ao DNA dos pais que têm banco de dados no 

Caminho de Volta. 
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Mas, também o IML já nos apontou que não é possível fazer esse trabalho no 

estado inteiro, só na capital, e como piloto, e o piloto já virou Leste. Tem quatro 

unidades na capital, só em uma vai ser feito. 

Está difícil, até porque eu percebo, não é uma questão só de hoje, ou de eventual 

profissional hoje, o IML viveu a ditadura, é a cara da ditadura, e se articulou para 

continuar nessa situação bastante arcaica. Documentos, papeis. Até hoje, nós temos 72 

unidades do IML no estado inteiro e as pessoas chegam para mim dizendo: “Estou 

procurando um desparecido, mas já foi ao IML e não está lá”. Falei: “Como assim, a 

senhora foi nas 72 unidades?” E o parente diz: “Como assim? Eu passei em uma e me 

falaram que ele não está lá. Ninguém me avisou que tem 72 para percorrer.” 

Por quê? Porque o álbum não é digitalizado. O álbum de pessoas sem nome que 

estão sendo inumadas nas valas públicas. E mais, inumadas de forma irregular, e 

inumadas uma em cima da outra para melhor utilização do espaço, com maior 

deterioração, a vala até hoje é rasa, se chover levanta corpo. Eu estive em todos esses 

lugares. 

Então, o trabalho é muito grande. Primeiro, o trabalho essencial, passar a 

institucionalizar e digitalizar essa instituição. Mas, do passado nós não vamos esquecer, 

que é o grande trabalho. 

O SVO, que fica dentro da USP, acabei de abrir o site deles, quando estava aqui 

não estava buscando informações pessoais, estava abrindo sites, e acabei de abrir porque 

todo dia, depois do que descobri, eu procuro abrir o site e o site vem cambiando dia a 

dia, conforme o que a gente descobre eles tiram uma parte do site. 

O Serviço de Verificação de Óbito, quando nós começamos a dialogar com ele 

em novembro do ano passado, muito claramente ele me dizia: “Eu pericio corpos de 

mortes naturais e pessoas com nome, porque eventualmente as famílias podem me doar 

esse corpo e eu tenho – e essa é a grande legislação, de 1964 – eu tenho autorização 

para o uso do corpo, ou de partes dele”. 

Nem isso tem, mas eles já conseguiram uma autorização da comissão de ética da 

USP transformando isso, fazendo um paralelo com a lei de transplante de órgãos, 

porque não pode doar parte de corpo, só corpo inteiro, para estudo, mas eles doam parte 

também. 

Então, eles diziam que a grande benesse que a USP faz, e é assim que se referem 

aqueles que trabalham lá, e vejam, a maioria é boa, ainda assim, claro, mas tem coisa 

errada, dizem: “A gente faz um trabalho para a população, porque a gente pericia 
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justamente, fazendo um trabalho público, e depois ainda pode estudar”. O que é uma 

coisa importante, desde que a família doe, porque corpo não é bem público. Corpo é 

bem particular, e depois da Constituição de 1988, passada, vivida essa história, a 

Constituição cidadã deixou bem claro que o corpo é coisa privada, e o Código Civil de 

2002 deixou bem claro que só o particular pode doar parte de corpo. Direitos da 

personalidade. 

Pois bem, o que o SVO faz, e isso foi descoberto e foi rebatido com o laudo de 

desaparecidos? O SVO pericia esses corpos, pessoas com nome e morte natural, aguarda 

72 horas, ninguém aparece, até porque quem conhece o SVO? Quem é que sabe que 

existe um órgão diferente do IML que pericia esses corpos? Porque no interior costuma 

ser o mesmo órgão, mas na capital não. Espera 72 horas, considera, presume, segundo a 

nossa palavra, indigente, e manda enterrar na vala pública. 

Quando eu soube disso, estudando ainda, eu pedi a lista dessas pessoas. O que 

aconteceu? Eu descobri inúmeras pessoas cujas famílias procuravam há mais de 15 

anos, como desaparecidos, e tinham sido desaparecidas pelo serviço público. 

E quanto a isso, aí a Dra. Paula esclarece melhor o que está sendo feito, porque, 

obviamente, eu levantei todos os dados, são três mil corpos nessa situação, presumidos 

indigentes ou não reclamados. Eu anotei aqui 179 desaparecidos na ditadura, e temos 

mais de três mil até hoje. Essa minha conta é desde 1999. 

E por que não antes, Eliana? Porque eles não têm, eles acabaram com o arquivo. 

Como se pessoas, ou dados de pessoas tivessem uma regra pública de fim de 

documentação. 

Isso tudo está sendo levantado pela Dra. Paula, como um direito, por óbvio, 

humano, nunca passível de incineração, documentação nenhuma, e tentando um acordo 

com relação a essa situação. 

Há menos de um mês, à época que estive aqui, eu disse: “O IML não tem 

nenhum caso, pelo menos que nós tenhamos identificado, de pessoa qualificada, com 

nome, que eles mandaram à inumação pública”. Já apareceu. 

Assim que tudo isso foi descoberto, e ainda não tendo banco de dados unificado, 

que é o nosso desejo enquanto Ministério Público, o Serviço Funerário Municipal foi o 

único órgão que se dispôs a tornar público o nome de todo mundo que estava indo para 

a vala comum, a partir da descoberta. 

Então, você abre o site do Serviço Funerário Municipal, está escrito o nome de 

todo mundo que está indo para a vala pública, se a pessoa está qualificada. 
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E aí surgiu um nome, uma vítima, um parente de uma vítima, por anos 

procurando esse familiar, deu um Google Search, segundo ela apenas para achar em 

algum a familiar, e achou na lista do Serviço Funerário Municipal. 

Nós retrocedemos aos atos que se passaram na necropsia e na inumação dela, e 

descobrimos que ela tinha sido periciada pelo IML, cinco anos atrás, e mandada à 

inumação pública, e o IML, portanto, faz a mesma coisa que o SVO, essa é uma nova 

descoberta em menos de um mês, que vai demandar um novo trabalho nosso, que 

também não tem uma equipe social para procurar as famílias. Presume a indigência e 

manda enterrar. 

O fato é, qual é a defesa? Nós tomamos muito cuidado de perguntar a esta 

comissão, que é sempre muito diligente, se o SVO e o IML foram chamados. O que nos 

foi dito é: “Sim, eles não compareceram porque não quiseram”. Porque a nossa dialética 

é bem franca, ela é da população, não é pessoal, é do Ministério Público, população, 

frente a eles. 

E o que eles alegam é que, como serviço médico de necropsia ou autópsia, como 

queiram, eles não têm obrigação de fazer nada além da perícia, ainda que essa perícia 

leve a uma presunção de indigência e uso do corpo, cuja lei é de 1964. Pegar o corpo, 

presumir a indigência, não chamar a família e depois usar para pesquisa, partes ou 

corpos inteiros, e mais, sabendo que não há controle disso. Nós já sabemos disso porque 

pedimos os documentos, e eles vieram todos fracionados, além da desculpa que de cinco 

anos para trás está tudo incinerado também, no SVO. 

E o que nós temos convicção e, que inclusive já há julgados no Brasil nesse 

sentido, por pesquisa da Dra. Paula, é que aquele que tem o bônus de um serviço, que 

pode gerar o uso de um corpo doado, e não presumido doado, para estudo, 

principalmente para a sua instituição, tem o ônus de chamar o dono do corpo para fazer 

isso. Caso contrário, a inumação não pode acontecer. Porque ela também gera, já que 

muitos dos nossos diálogos são econômicos, ela também gera gasto público, em terreno 

público, além do desrespeito humano, que parece uma moral rebaixada para alguns no 

Brasil. Isso não é sério, isso não é mais sério do que o terreno público. Porque terreno 

nós temos, nós não temos é humanidade, respeito. 

Então, o que nós defendemos é, quem está com o corpo, ou mande o corpo, já 

que eles dizem que é problema da polícia, para a polícia, ou não mande o corpo para a 

vala comum, porque quem está com o corpo não está com uma cadeira na mão, e ainda 

assim, cadeira tem dono. 
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Nós perguntamos o que se faz com uma carteira quando se encontra no meio da 

rua? Qualquer pessoa mediana diz: “Vou procurar o dono, levar para a polícia”. O 

corpo, não. Eu vou mandar para o terreno público. É sobre isso que nós estamos 

trabalhando. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora a Dra. Paula de 

Figueiredo, Ministério Público. 

 

A SRA. PAULA DE FIGUEIREDO – Fazendo um adendo nas descobertas... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só queria fazer uma 

pergunta antes. 

O outro grupo da Defensoria Pública do Estado havia assumido o compromisso, 

junto com o Ministério Público, e com o Poder Judiciário, da mudança dos atestados de 

óbitos em função dos laudos falsos. Depois, sei que não é a atribuição principal, poderia 

retomar esse assunto? 

 

A SRA. PAULA DE FIGUEIREDO – Gostaria só de fazer um adendo às 

colocações da Dra. Eliana, de que, além dessas questões todas, a gente constatou casos 

de famílias que foram à polícia, fizeram BO de desaparecimento, então, formalizaram 

essa procura, essa busca, e ainda assim os corpos passaram pelo SVO e foram 

enterrados na condição de indigentes. Então, a situação é realmente grave. 

Diante desse levantamento todo, nós instauramos três inquéritos cíveis na 

promotoria. Um deles, visando o futuro, tem como objetivo a criação de um banco de 

dados. Então, a ideia é que, já que hoje a gente ainda vive num sistema muito pautado 

ainda pelo regime da ditadura, em que não há uma busca efetiva por pessoas 

desaparecidas, e isso gera danos à coletividade imensuráveis, então vamos tentar, a 

partir de agora, estruturar esse serviço e criar, realmente, um sistema eficiente de busca 

por pessoas desaparecidas. 

Então, esse inquérito está em trâmite, estamos negociando com o Poder Público, 

nos encontrando com a Secretaria de Saúde, Secretaria de Segurança Pública, IML, 

SVO, IIRGD, Polícia Militar e Polícia Civil. 

Então, a ideia é a criação de um banco de dados, e todos os órgãos alimentarão 

esse banco de dados, e o banco fará um cruzamento automático das informações, para 
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levantar, justamente fazer esse cruzamento entre as notificações de desaparecimento e 

potenciais desaparecidos. 

De um lado, por exemplo, um hospital em que chega uma pessoa desacordada, 

sem identificação, o hospital terá a obrigação de encaminhar todos os dados de 

identificação, descrição daquela pessoa etc., para o banco de dados, para que isso seja 

automaticamente cruzado com as informações, com os requerimentos de busca de 

pessoas desaparecidas, para facilitar e tornar mais eficiente esse sistema. 

A gente está em fase de negociação, e a próxima reunião já vai ter como viés a 

apresentação de um protótipo, bolado pela Prodesp, do programa, e as partes, então, vão 

testar esse protótipo, ver se ele é manuseável, para a gente finalizar a criação do banco 

de dados. 

Além da questão do banco de dados, nós também buscamos, não esquecendo do 

passado, nós buscamos o ressarcimento dos familiares que sofreram, por longos anos, à 

procura de familiares, que passaram pela mão do Poder Público e foram enterrados 

como indigentes indevidamente, que não tiveram a chance de sepultar seus familiares, 

que tiveram toda a dor da procura e não saber onde estava aquela pessoa. 

Então, nessa linha, essas investigações todas levantadas pela Dra. Eliana, elas 

deixaram muito clara a falha do Poder Público no serviço, e a partir de então nós 

estamos tentando negociar com, tanto USP, já que o SVO é vinculado à Universidade 

de São Paulo, quanto com o Estado, o devido ressarcimento das vítimas. 

Tivemos uma reunião com a USP, apresentamos uma proposta que envolvia 

tanto ressarcimento financeiro de familiares, a ser definido em cada caso de acordo com 

as circunstâncias, as peculiaridades de cada família, mas definindo-se um valor mínimo 

já, e também considerando o tempo de procura desses familiares da pessoa 

desaparecida. Também propusemos que a USP fizesse o traslado dos corpos enterrados 

nas valas de indigentes às valas particulares, para aquelas famílias que assim o 

requererem. Além de buscar uma série de regularizações no serviço do SVO. 

Então, buscar que eles registrem todas as doações de órgãos e de corpos, a 

criação de uma equipe de assistentes sociais que efetivamente passe, daqui por diante, a 

fazer a busca por familiares com a chegada de um corpo identificado, com o mínimo de 

identificação, documentar a impossibilidade também, a USP e o SVO também estão 

integrando o banco de dados, então ele também, além disso, vai ter a obrigação de 

alimentar o banco de dados. Essa proposta foi feita e está sob a análise da USP. 
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Quanto ao Estado, infelizmente não fomos bem recebidos. Marcamos uma 

reunião, e apesar da importância do assunto, nem ao menos o representante do Estado 

compareceu a essa reunião, mostrando um desinteresse, mesmo, em solucionar a 

questão. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – Só para esclarecer, quando o Serviço de 

Verificação de Óbito pega lá um corpo, que não é uma coisa, e inuma como indigente, 

ele faz um boletim de verificação de óbito. Qual foi o erro da polícia, durante ao menos 

15 anos, certamente, no passado também, antes de 1999? Ela tinha um BO do 

desaparecimento, tinha o BO da verificação de óbito e não cruzava os dados. A mesma 

polícia. 

Aliás, nós temos uma delegacia especializada em desaparecidos, uma só, que 

detém todos esses dados, e eles não compareceram à reunião. 

 

A SRA. PAULA DE FIGUEIREDO – A gente constatou ainda que a polícia, 

mesmo com o BO, com a notícia do desaparecimento, muitas vezes nem instaurava 

procedimento investigatório. Então, esse BO era engavetado. 

Isso também está sendo resolvido com outro inquérito civil, que busca 

regulamentar um procedimento próprio de investigação para o caso de notícia de 

desaparecimento. 

Quando a gente instaurou esse inquérito civil, a Secretaria de Segurança Pública 

foi proativa, já regulamentou um procedimento de investigação, o PID, Procedimento 

de Investigação de Desaparecidos, então ela está parcialmente já solucionada, estamos 

agora em fase final de ajustes quanto a esse procedimento, as diligências a serem 

tomadas no curso desse procedimento de investigação. 

 

A SRA. ELIANA VENDRAMINI – O mérito aí é todinho do delegado geral, 

representante da Polícia Civil. Assim que descoberta a falha de mais de 15 anos, ele 

falou: “Vamos mudar tudo e vamos passar a investigar”. Porque, qual é a desculpa da 

polícia? Só investigamos desaparecidos de causas criminais. E nós tínhamos inúmeros, 

principalmente jovens adultos masculinos, que eram arrancados da porta de casa, 

geralmente por tortura, por vinculações a tráfico também, ou por tráfico de drogas e de 

pessoas, e não tinha um inquérito policial. 
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Então, imediatamente eles mudaram, mas ainda há coisas a se reorganizar a 

partir do procedimento da Dr. Paula. 

 

A SRA. PAULA DE FIGUEIREDO – Então, quanto ao Estado, houve esse 

descaso com essa causa de tamanha relevância. 

Nós já fizemos uma última tentativa de solução extrajudicial da questão. Para 

aqueles que não são da área jurídica, o que a gente busca aqui é firmar um TAC, que é 

um acordo em que as partes se comprometem a adotar uma série de medidas, e ele tem 

uma característica de título extrajudicial, título executivo extrajudicial. Então, caso as 

partes se comprometam e não cumpram o que se comprometeram a cumprir, isso pode 

ser executado judicialmente. 

Então, a via extrajudicial de solução da questão, a gente entende que é uma via 

mais positiva, mais célere, de solução. Mas, infelizmente, se não tivermos uma resposta, 

uma cooperação do Estado, a solução que vai restar vai ser a judicialização da demanda. 

Mas, enfim, a última medida adotada foi o encaminhamento de uma proposta de 

TAC também ao Estado, via Procuradoria Geral do Estado, e estamos aguardando, 

demos um prazo para resposta, e estamos aguardando para ver se dessa vez eles se 

manifestam. É isso. (Palmas.) 

 

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

Finalmente, podemos passar, estou fazendo uma consulta, podemos passar aos 

depoimentos do Eládio e da Denise Crispim, e da Angela Mendes de Almeida. 

Quem começa? Eládio, Angela e a Crispim. Eládio, por favor. 

 

O SR. ELÁDIO JOSÉ DE CAMPOS LEME – Sou ex-preso político, 

professor universitário aposentado, e vou ser rápido. Parte do que eu declarei, que foi 

apresentado sobre Luiz Hirata, foi um depoimento que fiz em 1975, quando da criação 

da comissão de mortos e desaparecidos, e procurado por algumas pessoas que estavam à 

frente da iniciativa e não tinham nenhum registro, ou atuação familiar com respeito ao 

assassinato do Luiz Hirata. Então, fiz aquele documento que posteriormente foi 

publicado no livro do Ministério da Justiça,   “Direito da Memória e da Verdade”. 

Aquele depoimento eu fiz em nome pessoal, embora tivessem outras pessoas que 

tenham partilhado e podem, perfeitamente, testemunhar sobre o caso. Mas, eu não 

estava em São Paulo naquele momento e não tinha como consultar as outras pessoas, 
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então eu fiz apenas o meu depoimento pessoal, quer dizer, mas há outras pessoas, como 

Edmur, que está aqui presente, e outros companheiros que presenciaram o fato. 

Eu fui preso no dia 26 de novembro de 1971, pela equipe, ali na Praça João 

Mendes, pela equipe do delegado Fleury, João Carlos Tralli, esse Carlinhos Metranca, 

que esqueço, Carlos Alberto Augusto, delegado hoje em Itatiba, Campão e mais um que 

foi para a Polícia Federal, Belini. 

Foi o mesmo dia em que o Hirata foi preso, mas eu fui conduzido logo de 

imediato, e eu não conhecia o Hirata. O Luiz Hirata era agrônomo e trabalhava, atuava, 

trabalhava como metalúrgico e atuava na Oposição Metalúrgica. Eu era bancário e 

atuava na Oposição Bancária, à época. 

E tão logo fui preso, fui para a tortura e tal, e levado para uma sala isolada, para 

uma cela isolada, onde tinha apenas um policial, e não sei se fiquei exatamente três dias 

ou quatro, e depois daquela pancadaria pesada é que fui transferido para a cela 6 do 

DOPS, que era exatamente onde estavam outras pessoas do mesmo processo, da Ação 

Popular. E lá foi que eu encontrei o Luiz Hirata. 

Até esse momento, ele também havia sido preso no mesmo dia, como eu disse, e 

ele foi um dos últimos a ir para o interrogatório. Teve outros que o antecederam. 

E havia um delator, o Sr. Hugo Faria Ramos, que foi responsável por todo o 

estrago que foi feito, por toda essa série de prisões, e que posteriormente passou a 

trabalhar para a polícia. Inclusive, na Oban eu fui interrogado, pelos militares da Oban, 

pelos torturadores, com ele ao lado, apontando e dizendo coisas etc. 

Pois bem, esse indivíduo colocou nas costas do Luiz Hirata algumas coisas que 

eram, isso é uma ilação que estou fazendo, mas acho muito possível, uma 

responsabilidade de uma ligação e de reuniões feitas entre a nossa organização, que era 

uma organização clandestina e tal, com os setores da Igreja, para realização de reuniões 

clandestinas etc. e tal. Havia um verdadeiro horror, uma sanha da ditadura em pegar 

Dom Evaristo Arns. 

Tanto é assim que três meses depois, na Oban, eu estava na Oban sendo 

interrogado e torturado lá, quando foi preso um pessoal da ALN, e cai a gráfica da 

ALN, que editava o jornal da ALN, “Venceremos”. E eles fizeram um jornal falso lá, 

pelos policiais, obrigaram algumas figuras da ALN que trabalhavam no jornal a fazê-lo, 

nos termos que eles prepararam, e tinha como matéria de capa uma denúncia do Dom 

Evaristo Arns, uma tentativa de fazê-lo inimigo, como se a esquerda o rejeitasse. 
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Você vê que havia uma articulação destinada a desqualificar e desmoralizar e 

atacar Dom Evaristo que, sabemos todos, tinha uma responsabilidade, teve uma 

responsabilidade fantástica, uma coragem enorme em ir para a frente da Oban, gritar 

etc., e com isso salvar muitas vidas. Quer dizer, sabemos da história dele e não preciso 

me alongar. 

Então, naquele momento, a tortura do Luiz Hirata, foi colocado sobre ele a 

responsabilidade por essas eventuais ligações, ou contatos, ou reuniões realizadas etc., e 

ele sofreu um verdadeiro massacre. Quer dizer, todo mundo foi para o pau-de-arara, 

tomamos choques elétricos etc., que é o que todo mundo passou, mas além disso ele 

tinha um tique, ele ria durante o processo. Deixaram ele muito tempo no pau-de-arara, e 

o cara batia com um pedaço de madeira, tipo pé de mesa, nas costas. 

Quando ele foi trazido para a cela, na segunda investida, ele tinha uma lesão 

profunda aqui nas costas. O Issamu Ito, que estava preso também, que é médico, eu e 

ele, apesar do estado complicado de todo mundo, a gente percebeu que ele estava 

ficando, com o passar dos dias, ficando inchado e com uma retenção de líquido. Falei: 

“Isso é um problema renal, não sou médico, mas tudo indica que ele está com algum 

problema renal, por conta do líquido”. 

E isso foi se agravando. A gente tinha de ajudá-lo, ele não conseguia comer, até 

que ficou, não conseguia mais urinar, e nós fomos para a grade, começamos a gritar, 

isso já era dezembro, e aí, diante da pressão, que ele estava muito mal, estava semi-

inconsciente já, aí o carcereiro veio, ouviu as reclamações etc., e disse, desceu um 

policial, não me lembro qual deles, e disse: “Nós não vamos cuidar de ninguém” – com 

aquele jeito costumeiro, grosseiro. Só que passou algum tempo, um dia ou dois, e no dia 

16, parece, ele é retirado da cela e levado para o Hospital das Clínicas. 

Claro que, para mim a história terminou aí, a não ser quando, uns 15 dias depois, 

ou mais, aí só estávamos eu e Issamu Ito na cela, o comandante da guarda, que fazia a 

guarda, que era um japonês, como ele, chamado Nelson, abriu a grade e falou assim: 

“Eu queria os sapatos”. Nunca me esqueço da cena: “Eu queria os sapatos e o que ficou 

do Luiz Hirata”. 

Ele estava visivelmente constrangido, apesar de ser, trabalhar na PM etc. Eu 

disse: “Nelson, vocês o mataram”. Aí ele: “Não tenho nada com isso”. Ficou naquele 

mal estar, mas ele ficou meio desequilibrado na posição dele, até porque eu acho que 

tinha uma nesga de humanidade ali, até pelo vínculo, pela origem nipônica e tal. Eu 

embrulhei o que tinha, a calça e o sapato, e entreguei. 
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Depois, mais tarde, que vim a saber que, e aí tem uma pequena retificação, o 

Shibata faz o laudo, o corpo de delito, no dia 16, antes de ele ser levado ao Hospital das 

Clínicas. Nesse laudo, que é acintoso, porque o laudo diz que ele tenta fugir 

velocíssimo, e aí ele colide com a traseira de um caminhão. Não foi nem ele o 

atropelado, ele atropela o caminhão. Quer dizer, realmente dá a medida da impunidade 

dessas figuras. Eu acho isso aí básico para a gente ver, quanto à arrogância presente. 

Pois bem, ele vai para, e o restante é isso, ele morre quatro dias depois, com 

insuficiência renal aguda, e é aquele com nome afrancesado que dá o laudo, o Abeylard. 

Enfim, a história é essa. Esse meu depoimento foi utilizado lá pela comissão, e 

estou muito satisfeito de ver a iniciativa. Queria parabenizar a comissão, o trabalho da 

Elzira, o trabalho permanente das doutoras e do pessoal do Ministério Público, que tem 

sido exemplar, corajoso, porque criou-se, nós ainda não podemos ficar no vício de ficar 

tratando apenas dos torturadores. Houve toda uma rede. 

Então, quando se denuncia aqui, e o Ivan traz o livro do DOPS, onde a Fiesp se 

apresenta, e aí mostra a articulação disso, ou a corporação médica, que não são só dos 

legistas, nós tivemos, tem exemplos na Bahia, em Pernambuco e no Rio de Janeiro, a 

Tortura Nunca Mais já levantou isso, de médicos que colaboraram com a ditadura de 

forma voluntária. É diferente do torturador, do cara que trabalha no exército, que vai lá 

cumprir ordens etc. e tal, que é abominável. 

Agora, mais abominável é o indivíduo que é médico, que faz o juramente de 

Hipócrates, e se oferece, voluntariamente, para esse serviço. Nós temos o caso de uma 

companheira que, muito torturada na Oban, foi levada ao Hospital das Clínicas, 

policiais ao lado, e após a melhora do estado dela, o médico e os dois meninos, 

meninos, que faziam a residência lá, disseram: “Ela já está boa, pode levar”. Ela ficou 

tão desesperada que ela se atira pela janela. Quer dizer, há relatos. 

Então, acho fundamental que essa questão seja posta em pauta, e o trabalho de 

vocês, absolutamente, está de parabéns. É uma corporação extremamente fechada, tanto 

quanto o exército e outras tantas. Obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Quero fazer uma pequena retificação. Esse 

trabalho, eu coordenei, mas ele contou com o inestimável trabalho da Emília, Pedro 

Paulo Schiavelli, que está ali, e a Eva Teresa Skazufka. Nós éramos quatro, e foi um 

trabalho feito a oito mãos, como a gente sempre dizia. 
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O SR. ELÁDIO JOSÉ CAMPOS LEME – Então, em seu nome, na sua figura, 

em nome de todos eles. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala o nome completo da 

Emília. 

 

O SR. – Emília Eiko Kita Lopes. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Emília Emiko Kita Lopes. Ele não entende 

japonês. Eu fui casada com japonês, então, entendo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eládio, obrigado. 

Crispim. 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Não é a primeira vez que estou aqui, falando 

sempre da mesma história, da mesma tragédia, do mesmo assassinato, como tantos 

outros. 

Eu já nem sei muito como falar, porque nesses dias a gente está um pouco 

debaixo de choque, como se pode dizer, esperando o próximo domingo, para pensar de 

que morte nós vamos morrer ou de que futuro a gente vai viver. 

Eu espero que a gente, que aconteça e se possa, vamos dizer assim, revelar o 

futuro que a gente vai viver neste país. E o futuro e a sobrevivência dessas comissões, 

de todo esse trabalho extraordinário que foi feito até hoje. 

Eu não sei, eu teria de falar de duas pessoas, e vou começar pelo meu irmão, 

porque a história é muito mais breve, foi muito mais rápida. Ele era menos, ele não 

chegou a ser preso, senão ferido por algumas horas, então é bastante simples. 

O Joelson foi preso, ele caiu numa emboscada no centro de São Paulo. Ele foi 

cobrir um ponto com outro companheiro, ele era um militante da VPR, e foi no 

momento mais brutal das quedas, por volta de abril, ele caiu no dia 22 de abril, quase 

que ele caiu no dia de Tiradentes, mas caiu um dia depois. 

O laudo do médico legista foi que ele tinha, primeiro fizeram com um nome 

falso, vinha o nome do documento que ele tinha em sua posse naquele momento, que 

ele, obviamente, como tantos outros, como todos nós que estávamos na clandestinidade, 

nós tínhamos documento falso, e ele foi levado com esse documento falso, toda a 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 37

documentação que a polícia tinha, o DOI-CODI, que era a Operação Bandeirante na 

época, era claro e tinham perfeitamente identificado ele que ele era o Joelson Crispim. 

No laudo do médico legista tinha um T grande, que correspondia a terrorista, e 

tinha toda a descrição da causa da morte dele e tudo. Não obstante, me parece que eles 

confirmavam que ele tinha morrido por tiroteio, paralisia cardíaca, não sei o quê. Eles 

descrevem, não sei se eram dois ou um legista só, não lembro mais. Eu não aprofundei 

muito isso porque para mim, cada vez que toco nisso, é muito doloroso. E eu sou uma 

chorona, que quem veio aqui outras vezes já sabe que eu faço isso, eu não aguento. 

Então, foi isso, eles disseram que ele tinha enfrentado um tiroteio, e se supõe que 

um tiroteio, você atira de frente, não atira de costas, então você não pode estar correndo, 

dando tiros, e correndo, e recebendo tiros. Não existe nenhuma fantasia no mundo, de 

nenhum tipo, que possa existir um tiroteio dessa maneira descrita. 

Então, ele realmente foi baleado pelas costas. Teve várias perfurações, não sei se 

foram três ou quatro tiros nas costas, e a última vez que estive com a Elzira e com a Eva 

a gente releu esse laudo, e é claríssimo. Não obstante, eles confirmam a morte no 

tiroteio, morto por paralisia cardíaca, essas coisas. Ele teve, pelo menos, o pudor, ou ele 

errou, ou o médico legista não entendeu que ele estava fazendo uma contradição de 

confirmar uma coisa, primeiro uma identidade falsa, segundo, que foi um tiroteio, que a 

morte foi provocada num tiroteio e que foi uma paralisia cardíaca. Acho que todo 

mundo morre de paralisia cardíaca, porque todo coração para de bater. 

Eu não sou médica, mas aqui estou vendo uma porção de médicos, e não existe 

quem não morra com paralisia cardíaca. Agora, tem de ver o que fez a paralisia 

cardíaca. Isso não vem dito lá. 

Então, é isso, tem dois elementos que são evidentes, quer dizer, a confirmação 

de um cadáver falso, porque era um cadáver falso, quer dizer, estava lá uma identidade 

lá, escrita a lápis. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o nome falso? 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Era o cadáver falso do Wilma, que era o nome 

do rapaz que ele tinha o documento, Wilder. 

Em cima do laudo do médico estava escrito Joelson Crispim, e tinha aquele 

famoso T. 
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Então, eles sabiam que eles estavam, naquele momento, examinando o corpo de 

Joelson Crispim. Não obstante, confirma a identidade daquele sujeito, e confirma o 

tiroteio e tudo mais. 

Ele foi levado para uma clínica, que acho que é Clínica... É uma Clínica José, 

São José. Gente, nem lembro mais. Eu vi, quando entrou em minha posse a 

documentação do Joelson, tinha até uma fotografia dele morto. Eu tinha tudo comigo, 

mas como foi muito difícil eu conseguir conviver com aquela documentação, eu, de 

repente, fiz desaparecer de mim mesma, e não encontrei mais. Eu quis guardar tão bem 

que não encontrei. 

Então, estou vendo a possibilidade de eu voltar, outra vez, no arquivo do estado, 

para ver se recupero um pouco desse material, que o pessoal tem aqui, mas parece que 

falta essa fotografia, que eu ainda vou ver. Ainda bem que não estão os legistas aqui, 

então eu posso ter o tempo ainda para procurar, depois do domingo. Antes não vou fazer 

isso, porque não faço outra coisa se não sair pelas ruas pedindo voto para a Dilma. Vou 

confessar para vocês, e vou acabar ficando louca. (Palmas.) 

Então, minha vida está funcionando, está batendo em função disso. Esse é do 

Joelson, meu irmão, que tem esses elementos que já foram sublinhados, sobre a 

irregularidade, se pode dizer, desse laudo médico. 

O Joelson não teve, como o Eduardo, não teve um atestado de óbito. Não existia 

o atestado de óbito do Joelson, como não existia do Eduardo Leite. O Ivan Seixas esteve 

comigo, mas depois falo do Ivan Seixas. 

Vou encerrar do Joelson. O Joelson não teve atestado de óbito, o que ele teve foi 

esse laudo desse médico, e dali foi mandado ser enterrado como indigente no Vila 

Formosa. Quem fez o atestado de morte do Eduardo, debaixo de uma declaração, fui eu, 

de própria responsabilidade, porque eu fui onde estava registrado o óbito do Wilder, que 

estava lá no Cartório do Brás. 

Eu fui lá e me bloquearam porque disseram que por ordem do juiz não podia ser 

dada notícia sobre aquele óbito. Então, não foi feito. 

Agora vou falar do Eduardo. O Eduardo vocês conhecem muito bem, ele era 

muito mais conhecido, ele foi muito mais sofrido, porque ele foi submetido a 109 dias 

de tortura, todos os companheiros sabem. Ele teve, com os companheiros presos, ele 

teve uma solidariedade extraordinária. Não teve um companheiro que ele não gritou por 

ele dentro das cadeias por onde ele passou. Não teve um companheiro que, quando 

cruzou com ele, não teve a oportunidade de mandar notícia fora, não gritou. 
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E o Eduardo, todo mundo sabe, ele foi preso, depois que ele foi preso, ele foi 

preso, não vou repetir porque é inútil, esse histórico dele. 

O que quero dizer é que estive com o Eduardo, ainda quando ele estava preso, 

antes que a filha dele nascesse, a Eduarda, antes que nossa filha nascesse. Eu fui levada, 

vendados os olhos, fui retirada do DOPS e levada para um lugar que eu nunca soube, 

mas o meu amigo Ivan, companheiro e compadre, ele me disse que provavelmente era o 

comissariado de Vila Rica, a delegacia de Vila Rica. 

E ali eu fui levada, me fizeram subir umas escadas, e quando cheguei em cima 

eles me tiraram a venda e na minha frente estava o Fleury, esse homem gigantesco para 

mim, e ele me disse, me perguntou, ele usou uma frase que parece que ele usa com todo 

mundo antes de botar a mão nas pessoas, ele diz: “Você sabe quem eu sou?” Aí ele 

falou que era o Fleury, porque eu disse que não sabia. 

Ele me fez ver o Eduardo, que estava na cela do lado, em um quarto fechado. Me 

deu um minuto de tempo para falar com ele, e eu entrei. O Eduardo estava com o rosto, 

com bastantes sinais de hematomas no rosto, os lábios inchados. Ele estava atrás de uma 

escrivaninha, eu não vi o corpo do Eduardo. Eu supus, depois, porque meu choque foi 

tão grande, que naquele momento nem pensei exatamente o que estava acontecendo 

atrás daquela escrivaninha. A única coisa, nem um minuto não foi, porque acho que não 

deu para passar um minuto, e foi o tempo que o Eduardo me perguntou como eu estava, 

eu respondi que estava bem. Como eu ia responder, vendo ele daquele jeito? Eu estava 

caminhando, eu disse que estava bem e ele me pede para tocar a minha barriga porque 

ele queria sentir a criança. Eu levanto e tento me aproximar dele, através da mesa. E o 

Fleury disse que não, que já tinha acabado o minuto e que eu podia sair. 

Bem, o Eduardo estava com as mãos algemadas na frente, e ele tinha sinais 

evidentes de hematomas, de sofrimento nos braços e nas mãos. Depois não vi mais o 

Eduardo. Vi o corpo do Eduardo morto. 

Agora, eu posso descrever isso que vi. O Eduardo foi, o corpo dele, no dia 08 

assassinaram ele, no dia 09 foi entregue o corpo para a família, para o pai dele. Eu 

estava em liberdade condicional na casa do pai dele, e pela primeira vez eu me separo 

da minha filha, deixo com a mãe do Eduardo, e vou com o pai dele para Santos 

recuperar esse corpo, ver esse corpo. 

E eu cheguei, eu queria entrar no necrotério, e me impediram de entrar, porque 

me disseram que eu não era familiar. Como não era casada oficialmente com ele, 

disseram que eu não era familiar e não podia entrar. Só o pai dele podia entrar. 
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Então, quem viu o corpo dele inteiro foi o pai, não fui eu. Quando tiraram o 

corpo dele, puseram nesse lugar, onde se supõe que é para exposição para a família, ele 

estava já dentro de uma espécie de caixão, e se via os braços deles, com uma camisa de 

manga curta, se via os braços dele, o rosto. Ele tinha um corte transversal, que pegava 

da meia testa para a frente, cortava um pedaço do olho e ia até a orelha, quase, como se 

ele tivesse tido uma machadada, um corte de alguma coisa que foi uma pancada 

violenta. 

Eu pude, depois, certificar que era assim, eu faço sempre com a mão esquerda, 

mas na verdade era no lado direito, porque quando vi o corpo dele, ele estava desse 

lado, e eu olhando, eu olhava o Eduardo como se fosse um espelho na minha frente, 

então eu fazia assim, ele está cortado aqui. Para mim era um espelho, era como se fosse 

eu reproduzida lá. 

E era um negócio terrível, que desfigurava o rosto dele. Ele tinha a boca 

completamente inchada, o rosto marcado, os braços marcados pelos hematomas, com 

manchas pretas, sinais que eram velhos também, de manchas. 

O Eduardo era um rapaz de 25 anos, com uma resistência física enorme, 

extraordinária, com um físico de ouro. Ele não tinha nada que você pode dizer que ele 

sofria de alguma coisa de pele, nada. Era uma pessoa sã, completamente sã. Era um 

mineiro, um autêntico mineiro são, filho do povo e muito são. 

E aí ele, nada, foi um negócio chocante. A minha crise foi tão grande que tive a 

desesperação, além de chorar, eu saí correndo e encontrei um telefone público por ali, 

não lembro onde, e liguei para “O Estado de São Paulo”, como uma louca, e pedi que 

viesse alguém ver o corpo de uma pessoa que tinha morrido num tiroteio. 

E chegou, uns minutos depois, meia hora depois, chegou um cara com uma 

máquina fotográfica, fez de conta, eu acho, de fazer algumas fotografias, e depois foi 

embora. 

Então, o corpo do Eduardo era completamente, para não dizer maltratado, que 

seria muito pouco, estava destruído, estava arrebentado. E o laudo médico falava 

também de morte em tiroteio, não sei quantas perfurações de bala, e não diz de marcas 

de tortura, fala desse corte transversal, que diz violento, de pancada. Não sei como eles 

descrevem, mas é evidente, é como aquela história do caminhão, se ele tivesse se 

chocado com alguma coisa, não que fosse provocada por alguém. 
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E é isso, não sei mais o que dizer, acho que é mais do que suficiente, porque o 

Eduardo, era evidente que o Eduardo tinha morrido de tortura. Quando ele foi tirado do 

DOPS, ele saiu carregado, não caminhava. 

Aqui a gente tem, na aula, presente um companheiro que viu ele ser retirado do 

DOPS paralisado, e depois, quando desapareceram com ele. Depois dessa retirada dele 

de lá, foi mais ou menos dia 26 de outubro, eu acho, a Eduarda já tinha nascido, e aí foi, 

dali só foi aparecer o corpo dele no dia 09, quando saiu o sequestro do embaixador 

suíço, e na lista dos mortos e desaparecidos, das pessoas pedidas, o primeiro nome da 

lista era o dele. Então, era claro que um corpo, naquelas condições... 

Ele tinha uma ferida na perna, que não foi descrita por mim, porque eu não vi a 

perna do Eduardo, eu não pude tocar no corpo dele. Eu toquei nos braços dele, no rosto, 

mas não pude tocar no corpo dele, porque estava coberto. Disse que estava em estado de 

gangrena já, avançada, essa ferida. 

Teve um militar que estava fazendo serviço militar lá... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

A SRA. DENISE CRISPIM – Sim. Esse rapaz fazia serviço militar no quartel 

do Guarujá, e esse rapaz descreve e declara, não só ele, tem um outro, onde tem uma 

documentação de uma entrevista que ele deu ao jornal “Repórter”, em 1982, onde ele 

diz que o Eduardo morreu naquele quartel do Guarujá. 

Ele, inclusive, descreve o último dia de vida do Eduardo, e descreve o momento 

da morte dele, que eles tiraram ele dessa cela-banheiro onde ele estava amarrado, onde 

ele estava algemado. O oficial que estava lá, que era um tenente, pediu para ele levantar 

o corpo do Eduardo, ajudar a levantar ele, porque iam levar ele para o hospital. 

O Eduardo já estava delirando, já não comia a 11 dias, 10 ou 11 dias, porque ele 

já, naquele momento, já tinha entendido que ia matar ele. Ele não tinha mais esperança. 

Então, ele decidiu fazer uma greve de fome, quer dizer, de não tocar em mais nada, e ele 

estava delirando. 

E o rapaz inclusive descreve que ele ajuda a levantar o Eduardo, que não tinha 

mais força, e aí esse oficial manda ele sair e aí eles põem o corpo do Eduardo, quer 

dizer, vestem o Eduardo, põem o Eduardo dentro de um saco de lona e dizem que teria 

de ser levado assim, porque ele chegou dessa maneira, dentro de um saco de lona, e aí 

pede para o rapaz sair. O rapaz sai, e o rapaz sente uma pancada violentíssima. 
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Foi aí que eu realizei, que provavelmente o corte que ele tinha, transversal, era 

dessa pancada, porque ele bateu o rosto do Eduardo na pia do banheiro, e arrebentou 

essa parte óssea aqui, não sei. Ele abriu a porta momentos depois e saiu esse corpo 

dentro desse saco de lona pingando sangue. 

Então, o Eduardo entrou dentro do quartel do Guarujá, dentro de um saco de 

lona, foi levado para uma cela, e ali passou por todo aquele período que ele passou ali 

dentro, que não sei se foi uns dois meses que ele passou lá dentro, novembro e 

dezembro, porque no final de outubro ele tinha saído e parece que ele tinha ido para 

aquele famoso sítio clandestino, e de lá, depois, levaram ele, porque o Exército 

Brasileiro queria ter o prazer de executar a condenação à morte do Eduardo. 

Quero dizer a vocês que fiz, entrei com um pedido na Comissão Interamericana 

dos Direitos Humanos para reconhecer que o Eduardo fosse, que o Governo Brasileiro 

fosse julgado na Corte Interamericana dos Direitos Humanos, e eu já obtive essa 

autorização, vamos dizer assim, essa aceitação da corte, da comissão, e já passei pela 

comissão e parece que dentro deste ano, dentro de dezembro, o Governo Brasileiro vai 

ser notificado que o caso do Eduardo já está na Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

Então, espero que, logo que seja possível, nós vamos discutir lá o assassinato do 

Eduardo. Obrigada. (Palmas.) 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Quero fazer um pequeno esclarecimento, tanto do 

Joelson, Denise, como do Bacuri. Um dos legistas está vivo até hoje. No caso do 

Joelson, quem está vivo até hoje é o Sérgio de Oliveira, que assinou o laudo do Joelson 

e não assinou mais nenhum laudo, e no caso do Bacuri quem está vivo é Aloísio 

Fernandes, que também assinou só o laudo dele, junto com Décio Brandão, que está 

morto. É só isso, só para saber que os dois legistas, que são importantes, e que a 

Comissão Nacional da Verdade convoque para serem julgados. Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, Angela Mendes de 

Almeida. 

No arquivo das memórias reveladas consta que no Arquivo Público do Estado 

nos documentos do IML estão lá depositados. Tem o relatório aqui de várias pastas do 

IML que estão lá depositadas. E vou entregar isso para a Comissão Nacional da 

Verdade. 
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Angela Mendes de Almeida. 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Para as pessoas que não me 

conhecem, eu era companheira do Luiz Eduardo Merlino. 

Então, a história dele, eu acho que ela foi reconstituída... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Angela, deixa eu fazer 

uma interrupção. 

É que como esse livro vai ser lançado, eu sei que agora nós vamos passar para 

outro depoimento forte, longo e duro, esse livro será lançado dia 05, quarta-feira, na 

Biblioteca Municipal de São Paulo, na Biblioteca “Mário de Andrade”, às 19h. É o livro 

“Infância Roubada”, o trabalho que a comissão fez sobre as crianças de que foram 

sequestradas junto com seus pais no período da ditadura. 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Então, a história dele foi 

reconstituída em três momentos importantes, em que nós conseguimos contatar uma 

série de testemunhas que reconstituíram a história dele. 

Esses três momentos, o primeiro é o processo que nós movemos contra o Ustra, 

na área cível, tendo como advogado o Fábio Comparato. Esse processo foi movido em 

2008, aliás, em 2007, o primeiro processo foi arquivado, e depois nós movemos outro 

processo na área cível, e a sentença, na primeira instância, saiu em 2012, condenando o 

Ustra como, num processo por danos morais. 

Mas, através desse processo, nós chamamos toda uma série de companheiros 

testemunhas e através da reconstituição dos elementos que eles falaram, nós 

reconstituímos a história. 

O segundo momento foi uma audiência pública aqui na Comissão da Verdade, 

que aconteceu em dezembro do ano passado, de 2013. Posteriormente houve uma 

audiência, de caráter fechado, com o depoimento da Eleonora Menicucci, que vou dizer 

mais adiante, vou explicar, que ela foi uma testemunha fundamental para nós chegarmos 

na versão mais completa e detalhada, que é a denúncia do Ministério Público Federal 

que foi colocada a um mês, e o juiz que a recebeu já rejeitou. Mas o Ministério Público 

Federal fez um recurso e agora está esperando, provavelmente, o parecer de um 

plenário, imagino que seja, de três juízes, para saber se aceitam ou não um processo na 

área criminal. 
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Vocês sabem que os processos na área criminal têm como parâmetro a questão 

da Lei da Anistia. Certos juízes aceitam, e certos juízes não aceitam. 

Então, reconstituindo a história de todas essas testemunhas, primeiro, o período 

que o Luiz Eduardo Merlino passou no DOI-CODI é muito pequeno. Ele foi preso na 

noite do dia 15, segundo os testemunhos, conforme ficou testemunhado num livro que 

foi publicado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos na gestão do Vannuchi, mas 

que já estava em toda uma série de outros textos publicados pela comissão de familiares 

de mortos e desaparecidos, ele teria sido torturado durante 24 horas seguidas. 

Depois, nós recolhemos testemunhas de uma cena em que ele é arrastado, e isso 

é muito importante, porque o fato dele ser arrastado mostra que ele já não conseguia 

ficar em pé. 

Depois nós temos o depoimento da pessoa que ficou com ele na cela solitária, 

que é o Guido Rocha, um ex-preso que prestou depoimento quando ele estava ainda 

exilado na Suíça, e que esteve com ele num período e descreveu como no começo, que 

ele estava ainda falando e contando o que tinha acontecido, quem ele era etc., e como 

pouco a pouco ele foi perdendo a voz, foi dizendo que não sentia mais as pernas, e 

urinava sangue e não conseguia comer nada. 

Depois nós temos uma outra cena, muito importante, que foi vista por vários 

presos, em que ele, aos pedidos do Guido Rocha, foi retirado da cela solitária e colocado 

numa maca, onde se fez uma espécie de massagem. Um enfermeiro carcereiro fez uma 

espécie de massagem. 

Aí há diálogos, por exemplo, o Vannuchi, que é uma das testemunhas, disse, em 

juízo, que ele percebeu que já havia... 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

A SRA. ANGELA MENDES DE ALMEIDA – Que ele já tinha gangrena 

acelerada, e essa cena da massagem que não tem nenhum efeito ela é vista por vários 

presos que testemunharam, falaram palavras com ele, e ele é recolocado, outra vez, na 

cela solitária. 

E depois, há uma outra cena, vista também por uma companheira, Liane de 

Almeida, em que ela, que era companheira da nossa organização, o POC, e que estava 

preocupadíssima com ele, vê uma pessoa desacordada, que era ele, vestida, ser colocada 

na mala de um carro. 
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E, dizem, um ou outro carcereiro, diz que ele é levado para o hospital. Supõe-se 

que é o Hospital Militar. 

Então, a nossa batalha tem sido sempre procurar criminalizar os torturadores. 

Em função disso, nós tivemos, porque pelo que se sabia, ele tinha sido torturado sozinho 

durante essas 24 horas, numa cela, e depois teria sido colocado nessa cela solitária. 

Mas, existia uma pessoa, que tinha estado por um tempo, não se sabe exatamente 

quando, dentro da cela em que ele foi torturado, e que foi torturada junto com ele, ou 

seja, torturada, ela na cadeira do dragão e ele no pau-de-arara, e essa pessoa é a 

Eleonora Menicucci, que hoje é ministra na área da mulher. 

O depoimento da Eleonora foi importante, em dezembro, porque ela mencionou 

que além da presença e da direção, porque todos os presos falam da importância do 

Ustra, que ele mandava torturar, mandava torturar menos, supervisionava tudo, ela falou 

brevemente, numa audiência que havia cerca de seis ou sete pessoas depondo, muitas 

pessoas, com retalhos da vida deles, da vida anterior, como da questão da prisão, ela 

mencionou duas pessoas que estavam na sala de tortura e que participaram da tortura, 

dois torturadores, o Calandra e o J.C., o chamado Jesus Cristo, Dirceu Gravina. 

E numa audiência posterior, não foi uma audiência aberta, mas foi uma 

audiência perante a Comissão Nacional e Estadual, ela entrou mais em detalhes sobre 

como foi a participação desses torturadores. 

Em função de todos esses testemunhos, o procurador Andrey Borges de 

Mendonça pôde reconstituir a história mais completa dele, inclusive com todas as 

testemunhas que constroem a história do que aconteceu com ele, e apresentou a 

denúncia no mês passado. 

A possibilidade de essa denúncia ir adiante é difícil, como vocês sabem, porque 

a maior parte do Poder Judiciário é extremamente conservadora, mesmo na área federal, 

e muitos deles, a maioria provavelmente, se valem da Lei da Anistia, que como vocês 

sabem, não vou reproduzir aqui a polêmica, anistiou os torturadores. Mas existem 

algumas brechas, e alguns juízes que estão dando posições, e o caso do Rubens Paiva é 

um exemplo, e há outros exemplos pontuais. 

Eu diria que o que acontece hoje, em relação à Lei da Anistia, claro que está 

tudo hipotecado, o ambiente geral está hipotecado ao que vai acontecer nessas eleições 

de domingo. Mas eu diria que, analisando esse período agora, nós estamos assistindo a 

uma espécie de guerrilha, em que os procuradores colocam processos, alguns são 

rapidamente rejeitados e arquivados e outros caminham um pouco mais. 
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É nessa situação que está o nosso processo, com a particularidade que, por parte 

do Ministério Público, é o primeiro processo, fora do o Rubens Paiva, que apesar dele 

ser um desaparecido, o processo dele foi por homicídio, mas esse é o primeiro processo 

do caso de um morto. Não havia, antes, processos. A diretiva do Ministério Público 

Federal era de abrir processos apenas no caso dos desaparecidos políticos, 

argumentando que o corpo ainda não tinha aparecido e que era um crime continuado. 

Esse processo, de um morto, vai diretamente contra a Lei da Anistia. Então, é 

uma aposta, que depois pode ser seguida por outros casos de mortos. 

E eu queria aqui mencionar todos os companheiros que foram testemunhas dos 

diversos processos. No primeiro processo na área cível, nós temos os companheiros 

Laurindo, Otacílio Cecchini, Joel Rufino dos Santos, Paulo Vannuchi, Eleonora 

Menicucci e a Liane de Almeida. Acho que não esqueci nenhum. 

Na audiência pública, nós temos o companheiro Ivan Seixas, que é um 

personagem bastante importante, porque ele citou o caso do Merlino ainda no processo 

na área cível da tortura da família Teles, e ele não foi chamado por testemunha porque, 

naquele processo, os advogados do Ustra disseram, rejeitaram o testemunho dele, 

porque ele teria feito, escrito qualquer coisa sobre o Ustra, então ele não foi chamado, 

mas ele deu todas as informações que ele tinha sobre essas pequenas cenas e o ambiente 

geral na audiência pública de dezembro. Também a Iara Seixas, irmã dele, novamente a 

Liane de Almeida, Otacílio Cecchini e o Joel Rufino dos Santos. 

Eu queria também lembrar que havia um manuscrito de um preso chamado 

Edgar de Almeida, acho que ele tem um outro sobrenome, cujo filho me procurou para 

mostrar uns manuscritos que o pai dele tinha escrito, numa letrinha miúda, numas 

folhas, em que ele contava várias coisas da prisão dele, e foi a primeira vez que alguém 

disse que viu o corpo do Merlino ser arrastado pelo J.C., pelo Dirceu Gravina. 

Isso foi muito importante porque agora o promotor Andrey chamou o Thaelman, 

é o nome dele, o pai dele deu ao filho o nome de um grande dirigente do KPD, do 

Partido Comunista Alemão, ferrenho stalinista e que foi preso pelos nazistas e depois 

assassinado num campo de concentração. Mas o Thaelman nem sabe da história desse 

nome. Mas o promotor chamou esse rapaz, que deve ter cerca de 40 anos agora e que 

chegou a ser levado para o DOI-CODI, em várias circunstâncias, com a mãe, ser levado 

não, ir ao DOI-CODI, uma vez foi levado com a irmã e com a mãe, e que contou toda 

uma série de detalhes das reminiscências do pai dele, que foram incluídas nesse 

processo. 
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Então, essa história se valeu de todos esses detalhes, porque, afinal de contas, o 

Merlino morreu no dia 19, e foi preso no dia 15, à noite, e praticamente são retalhos, 

janelas de momentos que aconteceram com ele, e foi possível reconstruir essa história 

graças a todas essas testemunhas, que eu agradeço muito. Aqui só está o Ivan, dentre 

essas testemunhas, mas agradeço a ele e a todas. 

E acho que a família tem bastante sorte, em certa medida, de poder reconstituir 

essa história, porque há muitas histórias que simplesmente não podem ser constituídas. 

O testemunho é bastante importante e o testemunho numa ocasião dessas é uma coisa, e 

numa situação dessas, é a coisa mais valiosa que existe. É isso. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Finalmente vamos ouvir a 

palavra do Dr. João Amorim, da Comissão Nacional da Verdade. 

 

A SRA. ELZIRA VILELA – Queria só um minutinho. Dizer que o Abeylard de 

Queiroz Orsini, que deu 11 laudos, um deles foi o laudo do Merlino, junto com Isaac 

Abramovitc, que já morreu. Mas o Abeylard está vivo, e nós queremos que a Comissão 

Nacional da Verdade chame esse legista para depor. 

 

(Manifestação fora do microfone.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fale ao microfone. 

 

O SR. ELÁDIO JOSÉ CAMPOS LEME – Além da sugestão, ao final, que a 

Comissão Nacional da Verdade inclua a convocação dos legistas, mas poderia 

incorporar os fatos que elas relataram com respeito à má vontade das instituições 

estaduais em fornecer informações. Acho que isso reforçaria. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou o professor Eládio. 

Doutor João Amorim tem a palavra. 

 

O SR. JOÃO AMORIM – Boa tarde a todos e a todas, boa tarde deputado 

Adriano Diogo, na pessoa de quem eu cumprimento meus companheiros de Mesa, e 

feitas as formalidades, vou direto ao que interessa e, obviamente, à expectativa de todos 

vocês. 
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Nós estamos, sim, em negociação tanto com Brasília, eu coordeno as atividades 

da comissão aqui em São Paulo, sou o coordenador de projetos e incumbido justamente 

dessa relação entre a Comissão Nacional da Verdade e as demais comissões e entidades, 

e nós estamos, sim, nos movimentando para oficiar, para realizar essa audiência pública 

com os legistas, oficiar os legistas, talvez pelo menos os que assinaram sozinhos vários 

laudos, já aqui mencionados pela Dra. Elzira. 

Enquanto transcorria esta cerimônia eu comentava com o deputado Adriano 

Diogo, enquanto as doutoras do Ministério Público narravam esse absurdo das situações 

pelas quais elas vêm passando com relação ao IML e ao descaso, não só com relação 

aos mortos pela ditadura, mas que persiste até hoje. 

Nós podemos também, a Comissão Nacional da Verdade, a Comissão Estadual e 

a recém-empossada Comissão Municipal da Verdade, que tem como um dos seus 

principais focos, justamente, a questão dos cemitérios municipais, dos órgãos 

municipais que declaravam esses indigentes, e os sentenciavam à vala comum, talvez 

um ofício conjunto das três comissões, dos três níveis de governo, com apoio do 

Ministério Público. 

Enfim, nós vamos tentar, na medida do possível, na medida, obviamente 

também, da nossa existência, nós acabamos, por lei, encerramos as nossas atividades no 

dia 16 de dezembro, entregaremos o nosso relatório à Presidenta da República no dia 10 

de dezembro, segundo está programado pelo colegiado, mas saibam que nesse prazo que 

ainda nos resta nós vamos tentar fazer todo o possível para que essa audiência com os 

legistas, pelo menos os legistas que assinaram sozinhos vários laudos, ou seja, o que 

comprova que há uma, havia uma escala de serviço, vamos dizer assim, nesse modus 

operandi, coisa que nós, na comissão, já identificamos. Ou seja, a sistemática por trás 

da grave violação de direitos humanos não era, obviamente, como todos sabem, fruto de 

meia dúzia de loucos, ou de desequilibrados, ou de psicopatas do regime. Era uma 

prática institucionalizada do Estado. Poderíamos até falar, mal comparando, uma 

política pública de estado, e que deixa até hoje marcas ainda muito presentes. 

A Dra. Elzira mencionou, e eu já falei também, a Comissão Nacional se encerra, 

por determinação legal, no dia 16, mas esse é o começo, na verdade. O trabalho vai 

continuar, obviamente, não no trabalho do colegiado e da estrutura da Comissão 

Nacional, mas o trabalho em busca da verdade tem de continuar. 

A Comissão Estadual tem seu prazo estabelecido também, mas estão surgindo 

outras comissões. Nós estamos encerrando já, estamos na parte final da nossa atividade, 
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mas recentemente iniciou-se o trabalho da Comissão Municipal. As comissões 

universitárias, as comissões das áreas profissionais, ou seja, há muito ainda a se 

elucidar, a se pressionar, a se buscar a verdade. 

Não é admissível, e eu estou falando agora em nome próprio, a título próprio, 

não é admissível que a sociedade brasileira conviva, até hoje, com o genocídio, com a 

morte generalizada, com o descaso, com o arbítrio das instituições públicas, instituições 

do Poder Público, instituições do Estado, e que tratam a sua população ainda como 

inimiga, sobretudo a população pobre, a população negra, as mulheres. Ou seja, as 

marcas ainda são muito profundas e, sobretudo, a principal vítima dessa questão 

específica dos legistas, os familiares, as mães, os parentes que não tiveram sequer o 

direito à dignidade da verdade ainda. Isso tem de ser buscado. 

Mas, mais do que isso, mais do que permitir a libertação dessas famílias, 

permitir a verdade a essas famílias, o mais importante é trazer à luz a verdade para 

libertar também a sociedade brasileira desse estigma. 

Para qualquer pessoa que você, se todas as histórias que foram ouvidas aqui, ou 

que são ouvidas nos depoimentos das comissões, da Comissão Nacional, da Comissão 

Estadual, se nós substituirmos os nomes, Fleury, Ustra, DOPS, DOI-CODI, por 

Himmler, Gestapo, todos vão se sensibilizar e vai fazer sentido. 

Para muitas pessoas da sociedade brasileira essa relação ainda não faz sentido, e 

é preciso que a verdade venha à tona. É preciso que as instituições mudem a sua 

mentalidade e efetivamente parem de lidar com a sociedade brasileira como se fosse sua 

inimiga. 

Isso está presente agora no período eleitoral. Isso aflora no período eleitoral, 

aflora em momentos de tensão. Logo, logo, vai aflorar em relação à água, aos conflitos 

de água, que já no interior já ocorrem. 

Então, essa cegueira seletiva da opinião pública, da sociedade, é também uma 

herança nefasta do período ditatorial, e isso tem de vir à tona. O nosso trabalho está 

apenas começando, e até o final da vigência da atividade da Comissão Nacional da 

Verdade nós vamos buscar e vamos empreender todos os esforços que estiverem ao meu 

alcance, ao alcance da estrutura da Comissão Nacional, para que nós possamos realizar 

essa, ou tentar trazer esses legistas para a audiência pública. 

E mencionaram aqui, só para encerrar, mencionaram aqui a questão dos 

médicos, logo no início, o Carlos mencionou a questão dos médicos, outras pessoas 

mencionaram o desvio de princípio e de definição do médico, e na hora me lembrei de 
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uma carta que encontraram nos escombros de uma reforma no campo de concentração 

de Auschwitz, e que era destinada, supostamente endereçada, ou intencionalmente 

endereçada a um pedagogo polonês, Janusz Korczak, em que a pessoa, esse fato é 

mencionado pelo Theodor Adorno, num dos escritos dele sobre educação após o 

holocausto, em que a pessoa, prisioneira do campo de concentração, num papelzinho faz 

esse desabafo, provavelmente antes de encerrarem o seu sofrimento, e ele se dirige a 

esse professor, a esse pedagogo, dizendo: “Professor, eu não acredito na educação, 

porque meus olhos viram o que a ninguém deveria ser permitido ver, médicos e 

enfermeiros não vocacionados a salvar vidas, mas sim a destruir, a fazer experimentos e 

causar dor e morte”. 

E na hora me veio isso à cabeça, porque era exatamente isso do que nós 

estávamos falando. 

Então, é preciso que a sociedade brasileira entenda que isso não faz sentido só 

no contexto do holocausto nazista do Terceiro Reich. Isso tem de fazer sentido na nossa 

realidade, no nosso conflito social, na nossa falta de identificação de que os pobres, 

negros, comunidade LGBT, os deslocados, os refugiados, os imigrantes, os nordestinos, 

e todos, são brasileiros também, e têm direito também a essa sociedade. 

Então, nós vamos continuar, sempre, e juntos, nessa luta. Muito obrigado a 

todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês gostariam de falar 

mais alguma coisa? (Pausa.) Não? Então eu gostaria de agradecer à equipe, coordenada 

pela Dra. Elzira, pelos quatro profissionais que integraram, consta o nome de todos no 

relatório. 

E acho que é importante que a gente tenha feito essa divisão da Mesa, do 

passado, da participação dos médicos legistas, e agora aqui com as promotoras de 

Justiça, analisando as valas comuns do presente. 

Então, como que pode, na mesma Faculdade de Medicina da USP essa 

convivência entre o Instituto Médico Legal, o Serviço de Verificação de Óbito, um 

departamento da Faculdade de Medicina, que é quase dirigido pela polícia de São Paulo, 

e a polícia de São Paulo se vê completamente afrontada, porque até hoje essa questão 

dos atestados de óbito, da resistência seguida de morte, dos autos de resistência, não 

estão esclarecidos. 
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Ficou muito patente para a sociedade quando o coronel Paulo Malhães depõe na 

Comissão Estadual do Rio de Janeiro, e depois vai depor na Comissão Nacional, 

durante cinco horas depondo, como o Rubens Paiva foi morto e como ele, nas palavras 

do Paulo Malhães, foi desmontado, o Rubens Paiva foi desmontado. 

E aí o Dr. José Carlos Dias, uma pessoa muito experiente, olha para o Paulo 

Malhães e fala assim: “Paulo Malhães, quantos vocês fizeram?” 

Agora a Maria Rita Kehl disponibilizou para o Celso Sim fazer um 

documentário sobre as ossadas, e o Paulo Malhães faz assim: “Vinte e quatro, 24 eu 

desmontei”. 

Então, e aí o Paulo Malhães volta para casa, era uma sexta-feira à tarde, e no 

sábado ele foi morto, na casa dele, lá na Baixada Fluminense. Os caras entraram no 

quarto dele, o esganaram, e a Polícia Civil do Rio de Janeiro dá um laudo falso da morte 

do Paulo Malhães dizendo que ele morreu do coração, que ele tomou um susto, que os 

caras ficaram seis horas dentro do quarto dele e ele tomou um susto e morreu, 

praticamente de morte natural. 

E as fotos do Paulo Malhães, nem nada, e tem gente que viu ele estrangulado na 

cama dele. Tinha até foto dele estrangulado na cama dele. 

Então, acho que, talvez, essa questão que a Comissão da Verdade está trazendo, 

mas que os familiares nunca deixaram morrer, nunca deixaram barato, é uma questão, 

lembro perfeitamente que já tinha terminado a ditadura e o Roberto Gouveia, aqui na 

Assembleia Legislativa, lembrava como o Dr. Jamil Maluf, sob orientação do Harry 

Shibata, vendia as glândulas da hipófise lá no IML para os laboratórios de cosméticos 

para fazer, vendia aquelas glândulas, e o Roberto Gouveia ficou até famosíssimo 

naquela época como a pessoa que fez a denúncia da venda de órgãos dentro do IML de 

São Paulo, e já tinha terminado a ditadura. 

Então, eu acho que vocês fizeram um trabalho excelente, uma tremenda de uma 

contribuição, e as promotoras, que assumiram esse trabalho do presente, que já são as 

novas gerações, que não viveram o nosso período, que não participaram, mas não abrem 

mão de dizer que na nossa querida Faculdade de Medicina da USP tem a sede da 

formação de assassinos, de torturadores. 

Não consigo, eu, que me criei na Vila Prudente, eu era colega do Gelson 

Reicher, meu amigo, querido amigo, irmão da Felícia Madeira, meu colega de 

faculdade, e tinha uma pequena comunidade judaica no Ipiranga que tinha Iara 
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Averbeck, a família Averbeck, tinha o marido da Iara, tinha o Gelson Richer, e tinha 

nada mais, nada menos, que Isaac Abramovitc. 

E no dia da morte do Gelson, o pai do Gelson vai para o IML, mostram o corpo 

do Cabral e falam: “Não, não é o Gelson que morreu, é o Cabral”. O pai dele volta, 

reúne toda a comunidade judaica do Ipiranga e fala que não foi o Gelson que morreu. 

Aí o Isaac Abramovitc liga e fala: “Foi seu filho que morreu”. “Não, eu estive aí, 

foi outro que morreu”. “Não, não foi. Fui eu que dei o atestado de óbito, eu que 

examinei o corpo do seu filho. Era ele sim. Também, ninguém manda ele se meter. Falei 

para você que ele se mete com terroristas, o fim dele era esse”. 

O Isaac Abramovitc, que depois vai lá para a João Moura e faz todas aquelas 

barbaridades que todo mundo sabe. 

Então, pessoal, acho que essa contribuição que vocês deram aqui hoje é 

importantíssima. Todo mundo fala do Roger Abdelmassih como coisas terríveis, e era 

uma coisa terrível que o Roger fazia, mas no dia em que se contar a história de Isaac 

Abramovitc, esse não tem parâmetro, não tem comparação na humanidade. Não tem 

comparação, porque mesmo como médico legista, e depois com a clínica de aborto 

clandestina da Rua João Moura, que as histórias, tomara que algum pesquisador, algum 

jovem, ou as senhoras promotoras possam investigar esse verdadeiro, acho que não tem 

parâmetro nem na Alemanha, esse louco Isaac Abramovitc. E a casa está lá até hoje. E a 

filha dele se vinculou ao Exército de Israel. Ela é oficial do Exército de Israel, piloto de 

caça. 

Então, queria agradecer a todos, e parabéns. Muito obrigado. A sessão está 

encerrada. (Palmas.) 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE.  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

22/07/2014 

 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo Rubens Paiva, 131ª audiência pública, 22 de julho de 2014. Auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 131º Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva, no dia 22 de julho, auditório Teotônio Vilela, para oitiva de Luis Fondebrider, 

preside a Equipe Argentina de Antropologia Forense.  

Luis Fondebrider é presidente da Equipe Argentina de Antropologia Forense. É com muito 

prazer, com muito respeito que o recebemos. Sabemos de toda a sua agenda, a complexidade, mas, 

muito obrigado por você ter vindo aqui, fazer essa gravação, para que isso seja incorporado à 

Comissão da Verdade. Muito obrigado.  

Com a palavra. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Obrigado. Boa tarde. Ah, perfeito, ótimo!  

Agradeço o convite da Comissão, realmente é um prazer. A primeira vez no Brasil, 

trabalhando, foi em 1990, quando eu fui convidado a participar das aberturas das valas de Perus, em 

setembro. Nesse momento, com minha organização, nós estamos, sempre, a serviço dos familiares, 

e tratando de apoiá-los nesta tarefa tão dolorosa e importante. 

Eu estou nesse momento, em São Paulo, porque fui convidado a participar, minha 

organização, no processo de Perus, onde vamos analisar as ossadas, recuperadas há 24 anos. Então, 

aproveito este momento, da reunião, para compartilhar com vocês algumas reflexões dessa tarefa. 

Eu represento uma instituição, uma ONG, criada há 30 anos, na Argentina, que tem por 

objetivo ajudar as famílias a recuperarem os restos de suas pessoas desaparecidas, identificá-las 

cientificamente, e, também, apontar as evidências científicas à Justiça, em diferentes processos 

criminais. 

E, o que eu vou mostrar, hoje, é como é esse processo de investigação, é nossa perspectiva.  

A violência política, étnica e religiosa tem muitas consequências, e afeta muitos países do 

mundo, fundamentalmente América Latina, África, Oriente Médio e Ásia. No caso da América 

Latina, para nós contar isso é importante, de intervenção de militares na vida política, em diferentes 

processos nos anos 1950, 1960, 1970 e 1980, diferentes exemplos. 
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E algumas das consequências desses processos, são os desaparecimentos e mortes de 

milhares de pessoas, em diferentes contextos. Na Guatemala, com 250 mil desaparecidos, além, nos 

anos 1970, na Guatemala, Colômbia, El Salvador, Peru, Argentina e no Brasil. 

Desde o começo desses processos, as pessoas que tinham saído da caixa, para pedir 

liberdade, justiça, memória e reparação dos familiares, foram as mulheres, em todo o mundo, aqui, 

na Argentina, na Índia, em qualquer país do mundo, seja no Brasil, a mulher, na Argentina, na 

França, esteve reivindicando a vida, e pedindo por seus familiares. 

E, se eu ainda estou falando aqui, é pela luta de muitos familiares de toda a América Latina 

e do meu país, senão, eu não estaria falando. 

No caso da Argentina, vocês conhecem bem, tivemos seis intervenções militares, no século 

XX, a última, em 1976, como consequência, dela, milhares de pessoas foram desaparecidas. Em 

alguns casos, os corpos foram enterrados em covas individuais, ou comuns, nos cemitérios. 

Também, um número que não conhecemos, foi jogado no Rio da Prata, no mar argentino, somente 

70 corpos apareceram nas costas argentinas e uruguaias.       

Alguns exemplos do trabalho de investigação, recuperando material de arquivos da Polícia, 

do Exército, da Justiça, quando, na costa, achávamos cadáveres. E a recuperação dos corpos, em 

valas comuns, em diferentes lugares do país.  

Em 1984, quando a democracia retorna à Argentina, uma das primeiras medidas do Governo 

foi criar uma Comissão da Verdade, e, logo, começaram os processos judiciais. E nesses anos, a 

minha vivência, que os corpos das pessoas desaparecidas podiam não estar nos cemitérios, os 

familiares haviam investigado, então, se a Justiça ordenasse fazer a exumação, mas isso teria 

diferentes problemas: não havia protocolos de datação, não havia metodologia científica. 

A Academia, como aconteceu em toda a América Latina, não colaborou com os familiares, 

nunca, quase nunca, salvo exceções, apesar de haver arqueólogos e antropólogos na Argentina, não 

colaboraram com os familiares. 

Então, ficou só nas mãos da Polícia, dos médicos legistas oficiais, que não tinham 

treinamento, para fazer esse tipo de trabalho, então, muitas ossadas se perderam, se misturaram e, 

para os familiares, foi um novo trauma. 

Por isso, em 1984, decidimos criar o Centro de Estudantes de Antropologia, Arqueologia, 

Medicina, criar esta Organização, para trabalhar a serviço dos familiares, dando uma alternativa 

forense independente, provendo o Estado neste trabalho, e oferecendo consultoria à Justiça. 

   Hoje em dia, somos 60 pessoas, na maioria arqueólogos, antropólogos, biólogos, médicos, 

profissionais de informática, o escritório central, de Buenos Aires, com dois laboratórios, três, em 
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Córdoba, Tucumán e Rosario, um escritório maior, no México, e na África do Sul, e com três 

laboratórios de antropologia e um laboratório de genética forense, na província de Córdoba. 

   A partir de 1986, começamos a receber solicitações de outros países do mundo. Que, como 

a Argentina, começavam a investigar seu passado recente. A primeira vez, em 1986, nas Filipinas, 

que formou uma Comissão de Investigação. Em 1989, no Chile, quando a Associação de 

Familiares, Presos e Desaparecidos nos convocou. E, assim, continuamos trabalhando, até hoje, em 

50 países do mundo, sempre investigando casos de violência política, étnica e religiosa, e, também, 

dando capacitação às equipes locais. 

Cada país tem diferentes tipos de características, conflitos culturais e religiosos. Mas o 

horror dos familiares, as expectativas, são sempre as mesmas, independente da cultura, da religião, 

sempre querem o mesmo, querem a verdade, querem a justiça, querem reparação e querem a 

memória. Eu acho que... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ruanda? Vocês foram para Ruanda? 

Ruanda, na África. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Sim.  

Eu acho que nunca escutei um familiar falando de reconciliação. Falam mais da verdade e 

da justiça. Apesar dos nomes das Comissões, e dos discursos da classe política. São realidades 

diferentes.  

No Brasil, a primeira vez, viemos em 1990, como falei convidados pelo Núcleo de Estudos 

da Violência, da USP, e os familiares. E, sempre retornamos, a pedido dos familiares, no Araguaia, 

cemitério Ricardo Albuquerque, no Rio de Janeiro, no sul do Brasil, colaboramos no caso Goulart, 

e, também, com o caso de Perus.  

E, o trabalho, basicamente, está dividido em diferentes etapas. A primeira tem a ver com a 

investigação histórica do caso, quem é a vítima, como desapareceu, em que circunstâncias. A 

segunda, investigação física sobre a vítima, do atuante morto, a investigação do lugar onde ocorreu, 

e, depois, as análises. Essas etapas não são novas. Na verdade, só integramos tudo em uma equipe 

de trabalho, participando, todos, dessas etapas.    

A primeira parte tem a ver com a reconstrução do que aconteceu com a personagem 

desparecida. Há muitos anos, nos demos conta que, não apenas na Argentina, mas em muitas partes 

do mundo, a burocracia administrativa do Estado deixava muitos documentos do que havia 

acontecido. Isso tem a ver, com que uma parte do Estado mata, e outra parte do Estado processa 

essas mortes, é de maneira diferente. 
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Então, se não entendemos como está organizado o Estado, e como estão organizadas, no 

caso da Argentina, as organizações políticas e militares, não teríamos como entender a lógica, e, a 

lógica, era a de um advogado que queria investigar um caso, e o advogado, normalmente, tem que 

provar o caso. Todo o contexto está acostumado a investigar dessa maneira, porque, normalmente, 

os advogados trabalham em casos criminais comuns. Então, investigar essa área é totalmente 

diferente que investigar um homicídio comum, ou investigar um desastre massivo.  

Então, temos que reconstruir o que acontecia, desde a prisão da pessoa, antes do seu 

assassinato, até que o corpo é encontrado, em qualquer circunstância. Para isso, temos que 

reconstruir quem, o que, quando, como, e por que, que é o habitual numa investigação criminal 

ordinária, para ter uma hipótese de trabalho, que nos permita localizar a vala, a identidade da 

vítima, a identidade do algoz, e a reconstrução do fato, que é a investigação que o fiscal faz. Nós, 

normalmente, trabalhamos como peritos independentes da Justiça, nesse tipo de casos, e nossas 

autoridades são somente os fiscais, juízes, ou uma comissão da verdade, por exemplo. 

Nós teríamos que reconstruir a sequência sequestro, morte e processamento do corpo. Uma 

pessoa aparece morta: o que acontece com o corpo? Aparece na rua, em casa, no trabalho, onde? O 

corpo é recolhido por quem? Pelas autoridades, pela família, por outros? Quem dá entrada hospital, 

necrotério, cemitério? Quem são as testemunhas primárias, as pessoas que participaram, ouviram, as 

secundárias, gente que ouviu contar o que teria acontecido. Essa é a forma como trabalhamos para 

reconstruir os casos.  

     As fontes que utilizamos. Escritas, são denúncias efetuadas por familiar, em uma ONG, 

ou num organismo oficial, autuações de organismos oficiais, no momento do fato, óbito, laudo 

pericial, fotografias do cadáver, investigação da Justiça, investigação da Polícia Militar, exame 

criminal do cadáver, impressões digitais, laudo da autópsia, fotografias, certidão de óbito, ata da 

exumação, notificação de entrega de cadáver, logicamente, tudo adaptado ao contexto. No contexto, 

esses documentos não estão presentes, como nos contextos urbanos, como, muitas vezes, exceto no 

Araguaia, mas no resto do Brasil e na Argentina.  

E, também, fontes orais, relatos de inteligência policial e militar, relatórios de organizações 

políticas, relatórios de comissões de investigação, informações aparecidas na imprensa, estudos 

acadêmicos, e entrevistas. Utilizando a aproximação da antropologia social, essa é uma entrevista 

que não é uma entrevista que um advogado, ou um médico, fazem, mas é uma entrevista em que se 

aproximam as testemunhas e a família, de uma forma muito mais ampla.  

Entrevistas personalizadas, com diferentes membros da família, testemunhos, companheiros 

de militância política, agentes estatais que tiveram intervenção na prisão, no processamento do 

cadáver, no enterro, médicos, dentistas, que podiam atender na prisão. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



5 
 

 
 

   O tratamento são entrevistas personalizadas, relacionadas ao contexto cultural, político e 

religioso, não é a mesma coisa entrevistar um familiar em São Paulo, em Belém do Pará, no 

Araguaia, é totalmente diferente, todos, aqui, são preparados para fazer isso. Conhecer o 

desenvolvimento do processo repressivo na região, eu não poderia trabalhar no Araguaia sem saber 

como foi a cronologia dos fatos, senão, eu não sei como avaliar as informações recebidas, como 

perguntar. Criar um clima de confiança e de respeito, aos diferentes membros do grupo, da família, 

em diferentes ocasiões.  

Não mencionar prazos, se não se pode cumprir. Não criar falsas expectativas nos familiares. 

Ter muito cuidado com esse tipo de coisas. Porque, sempre que se dá um prazo, os familiares 

cobram: “Você não me disse nada”. 

E explicar as limitações da ciência. Não é como na televisão, CSI, Bones, muitas vezes não 

temos resultados, existem limites. 

 E sempre, sempre, manter a família informada. No caso da Argentina, nós temos uma linha 

gratuita para os familiares, que podem ligar de qualquer parte do país, em horário comercial, para 

saber o que está acontecendo com seu caso. Porque, a família, tem que estar sempre informada do 

que está acontecendo.  

Problemas na investigação. Falta de conhecimento das estruturas do Estado, em suas 

diferentes áreas, não saber onde buscar, se já não sabemos onde estão localizados os arquivos, não 

saberemos onde buscar a informação, os juízes e fiscais, normalmente, não sabem. Difícil acesso 

aos arquivos, existem arquivos normais, arquivos confidenciais, e arquivos secretos, saber como 

procurá-los, e como solicitá-los.  

Não saber como interpretar os dados, como relacioná-los, isso é importante, claro que 

podem estar incompletos, tem que mostrar a confiabilidade desse registro, da fonte. Os arquivos de 

nossa ONG, normalmente, não sei como é no Brasil, se estão dispersos, ou organizados, os níveis 

de confiabilidade, isso, também, é uma fonte importante de informação. Temos uma tradição, de 

nossa ONG, de não compartilhar muito a informação, então, isso, também, tem repercussão na 

investigação.   

A ausência de dados, dos fatos unificadas. Não se sabe, exatamente, quantas pessoas 

desapareceram ou estão mortas. Quem são os donos dessas informações. Onde elas estão 

arquivadas: na Universidade, na Polícia, na Comissão da Verdade, quem tem acesso. Todo esse tipo 

de coisa é muito sensível e delicado.  

O que pode ser dito, e quem decide o que pode ser dito? Isso é um assunto muito delicado, 

também, principalmente com os familiares. Quando, às vezes, se investigam casos onde há uma 
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organização político-militar que fazem operações, e a família não sabe dessas operações, o que se 

diz à mãe, ao pai, que informações são ditas, a quem dar acesso.  

Participação da Polícia na investigação. Normalmente, nesses processos, a Polícia não 

participa, o Exército, menos ainda. Nunca conheci um setor do Araguaia, que o Exército tivesse 

saído para procurar os desaparecidos, seria o primeiro caso do mundo, para nós. Por isso, não 

participamos, entre outros motivos. 

Relações com os familiares. A comunicação, expectativas, dúvidas, alguns exemplos das 

fontes, e informes da Comissão da Verdade da Guatemala, de El Salvador, da África do Sul, 

informes de processos judiciais, ou das audiências, na Argentina, onde muita gente deu testemunho. 

Arquivos. Um dos primeiros arquivos, eu acho que pode ser o arquivo do DOPS, de Niterói, 

que apareceu antes que o do Paraguai, em 1992, esse é o arquivo de Stroessner, em Assunção... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu acho que coincide. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Mesma época do DOPS, não? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Do DOPS aqui de São Paulo. São Paulo foi o primeiro. 

Primeiro, foi Pernambuco, depois, Paraná, e, depois, São Paulo. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Foram os primeiros da América Latina. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É, da América Latina. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Outro exemplo. Às vezes não são arquivos clandestinos, 

como no sul da África, são arquivos em delegacias policiais, são informações normais. 

Argentina. Certidões de óbito das funções, são arquivos administrativos, que tem que saber 

onde buscar. Na Argentina, existe um escritório que se chama Registro Nacional das Pessoas, não 

sei como se fala no Brasil, onde estão todos os nascimentos, todos os casamentos. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Cartórios. Aqui são cartórios. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Cartórios. Então, lhes pedimos todas as certidões de óbito, 

entre 1974 e 1983, e analisamos todas, para ver gente jovem, com causa de morte violenta, que 
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apareceu em grupo. E, assim, pudemos isolar o grupo presente, que era similar aos desaparecidos 

que estávamos procurando.  

Tribunais Militares. Em muitos países, como a Argentina, os Tribunais Militares, que 

investigaram, servem para tomar alguma informação, fotografias dos seus arquivos.  

Livros de necrotérios e de cemitérios. Analisando, também, os livros de necrotérios e de 

cemitérios, podemos isolar algum caso que corresponda a algum desaparecido.  

Terceiro. Quando há documentos produzidos pelo Estado, e não se sabe onde procurar, às 

vezes, às vezes, é possível descobrir tudo que aconteceu com os desaparecidos, quando há pessoas 

enterradas na vala. Fotografias desses casos, em artigos judiciais, quando mataram a pessoa. 

Autópsias. Porque é importante, por exemplo, verificar se existem algumas lesões, no corpo, 

às vezes, tem como relacionar essas feridas com as feridas nos ossos. Isso é um elemento máximo 

para o processo de identificação, podem ser importantes as autópsias produzidas, análises feitas, 

nesse momento, por médico legista. 

Coisas arquivadas. Ou, mesmo, pedimos esse registro de todas as coisas digitalizadas de 

todos os desaparecidos. E contrastamos com todas as coisas dos cadáveres, que lhes foram tomadas, 

podendo fazer uma primeira identificação. Isso é um documento oficial, que dá conta. Isso não se 

pode trocar, nem mudar, coisa digitalizada é coisa digitalizada. Depois, o segundo passo, é 

descobrir onde está o corpo.  

Mapas de cemitérios. Temos que fazer um mapa, na Argentina, mais ou menos quem está no 

cemitério, temos que entender como funciona o cemitério, como está organizado, quem administra, 

se há registros, se não há registros. 

Arquivos de Inteligência. No ano de 1996, na Argentina, tivemos acesso aos arquivos de 

Inteligência da Polícia da província de Buenos Aires, numa reforma jurídica, e o ministro da Justiça 

nos deu acesso. Passamos dois anos trabalhando. Aí, entendemos que, na Argentina, pelo menos, 

não existem listas de desaparecidos, das Forças Armadas, existe um monte de informações, 

dispersas entre os órgãos de segurança, e tem que se montar um grande quebra-cabeça.    

   Isso são estruturas de grupos (ininteligível), informações extraídas, sob torturas, nos 

centros clandestinos de detenção. Essa informação que algum repressor partilhou, nalgum 

momento, e nos arquivos judiciais iam completando as estruturas de cada organização. Isso nos 

serviu para montar a cronologia de quando a pessoa desaparece, quanto tempo fica sequestrada, e 

quando a pegam para matar, na ação Argentina.    

Documentos de Inteligência dos Estados Unidos. Todas as embaixadas norte-americanas, no 

mundo todo, produzem informações da Inteligência, principalmente quando há conflitos. E, muitas 
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informações, também, foram muito úteis, porque você acaba por receber algo comum nos Estados 

Unidos, informações classificadas. 

Também, na lista onde estão os desaparecidos, existem dados importantes, que é na sessão 

de utilidade.  

Jornais. Seguimos, dia a dia, todos os jornais, os mais importantes que se conhecem, na 

Argentina, para informação, do comunicado de que a organização teve um enfrentamento com o 

Exército, ou a Polícia, era subversivo, e foi morta tal pessoa, essa informação, também, é 

importante como cronologia.  

E ainda não acabou. Há quatro anos, uma mulher que era física, que tinha o pai 

desaparecido, chegou ao escritório e falou: “Eu quero colaborar”. Como uma física iria colaborar? 

Eu lembro que tínhamos um caso, numa área de um país, onde havia 150 pessoas desaparecidas. 

Não tínhamos informações de todas, de militância política e da data correta. Então, a mulher falou: 

“Vocês estão precisando da teoria de sistemas, que permite criar um modelo teórico, que nos 

permite relacionar classes de informações. Isso é usado na física, quando se analisam informações. 

Então, em vez de visualizar o todo, numa lista de computador, podemos ver, dessa maneira, as 

relações entre diferentes pessoas e diferentes hábitos”.       

É por isso que temos muitas disciplinas científicas, e, por isso, trabalhamos em foco 

multidisciplinar, para nos dar contribuição nesse processo. E, muitas vezes, não sabemos que um 

físico pode fazer isso, ou qualquer outra especialidade.  

Ficamos somente na questão de que essa pessoa, física, não sabe nada de história, o que 

aconteceu na Argentina, não tem militância política, mas sabe como relacionar dados. Então, foi 

muito útil nós termos permitido utilizar essa hipótese de trabalho. 

Imagens de trabalho, com a gente, em diferentes contextos. Sempre, normalmente, a 

população que nós trabalhamos é muito pobre, camponesa, que vive em áreas rurais, não tem acesso 

aos serviços básicos. Então, nós vamos para esses lugares. E, sempre que possível, com a mediação 

de uma ONG local, porque, ter uma ONG local, dá muito mais credibilidade ao processo, se o 

jovem vai sozinho, ou com a Polícia, com todo mundo, e, ao bater à porta, as pessoas ficam 

preocupadas. Se tem uma ONG local, que tem familiares que fazem o sentido e a conexão, a 

confiabilidade e a credibilidade vão ser mais importantes. 

E, nesse caso, estamos sendo orientados com as famílias, escutando suas perguntas, suas 

dúvidas, suas expectativas. Às vezes, há questões culturais embutidas. Este caso é no Congo. A 

colega está explicando, a essas pessoas, este é um caso de massacre, no Congo, e tivemos 

autorização legal para trabalhar. Mas os primeiros líderes camponeses, dessa área, não nos davam 

permissão para falar com as famílias.  Então explicamos, falamos, e “Tudo bem, pode trabalhar”.  
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São questões que, às vezes, não estão no Direito, na investigação legal habitual. 

E, sempre que a gente quer participar, nos apresentam o pior que há, mandam a gente fora, 

nos isolam, e não deixam ter acesso ao lugar, de diferentes maneiras, tomando as amostras de 

sangue, e de caixas onde são embaladas.  

O que acontece com toda essa informação, até chegar num especialista de informática? São 

essenciais esses especialistas em informática, depois, nós teremos umas 10 bases de dados 

relacionados, que têm a história da vítima, dados físicos, resquícios de cemitérios, certidões de 

óbito, impressões digitais dos desaparecidos, dos cadáveres, informação da imprensa, análise 

antropológica dos dados, e informação genética. Tudo isso nos permite reduzir as hipóteses de 

identificação. Esse é um exemplo de uma base de dados. 

Um exemplo da Argentina, na província de Tucumán, Tucumán foi a única província da 

Argentina onde houve uma tentativa de guerrilha rural, o resto, foi urbano. Bastante parecido com o 

Araguaia. Durou somente 11 meses, e onde o Exército, em seu primeiro despacho, tomou o local 

depois, durante a ditadura. Aí, foi criado o primeiro centro clandestino de detenção, e, existe, por 

volta de 1.000 pessoas desaparecidas. E, aí, um caso de uma unidade militar, muito grande, onde, de 

350 prisioneiros desaparecidos, existem somente cinco sobreviventes. Uma repressão de 

informação, onde, em nome da Justiça, não se podia investigar, e começamos o trabalho.       

A primeira coisa que recuperamos, foi, essas são fotografias, de aviões espiões norte-

americanos, que conseguimos nos Estados Unidos. Essa é uma fotografia aérea da área, uma área 

rural, e, aí, numa área em 1977. Isso em Tucumán. Onde se vê o que poderia ser a sala de tiros, de 

Forças, e um quarto, onde se torturava gente. Essa fotografia é de 2009, mais de 30 anos depois, se 

veem, lá, as mesmas estruturas. 

Isso nós analisamos com um especialista de geografia, que trabalha com fotografia realista 

digital. 

E nesse barracão, no meio da imundície, estavam pessoas sequestrados e torturados. 

Tiravam daí, chegavam num poço, matavam, jogavam dentro do poço com madeira, com pneus, e 

colocavam fogo por horas, horas, horas. 

Trabalhamos por 10 meses e não encontramos nada, até que, finalmente, encontramos isso, 

que veio para cima, o número um, que, somente os arqueólogos, que entendem disso, estava 

queimada, muito pequeno, que nos dava a pauta de que aí podia ter algo, os primeiros ossos 

queimados, que encontramos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Queimados? 
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O SR. LUIS FONDEBRIDER – Queimados, diferentes tipos de queimados, ossos 

humanos. Balas, projéteis de pistola 9 mm, (ininteligível). E começou o trabalho de escavação.  

Explicamos às pessoas, porque as escavações demoraram dois anos de trabalho, de escavação e de 

identificação. 

A vantagem, na Argentina, é que, nos últimos 10 anos, há cooperação total do Estado. O 

governador da Província nos deu essa cobertura, nos deu guardas de segurança, água, comida, 

transporte, não havia limites para nada. Foi, por vontade política, fazer o primeiro projeto, como 

este. Sem vontade política é muito difícil. 

Essa é uma visão da área. O que se vê nessa parede, entre a cova, são cinco níveis de 

queimados. Quer dizer, jogavam gente, queimavam, cobriam com terra, depois jogavam mais gente 

e queimavam. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É cal? Para queimar, que substância 

eles jogavam? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É cinza. Eles queimavam com pneus. Agora... 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Queimavam e cobriam. Então, os espaços entre as 

camadas de queimados, significam os dias, semanas, ou, quase, anos. Então, temos que relacionar a 

investigação prévia, sobre quando desapareceu cada pessoa, nesta Província, com esses períodos de 

queimados.  

Por exemplo, aí estão pneus, que foram recuperados, que se podem recuperar com uma boa 

escavação arqueológica. As moedas são úteis, porque permitem estabelecer o que se chama uma 

datação relativa. 

Não há informação, dos (ininteligível), de saber, exatamente, quando morreu tal pessoa, 

somente em casos arqueológicos de mais de 200 anos. Então, essa mulher tinha nascido em 1975. 

Sabemos que isso não podia ter acontecido antes, porque a mulher não existia antes de 1975.  

E quando começamos a trabalhar, os arqueólogos começaram a ver isso. Isso significava as 

marcas, que uma máquina deixava, e algumas saíam, depois, quando jogou à cova. Sabemos que, 

depois, os militares voltaram, e roubaram muitos corpos. Era uma operação de limpeza, que 

aconteceu no Uruguai, e também no Chile. 

Mas foi possível reconstruir as marcas da máquina, e foram recuperados 100 mil fragmentos 

de ossos humanos, que estão sendo analisados. E 12 corpos já foram identificados. As voltas da 

máquina incrustaram marcas de outra parte da máquina. 
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A terceira etapa, de análises de laboratório. Um laboratório de antropologia, um projeto que 

temos no Chipre, onde tem 2.000 desaparecidos, onde a gente analisa as ossadas, que é diferente, é 

um depósito de cadáveres onde tem cadáver fresco.    

Esse é um projeto a partir de vontade política, que nós começamos em 2007. Que se chama 

Iniciativa Latino-Americana para Identificação de Pessoas. Foi um projeto que tem sido feito por 

organização similar à nossa, no Peru, na Guatemala, que, no nosso caso, tem a ver com o uso 

massivo, da genética, na identificação de pessoas. 

Então, firmamos um acordo com o Ministério da Saúde, da Argentina, e o Ministério da 

Justiça, para coletar amostras de sangue de familiares, e montar um banco de amostras de sangue e 

genética. 

O Ministério da Saúde nos disponibilizou 63 hospitais, em todo o país, onde o familiar podia 

tirar a amostra de sangue, e o Ministério da Justiça e Direitos Humanos nos possibilitou 90 

escritórios, em todo o país, onde o familiar pode ir informar-se, comprovar se está na lista oficial de 

desaparecidos, se não está na lista, a Secretaria de Direitos Humanos abre uma investigação. E, uma 

vez que tudo está completado, lhe é dado um horário, um número, um hospital, e coleta a amostra.     

Então, o arquivo é tripartido: primeiro, coletamos três amostras por família. Uma, para o 

arquivo de humanos do Estado, esse arquivo está na Secretaria de Direitos Humanos da Nação, que 

faz parte do Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Nação, no Arquivo da Memória, esse é um 

edifício que vai estar dentro do prédio da ESLA, que está ao nosso encargo A segunda amostra fica 

para nós, como ONG, esse foi o acordo com o Estado. E, a terceira, a gente manda para o 

laboratório, para analisar.     

Antes de começar a coletar amostras, passamos oito meses, primeiro, com as organizações 

de Direitos Humanos, na Argentina, e familiares, explicando o processo, e se estavam de acordo. 

Porque, o princípio do processo, é que temos que mandar amostras aos Estados Unidos, porque 

temos que analisar muitas amostras, 5.000 amostras, num período muito curto, e os familiares 

disseram: “Estamos de acordo, se isso serve para avançar”, e lhes garantimos a informação que não 

se vão coletar mais amostras. 

E, depois, trabalhamos seis meses nos protocolos, e, até agora, foram coletadas 1.500 

amostras de sangue de familiares, que representam uns 4.200 desaparecidos. A diferença é porque 

se coleta mais de uma amostra de um familiar. E, isso, tem permitido nos últimos seis anos, duplicar 

a quantidade de identificações que tivemos nos últimos 20 anos. Os recursos genéticos foram 

importantes, não mágico, mas importante. 

E, também, outra parte do trabalho, o laboratório, é cientificar a maneira, a causa da morte. 

Se é um caso de, somente, ferida de bala, se é explosão, etc., que é parte da informação para 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



12 
 

 
 

sabermos interpretar o mecanismo da morte. Então essa ferida, nessa mão, essa pessoa tentou se 

defender, suas mãos, assim, por isso têm, nesse homem, fraturas no pulso, e, também, distinguir os 

tipos de lesões. Essas são lesões em pessoas que foram jogadas dos aviões, o padrão de fratura é 

totalmente diferente de quando a pessoa é morta por bala.   

Às vezes, também trabalhamos dentro das instituições, temos um arquiteto, e trabalhamos na 

reconstituição de áreas, em campos militares e policiais onde funcionaram campos de concentração, 

e que, foram devolvidos, que foram cobertos pela mata, e pudemos recuperar as estruturas, com os 

testemunhos dos sobreviventes, de qual era sua localização.   

Quando isso acontece, a Secretaria de Direitos Humanos toma posse desse lugar, se 

transforma num lugar de memória, ninguém pode tocar, que ele é fechado. E, aí, um cartaz que diz: 

“O caso é esse, esse, esse...” A escola, as crianças visitam, dão aulas, explicações com guias, etc., 

etc. 

Realmente, se avançou muito no processo de memorização, na Argentina, existem cerca de 

400 locais de memória, ruas que recebem o nome de pessoas desaparecidas, e de muitas maneiras. 

E, o momento mais importante, que é a cerimônia quando os familiares recuperam os 

corpos. E, outro aspecto, é da Justiça, na Província de Córdoba, todos os senhores são militares e 

policiais, que estão sendo processados, e condenados pelos crimes cometidos. 

Finalmente, um aspecto fundamental do nosso trabalho, é a capacitação e treinamento em 

outras partes do mundo, onde tenham ocorrido esses fatos, jovens cientistas, forenses, polícia, 

fiscais, juízes, advogados, sempre tratando de assegurar a contribuição, e tratando de colocar, 

juntos, a ciência e o trabalho humanitário, pelos direitos humanos. 

As lições aprendidas depois de 30 anos de trabalho. É a voz central, das famílias e das 

ONGs, no processo de investigação. Não se pode afastar, os familiares, eles têm que se assentar às 

mesas de discussão. Em vários países, como o Chile, que é um exemplo disso.  

Há oito anos, no Chile, descobriram que centenas de ossadas tinham sido identificadas de 

forma equivocada. Houve um escândalo nacional, e a presidenta Bachelet decidiu criar uma 

comissão internacional de especialistas forenses, da qual nós fazemos parte, para revisar tudo que 

havia sido feito, sem término, em Santiago do Chile. E, a partir desse dia, trabalhamos três anos, e 

as famílias estavam presentes em cada reunião, com todos os especialistas forenses, podiam 

perguntar o que queriam, questionar as técnicas, e serem informados, de alguma maneira diferente, 

porém, faziam parte do processo. Senão, não há credibilidade e transparência. 

Segundo aspecto que aprendemos, é vontade política. Sem vontade política, é muito difícil.         

Terceiro, que são processos de longo prazo. Para a maioria das Comissões da Verdade, têm 

que haver estruturas permanentes para isso, uma Secretaria Nacional de Direitos Humanos, Centro 
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Nacional de Pessoas Desaparecidas, o nome não importa, mas o Estado tem que ter uma visão de 

longo prazo, desses processos. 

A voz da Justiça. Uma Justiça independente, com fiscais que trabalhem nisso, acesso a 

arquivos, o Estado tem obrigação de abrir as informações. Na Argentina, ainda não encontramos 

todos os arquivos, não há total vontade política, precisa-se avançar muito, e sabendo, que muito 

poucas vezes, se destruíram esses arquivos, sempre existe alguma cópia, em algum lugar. 

A reconciliação. Não é só um processo político, é um processo individual, de cada pessoa. 

Tem que ver mais sobre o acordo que foi utilizado, na África do Sul, com o bispo Tutu e Mandela, 

na reconciliação política, para poder conviver, porém, como se sabe, o conceito de reconciliação é 

complexo.  

Memória e Educação. Investir muito, muito, nos planos de estudo nas escolas, 

universidades. Se isso não tiver um correlato, no nível educacional, a coisa não vai pra frente, 

infelizmente. Por isso, é fundamental dar muitas palestras e crianças e a adolescentes, para fazer 

pensar no que aconteceu. 

E, finalmente, obrigado. (Palmas.) 

Não tenho muito tempo, preciso voltar. Mas tenho cinco, 10 minutos de perguntas.  

    

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu só estava controlando o som, 

porque, depois, para recuperar, como é em espanhol, ele está controlando a qualidade da gravação. 

Bom, vamos encaminhar. Quer falar, Amelinha, já, para começar? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Bom, eu acho que a primeira questão é agradecer, muito, o 

Luis Fondebrider, que ele veio aqui, ele fica, aqui, três dias, veio ontem, hoje, e amanhã, para ir 

embora, para uma missão especial, que eu acho que é um motivo, assim, de orgulho, para nós, 

familiares, isso é um motivo de orgulho muito grande. 

Porque, ele veio, para ajudar na elaboração de um protocolo, para retomada das 

investigações das ossadas da vala de Perus. Quer dizer, essa vala foi aberta em 1990, nos dois 

primeiros anos houve uma investigação razoável, digamos assim, e, depois, nunca mais. 

O Fondebrider, e a EAAF, que é a Equipe Argentina de Antropologia Forense, foram 

convidados, por nós, em 1990, para fazer esse trabalho. E, por incrível que pareça, e, hoje, nós 

poderíamos estar aqui, contando outra história pra vocês, que vocês viram, ali, o trabalho, quem não 

aceitou, foi a Academia, que não aceitou. A Unicamp.  
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No final dos anos 1990, nós, mais uma vez, gostaríamos de estar com a EAAF, e, a USP, 

também negou. Os técnicos, os profissionais da USP, negaram a participação da EAAF, sob a 

alegação de que, aqui no Brasil, já se conhecia antropologia forense. 

O que até hoje, olha, como é que atrasa, o atraso científico do Brasil, o atraso do 

conhecimento, o atraso do desenvolvimento intelectual, no Brasil. Já não falo nem da questão de 

fazer justiça à história, daqueles que tombaram, para que este país tivesse liberdade, tivesse 

democracia. Mas, o atraso é tão grande que, no Brasil, até hoje, não tem antropologia forense. 

Então, nós precisamos do serviço dele. Nós precisamos do serviço dele, que é o presidente 

da equipe, que estiveram, aqui, no primeiro semestre do ano passado, fazendo um trabalho 

belíssimo, e nos entregou, aqui. E, aqui, a Patrícia, e a companheira, a outra antropóloga, que, 

agora, não me recordo o nome, estiveram aqui, apresentando o relatório das investigações no caso 

das ossadas, que nós gostaríamos que fossem identificadas, as ossadas do Hiroaki Torigoe.    

Então, nós estivemos aqui ouvindo a Patrícia. E, hoje, nós podemos estar aqui, juntos com o 

Luis Fondebrider.  

Eu acho assim, Fondebrider, eu não vou levantar, eu queria muitas perguntas. Eu queria 

muitas. Eu tenho muitas perguntas. Mas eu sei que ele está numa tarefa, hoje, também difícil, que é 

organizar, ajudar a sistematizar grupos do município, da universidade, e da União, para organizar 

uma equipe, para retomar as investigações de Perus, das ossadas de Perus. 

Então, eu sei que ele está com muita tarefa. Mas olha, eu fico feliz de você estar aqui, com a 

gente. Quero que você fique nessa Comissão, aqui, sempre. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Olha, Amelinha, eu queria, no pequeno, 

curto espaço de tempo que você tem, deixa eu fazer uma pergunta, que eu acho que todo mundo 

está querendo saber.  

Como é que estão as coisas, aqui no Brasil, como é que está o produto da sua vinda? 

Porque eu vou falar uma coisa pra você. Eu já fui, um dia, geólogo. Eu sou geólogo. E fiz 

muito trabalho de paleontologia, acompanhei muitos trabalhos de arqueologia de tribos, e tal.  

Então, eu vi aquele trabalho de Tucumán, com tudo, quase que vocês fizeram um laboratório 

a céu aberto, não é? E, por exemplo, nós temos esse grande sítio de Perus, que foram mil e tantas 

ossadas, há tantos anos. Aí, eu vendo aquela qualidade do trabalho, eu falei: “Meu Deus! Aqui, 

aconteceu há tantos anos, e as ossadas estão lá, encaixotadas, e o próprio sítio, da origem, nem sabe 

se está preservado”. E, também, tem o Araguaia, que é a grande incógnita nacional, o cemitério, 

aquela coisa toda.   
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Então, eu queria que você falasse um pouco dos exemplos, tem Vietnã, tem tudo, aí, coisas 

do mundo inteiro, que vocês andaram. Então, acho que todo mundo que está aqui quer saber: como 

está essa questão do Brasil? Como é que está essa confusão, que a gente não consegue entender. Por 

favor. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Eu acho que tem uma vantagem muito grande, no Brasil, 

você tem um país com muita capacidade científica, para fazer todos... Tem a universidade, não é 

que não tem gente capaz, tem gente capaz em arqueologia, antropologia, na medicina, essas 

fundamentais são muito importantes. Talvez, passe mais pela condição política, de vontade de fazer 

as coisas corretamente, de agir adequadamente. 

Eu acho que, muito do que foi feito, foi feito por ímpeto pulso dos familiares, que foram 

deixados muito abandonados, por muitos e muitos anos. Eu acho que a Academia tem uma dívida 

pendente, no Brasil, para com os familiares. A Academia. Você tem uma universidade que está na 

lista das melhores universidades do mundo, que tem que se encarregar disso, porque a capacidade 

está no país, para fazê-lo.  

Então, a ideia desse projeto de Perus, de ter um centro, de diversas universidades, e se a 

Polícia trabalhasse junto, conseguindo algum resultado, vai tomar tempo. 

E, depois, o segundo aspecto, é que haja uma política clara, de Estado, mais aberta, aqui 

nesse Governo, é um tema fundamental no Brasil. É, realmente, um tema fundamental, lá. Muitos 

temas de agora, como reconstrução histórica, reparação, a memória, mas o tema de encontrar os 

corpos, tem sido um elemento chave em todos os processos, em todo o mundo, porque saber onde 

está seu ente querido, enterrá-lo com dignidade, com respeito, isso tem a ver com o ser humano, 

independente das posições políticas, ou do que seja. 

Então, eu acho que tem que haver continuidade, nessa possibilidade desse tipo de projetos. 

Se trocar o Governo, trocar a situação... Vai ser muito difícil. Mas a capacidade científica está no 

país.  

    

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você está sentindo firmeza, agora, 

nesse grupo que está te contratando? É uma coisa para valer, ou é mais um factoide? Mais uma... 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Não. Eu acho que a gente, é gente com muita vontade, um 

grupo de 40 pessoas começando, gente jovem, com outra mentalidade, eu acho que pode avançar.  

Mas, também, a essa altura, pode haver muito... Não acredito mais na palavra, mas em fatos. 

Então, sempre se fala muito bonito de direitos humanos, da verdade, de familiares, mas, o próximo 
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passo, é mostrar aos familiares que está fazendo algo concreto. E, os próximos meses, eu acho que 

até dezembro, janeiro, vão ser críticos, para vermos que há vontade de fazer as coisas bem. 

Por outro lado, eu sempre acredito nos familiares, no Brasil, nós vamos apoiar esse ensejo, e 

nós estamos com força. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É, porque acaba o prazo desse 

Governo. Em janeiro, pode ser outro Governo. Ou o mesmo, mas que... 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Não. Isso não é nada. Porque existe um prazo, um 

calendário, para o traslado das ossadas, depois, o ponto do laboratório, terminar as entrevistas com 

os familiares, que são as possibilidades que tem em Perus. Então, isso vai ser meio chave, que se 

cumpram essas etapas, e que, em dezembro, janeiro, prestem conta à sociedade, e aos familiares, do 

que se está fazendo. 

O grande problema é pensar que isso afeta somente os familiares. Mas a sociedade. Muitos 

setores da sociedade. Porque, quando não é com um familiar, terminam falando que nada importa, 

que não é da sua conta, então, se isso começar a mudar, se pode avançar mais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguma questão? Vamos 

aproveitar, tem um pouquinho de tempo, ainda. Vocês querem perguntar alguma coisa? 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Não perguntem de futebol, por favor. (Risos.) 

Não perguntem, eu não vou falar, também, com os irmãos brasileiros, não vamos brigar. 

 

O SR. – Vai falar menos, ainda. 

 

O SR. LUIS FONDEBRIDER – Menos ainda. Com Dunga! Com Dunga.        

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Nós reabilitamos a supremacia alemã. 

O que o Hitler não conseguiu, em 1936, nós conseguimos em 2014. 

Vamos embora. Acabou pessoal. Obrigado. Quem quiser fazer alguma entrevista... 

 

(Palmas.)  

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

23/10/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O pessoal que vem do 

Eldorado? Está bom, vamos começar? Você também alugou uma van tão barata que os 

coitados nem chegaram. Falei para não economizar. Vamos formar a Mesa? Vamos lá. 

Marcelo Zelic, meu guru, meu inspirador aqui, espiritual, vamos lá. Senta aqui. 

Benedito Prezia, vamos lá. Me ajuda a arrumar cadeira.  

 

O SR. BENEDITO PREZIA - Prezia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já comecei errado. Prezia, 

vocês nem para... Prezia. 

 

O SR. BENEDITO PREZIA - Nome italiano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Italiano? É, não tem. Luiz 

Canê Minguê, arqueólogo, guaianá, grande Luiz. O Timóteo vai chegar, a Juliana não 

chegou, a Memélia é por Skype. Cadê o Danilo Morcelli. É aquele pesquisador da 

África do Sul, aquele missionário italiano, o Pádua Fernandes. Vamos começar com os 

vídeos, né? Vamos começar pelo Amaral Netto?  

Está tudo editadinho os vídeos, tudo, ou não? Vamos começar pelo... então, 

vamos começar pelo do Marcelo Zelic, vai, que é a nossa estrela maior hoje na Mesa. O 
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da Guarda Rural Indígena, da Grin. Vamos começar pelo Grin, depois a gente vai para o 

Amaral Netto, depois aquela prisão indígena. 

O Pádua, é nós vamos mostrar isso mais para as tribos guaranis e tal... dos 

pesquisadores e todo o material que tem aí, e também para os jornalistas e tal. Os 

pesquisadores, esse é o material ampla e fartamente conhecido, não é? Mas só para dar 

o clima e o registro da reunião que é importante, né? Pode traduzir? Vamos lá. 

 

O SR.  – (ininteligível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tudo em riba? Posso 

instalar? Então, vamos lá. Esse qual é? 

 

O SR. -  Amaral Netto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amaral Netto, esse é longo. 

Então, deixe instalar, me deixa instalar oficialmente, vamos lá.  

Está instalada a 147ª Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, dia 23 de 

outubro, plenário Paulo Kobayashi, sobre as violações históricas sofridas pelos povos 

indígenas e comunidades tradicionais em território brasileiro, especificamente no estado 

de São Paulo. A Mesa está composta por Luiz Canê Minguê, arqueólogo guainá, 

Benedito Prezia corrigindo o acento, antropólogo pesquisador de história indígena e 

coordenador do Programa Pindorama que oferece bolsas de estudo para indígenas, para 

ensino superior na PUC-São Paulo. Marcelo Zelic, o cacique Timóteo, guarani, ele não 

chegou e o Danilo Morcelli e o Pádua Fernandes. 

Então, nós vamos apresentar algumas obras que nós recuperamos. A primeira 

que nós vamos abrir, ah! Esse aí qual que é? Do Amaral Netto? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



3 

 

O SR. -  Amaral Netto. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amaral Netto, de quando é 

este filme do Amaral Netto? 

 

O SR. -  De 1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De 1955?  

 

O SR. - De 1975. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De 1975, auge da ditadura. 

Então, está mais ou menos dividido nos blocos, não é? Porque ele é muito longo? Então 

vai, vamos lá, vamos passar Amaral Netto. Qual o nome do filme de 1975? Tem nome? 

 

O SR. – “Conquista da Amazônia”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Como? 

 

O SR. – “Conquista da Amazônia”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– “Conquista da Amazônia”, 

Amaral Netto. 
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*** 

- É feita apresentação do vídeo. 

*** 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos pegar mais o assunto 

relativo a esta audiência. Essa bobageira toda aí do Amaral Netto. Vamos pegar então, 

vê “TV Folha”, e vê aquela prisão indígena, né? Pega o “TV Folha” do filme do 

Marcelinho Zelic lá, da Grin. 

E o da prisão indígena? Tem mais coisa? (ininteligível) com a edição que 

(ininteligível) fez. Hã? Tá. (ininteligível). Arara. 

 

*** 

- É feita apresentação do vídeo. 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, por último aquele da 

prisão indígena, né? Aquele trabalho que aparece também a Guarda Rural, parece. “TV 

Pública”. 

 

*** 

- É feita apresentação do vídeo. 

*** 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pessoal, vamos suspender 

porque o seguinte, conseguimos falar com a menina lá nos Estados Unidos, a  Memélia, 

não vai ter imagem. A gente volta com o filme depois. Vai entrar pelo Skype só com o 
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som. Não dá para por na tela, não é? A imagem dela? Então começa, vai que ela está na 

linha. Pádua faz a introdução, vamos. É Memélia. Memélia, Memélia Moreira. Vai 

Pádua, começa. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Memélia Moreira é jornalista, ela trabalhou no 

“Estadão”, ela trabalhou em vários veículos da imprensa brasileira. Atualmente ela 

mora nos Estados Unidos e ela tem uma linga vivência com as questões indígenas e ela 

foi convidada para falar hoje por causa da participação dela na edição do Tribunal 

Bertrand Russell nos anos 1980. Em 1980, o Tribunal Bertrand Russell se uniu para 

julgar o genocídio indígena nas Américas. Já tinha se reunido em 1974, para julgar a 

questão da tortura no Brasil, no Chile... Em 1980, foi a questão do genocídio indígena. 

Entre as pessoas que foram, algumas pessoas, alguns brasileiros, depor sobre a 

questão do genocídio indígena no Brasil que era alvo de denúncia internacional desde os 

anos de 1970, desde o começo do governo Médici por conta dos projetos 

desenvolvimentistas, alguns dos quais podemos ver nesse filme do Amaral Netto. 

Então, nessa ideia de conquista Amazônia, é uma conquista, uma colonização 

feita contra os povos indígenas, são projetos que eloquentemente, né? Os índios não 

aparecem, né? Aparecem, as florestas são derrubadas, aparece a produção de carros, 

grande... “vamos fazer muitas estradas, vamos passar os carros aqui”, como se fosse um 

vazio demográfico, vazio democrático também era, né? 

Os índios não aparecem, isso é muito chocante. O projeto de extermínio desses 

povos já aparece visualmente porque eles não são mostrados como se já estivessem 

mortos. 

Então, estas denúncias internacionais contra o genocídio indígena eram 

perpetradas pela ditadura militar surge desde o ano de 1970 e, em 1980, ocorre esta 

edição do Tribunal Bertrand Russell, que nasceu em 1966, para julgar os crimes de 

guerra no Vietnã. 

A Memélia Moreira, ela foi uma das depoentes. Conseguiram conectar? Está 

conectando? Ótimo! Ela foi uma das depoentes. Nessa edição do Tribunal Bertrand 
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Russell sobre o genocídio indígena no Brasil, foi avançando com (ininteligível), foi o 

Marcio Souza, a Memélia e o Mário Juruna. 

O Mário Juruna, o governo tentou impedir de viajar. Então, a Funai tentou 

impedi-lo de viajar, na época a Funai estava militarizada, quem chefiava a Funai era o 

coronel Nobre da Veiga, e a Funai está dentro do Ministério do Interior que era chefiada 

pelo coronel Mário Andreazza. Então, a Funai, Ministério do Interior, Itamaraty se 

uniram para impedir que Mario Juruna viajasse dizendo, “ele é índio, não é plenamente 

capaz, não pode viajar sem autorização”. Tá? Os índios são incapazes. 

Aí houve uma pressão internacional. Em Roterdã, resolveram escolher Mário 

Juruna como presidente do Tribunal, presidente dos trabalhos do Tribunal para ver se o 

governo brasileiro cedia. O Executivo não cedeu, ele acabou conseguindo viajar graças 

a uma liminar da Justiça Federal. A Justiça Federal decidiu em favor, concedeu o 

passaporte para o Juruna e Juruna viajou. Ocorreu a sessão do Tribunal e o Brasil foi 

condenado por genocídio. 

A primeira condenação internacional, embora não seja um órgão, o Tribunal 

Bertrand Russell não é governamental, né? Ele é não governamental. Houve a 

condenação por genocídio feito pela ditadura militar dos povos indígenas, já em 1980. E 

Memélia Moreira foi um dos depoentes, porque ela conheceu muito a região do 

Araguaia, colheu muitos depoimentos de índios e esses documentos do Tribunal 

Bertrand Russell ainda não estão disponíveis, ainda estão sendo escaneados, não é? 

Ainda não estão disponíveis online. 

Então, a contribuição dela é importante, ela foi uma das pessoas que depôs e os 

documentos ainda não estão disponíveis. Conseguiu? Só áudio? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Dá um microfone para o 

Pádua, por favor. 

 

A SRA. – Mas ela pode falar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pode por ela para falar que 

está no ar. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA - É, antes de eu falar sobre todo o processo da 

nossa ida porque não foi só o Mário que teve problemas, alguns das testemunhas no 

meu caso, por exemplo, nós tínhamos problemas, mas, eram mais fáceis porque a gente 

não era tutelado, não é? 

Mas o que mais me deu inveja, porque eu cheguei um dia antes de começar os 

trabalhos no Tribunal, o que mais me deu inveja foi quando chegou o índio americano 

(ininteligível), ele estava viajando com o passaporte concedido pelas Nações Unidas, 

um passaporte escrito lá (ininteligível). Quer dizer, sioux, na verdade, sioux. 

Aquilo me deu uma inveja tão grande porque a gente estava na batalha pelo 

Mário e o Mário não conseguia sequer sair do Brasil (ininteligível), um cara muito 

louco. O dia que ele chegou na Europa a primeira vez ele levou um bastão, bateu no 

chão e disse assim “descobri a Europa”. Era um cara, uma figura, era uma figuraça. 

Mas na verdade 1980 foi esse ponto, eu comecei a cobrir a questão indígena em 

1971, quando eu cheguei da Europa no Brasil de volta. Mil novecentos e oitenta foi 

assim, o ponto do meu retorno. Na verdade porque já vinha a coisa já, o caldeirão já 

estava fervendo há muito tempo. A anistia tinha acontecido em 1979, e o Brasil estava 

realmente tentando se resgatar, resgatar a sua história. 

Começou em 1980, aliás, começou sangrento, 1980, porque em janeiro dia 16 

mais ou menos o Ângelo Cretã morreu em um acidente que até hoje não foi investigado 

e ele estava naquele momento tentando resgatar a terra de Magueirinha, reserva no 

Paraná e aconteceu um acidente de carro na estrada e ele foi o único morto, né? 

Bom, quando foi em março, abril, a gente começou a receber convites para ir 

para esse Tribunal Russell, tudo estava pago passagem, barará, essas paradas aí, parte 

burocrática. Mas eu estava com um processo pendente, porque eu tinha sido condenada, 

porque eu tinha denunciado a coisa dos waimiris, eu tinha sido condenada a dois anos 

de prisão, Lei de Segurança e então estava pendendo esta minha saída, né?  
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Mas resolveu rápido porque eu tinha, eu tenho, eu tinha grandes advogados 

Sigmaringa Seixas, Greenhalgh, Luiz Eduardo Greenhalgh, Modesto da Silveira, Esse 

pessoal, a gente estava tudo junto, não é? Estava todo mundo num pacote de luta, não é? 

E aí, o Mário recebeu o convite para ir. O presidente da Funai que era um 

coronel super nervoso, mas animadinho, muito animado. Ele, a primeira coisa que a 

gente falou, ele falou “não! O Mário é tutelado, barará”, coisa e tal, mas ele não disse 

“Ele não vai”. Então, a gente percebeu logo que o Mário não ia ter autorização da Funai, 

o Mário, os índios são tutelados ainda hoje, né? 

O Mário não ia ter autorização da Funai para embarcar. Mesmo assim ele fez o 

passaporte. Quer dizer, a gente, o (ininteligível) de passaporte, mas ele fez o passaporte. 

Enquanto isso, a gente não sabia que o governo não declarava assim abertamente com 

todas as palavras “ele não vai”. Ele não dizia isso. 

Aí o Modesto da Silveira que era... 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Caiu a conexão. Parou. Memélia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Modesto da Silveira e o deputado que era 

deputado. Hã? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Não, volta porque tinha caído a ligação a partir 

do Modesto da Silveira. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Aí o Modesto da Silveira era deputado 

federal e advogado, um grande advogado dos presos políticos, e também tinha outro 

deputado federal de Alagoas chamado José Costa que resolveu embarcar na ideia de 

levar o Mário. 
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Mas o que fazer para eles poderem entrar com recurso? O que fazer para apelar 

para mim? Que era assim, quando você queria provocar o governo na questão indígena 

eles me passavam informação para eu fazer a pergunta e depois eles assim, até mesmo o 

general Smart, por exemplo, que queria, não tinha poderes para denunciar uma coisa, 

ele me chamou no gabinete dele uma vez e me contou sobre prisões clandestinas dos 

índios em Roraima e disse “eu nunca vou falar sobre isso, eu vou negar se você disse 

que fui eu”. Então, aquilo era a senha, eu ia embora denunciava e depois arcava com a 

responsabilidade. 

Mas tudo bem, eu não era só uma jornalista. Eu tenho uma profissão de fé que 

era defender índio, quer dizer, se aliar aos índios e não defender porque eles sabem se 

defender.  

Então, eu fui, aí o Modesto diz assim, “tem que provocar ou o ministro do 

Interior, Mário Andreazza ou o presidente da FUNAI. O ministro do Interior eu preferia 

não provocar, porque a gente estava por debaixo dos panos tratando de demarcar o 

Parque Yanomami. Então, tinha que estar assim meio pianinho com ele, né? Tratava 

relativamente bem, porque a gente queria, a gente queria, a gente queria a delimitação 

do Parque Yanomami, né?  

Queria e ele estava embarcando na conversa, então eu vou provocar o massacre 

obviamente, né? Então, eu estava em uma entrevista, perguntei para o coronel qual, 

afinal de contas o Mário Juruna vai ou não vai, a Funai vai ou não ai dar permissão para 

o Mário Juruna embarcar? 

O Mário Juruna, aí o coronel explodiu e quando ele explodia era uma delícia, 

porque ele ficava enrolando a perna da calça até o joelho e depois desenrolava 

calmamente. Então, quando chegava ao joelho eu digo “é agora”. Eu digo “mas ele está 

convidado, é um convidado internacional, deve ser muito ruim para a imagem do Brasil 

no exterior”. E esses caras, eles tinham pesadelos com a imagem do Brasil no exterior. 

Eram verdadeiros pesadelos, né? 

Aí ele disse “o Mário Juruna não vai porque ele é tutelado e a Funai não vai 

permitir tal”. A única coisa que eu queria, o resto era só dar informações extras. A 

notícia, a “Folha” escancarou a notícia, o Modesto da Silveira e o deputado, que era 
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deputado, e o deputado José Costa de Alagoas entraram no TFR que era, que hoje é o 

TRF, né? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Tribunal Regional Federal. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Tribunal Federal de Recursos com o 

negócio do direito de ir e vir. E obviamente os Xavantes que são assim guerreiros, né? 

Começou um show de xavantes em Brasília para exigir o direito de Mário Juruna ir. 

Os xavantes não eram assim, arroz de festa, né? Eles (ininteligível) mas os 

xavantes tinham ocupado a Funai no dia cinco de maio, eles (ininteligível) a Funai no 

dia cinco de maio (ininteligível). Então, a Funai ainda estava pisando em ovos com os 

xavantes porque a primeira ocupação de um prédio público na história do Brasil foi feita 

pelos xavantes em cinco de maio de 1980. 

Eu fui buscá-los na estrada de madrugada, e foi uma epopeia. Bom, aí o que 

aconteceu? Os xavantes chegaram em Brasília e todos os jornalistas correram para a 

Funai porque atenção de novo, os xavantes vão invadir de novo, aquela coisa sabe? 

“Olha os xavantes, olha os xavantes, olha os xavantes”, aquela música de carnaval. 

E nós fomos, chegamos lá todos os jornalistas entraram, o superintendente da 

Funai botou a mão na porta do gabinete e falou assim “você não entra Memélia”. Aí eu, 

putz... “Mas está todo mundo lá dentro! Que história é essa? Isso aqui não é ditadura 

não”. Eu provocava assim, né. 

Aí um índio xavante, o Samuel, enorme! O cara parecia um tanque de guerra, 

enorme! Botou as duas mãos em cima do ombro do superintendente e abaixou ele até o 

chão e disse assim “a Memélia entra, tá?”  Porque aí era uma guerra e era assim, a 

guerra era essa mesmo. Estávamos (ininteligível). Tinha o coronel que amaçou me bater 

várias vezes, né? Eu digo “vem” Eu chamava para a briga também, né? Não era assim 

“ah, coitadinho”. Não! “vem, vem, vem provocar, vem.” E provocava. 

Aí eu entrei e fiz assim para o superintendente “uh!” (Risos.) Estava neste nível 

de desvalorização da ditadura. O fato é que, aí desenrolou um diálogo histórico que eu 
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tenho na minha agenda, tenho aqui na agenda de 1980. O Nobre da Veiga dizia assim 

“Mário, o que você vai fazer, falar lá no exterior? Vai falar mal do Brasil, Mário?” 

O Mário respondia “o Brasil não fez nada de bom pra mim”. Foi um pingue-

pongue, pá-pá. “Mas você não pode, você é brasileiro”. “Eu sou xavante”. E foi assim, 

aí o coronel falou “Mário você não pode ir porque você é um índio tutelado”. O Mário 

falou “eu vou brigar”.  

E aí começou tribunal, entrevista, mais índio na cidade, tudo, tanto que chegou 

novembro, eu embarquei para Roterdã, né? Foi, na comitiva brasileira estavam o Darcy 

Ribeiro que estava exilado, estava em Paris. Aí eu viajei, enquanto a Funai dizia que o 

Mário não podia viajar, o Cimi preparou o (ininteligível). O Cimi clandestinamente lá 

no Amazonas preparou o índio Álvaro Tukano para ir no lugar do Mário fazer as 

denúncias que tinham que ser feitas. 

O Mário estava morando na minha casa, ou seja, a minha casa era um inferno o 

dia inteiro de jornalistas, mas eu gosto daquilo, eu gosto disso. Adoro jornalistas, adoro 

redação. Índio, jornalista, aquela confusão, aí o Cimi, o pessoal do Cimi me telefona e 

pergunta se eu podia alojar o Mário, o Álvaro Tukano. Claro, a casa tinha muito espaço, 

morava numa casa com cinco quartos. Eu disse “pode vir”, né? 

Álvaro Tukano veio e não sei se é tradição, não sei se é costume do povo, ele 

não falava diretamente comigo, não. Na mesa, o meu marido, eu, o Mário Juruna, às 

vezes estava o (ininteligível) e ele para falar comigo se dirigia ao meu marido e meu 

marido me transmitia e eu na frente dele. Até que um dia eu “vamos parar com a 

pataquada aqui porque eu estou ouvindo o que você está dizendo. Porque você não 

pode falar comigo? Sou eu quem vai fazer a coisa”. 

Aí, bom, o fato é que eu viajei, no dia que eu viajei o Mário chorou, na hora que 

eu peguei a minha mochila e desci para pegar o taxi, ele falou “você vai né, Memélia e 

eu não posso ir”. Putz! Eu fui arrasada! Eu fui realmente, sabe? Era muita humilhação 

para um grande chefe, né? 

Aí eu fui ao Rio, era um avião da Pan American para Nova York e em Nova 

York a gente pegou um da (ininteligível). Então, no Rio o Álvaro veio e a gente, peguei, 
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eu estava na casa da mamãe, ele foi lá e a gente pegou um taxi, fomos para o Galeão e 

fomos para Nova York.  

Só que o Cimi não sabia que nos Estados Unidos você não entra sem visto. 

Então, o Álvaro não pôde sair da área de estrangeiros até pegar o próximo voo, né? 

Então, eu fui para Nova York passear, pápá, encontrei o Marcio de Souza. Marcio ia se 

juntar à comitiva, Dom Tomás Balduíno. A gente ia primeiro para a Alemanha e depois 

ia para Amsterdã, Roterdã. E o fato é que a nossa comitiva chegou. 

Chegamos sem o Mário. O Álvaro Tukano quando entrou no avião, era a 

primeira vez que estava saindo do Brasil e disse “meu Deus! Eu vou furar o mundo!” 

Eu digo “Vamos, né companheiro”. E aí nesse tempo o Mário continuava na minha casa 

e me telefonava quase todo dia.  

No dia do julgamento ele falou: “Memélia, se eu perder hoje o que eu faço?” Eu 

não tinha resposta, sabe? É tipo, quando os índios ficavam na minha casa e ligava a 

televisão para ver filme de bang-bang e me olhavam e me perguntavam “Memélia, mas 

porque que morrem todos os índios?” Como é que eu ia responder isso, sabe? Eu não 

tinha resposta para muitas perguntas, não é? Claro! Óbvio! 

E aí eu disse “Mário, nós vamos ganhar, hoje eu tenho certeza de que hoje você 

vai embarcar”. A sessão do Tribunal acabou por volta das 18h, eu estava no telefone 

direto com o Brasil. A minha informante era telefonista da “Folha de São Paulo”, 

trabalhava na “Folha”, chamava Fátima, ela já morreu. 

A Fátima liga pra mim e fala: “olha Memélia, isso e isso está acontecendo hoje”. 

Aí ela me ligou na hora que acabou o Tribunal e disse “Memélia, parece que Mário 

Juruna, vocês ganharam a briga. O Mário Juruna vai”. Aí tinha um problema, Mário só 

podia viajar se fosse acompanhado de um advogado. 

Ora! Advogado com grana para embarcar naquela época, comprar passagem, 

não é assim, né? Mas existe uma pessoa que eu chamo de anjo da guarda dos índios, ele 

é aqui de São Paulo, ele se chama Alain Moreau. Ele era um senhor assim rico e 

dedicou parte dele, uma parte dele para a questão indígena. 

Ele é advogado. 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Memélia, um momento. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Hã? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Memélia, um momento. Qual o nome mesmo? 

Alain Moreau? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Alain Moreau. Moreau. Ele estava no 

julgamento, porque ele sempre esteve nos momentos em que a gente mais precisou, 

principalmente quando a gente precisou de grana, e ele é rico.  

O Alain Moreau, o Alain Moreau estava lá no Tribunal quando foi decidido que 

o Mário só poderia viajar com advogado e aí? Comprar passagem agora como? O Alain 

Moreau disse “eu levo”, embarcou e veio comprou a passagem na hora, ele pode fazer 

isso, né? 

O fato é que eu fui ao dia seguinte buscar o Mário no Aeroporto, em Amsterdã, a 

imprensa do mundo, era jornalista francês, era alemão, suíço, tinha até jornalista do 

povo (ininteligível), lá da Suécia. É incrível, estava assim uma festa.  

E o Mário, quando eu vi o Mário assim, passando pela alfândega e chegando, ele 

estava com o sorriso até aqui, e aí deram flores para ele e ele, índio não tem esse 

negócio de dar flore, né? Um para o outro, né? Ele não sabia o que fazer, ele jogou, deu 

aquele buque e disse assim “Memélia a gente ganhou no tribunal”. (Risos.) A primeira 

coisa que ele disse, foi um barato. 

Estava muito frio em Roterdã, aí quando, no caminho do aeroporto pro hotel 

estava nevando. Ele disse assim, “parece o nordeste, né?” Falei “como Mário? Aqui está 

frio!” Ele disse “Não, está seco. Não tem uma folha na árvore. Tá tudo brilhante”.  
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O Mário assumiu a presidência do Tribunal na tarde deste dia em que ele chegou 

e fez um dos mais impressionantes panfletos (ininteligível), contra a ditadura não do 

Brasil, mas da América Latina. Ele começou o discurso dele, ele estava, antes dele 

sentar na cadeira de presidente estava falando o índio daqui dos Estados Unidos, 

comanche. Não! É, comanche. 

Chegou e disse “agora entrego a palavra para os povos do Sul”, e chamou o 

Mário. O Mário sentou na cadeira, olhou, olhou. Aí ele olhou pra mim e disse assim, 

“aquela minha amiga ali a Memélia”, estava o prefeito de Roterdã, estava representante 

da rainha, estava assim esse povo importante todo sentado lá na frente, né?  

Ele disse “aquela minha amiga ali me contou que já falou índio da Bolívia, falou 

índio de não sei de onde, falou índio do Chile, falou índio da Venezuela, falou índio 

daqui do povo da terra de branco de vocês, né? E parece que é tudo igual, parece que é 

tudo uma ditadura só. Eu queria saber militar é filho da mesma mãe e do mesmo pai? 

Ditador é filho da mesma mãe e do mesmo pai?”. 

A plateia deu risada, porque o Mário quando ele falava sério, porque não era 

sempre, o Mário, a voz dele era possante assim, né? Quando ele estava sério ele indo 

para o irado, né? Aí ele falou “porque no Brasil está acontecendo isso” e aí começou a 

contar os crimes contra os waimiris, contra, e aí foi, foi e foi, ele falou quase duas horas 

e não se ouvia um pio, um pio, nada. Ninguém tossia ninguém reclamava. 

A mulher da tradução lá, as pessoas ficavam na tradução e quase não traduziu 

nada pra ele porque era uma figura imponente, né? Uma figura muito imponente. E aí 

foi isso. Na volta eu parei um pouco pela Europa e terminei viajando de volta junto com 

Darcy, (ininteligível), e a Ana Lange. Não, a Ana Lange voltou um dia depois. 

Quando a gente chegou ao aeroporto no Rio de Janeiro a gente foi interceptado 

pela Polícia Federal. Uma situação um tanto ridícula. Eu estou com Márcio Souza, 

Darcy Ribeiro uma figura internacionalmente conhecida, eu uma jornalista assim 

agitada, tal etc. e os caras não sabiam exatamente pra quem perguntar. Aí um deles 

falou assim “vocês foram denegrir a imagem do Brasil no exterior?” Eu disse “não 

moço, não senhor. A gente não foi denegrir não, a gente foi tentar limpar a imagem do 

Brasil, porque quem está denegrindo são vocês”. 
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“Vocês”, aí o Darcy falou assim “não pergunta pra ela, não, pergunta pra mim”. 

Foi assim, bom, eles liberaram a gente, mas assim, foi uma tensão que durou umas duas 

horas e meia, três horas, né? 

E depois o Mário voltou, e o Mário virou, então, essa coisa que eu acho que 

acontece com uma pessoa que não tem instrumentos para manipular a nossa sociedade. 

O Mário Juruna não é o único exemplo, eu acho, eu sempre comparo o Mário Juruna 

com o Diego Maradona, são pessoas que são sugadas igual laranja e quando viram 

bagaço eles jogam, devolvem para a sociedade. 

Foi exatamente o que fizeram com Mário Juruna. Mário Juruna chegou, ficou na 

minha casa, briguei com ele porque ele tinha deixado uma conta de telefone que era um 

terço do meu salário. Tinha ligação para o mundo inteiro, Japão, Chile, não sei pra onde, 

Mato Grosso, tinha 400 telefonemas para o Mato Grosso. Falei “assim não dá, tem que 

me pagar essa história”. Ele me pagou em cesto xavante, mas tudo bem, tem que me 

pagar estas ligações, porque eu não sou paternalista. 

E aí Mário quando voltou começou assim, essa coisa de altos jantares em São 

Paulo com a altíssississima burguesia de São Paulo, uma perseguição feroz, pessoal já 

porque, eu morava, nesse tempo eu morava no 4º andar, eu tinha mudado da casa 

porque as minhas filhas estavam crescendo e eu precisava sair, era uma chácara que eu 

morava e precisava ir para o apartamento. 

E tinha sempre alguém vigiando assim (ininteligível). Eu tinha como manipular 

esses, essas pressões da sociedade (ininteligível), mas o Mário não sabia. Mário não 

sabia que aqueles jantares, aqueles convites era todo mundo, as menininhas, sabe? Tipo 

o Lula quando começou a carreira tudo quanto é menina louca para saber como era um 

operário na cama? Aconteceu o mesmo com o Mário. 

O Mário, ele se perdeu em um determinado momento, né? Quando, aí ele voltou 

para a aldeia, quando ele voltou para Brasília de novo, ele chegou pra mim, ele estava 

na Câmara me telefonou “você pode me buscar para me levar pra casa do Ceará?”. Eu 

falei “eu não quero mais você na minha casa porque você deixa uma conta de telefone 

muito grande”. 
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Aí, mas eu não consegui fazer isso, ele terminava indo lá pra casa porque ele 

comia melhor, tal. etc. Aí ele falou assim “Memélia, eu agora vou ser político”. Como 

assim, Mário?” “Sabe, me filiei no PDT”. “Mário não faça isso, Mário”. Fiquei louca! 

Parei o carro, “agora desce e vai embora. Eu não quero saber mais de você. Pode ir 

embora. Sai do carro.  Você tem uma tribuna na rua, você vai escolher uma tribuninha 

de nada no Congresso”. 

Aí foi aquela pancadaria só e ele foi eleito e, sei lá, acho que até ele descobrir 

que é fácil cooptado, ele foi razoavelmente bem, mas depois ele se perdeu. A gente só 

conversou de novo, o Mário virou assim tipo o Búfalo Bill do circo do, o circo daquele 

cara que transformou, o Touro Sentado no circo do Búfalo Bill, sabe? 

Folclore, atração turística. Ele foi, aquela sociedade não perdoa, sabe? Não 

perdoa. O cara é folclore? É folclore, então vamos folclorizá-lo mais. Até transformou 

assim numa espécie de traste. E o Mário realmente, ele morreu dia 16 de julho de 2003, 

ou 2002. Ele sabia o poder que ele tinha perdido, né? Ele já tinha virado assim tipo, tipo 

aquele cara que ninguém leva mais a sério. Era um grande chefe, que conseguiram 

destruir tudo. 

Agora, a Funai na época do Mário, porque essa não foi a única coisa do Mário. 

A Funai começou cercear o Mário e tudo o que estava em redor do Mário. E qual é a 

melhor forma de você cercear um movimento que está crescendo é cooptando, é grana, 

né? 

Então, o que acontece?  Funai começou a dar dinheiro pras lideranças que não 

tinham, que não seria nunca cacique, essas coisas, mas que as lideranças, não de direito, 

né? Não de famílias, essas coisas, tradição, essas coisas, mas eram lideranças que 

falavam muito melhor o português do que o Mário, do que os outros e aí o que a Funai 

fez? A Funai começou a dar muita, muita, muita, muita grana para este pessoal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Espera aí, espera aí. Deixa 

eu perguntar uma coisa, está muito longo este depoimento. Qual foi a condenação, o 

Brasil foi condenado? 
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Você ouviu, Memélia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O Brasil, foi o Brasil, foi a Bolívia. Na 

Bolívia, aliás, para mim o melhor depoimento foi da índia que era mineira também, 

mineira trabalhava em minas, a Domitila Chungara que até tem um livro dela chamado 

“Se me Deixam Falar”, né? Brasil, Bolívia, Chile.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Domitila. 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Na verdade o Chile não tinha ninguém. O 

Paraguai também não tinha (ininteligível) Brasil, Venezuela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas fala da condenação do 

Brasil. Fala da condenação do Brasil. Foi condenado? Onde está este texto? Quais 

foram os desdobramentos. Fala da condenação. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Isso sinceramente eu não tenho em mãos, 

mas deve estar nos anais do Tribunal Bertrand Russell, né? Eles devem ter, eu recebi, 

era um catatau deste tamanho, mas como eu me mudei para cá nos Estados Unidos tem 

algumas coisas que eu não trouxe, esse era muito pesado pra (ininteligível). Mas eu 

acho que você pode encontrar nos anais do Tribunal Bertrand Russell que ainda existe, 

né? 

 

O SR. -  Tribunal dos Povos. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Hoje se não me engano chama-se Tribunal 

dos Povos, uma coisa assim. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mas qual foi a condenação? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Mas foi condenado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Como foi a condenação e 

qual foi o efeito prático dessa condenação, Memélia? Como repercutiu no Brasil, como 

é que desdobrou? 

Deixa eu fazer a pergunta e você responde. Quando foi condenado, qual foi a 

condenação, qual foi o desdobramento prático, como repercutiu no Brasil. Isso era 

importante, se tem como a gente recuperar este documento que não está digitalizado. 

Isso que a gente queria saber. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não tenho a menor ideia se está digitalizado 

ou não, porque estes documentos devem estar nos anais do Tribunal dos Povos que é o 

nome do Tribunal Bertrand Russell hoje. Não sei se está digitalizado, não sei como está, 

mas eu tenho vaga suspeita de que deve estar ao alcance. 

O efeito de uma condenação de um tribunal, porque esse é o tribunal moral, não 

é um tribunal que manda você para a cadeia, não. É um tribunal moral. O efeito disso é 

que facilita para a gente que aliado destas questões, facilita pra gente na busca de ajuda 

quando a gente precisa. E na época a gente precisava muito de ajuda internacional para 

denunciar os crimes que se estava cometendo não apenas contra os índios, mas contra o 

povo brasileiro de um modo geral, contra a Amazônia porque... 

Estou falando de índio, mas eu assisti dia a dia, mês a mês, ano a ano desde 1972 

uma devastação cruel na Amazônia. E eu sei disso, porque eu levantava voo de Brasília, 

em 1971, eu levantava voo de Brasília, voava, um bimotor voava até a Ilha Santa Isabel 

do Morro que é a terra do povo Karajá na beira do Araguaia. Eu voava e era aquele 
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cerradão lindo verde quando era a época de verde ou cinzento quando era época da seca, 

mas estava ali, o cerrado tem seu ciclo. 

Chegava em Bananal levava mais 15 minutos e entrava na mata de transição e a 

Amazônia. Seis meses depois você não levava mais 15 minutos, você levava 20 minutos 

para atingir a Amazônia. E assim foi, e hoje você não leva nem 10 minutos, porque os 

monomotores voam na mesma velocidade que eu voava... 

 

O SR. – Caiu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos deixar ela terminar 

de responder, vamos terminando, né? Porque agora ficou boa essa parte da resposta, foi 

mais objetiva, né? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Luzia, caiu a conexão, a conexão está difícil. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Pode me chamar de Mémélia, Luzia é 

(ininteligível), me chama de Memélia que eu escuto melhor. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Ah! Desculpe. Mas o... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Na boa. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Do impacto que teve, para você fechar, para 

você fechar a resposta, do impacto que teve a condenação, do impacto moral que teve a 

condenação no Tribunal. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O impacto que teve de imediato foi 

manchete e foi assim, é, na verdade a luta indígena na época, não era só a luta indígena, 

claro que era basicamente luta indígena, mas era também uma luta contra a ditadura. 

Quer dizer, cada coisa que viesse desgastar a ditadura que já estava bastante desgastada 

era uma pedra a mais para a gente redemocratizar, entendeu? 

Então, o que acontece? Na Europa isso nos valeu anos depois para ter o apoio 

que o parlamento europeu, da comunidade econômica europeia, depois do cenário 

americano nos Estados Unidos, para a gente conseguir para ajudar na campanha de 

demarcação do Parque Yanomami. Ou seja, os efeitos de uma luta dessa não são efeitos 

imediatos, são efeitos que vem ao longo do tempo, né?  

Você não pode chegar lá e “bom, vou denunciar o Brasil...”. Hoje, o que 

acontece? Na denúncia (ininteligível) você tem menos impacto na Europa, por quê? 

Porque na Europa tem problema demais desde 1989, desde a queda do muro. Então, 

aqueles países que estavam tipo Albânia, Croácia, essa coisa toda, criou tantos 

miseráveis espalhados pela Europa que a Europa hoje tem seus próprios índios, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Memélia, deixa te perguntar 

uma coisa. Vamos, como nós estamos falando de coisas que ocorreram há muitos anos 

atrás, aqui é uma sessão da Comissão da Verdade e você está depondo, então deixa eu 

tentar sintetizar. 

A denúncia pelo menos esta denúncia que o Juruna leva, que você organizou 

tudo isso, essa denúncia está por escrito? Qual era a denúncia? Ou quais eram as... 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Havia várias denúncias, cada testemunha, 

eu era testemunha em dois casos, né? Cada testemunha apresentava a sua denúncia. O 

Márcio Souza, por exemplo, claro que o Márcio também se baseou em notícia de jornal, 

porque era o que eu estou dizendo, era um círculo vicioso, você me faz a denúncia, eu 

denuncio e depois você usa o que eu escrevi, algo como testemunho, tá? 
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Márcio de Souza, por exemplo, denunciou a questão dos índios do Alto Rio 

Negro. A questão que, a exploração dos escravos dos índios do Rio Negro era feito 

pelos padres salesianos e pela Força Aérea Brasileira em que essas meninas que eram 

escravizadas, elas não tinham salário, eram, viraram empregadas domésticas do pessoal 

da Força Aérea. Ia para Manaus, chegava em Manaus sem salário, daí dois, três meses 

viravam prostitutas em bairro de coroados. 

E o Egydio Schwade, por exemplo, denunciou a questão dos waimiris, aliás, era 

uma questão que eu não entendo porque não está escandalizado porque os waimiris-

atroaris é uma espécie de campo de concentração monitorado 24 horas por dia dentro de 

uma sala da Eletronorte. É! E tem câmera na aldeia inteira e eles são... 

Se você chegar hoje e quiser saber como é que está a aldeia, se tem fumaça, se 

não tem fumaça, está lá na tela, eles são monitorados 24 horas por dia, hoje. Não é na 

ditadura é hoje! Mas o Egydio Schwade denunciou a questão do massacre waimiris-

atroaris 

Essa denúncia também eu participei muito porque eu sou testemunha de, porque 

eu vi, peguei, guardei uma cápsula de, uma cápsula não, um tonelzinho de napalm e eles 

foram... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Como é que é? Como é que 

é? Embolou, embolou, repete. Repete, Memélia. Repete, repete. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Do napalm. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– napalm. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eles sofreram bombardeios de napalm em 

1975, 1976 pelo menos em duas ocasiões. Em 1978, foi quando eu estive lá na aldeia 

deles em Santo Antonio do Abonari, uma viagem muito complicada. É, tinha ainda você 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



22 

 

via restos de pratos, de coisas, de prova material do napalm, né? E os índios que não 

falavam português direito os waimiris, que não falavam português ainda, toda vez que 

eles queriam falar da morte e tudo o mais, eles apontavam para o céu. 

Um sertanista, Porfirio Carvalho, que é hoje quem monitora os waimiris 24 

horas por dia dentro de uma sala da Eletronorte, o sertanista Porfirio Carvalho quando 

os waimiris mataram, e isso é uma coisa que a gente não tem prova se foram eles, 

mataram o sertanista (ininteligível) Pinto Figueiredo, em 1974, ele foi lá e viu, ele viu 

marcas de tiroteio de cima para baixo. Índio não tem arma de fogo, não naquela época. 

Então, não foi só napalm deve ter havido outro tipo de bombardeio que a gente 

não sabe exatamente porque a terra dos waimiris até então não tinha estrada, não tinha 

nada. Então, pra você chegar lá era uma epopeia mesmo. E tudo isto para construir a 

BR174, Manaus (ininteligível) caraí. 

O caso também dos índios nambiquaras que Ana Lange falou, os nambiquaras, 

porque eu estava, eu estava como testemunha numa fala do Marcio de Souza na fala dos 

waimiris. A Ana Lange falou dos nambiquaras que também, também sofreu a napalm e 

dos nambiquaras o que ajuda com os nambiquaras é que a Eliana Lucena foi com o 

fotógrafo porque na época só o fotógrafo tirava fotografia, hoje graças a Deus facilitou. 

Tirou a foto de (ininteligível), o agente laranja que fez o napalm encostados na 

maloca dos Nambiquaras. Então, esses crimes... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aonde, aonde? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Esses crimes... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aonde era? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eram denunciados, eram. Não foi um caso, 

dois casos, foram vários casos. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Memélia, que região essa dos Nambiquaras? 

Em que se viu também aras químicas? Que região era? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Era (ininteligível)... Era o agente 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Agente laranja. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Agente laranja, napalm em outras palavras. 

Em outras palavras napalm. O agente laranja era o napalm, né? Porque o napalm é uma 

bomba de solvente. 

 

O SR. MARCELO ZELIC - Pergunta para ela se ela também tem a cápsula. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – O Marcelo está perguntando, você tem a 

cápsula disso? Ou é só do napalm? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – A cápsula?   

 

O SR. MARCELO ZELIC - Foto. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA - Eu tenho num quartinho fechado em 

Brasília. Porque tem coisa que não dá para você carregar, eu mudei de país, né? 

 

O SR. MARCELO ZELIC - Pergunta se a gente consegue fotografar isso aí? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu não ia trazer um pedacinho de uma coisa 

que eu achei dentro do rio, não dá. Eu estou tentando me organizar fazendo um 

museuzinho aqui na minha casa que é grande, igual, aí pode, vou buscar o 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Memélia, a gente teria como fotografar esse 

material que você tem? Ou você podia fotografar e nos mandar fotos desses registros 

materiais, desses massacres? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Olha... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Denúncia, consegue tirar 

dela, a denúncia pelo menos? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Deixe eu ver. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você tem? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – O problema é que não depende só de mim 

porque este quartinho fechado não fica na minha casa, fica na casa do ex-marido e aí eu 

vou ter que negociar com a esposa dele porque, totalmente aparte assim, né? 
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Mas eu posso ver isso, hoje ele até telefonou, eu posso até ver isso porque não é 

uma coisa que depende só de mim. Eu não tinha como trazer muita coisa. Muita coisa 

eu não podia trazer. Então 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – A gente queria agradecer Memélia... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pádua, sabe o que a gente 

podia? Pádua, só deixa encaminhar. Ela realmente está fazendo um esforço enorme de 

tentar contribuir conosco, não é? E lógico que a gente fez um formato que talvez a gente 

tivesse que fazer uma audiência só com ela, e a gente podia fazer isso no privado. 

Então, o que a gente podia? Primeiro ver assim, primeiro agradecer, segundo ver 

o que tem por escrito, que sobrou dessa denúncia, se ela pode mandar, e a gente não 

encerrar esse relacionamento, a gente abriu, foi importantíssimo, não é? E aí vamos ver 

como é que a gente faz a continuidade.  

Ela podia usar mais um tempo pra organizar essa cronologia, tal e qual é a forma 

de relacionamento, não é? Porque como foram muitas denúncias de regiões diversas, era 

importante pelo menos ter, já que a gente não vai ter a condenação porque é muito 

grande, pelo menos a denúncia ou as denúncias. Queria encaminhar desse jeito, viu 

Memélia? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA - Eu estou ouvindo, agora é o seguinte, todas 

as denúncias que eu estou falando pra vocês com a exceção da coisa, quer dizer, da 

napalm, a Eliana conseguiu fotografar e saiu matéria no jornal, quer dizer,  ela não, o 

fotógrafo Adão Nascimento do “O Estado de São Paulo”. 

O meu, o Xará que é um sertanejo, Sr. Ezequias Heringer, marido da Ana Lange, 

quer dizer, ela é viúva dele, ele já morreu. Foi quem trouxe um pedaço maior de bomba, 

né? Quer dizer, de bomba, não! De resto de bomba.  
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Eu só trouxe um pedaço pequenininho porque eu viajo, as minhas viagens são 

sempre de mochila, quer dizer, não era fácil você, assim não tinha avião, tinha que 

andar duas, três horas a pé na mata, essas coisas todas, né?   Mas o que eu tenho, as 

denúncias que eu fiz estão nos jornais de 1980, de 1975 em diante estão na “Folha de 

São Paulo” e antes de 1975, “Folha de São Paulo” e “Jornal de Brasília”. Tem umas 

também na “Isto É”, tem na revista “Veja” que eu trabalhei em 1971, meu primeiro 

emprego quando eu voltei para o Brasil em 1971, mas tem também no “Jornal de 

Brasília”. 

O “Jornal de Brasília” é muito desorganizado, mas eu sei que eles têm aqueles 

livrões assim com as matérias encadernadas, mas a “Folha” eu não sei se estão 

digitalizados os anos 1970, mas eu desconfio que sim porque a “Folha” é muito 

organizada e tem um bom arquivo. 

Mas eu posso, além disso, o que eu tenho aqui são poucos documentos porque 

eu dei prioridade para trazer as minhas coisas pessoais, tipo assim, minhas agendas de 

trabalho. Vocês não estão vendo, mas aqui tem em cima desta parte da biblioteca são 

agendas de trabalho de 1971 até 1984, até 1988, aliás. 

Da questão indígena e outras questões que eu cobria, né? Terra, essas coisas. E 

mais, do outro lado da biblioteca também tem mais ou menos 79, 80 agendas por aí. 

Talvez um pouco mais. Agendas de anotações diárias da questão indígena. 

Um menino, como é que é o nome dele, meu Deus do Céu! Esse que vai falar 

hoje, o Zelic. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Zelic.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Marcelo. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Ele queria até dar todos de uma vez, né? É, 

Marcelo. Ele queria 
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O SR. MARCELO ZELIC – Queria, não. Ainda quero Memélia. 

 

(Risos.) 

 

Ainda quero. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – É muito trabalho, é muita agenda, tem dia a 

dia desde 1971, quando eu comecei cobrir a área indígena até o dia que eu larguei o 

jornal e tudo, né? 

Então, é diário e na minha agenda é assim, por exemplo. Eu passei, quando o 

Lula foi eleito me chamaram, primeiro me chamaram para ser presidente e eu disse não, 

estou indo embora, etc. Vou casar de novo, não quero saber de nada, tal. Aí, me pediram 

para ajudar a montar a assessoria. Eu ajudei, fiquei 126 dias organizando uma assessoria 

de imprensa porque eu queria mesmo era treinar os índios pra fazer uma, eles serem 

assessores, né? Cinco diferentes assessores de cinco áreas culturais, mas não foi 

possível porque eu vi que ia ser tudo igual o que tinha sido na ditadura.  

Então, eu disse “não, eu vou largar, estou trabalhando de graça”. Larguei e fui 

embora. Mas eu tenho anotado dia a dia, de maio de 1971 até 1994, tudo o que 

aconteceu com os índios que eu estava presente. 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Repete você tem, repete, 

repete isso, repete. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Inclusive... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Memélia, repete, repete isso. 

Repete oque você falou. Eu tenho anotado tudo, repete esta frase. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu tenho anotado, minas agendas estão aqui 

comigo, o dia a dia da questão indígena, as denúncias, diálogos que eu ouvi e que eu 

anotava os diálogos em si. Do Mário Juruna, por exemplo, esse com Nobre da Veiga e 

tenho um diálogo completo anotado. Pergunta e resposta. 

Eu tenho o dia a dia da questão indígena do Brasil, de maio de 1971 a 1994, 

quando eu realmente larguei o jornal e fui assessorar sindicato. É dia a dia, mas assim, 

um trabalho que eu preciso não só digitalizar, mas eu preciso de uma pessoa, sabe por 

quê? Porque minhas agendas não têm só questão indígena, minha agenda é agenda de 

trabalho. 

Então, o que eu cobria? Eu cobria índio, conflito de terra e igreja, além disso, eu 

era repórter especial, quando precisava eu tinha que ir para o Congresso. Então, tem 

entrevista de deputado, essas coisas todas, né? É um trabalho. 

Quando o Marcelo me propôs essa coisa da gente trabalhar junto no arquivo, eu 

adorei, mas como fazer isso, sabe? Eu tenho anotado dia a dia, uma das minhas agendas 

já foi testemunha contra o Alceni Guerra, quer dizer, porque está lá anotado, eu não 

volto atrás e apago, está anotado, está anotado, né? E foi usado nas questões das 

bicicletas do Alcenir, tal. 

Então, eu tenho, está anotado assim dia a dia porque eu sou organizada, sou 

disciplinada, até hoje eu anoto o dia a dia do Brasil, né? Se alguém me perguntar 

qualquer coisa de como foi a pesquisa de 2010, a pesquisa presidencial eu tenho aqui na 

minha agenda de 2010. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Memélia eu vou, o Memélia 

e a Comissão Nacional da Verdade? Qual, você foi procurada, só foi procurada pelo 

Marcelo, você já depôs na Comissão Nacional? 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu fui procurada, não, eu na verdade eu não 

fui procurada não, mas eu fiquei. Primeiro eu fiquei achando muito esquisito integrar 

uma coisa desse porte, uma pessoa que eu não tinha a menor intimidade com a questão 

indígena que é a filósofa, né? Acho que psicanalista né? A Maria Rita Kehl, mas enfim, 

né? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Me dá seu e-mail. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Mas tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Me dá o e-mail, por favor. 

Me dá o e-mail que você pode publicizar. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Eu tenho o e-mail dela. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Como é que é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Para essas pessoas anotarem, 

Pádua. Está todo mundo assistindo. Não é uma coisa privada. É, assuntos... 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – O seu e-mail para as pessoas mandar 

perguntas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Para as pessoas que querem 

entrevistar. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Sim, é Luzia, meu nome de verdade é Luzia 

Amélia, viu gente? Esse Memélia é marco de fantasia porque é o apelido de casa. É 

luziajakomeit. Jakomeit. J de Jorge, O de Oelando, K de, sei lá, de... 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Kafka. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – K, I de Ivan, Bom, M de Maria E de 

Eduardo, Ide Ivam, T de Tereza, Jakomeit@ 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lusia com ‘s’ ou ‘z’? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Com ‘z’. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Hã? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Com “z”. Luzia com “z”. 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Luzia com “z”. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Sim, sim, sim. É @yahoo.com.br  

Eu vivo aqui, tenho o meu Facebook, quando eu não estou no jardim, eu estou 

nesses dois lugares. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom, querida. Você vai 

vir para o Brasil? Tem uma previsão de vir para o Brasil em curto prazo? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Como é que é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem uma previsão da sua 

vinda para o Brasil em curto prazo? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não. Eu vou dia, sei que dia 11 de março eu 

vou estar em Brasília porque é aniversário da minha neta e eu vou estar lá. Mas, antes 

disso não porque é calor e eu detesto calor. Mas, detesto calor porque estou ficando 

velha, né gente? (ininteligível) calor realmente não me agrada. 

Mas vocês falaram de outro dia, porque ia falar da outra Comissão da Verdade. 

A outra Comissão da Verdade sentou sobre denúncias graves, Eu digo isso para quem 

quiser e digo abertamente, eu digo e digo mesmo, tá? Centenas de denúncias graves. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Muito bom, vamos ver se a 

gente consegue. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu acho que esta Comissão Nacional eu 

acho que foi para ‘inglês ver’. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Memélia, repete, vai. 

Repete, quando você fala, repete. Quero que você fale só esta frase, repete com clareza. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu acho que a Comissão da Verdade sentou, 

a Nacional, sentou em cima de denúncias gravíssimas envolvendo o povo yanomami, 

que eu assisti a morte deste povo. Não fui eu que fiz denúncia, foi o sertanista Maurício 

(ininteligível). Sentou em cima das denúncias dos waimiris. Pronto, você não viu nada. 

Você não viu nada! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. Se a gente 

conseguir uma passagem você viria antes de março para cá? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Então, eu acho, como? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Você viria para São Paulo se a gente 

conseguisse uma passagem pra você falar aqui, depor aqui na Comissão Estadual? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu iria, sim. Eu posso tomar banho todo 

dia? Garantem o meu banho diário? (Risos.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você ri? Está bom. Olha, 

muito. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – (ininteligível) uma tragédia. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Muito, muito, muito 

obrigado. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu iria com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Alguém quer fazer uma 

pergunta antes de desligar. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Irei com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Espera um pouquinho 

Memélia. Quer falar alguma coisa Marcelinho? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Memélia, você pode acompanhar um pouco mais 

a audiência? É o Zelic que está falando. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Hã? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – É o Zelic que está falando. Você pode 

acompanhar um pouco mais a audiência, tem outras pessoas que vão falar aqui? 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Rapaz, eu estou folgada, Marcelo. Eu estou 

folgada, eu não faço porcaria nenhuma. Hoje é meu aniversário, faço o que bem 

entender. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Fica aí então. Fica conectada que a gente vai ter 

uma Mesa bem interessante aqui sobre o assunto. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Legal, Memélia, se você 

puder continuar conectada, se isto não custar muito, não tiver nenhum ônus, nenhum 

gasto pra você. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Não custa nada, não custa nada. Marcelo, eu 

não sei o que você pensa da Comissão da Verdade, mas eu acho. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Vou falar agora. 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Acho um fracasso, Marcelo. Um fracasso! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não! Pelo amor de Deus, 

tem um monte de gente ouvindo, fica quieta pelo amor de Deus. Depois você fala. 

Depois você fala, vamos continuar. Pelo amor de Deus! Está bom, Memélia, obrigado 

querida, um beijo. 

Vamos continuar, se puder continuar conectada o Pádua vai ficar 

 

A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Eu estou aqui. Olha, eu estou me 

movimentando pela casa, mas eu estou aqui e estou ouvindo, tá? É porque acabou de 

chegar uns presentes e eu vou abrir. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom, obrigado. 

Obrigado mesmo. 
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A SRA. MEMÉLIA MOREIRA – Nada. “Thank you”.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos lá, quem começa? 

Hã?  

 

O SR. MARCELO ZELIC – Os índios? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, tudo bem, eles estão 

tomando. Fala um pouquinho, Marcelo, então vai lá. Vamos lá. Marcelo Zelic. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Eu queria agradecer aqui a Comissão Estadual da 

Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– o Timóteo veio? O Timóteo 

está por aí? Cadê o Timóteo? Timóteo, depois quando você quiser sinta-se convidado. 

Fica a vontade, fica tranquilo, qualquer coisa os meninos aí, aí o Marcelo começa, está 

bom? Vamos lá Marcelo. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Então, eu queria agradecer o convite a vir aqui na 

Comissão Estadual da Verdade. Eu acho que é fundamental os desdobramentos nos 

estados do que tem sido levantado revelações em nível nacional, e fundamentalmente 

em São Paulo, porque também temos assim, um longo caminho a trilhar que vai muito 

além desses prazos que estão vencendo com o encerramento da Comissão Nacional da 

Verdade. 

Primeiro queria contextualizar o que para nós já é uma grande vitória que a 

inclusão do tema indígena dentro desse momento de construção da justiça de transição 

no Brasil, é quando, lembro quando entre janeiro e maio de 2012 logo após aprovada a 
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lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, o Tortura Nunca Mais, a ente foi 

instigado por uns indígenas, movimento indígena, que nos questionavam porque só 

olhávamos os mortos e desaparecidos não índios. 

E quando a gente apurou o que era essa, qual era a extensão dessa pergunta com 

as coisas disponíveis à nossa mão que eram os discursos de deputados e senadores que 

estavam publicados no site do Congresso Nacional. A gente pôde ver que mesmo no 

discurso dos deputados e senadores muitas violações de direitos humanos estavam ali 

registradas como documentos oficiais do Estado brasileiro, né?  

Pensando em termos dos poderes do Estado, o registro nos Diários Oficiais são 

também documentos oficiais que podem ser usados como elementos probatórios desta 

violência, ou como elementos de denúncias destas violências, né? 

Então, ali se juntou o Tortura Nunca Mais à Comissão de Justiça e Paz São 

Paulo, à Associação Juízes Para a Democracia e, em maio, houve uma reunião com a 

Comissão Nacional da Verdade e ali se discutiu, se dispôs, o que havia sido encontrado, 

por exemplo, denúncias de uso de arsênico para se exterminar determinadas aldeias no 

Brasil.  

O bombardeamento com dinamite de aldeias cujo interesse de mineradoras, o 

interesse sobre, de empresas que tinham, buscavam explorar as terras onde esses índios 

se encontravam. Coisas assim bárbaras, até chegar, por exemplo, denúncias que criaram 

a SPI de 1968 de extermínio de duas aldeias na Bahia pra tomada das terras pataxós, né?  

Paras as fazendas de cacau e criação de gado, usando-se inclusive a 

(ininteligível) proposital de vírus de varíola nessas comunidades, com implicação do 

diretor do Serviço de Proteção ao Índio, o major aviador da FAB, Luiz Vinhas Neves, e 

também este gesto beneficiou entre outros, o general Liberato que era um membro do 

Exército, secretário de segurança pública da Bahia, e, por exemplo, ex-políticos, ex-

governadores, Juracy Magalhães, ex-ministros de Estado, e por aí vai, né? 

Aqui em São Paulo também a gente encontrou denúncias que foram, e que 

precisam ser aprofundadas da existência da principal cadeia indígena clandestina que 

tinha uma conotação nacional que funcionava na região de Icatu no interior de São 

Paulo, né? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



37 

 

Então, essas coisas foram todas sistematizadas e apresentadas à Comissão 

Nacional da Verdade, no momento a gente sabia da existência da realização de uma 

comissão de investigação do Ministério do Interior em 1967, conhecida como Relatório 

Figueiredo, mas, no entanto as informações levavam que esta documentação ela estava 

perdida porque tinha sido incinerada no incêndio criminoso que havia sido feito em 

Brasília no Ministério da Agricultura que destruiu todo o arquivo do antigo Serviço de 

Proteção ao Índio. 

Então, com essas informações a Comissão Nacional da Verdade criou em 

novembro de 2012 o grupo de trabalho ligado à apuração das violações contra os 

indígenas e nesse período várias entidades indígenas, indigenistas, de direitos humanos 

se constituíram na Comissão Indígena da Verdade que tem feito, tem criado uma rede 

de colaboradores para se pesquisar essas violações em várias partes do Brasil. 

Com certeza, com certeza a gente pode afirmar que os povos indígenas no 

Brasil, é um dos seguimentos mais atingidos pela ditadura militar. É muito difícil você 

ter uma quantificação das pessoas que foram mortas, das pessoas que foram 

assassinadas, mas dentro desse processo, onde a gente pôde ver aquele filme no começo 

de construção das BRs, é importante uma coisa, Adriano, que o Tribunal Russell, por 

exemplo, ele não teve só o tema indígena em 1980. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Repete. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – O Tribunal Russell teve também... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bertrand Russell? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – É. Teve também uma, a sessão voltada à violação 

contra os índios na sua segunda versão, quando ela tratou do problema dos presos 
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políticos no Brasil, tratou junto com isso em 1974, toda essa violação de direitos ligados 

a essas construções de estradas que foram mostradas naquele filme.  

Vários povos ali tiveram as suas denúncias colocadas, e o Brasil também foi 

julgado e condenado pela violação também nessa segunda, nesse segundo evento do 

Tribunal. 

Então, é fundamental que a gente perceba que o assunto indígena, pelo volume 

de violações que gerou, e não foram violações só ligadas ao período da ditadura militar. 

O período do SPI, de 1946 a 1967, é marcado por uma sequência de violações de 

direitos com cadeias clandestinas locais, com indígenas presos em tronco, presos em 

cadeias que levando ao espancamento, né?  

Trabalhos forçados, desaparecimento de indígenas também. Remoção forçada 

com o objetivo de tomada das suas terras. Eram práticas que estavam colocadas desde 

os anos 1940 aqui no Brasil. 

Com o regime militar isso se intensifica e se intensifica muito. A gente tem uma 

sequência de denúncias que ocorrem considerando a busca por documentos oficiais para 

comprovar isso, hoje nós temos a CPI de 1963, né? Que acontece na Câmara dos 

Deputados, em 1955, a CPI que aconteceu no Senado Federal que trata do roubo das 

terras indígenas no antigo Mato Grosso e a violência que se desdobra para fazer este 

roubo de terras.  

A participação do Estado para fazer esse roubo de terras, modelo que, em 1960, 

vem ser adotado no Rio Grande do Sul através dos seus deputados estaduais que 

buscavam também legalizar o roubo da terra indígena com uma canetada de governador 

através de uma proposição na Assembleia Legislativa, né? Isto também gerou uma CPI 

no Rio Grande do Sul.  

Você tem a CPI de 1963 como saldo, ela tinha um foco muito claro. Ela tinha 

um discurso sobre o problema indígena, mas ela tinha um foco específico sobre a gestão 

do até então coronel, ah! Fugiu o nome dele agora, o Moacir Coelho que era o 

presidente do SPI à época Moacyr Coelho. 

Moacyr Coelho estava se pegando de briga com os ruralistas do Mato Grosso do 

Sul, antigamente não se falava ruralistas, né? Na época, mas os ruralistas aonde eles 
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tinham feito esta falcatrua para tomar terras indígenas e determinou que o SPI deveria 

brigar na retomada destas terras, né? Isso fica muito documentado nos depoimentos de 

um agente do SPI, o Jorge Hélio Bucker que faz as denúncias ao Jader de Figueiredo e 

nesse Relatório Figueiredo. A CPI de 1963 ela assim que cai o coronel Moacyr Coelho, 

ela se encerra. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Zelic, cadê o Relatório 

Figueiredo? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Já vou chegar nele, só para dar um encadeamento 

para as pessoas compreenderem o volume de problemas que tem que ser apurados nesse 

país com relação a isso. 

Nós temos, então, nessa CPI em 1965, depois do Golpe, ela não desdobra nada, 

ela tinha como objetivo político derrubar o Moacyr Coelho. O Jango quando derruba o 

Moacyr Coelho, o João Goulart ao invés de acatar essa posição, ele pela primeira vez 

tira de militares o comando do SPI e nomeia Noel Nutels, sanitarista, humanista para 

fazer assim o presidente dessa... o diretor geral dessa instituição. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando isso? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Isso em 1963. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Em 1963? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Em 1963. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Em 1963. 

O SR. MARCELO ZELIC – E Noel fica um tempo e começa já a articular, 

nesse momento acontece o massacre do paralelo 11 que mobilizou muito a sociedade 

porque os cinta-largas, nas terras cinta-largas você tinha diamante, cassiterita, além das 

terras propriamente ditas para lavoura, para criação de gado. 

Essas terras são, eles são massacrados sistematicamente com levas de pessoas 

que eram enviadas a (ininteligível) de promover esse massacre e com as denúncias o 

jornalista do “O Globo” vai à região e consegue fazer uma fotografia onde uma indígena 

aparece amarrada de ponta cabeça como um bicho e ela é colocada e, em seguida, 

cortada ao meio a facão da sua vagina à cabeça, e o seu filho que estava no colo é morto 

com um tiro na testa, né? 

Esse tal, esse número de barbaridades nós encontramos no Arquivo Nacional, 

documentos do SNI que retratam a ida de agentes à região da cassiterita, da exploração 

desse minério que relatam como estas mineradoras, esses interesses de mineração, eles 

estavam presentes e têm responsabilidades sendo que as pessoas questão por trás disso 

eram pessoas ligadas a São Paulo, Rio de Janeiro e Cuiabá. Isso está dito no relatório. 

Esses massacres contra os cinta-largas eles vão acontecendo em ciclos ao longo 

da história desse povo, né? Você tem casos que a CPI (ininteligível) começa a levantar 

como no sul da Bahia que eu já narrei. Então, ele coloca a necessidade do Exército, 

começa a articular com o Assis Brasil que era o responsável pelo sistema de segurança 

do Jango, procurou o cara errado, né? 

E ali o que acontece, ele tenta articular a presença do Exército para defender 

essas populações e logo na sua posse ele diz que a questão fundamental é a demarcação 

das terras indígenas. Então, Jango com isso truca 12 a essas forças que derrubaram 

Moacyr Coelho. Moacyr Coelho longe de fazer uma defesa, Moacyr Coelho depois vai 

ser chefe do SNI, vai virar general, cumpre o seu papel na repressão também, mas 

naquele momento como diretor do SPI ele era um incômodo para as forças que estavam 

roubando as terras indígenas, que saem essas forças, já eram parte das forças ocultas que 

derrubaram Jânio Quadros, né?  
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Que Jânio Quadros tinha acabado de demarcar o Parque do Xingu, afastando a 

falcatrua que estava sendo feita com relação à doação de terras indígenas para as 

colonizadoras que foi objeto de denúncia dos jornalistas. e tem uma sequência desses 

jornais publicados. que gerou a CPI no Senado, que gerou a ação no Supremo Tribunal 

Federal e que, apesar dos índios terem ganhado esta ação, infelizmente ela só terminou 

em 2013. 

A inoperância do Supremo Tribunal Federal leva à uma situação de fato feito e 

se arquivou o processo sem se discutir sequer o sentido de reparação ao esbulho da terra 

indígena do antigo Mato grasso, atual Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. 

Nós temos uma situação que, com o Golpe Miliar o Castelo Branco derruba o 

Noel Nutels, tira ele de cena, e nomeia o major aviador Vinhas Neves que passa a fazer 

negócios com terra indígena em tudo o que é lugar. Desde a exploração da madeira, 

cassiterita, outros tipos de minérios em várias partes do Brasil. Participa de massacres 

de índios no Paraná, na Bahia, tudo como diretor do SPI. 

Isso vai, a CPI de 1963 gera um volume de denúncias na sociedade através dos 

jornais, da imprensa, isso reverbera no exterior. Isso cria uma necessidade no Ministério 

do Interior, porque vocês vejam, primeiro ciclo o SPI foi ligado ao Ministério da 

Agricultura quando se tem a expansão agrícola da fronteira agrícola no Brasil. 

Quando você tem os processos de desenvolvimento, que era o projeto de toque 

da ditadura militar, a integração dos projetos de desenvolvimento, todos eles vinculados 

à Segurança Nacional, o cuidar do índio passa ao Ministério do Interior. E mais 

recentemente quando esse assunto é superado, ele passa ao Ministério da Justiça que é 

onde se trava hoje a contenção das demarcações de terra indígena. 

Então, nós temos ali uma evolução do Estado que falseia e cuida para que os 

direitos indígenas não sejam implementados, né? Isso mudando parece um grande 

avanço ir para a Justiça, mas não é um grande avanço. O grande avanço é você ter 

evidentemente condições de ter status de ministério quem cuida com a questão indígena 

no Brasil. Esse é um ponto de vista. 

Aí nós temos então o Albuquerque Lima que era Ministro do Interior, uma 

pessoa linha dura. Participou da repressão e tudo o mais, é uma pessoa que, general do 
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Exército e que também atuava na questão da corrupção. Ele pega a CPI de 1963, o que 

dizia dela a questão de corrupção e cria uma comissão de investigação no Ministério do 

Interior e passa ao Jader Correia de Figueiredo fazer. 

É incendiado os arquivos do SPI e o Jader que era um procurador da República, 

truca 12 e diz “não! Queimaram aqui, nós vamos buscar as informações nos estados, 

nos órgãos de arquivos regionais”. E passa a correr o Brasil com relação a isso e 

recolher as documentações. 

Não fazia sentido, né? Porque o incêndio acontece no início da comissão de 

investigação. Como é que o relatório que foi produzido no final dela com 7000 páginas 

queimou no incêndio no início se ele não estava feito?  

Se esse relatório existia em algum lugar, acho que a grande rede de pessoas que 

se sensibilizaram com a inclusão do tema indígena dentro da Comissão Nacional da 

Verdade, começou-se aí uma cadeia de esforços para se buscar esses documentos e a 

gente veio a localizá-lo no Rio de Janeiro, no Museu do Índio e quase toda a papelada 

reunida, sumiram dois volumes, o volume dois e o volume 31. 

O volume dois a gente recuperou na documentação da CPI de 1963 porque eram 

cópias que o Jader pediu dessa CPI e o volume 31 a gente ainda não conseguiu 

localizar.  

Isso posto, estudando esta papelada nós pudemos levantar a primeira lista de 

torturadores de índios produzidas a partir de um documento do Estado. São 35 nomes de 

funcionários públicos que praticavam a tortura contra o indígena e que consta no 

Relatório Figueiredo. 

Uma dessas pessoas Itamar Simões era chefe do posto de Icatu, vanuíre icatu, 

aqui em São Paulo. Esse posto que é onde se denunciaram tortura aos índios, 

espancamentos, desaparecimentos de índio, precisa ser aprofundada esta discussão. 

Precisa ser verificado, levantados os documentos.  

Seria muito importante que a Comissão Estadual da Verdade que tem mais 

fôlego, mais prazo de funcionamento possa solicitar ao Museu do Índio, cópias de toda 

a documentação sobre o posto indígena vanuíre icatu, de modo que a gente possa 

aprofundar e verificar que outras pessoas estão ligadas, e quais os outros casos contém 
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aí fora o que está descrito no Relatório Figueiredo de violência contra a pessoa do índio, 

né? 

A gente tem então, como desdobramento do Relatório Figueiredo mais de 130 

pessoas do Serviço de Proteção ao Índio que foram formalmente acusadas, né? 

Conseguimos localizar 15 delas que tiveram processos encaminhados à Justiça Federal 

através do Ministério do Interior, acolhido com a Polícia Federal fazendo, aprofundando 

este processo. 

Tivemos também a criação da CPI de 1968 como outros desdobramentos e 

várias outras pequenas comissões que deveriam ser tratadas no âmbito do Ministério do 

Interior para aprofundar as denúncias que Jader consolidou nas suas 68 páginas 

conhecidas como Relatório Figueiredo. 

O Relatório Figueiredo explode como denúncia em março de 1968 numa 

coletiva de imprensa no Ministério do Interior, ela repercute nos Estados Unidos, na 

Europa, no Brasil, na América Latina como um todo você encontra matérias de jornal 

denunciando sobre isso. E isso gera um processo em que a Cruz Vermelha Brasileira, 

ela é acionada pela Cruz Vermelha Internacional para se fazer uma missão 

internacional, para verificação in loco das denúncias de genocídio de índios no Brasil, 

isso em 1968, veja você, isso começa a ser forjado. 

Aí vem o AI-5, os processos ficam nas gavetas da Polícia Federal, da Justiça. Os 

casos que deveriam ser aprofundados com os outros membros da SPI que foram 

processados, foram apontados no Relatório Figueiredo ficam na gaveta, é extinto o SPI, 

é criado em 1967 a FUNAI. Muda-se o nome e não muda-se as pessoas, não se muda as 

práticas, né? Continuam as coisas como eram, como a FEBEM, por exemplo, que muda 

para Fundação Casa e continua a mesma barbárie em muitos dos lugares. 

Então, você tem ali uma situação que o AI-5 encerra esse processo e para a 

curiosidade das pesquisas que a gente levantou, uma das primeiras instituições que 

sofreu intervenção militar logo após o AI-5 é a Cruz Vermelha Brasileira, em janeiro de 

1969. 

A Cruz Vermelha Brasileira que tinha militares que comandavam o seu trabalho 

sofreram esta intervenção, foram afastados todos estes militares. O que era presidente da 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



44 

 

Cruz Vermelha morreu alguns meses depois dizem, de desgosto, mas isso precisaria ser 

apurado. Os novos militares que entram, eles entram como interventores na Cruz 

Vermelha Brasileira, fazem a negociação coma Cruz Vermelha Internacional e são eles 

que organizam a primeira missão internacional da Cruz Vermelha no Brasil para apurar 

o genocídio. 

Depois, a Cruz Vermelha vai apurar as denúncias sobre Manuel da Conceição e 

vários outros casos de presos políticos, mas o processo que se introduz na Cruz 

Vermelha, ele se dá através da violência contra o índio, né? 

Esse é um fato, por exemplo, que só veio à tona com o advento da Comissão 

Nacional da Verdade e a busca das informações sobre esse período contra os índios.  

O resultado da comissão da Cruz Vermelha Brasileira a gente encontra no 

Arquivo nacional, na DSI do Ministério das Relações Exteriores, uma pasta contendo 

350 páginas de documentação, entre elas o relatório final que é submetido à 

(ininteligível) deste departamento e ali a gente tem um documento todo marcado sobre 

isso pode, isso não pode, vai, não vai.  

Então, no momento, nós estamos buscando condições de localizar uma versão 

que se tornou pública na Europa, fora do Brasil ou mesmo no Brasil, da Cruz Vermelha, 

para poder comparar com esses dois documentos e ver se houve censura da ditadura 

com relação ao documento final dessa investigação, né? 

Outra questão que se coloca é que a intervenção da Cruz Vermelha Brasileira se 

dá no contexto de uma operação abafa. As denúncias de, as denúncias de genocídio 

contra os índios, de violência contra os índios eram muito grandes. Então, o Estado, ele 

monta essa intervenção, cria condições de vir de forma tutelada a Cruz Vermelha, mas 

também faz outras ações. 

Uma delas é trazer a imprensa internacional para o Parque do Xingu, para filmar 

como o Estado brasileiro cuidava bem dos índios, enquanto o Parque do Xingu, isso são 

documentos que fazem parte da DSI do Ministério das Relações Exteriores e que 

compõem o material que foi entregue à Comissão Nacional da Verdade. 
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Essas visitas serviam para fazer uma ação de divulgação no exterior para que se 

abafassem as denúncias que estavam pululando ainda em 1970, por exemplo, com 

relação ao genocídio indígena. 

Você tem uma situação em 1970, por exemplo, que o arcebispo do Pará que 

morava em Belém do Pará, ele procura os militares da FAB que baseados ali na região 

também, para dizer a eles que “olha, estou voltando da Europa e é um absurdo o que 

está se falando sobre os índios no Brasil”. E entre as coisas que se diz é o uso de napalm 

que a Memélia acabou de nos contar que ela tem fragmentos desses napalms utilizados. 

Isso o bispo, arcebispo do Pará, da igreja católica, dizendo aos militares em uma 

palestra que foi organizada e um documento narra essa palestra aonde ele pede que os 

militares façam intervenção para limpar a barra do Brasil, a imagem do Brasil no 

exterior contra essas mentiras questão sendo veiculadas. 

Ele fala de dois tipos de denúncias, a denúncia do genocídio indígena e durante 

os anos 1970, andou muito junto. Os anos 1970 eu não estou falando 1979, estou 

falando de 1970 a 1979. As denúncias dos massacres indígenas aparecem junto com as 

denúncias de tortura e desaparecimento de presos políticos nas cadeias e nos DOI-

CODI, por exemplo. 

São coisas que desde os anos 1970 caminharam. A importância de se incluir na 

Comissão Nacional da Verdade, nas Comissões Estaduais o tema indígena já por si 

resgata essa ação conjunta de defesa de direitos humanos que aconteceu no Brasil nos 

anos 1970. Tanto para os presos políticos e militantes da Esquerda, armada ou não, 

como para a resistência indígena que atuou em todo o Brasil a seu modo. 

Você tem como também... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Qual é o nome do bispo 

mesmo? 

 

O SR. MARCELO ZELIC – O nome do bispo eu preciso consultar, não 

guardei de cabeça. Eu tenho o documento lá. 
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Aí, outra coisa é que este processo dos anos 1970, ele é marcado de tal forma 

que as estruturas que cuidavam da questão indígena, por exemplo, elas passam a ser 

centralizadas no começo do governo Geisel, na própria presidência da república. O 

discurso de posse do ministro do interior do Geisel, ele fala todas as ideias sobre o 

desenvolvimento que ele vai colocar e aí ele diz “sobre a questão indígena não preciso 

dizer por que já combinamos que isso, fizemos uma longa reunião com o Geisel e esse é 

um assunto que será tratado por ele pessoalmente”.  

O que está se desenvolvendo nesse momento é exatamente a ampliação do plano 

de integração nacional, o desenvolvimento da BR 174 que a Memélia contou sobre os 

waimiris. Sobre isso levantamos na Comissão Nacional da Verdade fotografias que são 

contidas no documentário “Amazônia Adentro” de bombardeio de aldeia indígena onde 

aparece a fotografia.  

E a gente solicitou à época que se buscasse um perito para avaliar esta 

fotografia, porque o José Porfírio dizia que essa fotografia era uma fotografia que os 

próprios índios colocaram fogo na sua casa, nas ocas, né? 

No entanto aquilo é uma coisa que você olha a foto, pode ser leigo que você vê 

que aquilo não pode ser incêndio na oca, aquilo tem outro tipo de fonte que gerou 

aquela coluna de fogo. Era muito brilhante. Então, precisaria ter um perito que 

analisasse aquela fotografia e infelizmente a Comissão Nacional da Verdade ela deixou 

muito a desejar mais por uma incompreensão do conjunto da Comissão Nacional da 

Verdade sobre a importância do tema que estava colocado. 

Acho que o Brasil ganha com a inclusão do tema indígena, mas a duras penas, 

com muita resistência isso foi colocado porque muita gente não compreendeu essa 

inclusão, achando que a violência contra os brasileiros se deu somente contra aqueles 

que militavam nas organizações de Esquerda. 

Isso também é um grande avanço no sentido de alargar a compreensão de que a 

ditadura militar, ela atinge indistintamente a todos aqueles que se colocaram à sua 

frente, se opondo aos seus projetos. 

Os indígenas por motivos que são distintos, não é um motivo ideológico como o 

colocado por um partido comunista clandestino, mas evidentemente porque eles eram 
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removidos, porque eles eram levados a perder seus territórios, porque eles eram 

judiados. As pessoas que iam dialogar diziam “não pode ser bem assim”, tal. Eram 

colocados em cadeias clandestinas, desapareciam. 

Existem relatos de pessoas indígenas que foram jogadas de avião na mata. Mas 

são depoimentos, nós estamos atrás de documentos que possam constatar isso. Ainda 

não temos, mas temos depoimentos de parentes que falam essas coisas. 

Se por um lado se jogou militantes da Esquerda que lutou contra a ditadura de 

aviões no mar, em rios, se jogou indígenas na mata. A violência cometida pelo Estado é 

a mesma. O Estado, na questão indígena, a partir dos anos 1970, quem cuida da Funai é 

ninguém menos que o general Bandeira, o mesmo general Bandeira que participava do 

comando geral do Exército, que cuidava da repressão. O mesmo general Bandeira que 

fazia o trabalho de coordenar as ações na Guerrilha do Araguaia. 

Nós localizamos fotografias sobre o conflito waimiri em que indígenas são 

embalados nos mesmos sacos plásticos que foram embalados os guerrilheiros do 

Araguaia. Aqueles sacos riscados de branco e preto, né? 

Isso mostra que a ação do Exército Brasileiro nesse período ela é tão 

concentrada na mesma linha em que se aplica a qualquer um desses seguimentos 

independentes da matriz que leva a esta população a resistir. 

Perdemos muito tempo nessa discussão. Perdemos muito tempo nessa discussão. 

Aos indígenas cabe reparação, aos indígenas cabe do mesmo modo que coube aos 

familiares de mortos e desaparecidos, aos ex-presos políticos brasileiros. Aos indígenas 

atingidos cabe uma reparação, a construção de uma legislação para uma reparação 

coletiva dessas etnias. 

A demarcação de suas terras como forma de respeito a toda essa violência que 

eles continuam sofrendo até hoje. Até hoje! O povo tupinambá, o povo pataxó que em 

1968 sofreram envenenamento por interesse econômico dos barões da política da Bahia, 

em 1951, sofreram massacres também pelos mesmos motivos e continuam sofrendo até 

hoje. 
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A primeira ação de garantia da lei e da ordem que foi feita em 2014 foi feita em 

terras tupinambás. No sul da Bahia o conflito decorrente dessa situação de esbulho da 

terra continua até hoje. 

A CPI de 1977 dentro do período do escopo da Comissão Nacional da Verdade 

desse processo de justiça de transição aponta um mecanismo fraudulento de emissões de 

certidões negativas para o Brasil inteiro. Essas certidões funcionavam assim, eu 

empresário quero financiamento do Banco da Amazônia. Para ter esse financiamento do 

Banco da Amazônia para qualquer empreendimento que seja, seja ele criação de gado, 

plantação de qualquer monocultura ou evidentemente a mineração eu preciso de um 

documento da Funai que diga que naquela área não é índio. 

Para a CPI, nós localizamos documentos que tem ali um volume enorme de 

certidões emitidas, não tivemos tempo de tabular todas essas informações porque 

demora-se muito a entregar as informações nesse país. 

O processo de digitalização da CPI de 1977 levou muito tempo nos documentos, 

mas a gente obteve esta documentação e nela, se a gente botar num mapa aonde estão 

essas, localizadas essas áreas aonde o Estado brasileiro diz que não havia índios e cruzar 

com os processos de violação de direitos que os documentos estão apresentando e se a 

gente cruzar com as violências que estão ocorrendo hoje nós provamos a 

responsabilidade do Estado brasileiro e muitas das violações que aconteceram e que 

continuam acontecendo no Brasil. 

Por isso a gente, para ir encerrando a gente tem plena consciência de que é 

necessário, primeiro, se mudar a política indigenista neste país. É possível que a política 

indigenista apregoada nesses quatro anos de governo Dilma seja a mesma apresentada 

pelo PSDB em Mato Grosso do Sul pelo candidato Aécio Neves. 

Política essa que os indígenas resistiram ao longo de todos os quatro anos de 

governo Dilma, é preciso ir além disso. É preciso se reconhecer que os indígenas no 

Brasil são possuidores dos seus direitos constitucionais e que esses direitos estão 

escritos na Constituição de 1988, 1969, 1946, de 1937 e as demais para trás. 

É preciso que a sociedade repare essas violências todas, desentruse essas pessoas 

dessas áreas indígenas. Possibilite o desenvolvimento populacional desses povos, dessas 
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etnias. E para isso é preciso uma nova mudança de postura do Estado brasileiro. É 

preciso que este “Muda Mais Brasil” se estenda e incorpore também os povos indígenas 

não só no discurso, mas na atitude de cada político que tenha ligação com o governo. 

É preciso... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vai concluindo, Marcelo. 

 

O SR. MARCELO ZELIC – Vou concluir. É preciso, é preciso se continuar a 

estudar as violações contra os povos indígenas. Nós só levantamos a ponta do iceberg. 

Nós só conseguimos fazer o mapeamento dessas violações e aprofundar alguns casos. 

Muitos casos estão listados, as cadeias, a guarda rural, esses guardas que apareceram 

aqui no vídeo Adriano, eles são vítimas desse processo ou não? 

Essa pergunta precisa ser respondida. Eles merecem reparação ou não? Eles 

fizeram barbaridades nos lugares, só que em três meses eles foram treinados no 

Batalhão Escola da Polícia Militar de Minas Gerais. 

Em 1964, um pouco antes deles serem levados para lá, para este treinamento 

passou pelo Brasil ninguém menos que o Dan Mitrione, e esteve no Batalhão, no 

mesmo Batalhão Escola que evidentemente estes índios foram treinados em 1969 para 

1970. Eles se formam em janeiro de 1970. 

A situação, a leitura que nós podemos fazer desse filme que passou e foi 

registrado pelo Jesco Von Puttkamer que se encontra guardado na Universidade Federal 

de Goiás, que foi outro achado do processo colocado da Comissão Nacional da 

Verdade, é um registro onde os índios dançam ao final.  

E dançam porque eles se sentem bem de ter realizado naquela parada militar que 

era a sua formatura, tudo aquilo que lhes foi ensinado. Cumpriram direitinho, pegaram 

uma pessoa, botaram no pau de arara, carregaram para todo mundo ver que eles 

aprenderam isso no Batalhão Escola.  
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Quem ensinou? Essas pessoas que ensinaram elas foram, participaram dos 

cursos que eram dados pelos Estados Unidos nas Escolas das Américas? Quem são 

essas pessoas? Que relações elas tiveram com essa prática que foi ensinada ou trocada 

porque o brasileiro já tem uma expertise na tortura, durante o período em que o Dan 

Mitrione esteve no Brasil. 

Os índios que foram presos no Krenak, a única cadeia oficial indígena criada no 

governo em 1970, durante a gestão do general Bandeira de Mello, e que por ali 

passaram em ficha, conseguimos localizar 120 pessoas. João Geraldo Itatuitim Ruas, 

que era um indígena que substituiu o capitão Pinheiro da Polícia Militar de Belo 

Horizonte, de Minas Gerais que evidentemente ele criou isso tudo. 

O Itatuitim Ruas que substituía ele, diz que quando chegou contou as pessoas, 

pediu levantamento da documentação sobre essas pessoas, só 20% tinham registros de 

entrada na prisão. Os outros 80% não tinham sequer registro de que eles estavam presos 

ali. Estou voltando do Mato Grosso do Sul aonde fomos às terras dos Terenas, ouvi-los 

junto com a Comissão Nacional da Verdade. 

Fiz uma exposição sobre as cadeias indígenas, a cadeia do Krenak, porque a 

gente levantou 12 fichas de indígenas terenas que estavam listados e presos no Krenak. 

Levantam os parentes terenas e dizem “porque meus cinco parentes não fazem parte 

dessa lista? Eles foram levados ao Krenak”. Levantam outro terena e nos conta o relato 

que o parente dele não foi levado para o Krenak, foi levado preso na Ilha do Bananal, 

porque o general Bandeira de Mello criou numa escola uma cadeia clandestina para 

prender indígenas na Ilha do Bananal. 

Tudo isso precisa ser reparado, os presos do Krenak têm direito a entrar com 

processos na Comissão de Anistia, todos eles. Paulo Abrão, da Comissão de Anistia, já 

estudou o caso da prisão dos suruís. 

Para encerrar, o caso dos suruís, o caso dos suruís do Pará que foram confinados 

na própria aldeia durante o processo de repressão à Guerrilha do Araguaia, eles foram 

anistiados e a verdade se estabeleceu porque eram acusados durante muitos anos de 

terem colaborado com o Exército Brasileiro inclusive acusações que eles cortavam as 

cabeças dos guerrilheiros. 
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O trauma que viveram esses índios com essa ação do Exército dentro das suas 

aldeias foi reconhecido pela Comissão de Anistia, que pediu desculpas em nome do 

Estado brasileiro aos 14 indígenas que entraram com processo.  

Só que ainda nós não temos legislação para fazer uma reparação coletiva para 

esses povos, é preciso criar isso, é preciso que a Comissão Estadual da Verdade 

recomende isso à Comissão Nacional da Verdade para que conste nos seus, nos autos do 

seu relatório a necessidade de uma legislação própria para a reparação dos povos 

indígenas atingidos nesse período. 

Do mesmo modo o povo Krenak, a prisão do Krenak Adriano, veio indígenas de 

várias partes do Brasil, mas o povo Krenak viveu em campo de concentração porque a 

cadeia era dentro do próprio, na terra onde eles viviam. 

Então, o que o Exército faz é montar cadeia, quem existia naquela região estava, 

“esteje preso dentro” como diária o Mané Garrincha. E passa a acolher os outros. 

Aquele filme sobre a cadeia do Krenak, ali você tem alguns depoimentos dos Krenaks, 

Maria Rita Kehl recolheu outros tantos depoimentos do Krenak que comprovam a 

existência sim, do ponto de vista do povo Krenak que sofreu estas violências de um 

campo de concentração no Brasil. 

São denúncias gravíssimas, os povos indígenas de longe são os povos, é um 

seguimento da sociedade que sofreu muito durante a ditadura militar, caberia a todos 

nós ajudar a fazer este resgate, ajudar a criar condições para que o preconceito seja 

combatido na sociedade hoje a partir de se contar, de se educar essa sociedade não índia 

de toda essa violência desumana que tem sido praticada contra esses povos no Brasil. 

Obrigado. (Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando vai ser a próxima 

audiência com a presença da Nacional? 

 

O SR. -  Dia 3 de novembro vai ter a próxima audiência às 14h, e está 

confirmada a presença da Maria Rita Kehl e do Orlando Villas Bôas Filho. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Queria convidar o Cacique 

Timóteo que veio lá do Litoral para que venha com a gente aqui pra Mesa, por favor. 

Bom, deixa passar, Timóteo, tem cadeira aqui. Timóteo, obrigado viu, por você ter 

vindo com seu povo. Vamos lá, Benedito Prezia. 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – Boa tarde a todos. Primeiramente eu queria 

agradecer ao convite, ao deputado Adriano Diogo e ao Danilo Morcelli. Eu fui pego 

meio de surpresa porque eu gostaria de ter me preparado melhor porque a minha área de 

pesquisa é mais a resistência indígena e tudo o que se falou aqui, parece que começou 

há 30 anos atrás, 40 anos e começou em 1500, ou 1530, com a chegada dos portugueses. 

Só que meu foco não é tanto pesquisar violência porque isso daí tem-se feito, 

né? Bem ou mal, mas se faz, mas se conhece muito pouco a resistência indígena. Parece 

que os indígenas foram mortos que nem formiga e foram massacrados sem nenhuma 

resistência, e não. E é uma coisa que se admira dizer o vigor e a persistência deles nessa 

guerra. 

Está saindo agora pela Editora Expressão Popular a primeira fase dessa pesquisa 

que não é uma pesquisa acadêmica, mas uma pesquisa para os indígenas, para a 

militância que são episódios de resistência. A gente levantou uns 70 episódios e vai se 

chamar “A Flecha Contra o Canhão”. Espero que até abril do ano que vem esteja 

publicado. 

Eu aceitei o convite, porque eu tinha preparado um texto, eu preparei um texto 

que foi publicado no “Jornal Porantim” sobre o desdobrando ou o sucedâneo do presídio 

Krenak, porque ele foi mais conhecido em função aí da descoberta desse filme, né? 

Então, foi publicada no “Folhetim” da “Folha de São Paulo” uma matéria por esta 

jornalista, né? E lá em Brasília o pessoal do Cimi me pediu se eu não queria pesquisar 

mais alguma coisa. 

Então, eu fiz uma pesquisa sobre a colônia penal indígena em Minas Gerais que 

era chamada de Fazenda Guarani. Não sei por que tem o nome guarani, mas foi o 
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sucedâneo, porque todo esse processo de prisão indígena, de campo de concentração 

étnico está ligado com a liberação das terras para os fazendeiros. 

Então, está um processo do militarismo que ao mesmo tempo foi a implantação 

do agronegócio e que precisava liberar as terras para a plantação, para as fazendas, né? 

E também para a introdução de projetos de industriais. Foi o caso de Aracruz Celulose, 

Espírito Santo. 

Então, essa colônia penal indígena no Krenak também teve uma pressão porque 

ela está situada no município de Resplendor e ao mesmo tempo havia uma demanda de 

fazendeiros da região para ocupar aquelas terras. Já não pode esquecer que o povo 

krenak é um subgrupo do grande povo borum, foram chamados de botocudos, que 

ocupavam uma grande área que ia do leste de Minas Gerais, pegava parte do Espírito 

Santo, sul da Bahia e nordeste de Minas. Uma população de mais de 10 mil pessoas. Era 

um povo muito guerreiro e por isso que foi extremamente combatido. 

Então, nesses anos 1970, havia apenas um dos grupos que tinha sobrevivido, em 

torno de 80 pessoas, né? Então, houve um genocídio muito claro que eu acho que o 

Brasil e agora a Comissão da Verdade poderia inclusive, quer dizer, houve genocídio na 

maior parte das populações indígenas, mas esse é um genocídio mais conhecido e 

documentado. Então, precisava haver uma reparação também como crime de genocídio. 

E esse momento que eu vou analisar agora que é a implantação da Fazenda 

Guarani, corresponde com o início da Funai onde havia sido nomeado o professor 

Queiroz Campos na época e que eu estava em Brasília, eu trabalhei no Cimi durante oito 

anos e, então, ele foi entrevistado numa das edições do “Porantim” e se apresentava 

assim como uma espécie de paladino da democracia dentro daquele regime militar, era 

uma coisa assim um pouco estranha, não é? Mas aí quando eu comecei a pesquisar esse 

caso eu vi que não era tão heroico como se apresentava, não é? 

Então, foi esse presidente Queiroz Campos que aceitou a criação da Guarda 

Rural Indígena, a Grin e quando estava uma pressão para desativar o presídio Krenak, 

ele entrou com uma ação com o presidente da Funai pedindo a reintegração de posse 

dessa área, mas na realidade ele fez um jogo duplo porque por trás ele aceitou que os 

fazendeiros conseguissem um prazo de 15 dias para a execução daquela medida, né? Da 

reintegração de posse e aquilo lá rolou por vários meses até anos. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



54 

 

Conclusão, os fazendeiros conseguiram do governador de Minas Gerais Israel 

Pinheiro essa ampliação de prazo e com isso eles ganharam tempo para que a Funai 

revisse aquela ação e passasse a buscar uma solução para a transferência daqueles 

indígenas que estavam na prisão. 

Então, qual o motivo? Porque a terra era boa, ficava perto lá do Rio Doce, né? 

Então, buscaram uma outra área e essa área nada mais era que uma antiga fazenda de 

café que era usada como campo de treinamento anti-guerrilha da PM mineira, da Polícia 

Militar de Minas, porque tinha uma ligação com o capitão Manoel Pinheiro que era o 

chefe da ajudância da Funai Minas-Bahia que depois passou a ser administração 

regional, que era um policial militar e sobrinho do governador mineiro Israel Pinheiro 

que foi prefeito de Brasília na época da Terracap, da Novacap. Então, ele tinha uma 

ligação grande com Juscelino e tudo. 

Então, esse capitão Pinheiro tinha muita força e, então, ele propôs que esses 

indígenas do presídio Krenak fosse transferido para Carmésia que era essa fazenda que 

chamava Fazenda Guarani. E logo depois a área Krenak, onde estava aquele presídio, 

foi declarada desativada porque não havia mais indígenas no Krenak, eles estavam 

sendo considerados extintos. 

Então, em dezembro, 15 de dezembro de 1972 de forma violenta eles foram 

transferidos para a Fazenda Guarani, mesmo os krenaks que não estavam lá como 

prisioneiros, porque havia várias famílias que era a área tradicional deles e eles foram 

transferidos compulsoriamente. Então, tem o caso de um deles que foi espancado na sua 

transferência. 

E aí a área krenak foi, o Posto Indígena Guido Marlière foi desativado e passou 

sob a responsabilidade de Milton Farias, filho de um dos arrendatários. Então, na 

primeira fase, houve arrendamento da área por fazendeiros e quando faleceu esse 

Milton, a Rural Minas, que passou a administrar aquelas terras, alugou o imóvel para o 

patronato São Vicente de Paula para fazer um abrigo, um orfanato para crianças, não é? 

E aí, os fazendeiros invasores e arrendatários receberam o título de propriedade 

do governo de Minas através da Rural Minas. Então, há uma ligação muito grande do 

governo de Minas nessa época. 
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Todo sistema prisional e as práticas de campo de concentração étnico foram 

transferidas para a Fazenda Guarani incluindo o seu diretor Antônio Vicente Segundo, 

tido como muito autoritário. 

Entre os vários relatos ocorridos na Fazenda Guarani tem um episódio de que 

ele, um dos indígenas tinha fugido, que era um tal de Adilson Vascuru, não consegui 

identificar a etnia dele, e ele oferecia 200 cruzeiros que na moeda atual deve 

corresponder em torno de mil reais, para quem conseguisse localizar este fugitivo. 

Então, não só havia uma repressão, então como a Rural, a Guarda Rural 

Indígena tinha sido desativada, a nova administração da Fazenda Guarani solicitava à 

Polícia Militar de Carmésia para exercer esse trabalho de repressão de busca dos 

indígenas resistentes. 

Em 1973, o capitão Pinheiro foi exonerado, e aí depois houve vários sucessores 

na, e um deles, Carlos Grossi, quando eu cheguei em Brasília em 1983, era uma pessoa 

que ainda estava na Funai, então aquela administração passou a se chamar 11ª Delegacia 

Regional da Funai. Então, foi na época do Carlos Grossi, que ele autorizou que a PM 

mineira exercesse esse tipo de vigilância e repressão. 

Assim, a Fazenda Guarani passou a funcionar como uma colônia penal onde os 

indígenas também eram obrigados a trabalhar por sua própria subsistência. Quer dizer, 

nem a alimentação o Estado dava, não é? 

Então, a terra era pouco produtiva porque era uma antiga fazenda de café, a 

lavoura não progredia. Então, houve várias reclamações e isso pode ser localizado na 

correspondência trocada entre essa delegacia regional com a Funai de Brasília. 

Aí eles também passaram a receber indígenas de regiões que o Estado brasileiro 

queria desenvolver, é o caso do Espírito Santo e sul da Bahia, “desenvolver”. E ou 

senão indígenas que provocavam conflitos ou eram resistentes ou reclamavam da 

situação em que viviam. 

Então, para lá, para esta Fazenda Guarani, a Funai então levou as comunidades 

indígenas do Espírito Santo, foram transferidos para lá 46 guaranis, 11 tupiniquins, 

essas duas comunidades Caieiras Velhas visando a instalação da Aracruz Celulose que 

estava chegando nessa época no Espírito Santo. 
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E também várias famílias de pataxós hã hã hães e várias famílias também dos 

pataxós do extremo sul da Bahia cujas terras estavam sendo ocupadas pelo IBDF que é 

o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal porque estava sendo implantado o 

parque indígena, o Parque Monte Pascoal na região lá de Porto Seguro. 

Então, as denúncias sobre o que esses indígenas viviam começava a chegar na 

imprensa brasileira. Então, principalmente o “Jornal do Brasil” dava eco a estas 

denúncias. Então, foi o caso também do quando teve a transferência do Krenak para a 

Fazenda Guarani do líder Joaquim Isidoro que ele foi levado algemado porque ele 

resistia à transferência, e ele ficou preso três dias na nova instalação. E tem um 

depoimento dele que ele diz “eu fiquei preso como um porco” e depois todas essas 

expressões ele passou a desenvolver um quadro de demência, né? 

Em 1978, surgia em Belo Horizonte um grupo de apoio à causa indígena 

chamava-se Grec, Grupo de Estudo Sobre a Questão Indígena, formado por 

antropólogos e também que começou a ter um trabalho em conjunto com o Cimi que 

estava se instalando na região, que é o Conselho Indigenista Missionário. 

Então, foi nesse ano de 1979, em setembro que eles redigiram uma carta 

denúncia ao presidente da Funai, Ademar Ribeiro da Silva, colocando todas as situações 

que estavam vivendo os indígenas na Fazenda Guarani. Evidentemente que ele 

desmentiu dizendo que era um absurdo aberrante as denúncias e que não procediam. 

Então, essa carta eu tenho uma copia que eu guardei nos meus arquivos, talvez 

valeria até a pena a gente digitar novamente porque ainda foi no mimeógrafo a álcool, 

está quase que apagado, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando foi? 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – Dia 15 de setembro de 1979, né? Assinado pelo 

Grec e pelo Cimi, ainda o Cimi de Brasília, eles não tinham um escritório regional lá em 

Minas. É um documento importante que foi o momento que a sociedade brasileira 

começava a se manifestar contra essa violência indígena. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O caso daquela prisão que a 

pessoa, você podia desenvolver um pouquinho só aquela parte da prisão daquela 

pessoa... 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – Então, foi a transferência lá do presídio Krenak 

que eles não chamavam presídio, chamavam reformatório, não é? Para a nova 

dependência que era a Fazenda Guarani. Então, eles obrigaram todos os krenaks a se 

transferirem para lá. Um deles que era 

 

O SR. – (ininteligível) 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – A remoção deles, o cacique Joaquim Isidoro, 

ele foi preso e algemado e levado para lá e jogado num quartinho e lá ele ficou como se 

fosse uma cela, né? Então, tem a expressão dele “fiquei preso como um porco”. 

Então, tem um trabalho anterior feito por uma pesquisadora da Funai que tem até 

a foto dele, né? Então, eu acho que é uma pessoa assim importante porque depois ele se 

tornou vítima desenvolvendo esquizofrenia ou demência, não é? Pelos maus tratos. 

Então, diante dessas denúncias a Funai, tentando contornar um pouco a situação 

mandou dois funcionários do DGPC, que é o Departamento Geral de planejamento 

Comunitário, o antropólogo Rafael Bastos e o economista Antônio de Carvalho, para 

fazer uma inspeção, uma visita na Fazenda Guarani e, surpreendentemente, no relatório 

eles afirmam que é uma das áreas indígenas do país de mais abaixo da crítica no ponto 

de vista indigenista no particular, e humanista no geral e avaliam que a Fazenda não é a 

adequada para uma área indígena. 

Então, o teor desse relatório foi transcrito num artigo do “Porantim”, eu não 

cheguei a ir nos arquivos da Funai para pesquisar isso, né? Então, é uma informação 

publicada pelo Cimi. Um artigo cujo título é “Fazenda Guarani, prisão disfarçada em 

projeto”, de outubro de 1981. Então, o Cimi já vinha acompanhando nesta época e 

fazendo denúncias, né? 
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Em 1981, “Porantim” denunciava também os maus tratos sofridos por Herculano 

Pataxó Hã Hã Hãe em junho daquele ano que tivera a perna fratura consequência de 

socos e espancamentos recebidos de policiais militares de Carmésia, sob o olhar 

complacente técnico agrícola que era o supervisor lá da fazenda. 

Estes outros fatos levou o jornal a denunciar esta fazenda chamando-a de campo 

de concentração indígena. E aí tem uma parte do texto do jornal que diz “a convivência 

forçada entre índios portadores de culturas totalmente diferentes entre si em uma 

condição de exilados provocou sérias perturbações na identidade étnica de cada povo”. 

Mais a frente levanta uma questão nova “a criação da Fazenda Guarani e a sua própria 

manutenção acabaram criando, entretanto, um problema que a simples extinção da área 

não poderá resolver. Segundo o regional leste do Cimi os índios estão sabendo que há 

planos para extinguir a Fazenda e não estão dispostos a aceitar isso, já que seriam 

obrigados a retornar às suas áreas de origem, hoje diminuídas e pequenas demais para 

abrigar a todos”. 

Em 1980, os krenaks aí decidem voltar para a antiga terra com apoio do Grec e 

do Cimi, e retornam para o antigo posto indígena 46 indígenas. Então, eles estavam 

numa fase quase de extinção. Atualmente, eles são em torno de 150, porque teve uma 

parte do grupo que ainda da época do SPI foi para o Rio para reclamar a invasão das 

terras e eles disseram “vocês esquecem disso porque vocês não têm mais terra. Então, 

nós vamos mandar para o estado de São Paulo, que tem uma área lá que pode abrigar 

vocês, em Icatu”.  

Então, eles, algumas das pessoas que veio para cá, uma senhora escutou este 

relato em Belo Horizonte, ela disse que eles colocaram um grupo no ônibus e eles não 

sabiam para onde iam, e chegou aqui em São Paulo eles pegaram outro ônibus e foram 

parar lá em Bauru. No fim eles se misturaram de tal forma com os kaingangs que hoje é 

até difícil de saber quem é kaingang, quem é krenak, né? Porque são povos parecidos, 

né? Então, os krenaks viram que não tinham como retornar e encontraram uma acolhida 

lá entre eles, mas foi uma agressão, né? Na própria identidade. 

E depois, há uns 10 anos atrás quando eu estive em Belo Horizonte num destes 

simpósios indígenas, então, eu escutei um depoimento, anotei o nome da pessoa, está 

em casa eu não coloquei aqui no relatório, porque é um período antes dos militares, mas 
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que mostra também a violência, que eles foram dispersados em várias áreas inclusive no 

Mato Grosso do Sul. E ele viveu vários anos e ele achava que ele era o único 

sobrevivente krenak. Então, ele falava que quando ia para as festas de final de semana lá 

nos forrós, me falou que sempre tomava cuidado para não entrar em briga. Ele falou 

assim “se eu morrer vai desaparecer o meu povo, né?”.  

Cinquenta anos depois, a irmã dele, através do pessoal da Funai, descobriu que 

tinha um Krenak no Mato Grosso do Sul, então eles foram lá numa área, uma área 

Terena resgatá-lo, né? E levaram para Minas, e aí eu ele conta esta história. Ele falou 

assim “finalmente eu voltei a encontrar o meu povo porque eu achava que todos tinham 

morrido, né?” Então, são relatos assim, importantes, que mesmo que não esteja neste 

período militar, mas que a gente precisaria resgatar porque a violência é muito grande. 

E o mais, vamos dizer curioso não, mas uma forma de sobrevivência, então o 

grupo pataxó que foi levado lá para a Fazenda Guarani na hora da desativação, do 

retorno para as várias regiões eles se recusaram porque a área do sul da Bahia também 

já tinha muita gente e não havia terra. Então, eles pediram para ficar lá. Então, hoje tem 

o grupo pataxó, chamado pataxó de Minas, né? E eles tentam lá sobreviver, eles são 

muito criativos, né? 

 

O SR. -  Eles se dividiram em quatro aldeias, né? 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – Agora em Minas, né? 

 

O SR. -  Eles se dividiram em quatro aldeias. 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – É, numa terra pouco produtiva, mas eles têm 

muito contato com Belo Horizonte. Então, eles vendem artesanato, eles fazem 

apresentações. Então, foi uma forma que eles encontraram de superar esta violência, né? 
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Então, essa é a minha contribuição. Tem este texto que eu posso deixar aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você poderia deixar este 

texto com a gente? 

 

O SR. BENEDITO PREZIA – Eu fiz uma cópia aqui. Eu acho que esta história 

tem que continuar pesquisando, porque tem muita coisa, é redescobrir a história do 

Brasil. Eu sou pesquisador, apesar de ter feito doutorado em antropologia, eu tenho uma 

ligação muito forte com a história. Eu acho que é um grande desafio, principalmente 

para nós, paulistas. 

Eu fico extremamente envergonhado quando eu vejo estes nomes aí, Palácio dos 

Bandeirantes, Rodovia dos Bandeirantes, todas as rodovias. Eu falei “isso pode 

identificar a rota das Bandeiras através dos matadores de índios, né?” Anhanguera, aí o 

que vai pra Minas, né? Fernão Dias, depois Raposo Tavares, né? Isso aí é um insulto à 

memória indígena. 

Ainda bem que nas manifestações do ano passado, né? O pessoal aí quando fez 

aquela manifestação jogou tinta vermelha naquele monumento, né? Alguns deles 

ficaram assim meio chocados, né? Mas eu acho que a consciência nacional que precisa 

ser reescrita, a gente precisa descobrir. 

Uma vez estava fazendo uma palestra assim com um grupo na Zona Leste, lá na 

Penha sobre a história, os nossos pseudo-heróis. Eu falei “o que vocês acham da gente 

fazer um monumento aqui para o chefe do tráfico, né?” Um traficante. “Não, isso daí a 

gente não faz não, né?” Eu falei “olha, o que nós estamos fazendo com os Bandeirantes, 

ou fizemos é isso, se quiser levantar monumento para os grandes traficantes”. Acho que 

foi pior que o tráfico de drogas porque eles traficavam seres humanos que eram os 

indígenas, né? 

Então, o ufanismo paulista que começou no início do século XX aí, o Museu 

Paulista, né? O Museu do Ipiranga, o Toné grande historiador, mas eu era pequeno 
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quando houve o quarto centenário de São Paulo, né? Aquele do Ibirapuera, então é São 

Paulo, é Bandeirante e tinha aquela música né? Do quarto centenário. 

Então, tudo isso a gente tem que exorcizar e tentar descobrir os verdadeiros 

heróis que são os povos indígenas, aqueles também que foram mortos ou expulsos, né? 

O pessoal critica muito os jesuítas, eles tiveram muitos erros, mas acho que foi um dos 

poucos grupos expostos no Brasil pela atuação que eles tiveram em defesa dos 

indígenas, né? Então, eu acho que a história precisa resgatar também essa parte, né? 

(Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Deixa eu fazer uma 

pergunta. Antônio, você não se incomoda se o Timóteo der uma palavrinha? Pode ficar 

mais um pouquinho? Vamos lá Timóteo. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ POPYGUÁ – Boa tarde à Mesa. Eu queria fazer um 

comentário. Sou Timóteo Verá 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Dá um microfone sem fio 

pra ele, esse aí está ruim. Está lá? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Sou o Timóteo Verá, cacique da aldeia Eldorado no 

município de Eldorado, Taquari. 

Sou coordenador nacional da Comissão Terra Guarani Yvi Rupa que abrange 

seis estados. Nossa organização tem um objetivo de garantir o território do povo guarani 

desses estados. 

Queria fazer um rápido comentário assim, no sentido de rever essas histórias, 

não é? É evidente, ficou evidente que como foi o genocídio contra os povos indígenas 

no Brasil, que aconteceu de fato uma coisa, fato real, não uma estória, né? E 

documental, né? 
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Queria falar um pouco assim do sul, porque os povos guaranis ocupavam essa 

imensa vasta de território que hoje nós chamamos de esse berçário guarani que o nome 

técnico falamos, né? Nós chamamos e muitos aconteceram e não são diferentes de 

outras regiões do Brasil que aconteceram. Principalmente algum relato pelo finado meu 

pai, com o meu avô, meu tataravô que morava naquela região de Mangueirinha, 

Palmeirinha, né? 

Então, sofria essas torturas desses militares, SPI e até mesmo da própria Funai 

quando substituiu a SPI e naquela região Rodovia 277, outra rodovia que passa no 

território hoje em Palmeirinha que construíram em 1968, 1966/1968, né? E aconteceram 

naquela região pelo rio que chama Iguaçu (ininteligível), mas nós chamamos de Iguaçu. 

Por toda essa extensão do rio tinha várias aldeias. O que acontecia com SPI, 

acontecia a redução do território porque criaram posto indígena de Mangueirinha, 

criaram posto do Rio das Cobras e também criaram posto indígena de Chapecó e posto 

indígena Nonoai. 

Todos estes postos indígenas ocupados pelos kaigangs e os guaranis trazidos de 

várias regiões na época, de várias aldeias, né? E confinavam naquele espaço que é o 

posto indígena que é totalmente diferente também porque somos guaranis, kaigangs tem 

totalmente outra língua, cultura, né? E nós também, houve um grande conflito porque 

eles não se entendiam, os mais velhos contavam, não é? Então, acontecia isso naquela 

região, né? 

Então, como aconteceu essa perda do território, porque o guarani não precisaria 

de demarcação, de limite, ter um limite da sua área. Não, eles viviam no espaço amplo, 

né? Nessa amplitude que ele tinha a própria cultura do seu conhecimento, sabedoria que 

ele tinha. Então, para eles vivendo num espaço que seja amplo. 

E quando teve esta intervenção dos bodiruás que os militares e mais que 

interviram dentro das suas comunidades, eles pegaram os guaranis e levava para esse 

posto, né? E acaba perdendo este espaço imenso que o território do povo, era a terra 

tradicional dos povos guaranis. 

Ficou evidente que, eu quero falar assim que não somente essa Comissão da 

Verdade está sendo discutida essa história real, de fato que aconteceu, fato que 
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aconteceu. Nós queremos ser, né? Ter uma reparação por essa perda do seu território, e 

também a sua perda da sua cultura porque houve violência nesse sentido. Não só do 

território, mas a própria cultura e também sobre a organização social que é a cultura 

própria, né? 

Porque a grande nossa luta hoje, né? Pelo povo guarani, desde o Rio Grande do 

Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo para a 

demarcação das nossas terras, né? Isso significa fortalecimento da nossa cultura, nossa 

língua, nosso conhecimento, nossa sabedoria, isso é o que nós queremos, né? 

É tão complicada hoje a demarcação, é uma morosidade imensa até mesmo para 

demarcar uma área de 26 hectares, uma área de 24 hectares que é mínima, é minúscula 

porque o povo que vivia de amplitude vive num espaço pequeno, né? 

Essa demarcação tem que ser feita, tem que tirar uma política pública que tenha 

orçamento para a demarcação das nossas áreas, né? É claro que está garantida na 

Constituição os direitos originários, está previsto isso na lei e não está sendo cumprida 

pelo governo, né? 

E muitas vezes aqueles locatários do poder que são senadores, deputados, muitas 

vezes são pessoas que fala mal do índio. Fala “índio não trabalha, índio é vagabundo”. 

Assim que eles falam, né? Então, não são dignos de representantes brasileiros. 

Eu muitas vezes, aquele locatário no poder que muitas vezes são é, são racismo, 

né? Isso basta! O que nós queremos é nosso direito, que é a nossa luta, hoje a gente luta 

pelas nossas garantias da nossa sobrevivência e garantia das nossas terras. Porque estas 

terras eram dos povos indígenas.  

Esses direitos originais que a gente tem dentro da Constituição, eu espero que 

seja de fato, que saia do papel e muito, muito estado hoje, né? Se a gente olhar estado 

federativo, uma coisa mais emblemática que no caso de Mato Grosso do Sul dizer que 

os índios não existiam aqui, os indígenas são paraguaios, os indígenas são argentinos. 

Mas antes de 1500 existiam Paraguai, existia Argentina? Não existia. Para nós era um 

território só, nós chamávamos de Gurupá. A terra é uma só, não tem divisão geográfica 

dentro da nossa cultura. 
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Quem dividiu esses estados federativos foram os brancos. A gente não vê hoje 

(ininteligível) no solo se você olhar na terra você não vê nenhuma marca deixadas pelo 

grande criador que é Nhanderu que é deus que dividiu, né? 

Então, nós queremos, por exemplo, eu estive na região de Guaíra foi semana 

passada, totalmente negação do próprio Estado. Quando a fundação de Guaíra, da 

cidade de Guaíra em 1554, me parece, quando chegamos, o guarani tinha imensa 

agricultura e fomos expulsos de suas terras e muitos foram massacrados, né? Foram 

exterminados dizendo que o guarani não era daqui a origem daquela região ali, eles são 

tudo paraguaios, são tudo argentinos. 

Esse discurso que a gente ouve hoje do próprio fazendeiro, do próprio governo. 

Basta isso, né? Porque pessoas são eleitas também pelos indígenas e, muitas vezes, traz 

essa negativa para nossos povos indígenas, porque nós queremos... 

Somos diferentes sim. Nós somos seres humanos, nós temos pensamentos, nós 

temos nosso sentimento, somos seres humanos e todos somos, temos direitos, está 

escrito no artigo 5º me parece, dizendo assim “somos iguais perante a lei”. Isso tem que 

ser realmente mesmo, mesmo que somos diferentes nós somos iguais a vocês.  

Nós temos a nossa cultura, nossa forma de organização, mas entendemos o 

mundo como ele é, e nós queremos, né? A garantia das nossas terras. Eu não estou 

lutando por mim, mas estou lutando pelas crianças guaranis que são ao futuro da nação. 

Por exemplo, no estado de São Paulo, novas aldeias demarcadas pequenas terras. 

A gente pode falar do Jaraguá, por exemplo, 1,1 hectares para 600 pessoas, isso é para 

nós, é tapa na cara, né? Nós precisamos desse espaço para que nossos povos continuem 

sendo guarani, continue sendo esta cultura milenar que ele tem, esse conhecimento, 

sabedoria que ele tem, que o nosso Criador quando criou  aterra deixou conhecimento e 

sabedoria para o povo guarani. 

Ele mantendo este conhecimento intacto, muitas vezes se eu estiver com um 

celular, os brancos falam “os índios já perderam a cultura”. Será que eu perdi a cultura? 

Eu tenho o meu conhecimento e sabedoria e o meu espírito, eu sou e serei sempre 

guarani, nunca mudarei mesmo que, porque a gente vive hoje em um mundo totalmente 
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global, vamos dizer assim, diversidade cultural, diversidade de conhecimentos. Essa é a 

importância que nós temos na nossa aldeia. 

Nós educamos as nossas crianças, mas não falamos que os brancos mataram os 

nossos antepassados, os brancos são nossos inimigos, mas não falamos isso na nossa 

educação. E quando vai para a escola as crianças aprendem, né? Respeitar essa escala de 

valores que são mais velhos, são crianças. Esse espaço, esse território, é o mínimo que 

nós queremos. Essa Comissão da Verdade, inclusive nós queremos essa reparação, mas 

sim, as terras. 

Para o povo guarani, dinheiro não tem valor nenhum, a maior riqueza que a 

gente tem a nossa cultura, nossa reza, nossa dança, o nosso canto e queremos que seja 

respeitada, né? Pelo Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo. Para a 

garantia das nossas terras que está previsto em lei, não é? 

Para, não bastasse essa toda barbárie que aconteceu, ainda o Congresso tenta 

criar essa PEC 215, mais um tapa na cara. Não é só um tapa nos indígenas, também na 

cara da sociedade nacional. Será que isso é respeito? Porque somos uma população 

brasileira legítima e autêntica porque nós somos os povos originários. 

E a demarcação de nossas terras não tem fim lucrativo, tem sim interesse nosso 

de fortalecer a nossa cultura. Muitas vezes fazendeiro, eles pegam tem um memorial 

descritivo que muitas vezes são adulterados, eu não sei da onde que ele tira, por fim 

comerciais. Ele não está tendo essas terras na criação dos seus filhos, para criar os seus 

netos, não é nisso que eles estão pensando, né? 

Nós povo guarani, povo indígena não, nós queremos esta garantia para 

sobrevivência, para existência do nosso povo, para existência da nossa etnia, né? Porque 

nós resistimos, imagina só, em 1500, quando chegaram, tinham cinco milhões de 

habitantes e hoje somos apenas 300 e poucos mil, né? Só fazer uma somatória, eu sou 

mau de matemática. (Risos.) 

Quantas, né? Dizendo quantas matanças aconteceram nesse período colonial, 

período república do Brasil. Ficou evidente pelo relato, pela história que foi-nos hoje 

lida, contada para esta Comissão da Verdade, nós também temos essa história contada 

pelos mais velhos que eles obtiveram essa história dos (ininteligível), né? Elas são 
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verdadeiras. Como aconteceu, meu pai nasceu em 1940, quando criaram o SPI eles eram 

prosseguidos. Saiu de Palmeirinha a pé e ia para Rio das Cobras, quando chegava lá 

dizia que o fulano e o ciclano estão lá. 

Eles iam atrás ele voltava a pé para o Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, 

aldeia Guarita. Chegava dois, três dias, o pessoal chegava, ele fugia de lá e ia para o 

Chapecó a pé porque diziam que ele era rebelde, quer matar. 

Acontecia essa história contada pelos meus pais, né? Perseguido pela própria 

SPI que é Serviço de Proteção aos Índios. Que proteção é essa, né? Toda essa história, 

fatos reais acontecidos, a gente vive hoje num cenário, né? Totalmente a mesma cara, 

talvez mudou apenas o penteado, né? Vamos falar assim porque continuam sendo 

violados os direitos fundamentais dos indígenas. 

Quando estivemos no ano passado, esse ano no começo com o ministro da 

justiça ele dizia “eu não vou assinar nenhuma terra indígena. Nenhuma demarcação de 

terra indígena sairá da minha mão”. Falou claramente isso, que justiça, né? E para 

nosso, grande preocupação hoje, o futuro das nossas, nosso povo guarani. Essa luta, 

hoje somos seis estados organizados, né? Para que? Para a nossa garantia, sobreviver, 

sobrevivência e sobreviver. Essa é a nossa luta. 

Mais uma vez, só para finalizar, que eu quero sim, que seja de fato essa 

Comissão da Verdade fizesse uma, né? Um documento concludente, consistente para 

que houvesse de fato essa reparação porque muitas terras, os indígenas hoje se a gente 

pegar todo o território nacional era dos índios, né? Nós não queremos o Brasil de volta, 

mas nós queremos espaço suficiente para que possamos viver dignamente. Só isso que 

nós queremos. Obrigado. (Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado Timóteo. Como 

estão os seus irmãos aqui em Parelheiros? Você morava em Parelheiros, não morava? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Morava. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está morando lá? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Morava em Parelheiros. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quando a gente estava junto 

lá, quando construiu aquela escola, né? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Hahã. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Há. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Eu estava lá, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT–Quantos anos você estava? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Eu morei ali, Barragem, 30 anos. Atualmente estou 

morando no município de Eldorado, Vale do Ribeira. Aldeia Taquari. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O seu pai nasceu em 1940, 

você falou? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – É. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E quando teve o Serviço de 

Proteção ao Índio ele ficava fugindo de canto para canto? 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Exato. Aconteceu isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado Timóteo. Vamos 

lá? 

 

O SR. LUIZ CANÊ MINGUÊ – (Pronunciamento em língua indígena). 

Boa tarde pessoal. Eu sou o Luiz, na verdade este é o meu apelido em português 

é Luiz Dias Fernandes, mas o nome no idioma tradicional é “canê minguê”, que 

significa “aquele que tem os olhos da onça”.  

Eu escolhi iniciar a minha fala com o meu idioma. Eu quero que fique bem 

claro, que fique documentado aqui que eu sou o último falante do idioma guaianá. Eu 

perdi o ano passado a minha avó de 94 anos que é a (ininteligível), que significa “o pé 

do papagaio”. 

Eu perdi a minha interlocutora, a única pessoa com quem eu poderia conversar. 

Então, vocês podem imaginar o quanto eu me sinto violentado do ponto de vista cultural 

de não ter ninguém para conversar. 

Então, eu me sinto feliz de estar aqui hoje, pelo convite. Estar com meus 

parentes guaranis e a minha parente fulni-ô, Ava, grande amiga também. E, quando o 

Danilo me fez o convite eu fiquei pensando no que eu podia contribuir para a Comissão 

da Verdade dos Povos Indígenas. 

Eu sou historiador, eu sou arqueólogo, atualmente eu trabalho na Secretaria 

Municipal de Educação de São Paulo, eu trabalho num setor chamado Memorial da 

Educação. que trabalha com a História da Educação, o museu. 
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Eu vou pedir licença para vocês para misturar um relato intelectual da minha 

formação como historiador arqueólogo com os relatos pessoais também relacionado à 

cultura guaianá. 

Uma coisa, eu me lembro que o Prezia falou no parente krenak, eu também me 

senti assim porque a violência que foi feita contra o povo guaianá foi tão grande, que até 

o ano passado nós achamos que nós éramos apenas quatro. Depois o meu amigo ali, 

Danilo Morcelli que conseguiu nos aliviar um pouco porque ele encontrou mais, 

quanto? Uns 70 mais ou menos, Danilo? 

 

O SR. DANILO MORCELLI - Temos por volta de 80 pessoas, só que muitas 

já bastante aculturadas. 

 

O SR. LUIZ CANÊ MINGUÊ – Então, hoje eu tenho o orgulho de dizer que 

nós não somos mais quatro, nós somos 84 indígenas guaianás. Mas você falava de se 

achar o último, um amigo que é cacique pataxó, ele falava assim “você está proibido de 

morrer, porque você é o último falante do seu idioma”. E eu acredito que eu hoje, vendo 

a situação dos outros parentes, eu acho que também sou o único que conhece a cultura 

por completo. 

Hoje praticamente nós já não realizamos tantos rituais porque a nossa população 

já não é grande o suficiente para isso, e sem a minha avó pior ainda, né? Depois que ela 

faleceu eu passei a ser o porta-voz dos últimos sobreviventes. Talvez, eu não sei ainda 

dos outros 70, dos outros 80. Nós vamos ainda nos encontrar hoje, esse ano talvez ou no 

ano que vem, nós vamos nos encontrar novamente, pela primeira vez.  

Então, isso também eu vou colocar esse cargo à disposição deles, a gente chama 

de “kenk”. “Kenk” significa chefe ou cacique como vocês preferirem. 

Bom, em 2002 eu fiz parte de um núcleo de pesquisa chamado Núcleo de 

Pesquisa, Difusão e Ensino de História na Universidade Camilo Castelo Branco e eu 

tive a oportunidade nessa época de trabalhar com então os recém-abertos documentos 

do DOPS de São Paulo, Departamento de Ordem Pública Social de São Paulo, e durante 
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dois anos, com a orientação de uma professora que era a diretora então deste Núcleo, 

nós pesquisamos, nós tivemos contato direto com estes documentos. 

E eu me surpreendi quando eu encontrei no meio da relação dos documentos três 

pastas relacionadas aos povos indígenas. Uma intitulada Cimi, Conselho Indigenista 

Missionário, a outra Funai e uma outra genérica intitulada como Índios. Até, se alguém 

tiver a curiosidade está lá no acervo, no Arquivo do Estado de São Paulo, é aberto ao 

público e você não precisa ser pesquisador nem nada.  

Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode ir lá e ter contato com estes 

documentos. É uma pasta intitulada OP 0894, essa é a identificação da pasta. 

E durante dois anos, eu trabalhei com esta pasta. Infelizmente, eu gostaria de ter 

trabalhado com as outras também, mas como a pesquisa em História é uma coisa muito 

lenta e denota uma série de outros conhecimentos e tal, então foi proposto por esta 

pesquisadora, ela propôs que todos nós, cada um com o seu tema.  

Alguns amigos escolheram falar sobre grupos religiosos, perseguidos pelo 

período militar, enfim, que nós publicássemos um artigo falando sobre a pasta que nós 

estávamos trabalhando. Eu publiquei um artigo que hoje, depois eu me comprometo a 

ceder esse material para a Comissão. Eu vou revisá-lo e através do Danilo eu vou enviar 

este material que é a formação do imaginário indígena através do acervo do DOPS São 

Paulo. 

E no final das contas eu sempre gosto de dizer que esse meu, todos os trabalhos 

que eu fiz relacionados tanto á História e Arqueologia foram uma busca pessoal, então, 

para responder questões que muitas vezes a minha avó não sabia mais falar. Então, eu 

tive a oportunidade inclusive estava falando com o Prezia de escavar, trabalhar, eu 

trabalhei na escavação durante o restauro da igreja de São Miguel Paulista que é o sítio 

histórico mais importante da cidade de São Paulo. E os guaianás viveram lá, então eu vi 

cerâmica nossas, eu tive a oportunidade de, tem até uma passagem muito interessante, 

eu estava escavando e aí eu achei o meu alargador no fundo de uma trincheira que eu 

estava trabalhando. 

Aí, quando eu fui colocar o alargador na orelha, eu fui por o brinco na orelha o 

brinco estava na minha orelha. Aí que eu fui entender que eu tinha encontrado um 
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brinco muito parecido com o nosso tradicional, só que ele era feito de pedra, não era 

feito de madeira como a gente faz agora. 

Então, para mim isso foi extremamente importante. Eu encontrei dentro destas 

pastas coisas que remeteram à nossa própria história, a história guaianá. Então, eu 

levantei dentre os temas assim, que eu acho mais impactantes dentro desta pasta, além 

de encontrar documentos carimbados ultrassecretos, inclusive dos parentes guaranis. 

Tem muitos documentos lá, até convido vocês para irem ver esses documentos. 

Agentes DOPS eles acompanhavam as reuniões de líderes indígenas no estado 

de São Paulo. Então, tem vários documentos lá relatando “ah! Os líderes indígenas estão 

pedindo tratores, cabras, gados, ferramentas”, têm vários, eles acompanhavam, havia 

um interesse em saber o que os indígenas do estado de São Paulo estavam querendo do 

ponto de vista político ou de organização, enfim. 

Mas eu encontrei alguns artigos falando sobre uma coisa que ficou intitulada 

como Critérios de Indianidade. Eu encontrei, inclusive, um recorte de jornal do dia 6 de 

outubro de 1981, em que duas antropólogas, né, Eunice Durham e Lux Vidal, elas 

denunciam a utilização desses critérios de indianidade pela Funai e pelo governo 

brasileiro para dizer quem é indígena ou não. 

Então, quando o nosso amigo Marcelo, desculpe, eu esqueci agora, é Marcelo, 

né? Quando você diz das certidões negativas que negavam a existência de povos 

indígenas em áreas florestais, eu vou dizer para você que o governo brasileiro também 

negou a existência de povos indígenas na cidade também através destes critérios de 

indianidade. 

Esses critérios de indianidade é que jogaram muitos povos indígenas na 

clandestinidade, o que são hoje chamados povos ressurgidos, né? Graças a deus são 

ressurgidos que nem nós, nós, guaianás, somos considerados extintos, nós não 

existimos. Não existimos porque nós somos mestiços, nós não existimos porque a nossa 

população tem menos de 10 pessoas, agora não mais. Mas, enfim... 

Então, eu não consegui encontrar o documento propriamente dito, mas a menção 

de que este documento existisse como se fosse uma espécie de uma cartilha, e que os 

funcionários da Funai eles utilizavam para dizer se aquela população é indígena ou não. 
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Então, muitos povos do nordeste que hoje não conseguiram ainda a sua, o seu 

reconhecimento. Por exemplo, no Ceará tem os anacés, tapebas e tabajaras e o governo 

do Ceará diz que não existem indígenas lá. Não existem indígenas neste estado.  

E o processo de reconhecimento demora mais de 20 anos, é a média, né? É a 

média é até 20 anos. Tem povos indígenas que pediram há muito tempo e ainda não 

conseguiram. 

Então, nós também entramos nesse... O primeiro relatório que nega, que diz que 

nós não éramos mais indígenas também está no Arquivo do Estado de São Paulo, depois 

eu passo as referências, é de um antigo órgão que precedeu, que existiu antes do SPI que 

é a Secretaria Geral dos Índios. Já ouviu falar Prezia? Tem os documentos lá. 

Então, nós encontramos um documento lá no Arquivo do Estado de São Paulo 

de 1886, falando sobre o inspetor que foi visitar a nossa ainda aldeia na região ali de 

São Miguel e ele diz o seguinte “não, eles não são mais indígenas, eles estão, eles são 

iguais à sociedade nacional, eles são como a maioria das pessoas que vivem no 

interior”.  

E isso foi sendo negado, e os mais velhos não tiveram tempo de contar isso pra 

gente, mas o que eu sei é que na década de 1970 alguma coisa aconteceu, porque até o 

final de 1960 nós tínhamos, já que nós não éramos mais indígenas, nós, por causa da lei 

de terra lá do século XIX, 1800 e...? Cinquenta? Uma grande parte do pessoal da aldeia 

conseguiu manter as terras por conta desta lei. Então, não mais como indígena, mas com 

a posse da terra. 

Eu fiquei com estes documentos, eu tenho em casa estes documentos, alguns do 

século XIX. Eu estava fazendo as contas com o meu pai estes dias, só em uma parte lá 

do nosso grupo, 270 mil hectares. Então, só para vocês terem uma ideia, nós éramos 

donos ali de São Miguel, Itaquaquecetuba, Ribeirão Pires, Suzano, tá? E até São 

Vicente, uma parte das nossas terras e isso documentado.  

Não era, nós temos o documento da terra, e na década de 1970 por algum 

motivo, essas terras são totalmente tomadas e aí entra um processo na Justiça que 

demorou mais um bom tempo aí, e quando eu tinha acho que uns 12 anos, acho em 

1992, o governo de São Paulo pagou para a minha vó uma indenização de o que seria, 
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vai, na época foi uns 25 mil reais. Sei lá, hoje seria uns 50 mil? Vamos dizer assim, por 

tudo o que nós sofremos. 

Pela perda cultural, pela perda das terras. Então, nós consideramos, eu considero 

que essa ideia da existência de um critério de indianidade foi uma coisa tão forte e tão 

poderosa que realmente funcionou. Funcionou tanto que hoje nós não existimos. Tanto 

é que a minha tese de conclusão de curso de História foi “Guaianás, povo esquecido”. 

Eu resolvi escrever sobre nós, sobre os meus antepassados, Então, foi uma coisa 

muito forte e eu acredito que norteia ainda a política indigenista hoje. Eu acho que isso 

tem uma influência tão forte não só na política como na ideia de que as pessoas têm 

sobre o indígena, né?  

Essa é uma coisa que eu discuto muito ai às vezes com os parentes e tal, o com o 

pessoal, o que é ser indígena hoje? O que é ser indígena? O que é então? As pessoas 

ainda têm uma visão muito romantizada, infelizmente ainda existe uma grande 

resistência em relação aos povos que tem mistura, não é? Que são muitos, diga-se de 

passagem. 

Você vai lá na Bahia os pataxós, lá você vai encontrar pessoas que tem 

geneticamente, você olha a pessoa negra ou branca, umas até mais brancos do que eu, 

mas que ainda mantém a cultura, né? Tem que sempre deixar bem claro que etnia é uma 

divisão cultural e não uma divisão genética. Então, dois povos geneticamente 

aparentados eles podem ser etnicamente diferentes. 

Então, eu conversava com minha companheira quando a gente estava vindo pra 

cá, aí ela, sobre esta questão de ser mestiço, né? É muito fácil alguém chegar aqui e me 

julgar, falar “ah! Mas agora você tem o olho azul e você fala que é guaianá?” Mas 

ninguém perguntou para os meus antepassados se eles queriam se misturar. E quando as 

mulheres da minha família, porque as mulheres da minha família foram separadas dos 

homens na década de 1930, porque os homens, a maioria deles morreram durante a 

revolução de 1932. Eles participaram da revolução de 1932, e as mulheres que ficaram 

viúvas casaram com homens brancos, porque não tinha mais ninguém para casar que 

fosse da mesma etnia. 
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Pergunte pra elas se um dia nós pudéssemos ter, como elas se sentiam e como eu 

me sinto hoje. Então, é como se alguém chegasse aqui e falasse pra vocês “vocês não 

são mais brasileiros. Você é norte-americano”. “Não, mas eu falo português.” “Não, 

mas você não é”. É um estupro cultural alguém virar pra você e falar você não é o que 

você pensa que você é, entendeu? 

Eu sou guaianá, eu entendo as minhas misturas, eu respeito, mas eu convivi 

muito com a minha avó e isso para mim foi muito forte essa questão da identidade, né? 

Então, isso foi uma coisa muito interessante que eu encontrei lá e que eu vejo o reflexo 

até hoje. Se a gente parar pra pensar a carteirinha da Funai, os parentes guaranis podem 

até, eu não tenho, mas tenho outros parentes que tem. 

É um reflexo disso. Então, a Funai, agora está até paralisado. Liberou novamente 

Ava? Não se libera mais a carteirinha. A carteirinha da Funai é uma carteirinha que diz 

que você é índio. 

Então assim, de umas gerações pra cá eles já não liberavam mais, ou seja, estão 

dizendo “não é mais índio. Índios são os seus pais, seus avós, vocês agora não são. 

Vocês são descendentes”, né? Outra coisa interessante que eu encontrei lá e que eu 

gostaria de chamar a atenção. 

Eu quero deixar bem claro que esse artigo é só uma semente, entendam. Não é 

nada conclusivo e nem nada que tenha sido escarafunchado a fundo. Eu só mexi no 

verniz do que estava naquelas pastas ali e fiquei pensando no que outros documentos de 

outros DOPS de outros estados, né? O que tem lá? O que pode falar sobre os povos 

indígenas nesses documentos, né? 

Mas achei uns documentos interessantes, por exemplo, eu achei um documento 

que fala sobre a internação de uma índia caiabi, que eu suprimi o nome. Aliás, eu até 

vou deixar bem claro no meu artigo os nomes foram todos suprimidos, inclusive do 

médico, dos militares porque na época que eu fiz esta pesquisa o Arquivo do Estado de 

São Paulo nos obrigou a assinar um termo de responsabilidade que se alguém ficasse 

ofendido com a nossa pesquisa poderia nos processar não como pesquisador, não 

processar a instituição, poderia, né? Processar pessoalmente assim. Então, isso me 

assustou muito, Então, eu suprimi os nomes. Mas está tudo lá, é só procurar nas pastas 

lá que está tudo lá, não é? 
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Então eu encontrei um documento do dia 15 de julho de 1981, que fala sobre 

uma índia caiabi do Xingu que ela estava grávida de trigêmeos e ela foi levada da aldeia 

para um hospital lá em Brasília e ela teve as suas trompas ligadas após o nascimento dos 

trigêmeos. E o mais interessante ainda é que eu encontrei depois um outro documento 

só que este do dia 13 de julho de 1982, ou seja, praticamente um ano depois dizendo o 

seguinte. Se vocês permitirem eu vou até ler aqui pra vocês, né? Olha lá. 

“Uma índia caiabi do Xingu teve as suas trompas ligadas após dar á luz a 

trigêmeas no Hospital de Base de Brasília. A Funai diz não ter autorizado a operação, já 

o médico responsável pelo hospital disse desconhecer os motivos da operação”. 

Desconhecer os motivos da operação para então citar os casos e que são realizados estes 

procedimentos como quando há ruptura do útero”, enfim, né? “Ao final do seu 

depoimento o médico diz apenas não poder revelar os motivos que condicionaram a 

operação porque do contrário estaria ferindo o Código de Ética dos Médicos”.  

Um dado importante que eu chamo a atenção de vocês é o prazo da internação. 

O primeiro documento, o artigo é de 1981 e trata da internação. O outro é 13 de julho de 

1982. Ou seja, um ano depois essa índia ainda estava internada, impedida de retornar à 

sua aldeia, né? 

Isso levanta uma questão muito séria que nos próprios documentos que nós 

encontramos lá, tem muitos recortes de jornais que levam a gente a pensar que era uma 

coisa meio frenética. Eles deveriam ter um funcionário que ficava o dia inteiro 

recortando jornais para ficar distribuindo nas pastas de vários temas. 

Nós encontramos documentos, encontramos inclusive recortes de jornais falando 

justamente sobre esta questão de que alguns antropólogos estavam denunciando a 

esterilização de mulheres indígenas, né? 

A região do Xingu, se eu não me engano também na região dos Canelas, dos 

Caraús, dos povos Timbira, né? Aquela região. Então, como eu disse não é nada 

conclusivo, mas se agente parar para pensar, né? É como foi dito aqui, a pontinha de um 

iceberg, né? Uma índia que tinha trigêmeos e que a saúde, não oferecia nenhum risco 

pra saúde dela e ela teve as trompas ligadas e ficou um ano internada em um hospital 

sem poder retornar pra comunidade, como se fosse um animal sendo estudado, ou 

alguma coisa do tipo, né? 
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Eu acho que esta Comissão aqui tem uma grande importância nesse sentido de 

revelar esses graves. Então, no caso eu estou chamando a atenção aqui, como vocês 

falaram muito bem, o Prezia falou aí sobre os povos aldeados que nós fazemos esta 

divisão, os povos da aldeia e os povos do asfalto. 

Nós estamos na cidade, mas muitos outros parentes de outras etnias nessa época 

deveriam já estar na cidade também, e eles sofreram tanto quanto. Eu acho que esses 

grupos que estavam na cidade como é o nosso caso são mais difíceis de serem 

documentados porque nós fomos colocados dentro de uma massa muito maior do que 

isso, né? 

Então, nós, eu quero deixar, isso é uma coisa que eu deixo bem claro, eu 

agradeço, o Prezia foi tem uma pesquisa muito grande aí sobre os guaianá, para nós é 

extremamente importante, o Danilo também. Ele sabe muito bem, justamente está 

fazendo um trabalho comigo, justamente sobre este tema. 

Nós apesar de termos sido desestruturados no ponto de vista cultural, etc. nós 

estamos no mesmo lugar. No mesmo lugar em que viviam os nossos antepassados. Nós 

todos vivemos na Zona Leste. E o que mais me assustou ainda quando ele falou sobre os 

parentes, porque esses parentes que ele encontrou, eles são meus parentes porque eles 

são descendentes de uma irmã da minha bisavó que é a Bina, a índia Bina. 

Todos nós moramos na mesma região. Então, nós passaríamos a vida inteira 

vivendo próximos sem saber que existe, porque quando ele me disse que tinha 

encontrado os outros guaianás, eu imaginei que ele tivesse encontrado em outra cidade, 

em outro estado. Quando ele me disse que eles moram em um bairro bem próximo ao 

meu, eu moro na região ali de Itaquera, próximo ao Aricanduva, ele disse que o resto da 

família mora ali na região do Ermelino Matarazzo. 

É muito próximo. Como pode? Eu fico pensando que tipo de violência os mais 

velhos devem ter sofrido para eles perderem o contato com os parentes que viviam tão 

próximos deles, entendeu? Eu não consigo imaginar o que foi, até um dos indícios no 

meu idioma a palavra, os (ininteligível) chamam de “uruá”, né? Nós chamamos os 

brancos de “fog iamã”, “fog iamã”. “Fog iamã”, branco, mas se você traduzir ao pé da 

letra “fog iamã” significa cachorro maldito. Alguma coisa parecida. 
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Então, sempre que minha avó falava essa palavra eu questionava ela assim, do 

porque nós chamarmos os brancos assim. Ela sempre dizia “era assim que os 

antepassados chamavam”. Então, eu fico pensando, né? O ódio, o ódio que eles tinham 

era por conta de tanta violência que eles sofreram. E hoje chegou a este patamar, nós 

somos, eu tenho que admitir que nós somos uma cultura agonizante. 

Eu tenho feito alguns trabalhos aí relacionados á nossa língua, eu tenho alguma 

coisa escrita, eu deixei algum material escrito aí do que eu sei para que no futuro isso 

possa ser utilizado, mas eu acho que é muito complicado assim, esse nosso retrocesso, 

essa volta, nos tronarmos os guaianás novamente, né? 

Eu ainda conservei essa cultura junto com a minha avó, mas os outros parentes 

não. Então, eu acho que isso um processo lento, um processo demorado e 

principalmente um processo doloroso, né? 

Eu sofri muito isso na pele, você não ter os traços indígenas mais e você se dizer 

indígena para as pessoas te chamarem de maluco, ou as pessoas te questionarem e 

estarem sempre perguntando pra você se você é isso ou aquilo mesmo, ou falar “deixa 

esse cara aí, ele só fala besteira”, uma coisa assim, como se você estivesse usando um 

personagem. 

Então, eu vou entender se boa parte desses 80 guaianás que ainda vivem como 

eu, se eles vão resolver não assumir isso publicamente, né? Somos um povo destruído, 

nós tínhamos quatro clãs, clã da onça, do papagaio, do gavião e do tamanduá e hoje só 

existe o clã da onça, eu faço parte do clã da onça. 

Até hoje nós estamos fazendo isso do ponto de vista errado porque o clã só era 

transmitido do pai para um filho. Então, por exemplo, a filha era teoricamente ela 

pertenceria ao clã da mãe, não ao meu clã, mas hoje a gente coloca todo mundo no 

mesmo clã. A minha filha, eu tenho uma filha de 6 anos, ela chama-se Mecaniê, que 

significa olhos pretos como jabuticaba, porque ela tem o olho preto, e a minha avó deu 

este nome pra ela antes de falecer. 

Então, hoje nós tivemos até que mudar certos padrões culturais até pra, pelo 

menos na lembrança nós mantemos aí as questões culturais vivas, né? Então, como o 
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Danilo sempre fala, guaianá vive, guaianá ainda vive. Enquanto eu estiver vivo, os 

guaianás vão existir. 

Mas é importante a gente estar aqui porque nós somos um povo esquecido. Nós 

somos um povo originário em São Paulo. Nós, toda a história de São Paulo nós somos 

citados, mas nunca aprofundadamente, né? As pessoas nem sabem direito o que nós 

somos, nem sabem que nós existimos, né? Inclusive dentro do meio acadêmico, as 

pessoas se surpreendem quando eu apareço falando sobre estas questões, ainda mais a 

questão do idioma. 

Eu acho que o idioma foi um acidente. Eu não consigo imaginar como o idioma 

sobreviveu até chegar a mim. Isso eu fico pensando como que ele sobreviveu, não é? E 

ele pulou umas fases, não é? Por exemplo, meu pai ele não fala o idioma e eu falo. 

Então, como sobreviveu isso, não é? Minha filha fala um pouquinho, mas ela é 

muito novinha ainda e às vezes, é inconscientemente, eu quero poupar ela de passar por 

certos constrangimentos que eu passei, né? Mas eu tenho muito orgulho que ela saiba 

pelo menos as coisas básicas assim, eu peço pra ela, quando eu vou dar uma bronca nela 

eu dou bronca no nosso idioma pras pessoas não verem, não saberem o que eu estou 

falando. 

Mas é uma forma de resistência também, né? Então, eu acho que a contribuição 

guaianá, eu acho a minha contribuição pequena, mas eu acho que vale a pena também 

que venha a conhecimento dessa Comissão de que existem esses documentos aí e eu 

acho também, depois eu até me proponho a ir atrás desses documentos e ver o que pode 

contribuir depois para a Comissão, a gente pode mexer com estes documentos aí. 

É uma semente só que eu estou plantando em relação a isso. Estou só chamando 

a atenção de que existem esses documentos que nunca foram pesquisados, na verdade 

acho que só nós que fizemos esse trabalho. As outras pastas relacionadas aos artistas 

que foram torturados foram escarafunchadas, mas as dos povos indígenas não foram. Eu 

acho que é isso, eu acho. Eu agradeço. (Aplausos.) 

 

A vocês terem paciência de ouvir um pouquinho da nossa história aí. A história 

guaianá. (Aplausos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Danilo Morcelli. 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Eu vou fazer só uma pequena amarração de 

tudo que a gente teve aqui hoje, tudo o que a gente ouviu.  

Eu gostaria de agradecer já desde já a presença do Luiz, do Prezia, do Marcelo 

Zelic, do Timóteo. Gostaria de agradecer imensamente de coração a presença de todos 

vocês que estão assistindo, que vieram de longe, que tem uma série de demandas, de 

questões pessoais. 

Nós pretendemos, é uma vontade nossa aqui dos pesquisadores da Comissão que 

essa proposta de audiência ela reverbere e se perpetue como uma Comissão da Verdade 

Indígena que atinja não só ao estado de São Paulo, mas como a questão território 

brasileiro e que receba contribuição de inúmeros povos que já, ao longo da América 

Latina, que já tiveram a iniciativa de registrar as suas memórias de resistência.  

Inclusive a..., já aconteceram Comissões da Verdade exclusivamente indígena, o 

Canadá é um exemplo disso. É interessante pontuar aqui que as violações aos direitos 

dos indígenas são violações que ocorrem historicamente, não é uma coisa atual. A gente 

bem sabe fazendo um breve exercício de memória. 

Eu estou me baseando num texto coletivo aqui que depois eu posso 

disponibilizar pra vocês. Fazendo um breve exercício de memória, em 12 de outubro de 

1492, são 522 anos, deu-se início a colonização do novo mundo. Nós estamos a 522 

anos de um processo histórico que culminou com boa parte das populações indígenas 

das Américas. Não só do Brasil, como das Américas. 

Eu até deixo a indicação aqui pra vocês se vocês quiserem ler, já aconteceram 

inúmeras denúncias, registros, enfim. A questão não é nova, ela te ocorrido, esses 

registros têm ocorridos ao longo da nossa história, principalmente em tempo recente. 

Essa colonização ela aconteceu através do conflito direto com os nossos povos 

nativos, estupro das mulheres indígenas, disseminação de diversas doenças, 

escravização, roubo de território, eliminação da diversidade linguística e cultural dos 
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povos. Tudo isso vastamente documentado, vocês encontram documentos em inúmeras 

biografias, arquivos. 

Pra gente citar, trazer um pouquinho para o estado de São Paulo, em 1554 com a 

fundação da cidade de São Paulo, até citando a questão dos aldeamentos que foi falado 

pelo Prezia, pelo Luiz.  

O processo de aldeamento que ocorreu aqui na cidade e no estado ele foi um 

processo de conquista bastante exitoso porque ele transformou o território que era 

anteriormente indígena em aldeamentos, vilas e povoados. É uma coisa bastante 

estranha porque o colonizador se apropriava do território indígena como aconteceu aqui 

na cidade de São Paulo e devolvia parcelas desse território para os próprios indígenas. 

É um processo bastante semelhante ao que ocorre atualmente. E esses 

aldeamentos, obviamente que são uma questão da história colonial, eles em 

contraposição às aldeias, eram ajuntamentos formados pelos colonizadores, muitas 

vezes administrados pelos religiosos eles funcionavam como depósitos de mão-de-obra 

subserviente próximos aos colonos. 

Os índios estavam livres, porém estavam a serviço da Igreja e dos colonos. Eles, 

os índios, eram catequisados, prestavam os mais variados serviços e aprendiam e 

exercitavam uma língua comum que era o tupi. 

Os aldeamentos com o passar do tempo eles se transformaram em diversos 

povoados, a gente pode destacar aqui na nossa região mais próxima do Litoral os 

aldeamentos de São Miguel conforme o Luiz falou pra gente, Nossa Senhora dos 

Pinheiros, Nossa Senhora da Conceição, Itaquaquecetuba e Barueri. 

Esse aldeamento, ou seja, nós estamos e território em que há alguns séculos 

pertenceu exclusivamente aos indígenas. E esse sistema de aldeamento foi extinto com 

o regime imperial e todo o território, todo o patrimônio dos índios que ali viviam foi 

incorporado ao patrimônio nacional. Ou seja, boa parte das terras devolutas que nós 

temos hoje eram os aldeamentos extintos com a justificativa de que houve a 

miscigenação e de que o índio já não existia mais. 

É bem interessante que essa é uma justificativa para o aldeamento de São 

Miguel, onde a gente encontra os parentes do Luiz lá. Que boa parte dessas pessoas 
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estão lá até hoje e receberam estes territórios por vias legais. É um tema bastante, que 

merece ser bastante explorado não só de interesse da história, mas como ele pode servir 

de exemplo para vários agrupamentos, que vários agrupamentos indígenas estão 

passando hoje. 

Esse processo de esbulho da terra, de eliminação da diversidade cultural e a 

transformação desses territórios nativos em regiões de colonização consolidada. Ainda 

hoje é utilizado o termo colonização assustem-se vocês, inclusive no jargão popular, que 

as terras indígenas devem ser utilizadas para colonização. 

É uma coisa bastante interessante. E também a gente preparou um texto aqui, eu 

acho que a colonização no interior paulista onde foi construída a ideia de vazio 

demográfico onde que era anteriormente indígena venha a transformá-lo numa política 

legitimada pelo Estado.  

Ou seja, essas violações por mais que algumas não ocorram pelo próprio poder 

do Estado, elas são todas legitimadas pelo Estado. Elas são, esse processo são todos 

legitimados e essas terras são ocupadas com, sob essa ótica desenvolvimentista, 

inclusive em alguns textos antigos é citada uma coisa bem interessante que o índio é 

visto como empecilho à ocupação e à colonização. 

A atuação do Serviço de Proteção ao Índio que foi bastante citada aqui, que foi 

fundada em 1910, e a criação desses postos indígenas criados para a pacificação e 

civilização e transformar o índio em um trabalhador. Ou seja, o Serviço de Proteção ao 

Índio recebeu a alcunha de transformar, ele recebeu por decreto, ele tinha a função de 

tornar o índio um trabalhador. É uma coisa bastante estranha. 

Inclusive a criação da Funai em 1967, e a sua interlocução com os militares. 

Ambos esses órgãos eles tinham uma função bastante paradoxal que era de proteger os 

índios, porém os transferiram de suas terras.  

Eu vou fazer uma, eu vou citar o texto de um livro que é o que o Edilson 

Martins, um jornalista, esse livro aqui: “Nossos Índios, Nossos Mortos”, Edilson 

Martins. Para quem está interessado na temática é uma boa iniciação ao tema que trata 

de uma série de violações ocorridas em território brasileiro. 
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Ele cita uma coisa bastante interessante que ele aprendeu junto aos índios no 

Xingu, que viver numa cidade é competir, viver numa aldeia é sentir, é perceber, trocar, 

ser. Eu acho que isso é fundamental, só reforça o que o Timóteo disse que aterra é uma 

questão fundamental da própria existência do próprio índio. A gente vê isso, vê bastante 

esta questão nesse esbulho do aldeamento pelo qual a família do Luiz é originária. 

O Golpe Militar, em 1964, sob o lema Terra Sem Homens para Homens Sem 

Terras criava a falsa ideia de que o oeste brasileiro era um vazio demográfico que 

precisava ser ocupado, incentivando projetos desenvolvimentistas com a abertura de 

estradas e incentivos econômicos às empresas. 

Sem a terra o índio era jogado em uma luta desigual. Cito também Apoena 

Meireles, em pequeno relato que diversas vezes o índio foi jogado contra as 

comunidades selecionais e contra o próprio índio. 

Aqui, deixa eu só citar, “o que realmente defendemos é uma política honesta e 

humana para um e outro. É a imediata definição de uma política agrária que não acabe 

por jogar oprimidos contra oprimidos enquanto grandes grupos ficam de fora assistindo 

indiferentes”.  

Isso a gente tem visto rotineiramente ao longo de todo o território brasileiro. Não 

raro ouvimos que índio está sendo levado para a sua morte social, uma vez que implica 

na morte de elementos fundamentais de sua identidade e a substituição por outros. 

Citando o Claudio Villas Boas, tudo isso para saciar a fome da serpente civilizatória. 

Mas reivindicamos aqui que sejam, que o Estado tenha um novo marco político 

com estes povos indígenas fundamentados, sobretudo, no direito à diversidade e no 

cumprimento, proteção e promoção dos direitos constitucionais dos povos indígenas, 

cuja grande ameaça hoje cai sobre os direitos territoriais e dos direitos assegurados 

inclusive no Direito Internacional. 

É um breve relato, um breve esboço. Eu agradeço aos que contribuíram para este 

breve esboço, aos pesquisadores da Comissão, o Rafael Marinho, a Amanda Brandão, o 

Pádua, e queria deixar aqui marcado que nós, reafirmar que dia três de novembro tem 

esta audiência que se propõe numa continuidade dessa.  
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E gostaria de sugerir agora que nós abramos o microfone para que tenhamos 

algumas intervenções. Eu acho que tem bastante gente que tem, que gostaria de falar e 

que tem um depoimento pra contribuir. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nós vamos estabelecer um 

limite, né?  

 

O SR. DANILO MORCELLI – Uma coisa bem rápida. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– São cinco e meia, vamos 

terminar às seis, está bom? Vamos combinar? 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Gostaria que fosse bem rápido, que 

infelizmente nós temos um limite de tempo. Inclusive porque diversas pessoas aqui 

vieram de muito longe. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Até precisa ver com o 

Timóteo que horas que eles vão retornar, né? Mas vamos lá, vamos lá. Vamos abrir as 

inscrições. Alguém quer falar? Pádua, leva lá pra ela. 

 

A SRA. MARIA LUCIANA - Boa tarde a todos. Eu sou Maria Luciana, sou 

natural de Manaus. A minha família toda é do interior do Alto Amazonas, do Xingu. 

Então, o que houve no meu entender, o Brasil foi palco de um dos piores crimes contra 

a humanidade e continua sendo, né?  

Que é o extermínio dos nativos, o extermínio dos nativos, a escravidão e 

infelizmente nós temos aí essa imprensa nojenta que prega, faz uma verdadeira lavagem 

cerebral na população, entendeu? E a população aceita. E a população aceita o que é 
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todo dia falado nas revistas, na televisão, né? Quando os donos da imprensa para 

divulgar que eles nunca foram vítimas, entendeu? 

Eu acho que está na hora de acabar no Brasil essa república de (ininteligível) que 

impera aqui. Está na hora do brasileiro começar a lutar por um Brasil, acordar, despertar 

para os brasileiros e não permitir aí o que se vive hoje. 

Temos os guetos aí urbanizados, policiados e as pessoas nas ruas abandonadas. 

As prisões lotadas de quem pode pagar um advogado. Tá na hora de começar um Brasil 

e um Brasil para os brasileiros, entendeu? É isso o que eu tenho para falar. (Aplausos.)  

 

O SR. DANILO MORCELLI – Mais alguém teria algum comentário, gostaria 

de perguntar alguma coisa? Só queria deixar registrado aqui que apesar do meu 

sobrenome italiano e da minha cor não muito parda, eu sou descendente de povos 

indígenas que sofreram genocídio no norte do país. 

É uma história que eu ainda tenho que buscar. Só que queria deixar isso 

registrado aqui. Genocídio continuado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Oh! Danilo, pelo amor de 

Deus! Danilo. 

 

A SRA. - (ininteligível) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pelo amor de Deus! Danilo, 

pelo amor de Deus. 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Pádua.  
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O SR. PÁDUA FERNANDES – Você vai falar? Então, eu só queria lembrar, 

essa é a primeira etapa dessa audiência, a segunda vai ser dia 3, e vai estar a Maria Rita 

Kehl da Comissão Nacional da Verdade, o Orlando Villas Bôas Filho, eu vou falar 

também no dia 3, lembrando que essas pastas do DOPS sobre a questão indígena já 

foram pesquisadas, eu mesmo já pesquisei e apresentei um trabalho sobre isso 

(ininteligível). Entre essas coisas estão documentos que o Marcelo Zelic falou hoje. 

Então, a SNI. 

O SNI de fato ocupava isso. Ah! Que bom Marcelo que você voltou. Então, olha 

só. Um dos documentos que eu vou falar é do relatório para reforçar o que o Zelic disse, 

o relatório (ininteligível) internacional, do Serviço Nacional de Informações, para 

mostrar como esta questão que acho que é um dos principais dados de hoje que é a 

repressão aos guerrilheiros, a repressão à luta armada, andava de passo a passo com a 

repressão aos índios. 

No mesmo aparato de guerra contra a luta armada era o aparato usado contra os 

próprios indígenas do Brasil. E isso aprece nas declarações. Então, aqui, por exemplo, 

esse relatório da SNI, de junho de 1970, o SNI diz, eu citar. “Temos conhecimento de 

todas as declarações”, aí já o cardeal, o então cardeal de São Paulo, Agnelo Rossi, do 

cardeal Rossi, São Paulo, o sermão de páscoa em entrevista ao semanário “Veja” 

continua existindo, em que disse estar indignado quanto ao que ele chama “a calúnia 

organizada em escalão internacional contra o Brasil” referindo-se aos artigos sobre 

torturas, massacres de índios e perseguição religiosa. 

Então, para a ditadura militar, isso era uma questão que se confundia, eram 

ataques à imagem internacional do Brasil e como ataques à imagem internacional do 

Brasil eram atos da guerra psicológica diversa como chama o (ininteligível) Segurança 

Nacional.  

E esta questão indígena, a questão da denúncia dos presos políticos, das torturas 

estava dentro da mesma categoria na (ininteligível) Segurança Internacional. E havia 

setores da Igreja que apoiavam o governo. 

Depois, Agnelo Rossi perde seu cargo, e é substituído por Dom Paulo Evaristo 

Arns que muda totalmente essa configuração e passa a fazer oposição ao regime militar. 

É só isso o que eu queria acrescentar. 
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O SR. -  Poderia passar uma cópia desse material? 

 

O SR. PÁDUA FERNANDES – Dou agora. Acho que o meu está na internet.  

 

O SR. RODRIGO - Coisa rápida. Meu nome é Rodrigo, eu também, enfim 

trabalho com (ininteligível)indígenas, estou trabalhando com o povo (ininteligível) da 

terra indígena do Alto do Rio Guamá, ali na fronteira do Pará com o Maranhão. 

Na verdade a minha fala é só pra agradecer todas as falasque foram feitas hoje. 

Acho que o público presente não faz jus à importância das falas que a gente 

ouviu aqui hoje. E só dizer que estou muito contente de saber que enfim, nesse 

momento em que os ruralistas já ganharam essas eleições no primeiro turno, né? Assim 

como não teve Copa, não vai ter segundo turno, na minha opinião. 

Enfim, é bom a gente ter em mente que os próximos quatro anos vai ser de uma 

luta muito intensa e acho que quanto antes a gente começar é melhor. E fico muito 

contente aí de ouvir o depoimento de todos vocês. Até o, também o depoimento aqui 

das perguntas, enfim acho que é o sentido agora.  

Obrigado, só agradecer aí. Agradecer ao pessoal também, o meu agradecimento 

é um pouco suspeito, né? Porque a (ininteligível) da minha companheira, mas fica 

também o meu agradecimento pra vocês aí da Comissão. Obrigado. 

 

O SR. -  Eu queria só colocar uma coisinha, que primeiro assim. Acho que o 

evento em si ele tem uma importância independente de números de pessoas, 

independente porque são depoimentos para a Comissão Estadual da Verdade. São 

registros que com certeza vão levar a desdobramentos com relação ao futuro desses 

estudos aqui no estado de São Paulo e da participação do impacto do relatório desta 

Comissão, na Comissão Nacional da Verdade, né? 
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A Comissão Estadual da Verdade, conter um capítulo hoje que ela possa colocar 

as questões indígenas que lhe foi colocada em depoimentos, em documentos é 

fundamental para o fortalecimento desse trabalho. 

E a segunda questão só lembrar que esse andar junto às denúncias ela vai em 

várias áreas, né? Nós não tivemos aqui tempo para colocar tudo, mas, por exemplo, a 

OEA quando recebeu as denúncias sobre as torturas, ela recebeu também junto com as 

denúncias com relação ao genocídio indígena, não foi só o Tribunal Russell. A ONU 

recebeu isso, a OEA recebeu isso, entidades de direitos humanos na Europa trabalharam 

as duas questões juntas. 

Existe uma farta documentação que comprovam que esse trabalho de denúncias 

das delações contra os indígenas perpassa o período da ditadura em quase toda a sua 

extensão e vai além, porque depois a luta de direitos humanos foca na questão dos 

mortos e dos desaparecidos e todo esse esforço dos familiares (ininteligível) enquanto 

que da parte dos índios você tem um assunto tornado tabu na sociedade e ao se tornar 

tabu na sociedade você continua só no âmbito da denúncia para fora a ponto, por 

exemplo, do Juruna ser impedido de ir ao Tribunal nos anos 1980 e o cacique Babau ser 

preso de forma fraudulenta em 2014 quando ia visitar o Papa. 

A realidade indígena é uma realidade de opressão que exige com relação à 

questão da justiça de transição no Brasil fundamentalmente uma mudança de postura do 

Estado brasileiro, da sociedade brasileira para com os indígenas. 

 

A SRA. AVANIR – Boa tarde. Boa noite, né? Eu sou Avanir, mas me chama 

Ava, eu sou fulni-ô, nós temos... desde 2003 que nós somos parceiros de Movimento 

Indígena, eu e o Timóteo, né? E outros, né? Hoje nós temos um conselho indígena que 

foi formalizado e também fui da Comissão da PEC 215 o ano passado. 

E o que eu vivo é uma realidade dentro dessa aldeia que eu trabalho também 

com eles como eu falei, e nós temos um problema do Jaraguá, né? É um problema 

difícil também de, não só deles como todos, mas do Jaraguá é muito mais difícil de se 

arrumar ali aquele problema. 
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Ainda hoje mesmo eu estava vendo na internet, saiu nas redes sociais a situação 

dos cachorros lá. Todo mundo viu, eu acho que todo mundo viu na internet, uma 

situação muito difícil ali, chamando os índios de nojentos, chamando os índios disso e 

daquilo. (ininteligível) porque quer tirar proveito dos indígenas. 

É uma coisa que eu não admito esse proveito assim. Eu trabalho com índio, 

quando eu chego em todo mundo e falo igual estava o Sr. Benedito Prezia aí agora a 

pouco, eu já cheguei um dia na casa dele e falei assim “Eu não preciso de empresário 

para trabalhar comigo. Vocês me ensinaram a andar com as próprias pernas e com as 

nossas próprias pernas”.  

E a gente vai andar porque nós trabalhamos com todos os indígenas aqui de toda 

a região Sul e Sudeste e onde a mais difícil é a do Jaraguá onde todo mundo deveria 

rever isso, ir lá e ajudar os indígenas não só assim, dizer que trabalha com indígena, e 

ajudar os indígenas porque os indígenas são gente. Nós somos gente, nós somos índios e 

somos gente. É isso, obrigado. (Aplausos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, vamos para o 

enceramento dizendo o seguinte, vai haver mais uma sessão. Repete, Danilo, por favor. 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Vai haver mais uma sessão 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Da questão indígena. 

 

O SR. DANILO MORCELLI – Questão indígena, dia 3 de novembro, às 14h. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E dia 5 de novembro vai ter 

o lançamento do livro das crianças reprimidas pela ditadura, não é isso? 
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O SR. DANILO MORCELLI – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Lá no teatro? Deixa eu falar 

uma coisa, pessoal. Olha, a primeira coisa é o seguinte. Eu entrei nessa audiência 

bastante preocupado com a situação da questão indígena e a Comissão da Verdade. Eu 

estou saindo muito mais preocupado agora do que eu entrei. Estou até mais calmo, 

percebi o tamanho do buraco a partir de todos os relatórios. 

Vamos ver se nessa audiência, não sei se o Timóteo vai poder voltar, se os 

companheiros questão aqui hoje poderão voltar, mas se a Comissão de São Paulo não 

impulsionar essa questão indígena na ditadura e períodos que antecederam a ditadura e 

pós-ditadura, porque a ditadura na questão indígena não tomou conhecimento. Ela 

continuou agindo como se a ditadura continuasse vigendo. A primeira coisa que eu 

quero falar. 

O Timóteo falou aqui com muita propriedade que é uma questão que o 

Marcelinho Zelic e outros companheiros falam, da posição do ministro José Eduardo em 

relação à titulação, ao reconhecimento das terras indígenas. 

Eu acho que aí tem uma enorme discussão a ser feita não só do Zé Eduardo, 

como a Gleisi, que era a ministra chefe da Casa Civil, das dificuldades que nesses 

últimos quatro anos houve no Brasil pelo avanço dos ruralistas e a dificuldade de se 

avançar na demarcação das terras e tudo o mais. 

Uma das coisas mais importantes que a gente chegou à conclusão é que o Golpe 

Militar, aqui em São Paulo, no Paraná, Mato Grosso principalmente, ele foi demarcado 

pela questão das terras devolutas da União.  

Que o Danilo, no caso de São Paulo chamado de aldeamento indígena, enfim. O 

Golpe foi um grande negócio na questão fundiária das terras, principalmente das terras 

dos índios, dos quilombolas, das comunidades tradicionais. E porque não dizer, todas as 

terras? 

Então, eu queria dizer o seguinte, vou fazer uma fala política. A Direita está 

voltando, a Direita está voltando. Ontem eles fizeram uma manifestação terrível aqui na 
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Faria Lima. O 45 está voltando, o 45 não é nada mais nada menos que o calibre 45, o 

colt 45, a pistola 45 que nos dizimou, que pede a pena de morte, o rebaixamento da 

idade penal. Se bobear eles vão querer reverter até a Lei do Ventre Livre. 

Então, não nos confundamos, não nos atrapalhemos. Nossa luta é prolongada e 

dura. Eu espero que a gente consiga enfrentar esse próximo período na luta política, na 

paz, na posição política e nós não tenhamos que enfrentar os 45 de novo. Esses 45 já 

trouxeram muitos prejuízos e muitas mortes ao Brasil. 

Entre 45 e 13 eu fico com o 13, está bom? Muito obrigado e vamos fazer de 

novo a sessão dos índios e abaixo os 45, chega de 45 nessa terra. (Aplausos.) 

 

O SR. DANILO MORCELLI – A título de informação, a disposição... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Agradeço ao Zelic, o Pádua, 

o Cícero, o Danilo, maravilhosa audiência. Parabéns! Muito bem feita. 

 

O SR. DANILO MORCELLI – A título de informação para a Comissão 

Estadual da Verdade, está sendo criado na internet um Centro de Referência Virtual 

Indígena. Se vocês colocarem no Google: “Centro de Referência Virtual Indígena”, a 

primeira ocorrência vai ser esse material que no momento está com 30 mil páginas, com 

sistema de busca e que até fevereiro, março do ano que vem a gente vai ter mais de 100 

mil páginas já colocadas com muitos destes documentos que estão sendo encontrados 

nesse processo de coleta de provas sobre os trabalhos da Comissão Nacional da 

Verdade. 

 

*      *      * 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



91 

 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 

 

 

 

AUDIÊNCIA PÚBLICA  

CASO ARNALDO CARDOSO ROCHA, IURI XAVIER PEREIRA, 

ALEX DE PAULA XAVIER PEREIRA, GELSON REICHER, ANA 

MARIA NACINOVIC CORRÊA, MARCOS NONATO DA FONSECA, 

FRANCISCO EMANUEL PENTEADO E FRANSCISCO SIKO 

OKAMA 

 

COMISSÃO DA VERDADE 

 

 

PRESIDENTE 

DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

 

 

24/02/14 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



1 
 

COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.  

 

24/02/14 

 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 108ª Audiência Pública. 24 de fevereiro de 2014, 

Auditório Teotônio Vilela.  

 Está instalada a 108ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 24 de fevereiro, no Auditório Teotônio Vilela para 

oitiva de depoimentos sobre os casos de assassinatos de Alex de Paula Xavier Pereira, 

Gelson Reicher, Iuri Xavier Pereira, Ana Nacinovic Correa, Marcos Nonato da Fonseca, 

Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emmanuel Penteado e Francisco Seiko Okama. 

 Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público.  

 A composição da mesa e a formação da mesa. Representando a Comissão 

Nacional da Verdade, Dr. José Carlos Dias; Iara Xavier Pereira, militante da Ação 

Libertadora Nacional e irmã de Alex e Iuri.  

 Queria já convidar pra constituir a mesa o Francisco Carlos de Andrade, ex-

preso político; Pedro Luiz Lemos Cunha, perito criminal da Comissão Nacional da 

Verdade e o Mauro Yared, perito criminal da Comissão Nacional da Verdade. Então 

queria pedir... Bom dia. Os dois peritos também, por favor, já compusessem. Senta aí ao 

lado, doutor; e os dois peritos ao lado da Iara, por favor.  

 Então vou passar a palavra para o Dr. José Carlos Dias em nome da Comissão 

Nacional da Verdade fazer a instalação da sessão.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Deputado Adriano Diogo, com muita honra 

participo desta audiência pública, que é uma audiência realizada pela Comissão 

Nacional da Verdade com a Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens 

Paiva. É uma honra participar em conjunto com a Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo, que vem realizando indiscutivelmente um trabalho extraordinário, deputado. 
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Eu testemunho isso acompanhando o trabalho que é feito em todas as comissões pelo 

Brasil afora. Indiscutivelmente, talvez seja a Comissão Estadual do Estado de São Paulo 

Rubens Paiva aquela que mais trabalho vem desenvolvendo em prol das investigações.  

 A contribuição que esta Comissão dará, sem dúvida, para o nosso relatório final, 

para o relatório final que nós apresentaremos em dezembro à nação brasileira, e à nação 

brasileira só não, a todo mundo, porque eu acho que será um momento em que nós 

poderemos dizer às gerações de hoje, aos jovens, o que aconteceu no passado. É nossa 

obrigação, não é, deputado? É realmente resgatar a história, recontar a história para que 

no futuro não se repita. Para que nós possamos dizer realmente “tortura nunca mais!”, 

“Ditadura nunca mais!”, “opressão nunca mais!”; para que nós... Só podemos pensar 

num país em direção à democracia quando nós realmente pudermos ter a garantia de que 

todas as liberdades estão garantidas.  

 Deputado, devolvo à V. Exa. a palavra para conduzir os trabalhos.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Iara Xavier Pereira.  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Bom dia. Cumprimento aqui o Deputado 

Adriano e o Dr. José Carlos; agradecendo aqui a presença de todos, à Petit, a Nivaldo... 

Ivan, meu companheiro de tantas jornadas em busca dos nossos companheiros; 

companheira Darci... E agradecendo aqui especialmente a presença do Chico, 

companheiro da ALN que tanto sofreu naquele DOI-CODI. E a gente sabe o quanto é 

muito doloroso relembrar isso e todas as vezes que nós precisamos da colaboração 

deles, sempre atenciosamente nos atenderam e eu agradeço. Agradeço aqui a presença 

da Lúcia Petit familiar que teve os três irmãos assassinados na Guerrilha do Araguaia, 

também companheira na nossa jornada na Comissão de Familiares. Laura, desculpa.  

 É muito difícil resgatar a história porque eu conheci e convivi com os oito. Já se 

passaram mais de 40 anos e continuam presentes e continua pra nós a aflição. Se nós 

temos os corpos, Laura, nós não encerramos o nosso luto. Continuamos em busca de 

nos aproximarmos da verdade. Antigamente, quando a gente era mais jovem, a gente 

tinha um pouco a crença, Dr. José Carlos, de que nós íamos conseguir saber a verdade. 

Hoje, depois desses 40 anos caminhando, eu sei que nós nunca vamos ter o 

conhecimento pleno da verdade, das circunstâncias da morte dos nossos companheiros, 
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familiares e amigos. Mas nós somos persistentes. Como diz o ditado um pouco ufanista: 

o brasileiro não desiste nunca. Nós, familiares, não desistimos nunca. Mantemos sempre 

acesa a chama de que nós vamos conseguir recuperar, ainda que seja um pouquinho da 

parcela da história, para que a sociedade brasileira conheça o que passou.  

 Alex era meu irmão do meio e Gelson foi meu companheiro na Ação 

Libertadora Nacional. Ambos foram assassinados aos 22 anos. Gelson prestes a fazer 

23. E hoje quando a gente pensa assim: “nossa, 22 anos!”... E a intensidade de vida que 

eles tiveram muito grande.  

 Alex era carioca, filho de pais comunistas. Gelson era paulista, judeu de família 

judia que migrou da Polônia, que sofreu os horrores do nazismo. Duas personalidades, 

duas trajetórias que talvez, numa época comum, nunca talvez tivessem se encontrado. 

Gelson, menino precoce. Passou para a faculdade de Medicina cedo. Alex não gostava 

muito dos estudos, era muito irreverente, era extremamente carismático, um típico 

carioca mesmo. Gostava muito da... Tinha uma alegria de viver muito grande. E aos 15 

anos, está fazendo agora 50 anos do Golpe Militar, nossa casa foi cercada. Mas antes de 

eles chegarem minha mãe e meu pai retiraram a gente de casa temendo a prisão. Eles 

foram para a clandestinidade e nós, os três filhos, o Iuri era o mais velho, eu era caçula, 

tinha 12 anos, fomos espalhados na casa de amigos e assim vivemos um ano até que em 

abril de 1965, considerando seguro, meus pais voltaram pra casa e a família se reuniu. A 

partir daí houve um engajamento do Alex no Partido Comunista. 

 Alex sempre foi uma pessoa muito combativa, o senso de justiça sempre esteve 

muito forte na nossa casa, assim como na casa de Gelson. E Alex teve sua militância no 

Pedro II, tradicional colégio do Rio. Lá ele criou, junto com os amigos, um centro 

anarquista onde ele discutia política, religião, fazia atividades. Eles participavam de 

montanhismo... Mas ele entra na dissidência do PCB, do qual surge o Agrupamento 

Comunista, que vai originar a Ação Libertadora Nacional muito cedo.  

 Em 1968 Alex é destacado por Carlos Marighella para ir fazer treinamento em 

Cuba. E ele retorna e prontamente assume as tarefas até ser assassinado em 20 de 

janeiro de 1972.  

 Gelson, como eu disse, era filho de Berel e Blima e era um menino 

extremamente inteligente por todos que conheceram e conviveram. Sua irmã, Felícia, 

relata que desde pequena o pai contava muitas histórias das perseguições nazistas, que 

era um jeito da família não esquecer  os horrores daquela época. E seu pai sempre... 

Depois da morte de Gelson, se sentiu um pouco culpado, como todo pai, né? De que ele 
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poderia ter influenciado as decisões de Gelson. Ele entra na ALN junto com outros 

colegas da faculdade de Medicina: Antônio Carlos Nogueira Cabral, Lídia Guerlenda, 

Reinaldo Morano... E ele era muito dedicado. Ele gostava muito de escrever poesia e 

peça. Imediatamente ele assume com o Iuri a criação dos jornais "Primeiro de Maio" e 

"Ação", da imprensa clandestina da ALN.  

 Eu vou me permitir aqui ler um breve relato da Lídia, que foi companheira dele 

na faculdade de Medicina e depois na ALN, que resgata um pouco do que era o Gelson: 

“um jovem inteligentíssimo, muito culto, perspicaz, bem humorado, que impressionava 

a todos que o conheceram. Escrevia poesia, texto, música, com a facilidade que 

caracteriza os gênios. Estudou o curso científico no colégio Alexandre Gusmão, no 

bairro Ipiranga, onde seus pais tinham, inclusive, uma loja. Paralelamente, fez curso de 

direção teatral no Sesc e criou e dirigiu um grupo de teatro no colégio Alexandre 

Gusmão. Na Faculdade de Medicina da USP foi autor, ator e diretor do grupo de teatro 

de medicina do Caoc, o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. Participou das Bandeiras 

Científicas, que eram as precursoras do Projeto Rondon, realizado pelo Caoc. Foi o 

representante dos alunos junto à congregação dos professores na citada faculdade.  

 No início de sua militância recebeu de Joaquim Câmara Ferreira a tarefa de 

viajar ao exterior para fazer contato com os militantes exilados. Nessa viagem fez 

treinamento para manuseio de armas, entre elas as metralhadoras. Teve participação 

destacada nas ações da ALN desde o seu ingresso até a sua morte. Foi coordenador de 

um dos grupos da Ação, que atuava em São Paulo.  

 Gelson e Alex foram cobrir um ponto. Iara e eu ficamos esperando e tomando 

um guaraná da Antártica. Já faz 40 anos e aquele guaraná não termina nunca”.  

 Eles saíram e nós realmente íamos almoçar e ficamos aguardando eles. Então é 

uma imagem que a gente tem deles indo.  

 A versão da morte oficial de Gelson e Alex era de que eles avançaram um sinal e 

casualmente tinha uma patrulha do DOI passando, e eles quase atropelaram uma 

senhora e a patrulha então foi verificar quem era aquele tresloucado. E aí eles reagiram, 

foi morto um cabo, que estava voluntariamente, foi fazer trabalho no DOI-CODI e os 

dois foram então mortos ali, na troca de tiroteio. Esse acaso nós sempre contestamos, 

porque nós sabíamos que ele tinha saído para ir cobrir um ponto, um encontro com 

outro militante que já no dia anterior não tinha comparecido.  

 Em 1992, com a abertura dos arquivos, nós achamos a prova de que realmente 

não foi um acaso fortuito. O depoente declara que tem um ponto com Alex de Paula 
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Xavier Pereira no dia 19, na Rua Grécia, com alternativa para o dia seguinte, às 11 

horas, na Rua Jandira, número 500. Alex tem os cabelos curtos, assim, assim, assim, 

tipo físico. E no dia 19 informa que se ele furar o ponto "vai cobrir uma referência", 

quer dizer, um ponto seguinte, às 11 horas, na Rua Jandira, 500, que foi pra onde eles se 

dirigiram no dia.  

 As evidências de que Alex e Gelson não morreram naquele local, foram levados 

a algum local antes de ir para o IML, foram: não teve perícia local, você imagina, 

morreram três pessoas na rua, inclusive o cabo do DOI-CODI e não teve perícia; saiu 

ferido um tenente, só identificado pelo codinome Leão; durante 48 horas nós ficamos 

sem saber o que tinha ocorrido porque não foi noticiado nada, só no dia 22 noticiam o 

tiroteio e morte; Alex e Gelson chegam ao IML despidos, vestidos apenas de cueca. Isso 

é descrito, registrado pelo médico conhecido por todos nós familiares, Isaac 

Abramovitc. Quer dizer, como eles estariam, onde estavam as roupas deles? 

 Com o caso de Alex e Gelson, Dr. José Carlos e Deputado Adriano, nós temos o 

caso de ocultação de cadáver, porque no laudo foi datilografado com o nome João 

Maria de Freitas, nome verdadeiro: Alex de Paula, escrito à mão; Gelson Reicher com o 

nome falso: Emiliano Sessa. E eles argumentam que eram os documentos que eles 

estavam portando. Portanto, eles não tinham como identificá-los e aí teriam sido 

sepultados com esse nome falso.  

 Nos arquivos do STM, na apelação 40577, há os autos de apreensão e exibição 

onde o capitão então da época, Pedro Ivo Moézia de Lima, chefe da seção 

administrativa do DOI, exibe às autoridades um certificado militar número 64385, em 

nome de Gelson Reicher. Declaração de rendimento em nome de Gelson Reicher, 

carteira de identidade número tal em nome de Gelson Reicher, a carteira do centro 

acadêmico, que estava com ele, em nome de Gelson Reicher; e depois vem uma série de 

documentos com o nome falso, inclusive o de Emiliano, Ernesto. Então cai por terra de 

que eles não sabiam quem era ele, porque ele estava com documento legal, com número 

facilmente comprovável. De todos aqueles documentos, qual era o falso, qual era o 

verdadeiro.  

 Tem também o auto de exibição de arma. Apenas foi apreendido um revólver 

calibre 32. Panfletos, que estavam no carro, chapas, placas de carro... O Alex só estava 

com documentos falsos, já vivia na clandestinidade há muito tempo. Então essas provas, 

Dr. José Carlos Dias, são de que eles ocultaram por alguma razão, não foi gratuito.  
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 Aqui cabe ressaltar que o médico, Dr. Isaac Abramovitc, era professor do Gelson 

na faculdade de Medicina, era vizinho da família; conhecia Gelson tanto da faculdade, 

além de que era israelita, judeus, e disse depois ao pai do Gelson que ele não 

reconheceu o Gelson, ele não teve um princípio humanitário sequer de avisar os 

familiares do Gelson. Deixou ele ser sepultado como indigente, com nome falso, no 

Cemitério Dom Bosco de Perus.  

 Nós temos declarante da certidão de óbito Francisco Brandino dos Santos Filho, 

que vai e declara que aquele é João Maria de Freitas e Emiliano Sessa, ocorrendo na 

falsidade ideológica. Ele é um servidor público, um funcionário público, policial militar.   

 Para complicar ainda um pouco mais e mostrar como era a máquina, Dr. José 

Carlos e Dr. Adriano, passados alguns meses, o juiz auditor Nelson da Silva Guimarães 

Machado, que está vivo, foi convocado e não vai comparecer, reside no Rio; ele 

encaminha um ofício para o delegado do DOPS, Dr. Alcides, solicitando que sejam 

encaminhadas certidões de óbito de Alex e de Gelson para que seja extinta a 

punibilidade.  

 Esse delegado, eu não sei qual é o termo jurídico, comete mais, no meu 

entender, um crime. “Encaminho ao senhor”, excelentíssimo juiz, “a certidão de óbito 

de João Maria de Freitas e de Emiliano Sessa”, que eram as identidades falsas de Alex 

de Paula e de Gelson Reicher com a qual eles portavam e aí foram sepultados. E o juiz, 

pasme, ainda que seja um juiz auditor, recebe essas certidões e extingue a punibilidade 

com base num documento falso, pra mim é falso; e sequer determina que sejam 

retificados os óbitos, ao menos isso; “olha, vocês cometeram um equívoco, agora 

retifica”. Não. E assim e mais outros casos, como de Flávio Molina, Frederico Mayr e 

tantos outros, este mesmo juiz e o outro, porque eram dois; José Paulo Paiva, que já 

faleceu, recebem as certidões extinguem e não determinam nada. Então nós vemos que 

a operação que eles tinham era do DOI, operação, busca, captura, morte; passava pela 

conveniência no IML; passava, pra mim, pela conveniência do cartório, do 20º Cartório 

aqui do Jardim América, onde mais de 90% dos atestados de óbito, sejam falsos, sejam 

os verdadeiros, foram lavrados; passavam pela conveniência dos médicos legistas, 

adulterando os laudos de necropsia, aos declarantes de óbito, e chegavam na justiça, na 

máquina perfeita e montada para esconder os crimes.  

 Esse é o caso então de ocultação de cadáver que eu acho que mereceria um 

estudo aprofundado por parte da Comissão Nacional da Verdade para esclarecimento de 

como era o modus operandi dos órgãos de repressão.  
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 No caso do Gelson, a família, depois que saiu a notícia, o médico legista 

possibilitou, aí nós não sabemos ao certo, talvez a irmã dele, Felícia, pudesse esclarecer, 

doutor; ele é retirado do cemitério, à tarde vai estar aqui o administrador, e sepultado 

então no Cemitério Israelita. O prazo, quando esses dados, eu não tenho, mas o Gelson é 

retirado em seguida. Alex nós levamos vários anos, até que uma tia minha chega nesse 

cemitério, consegue identificar, com a ajuda desse administrador, e nós promovemos 

então a retificação do atestado de óbito. Em 1980 levamos os restos mortais, que são 

identificados como de Alex, mas que até hoje, desde 1996, nós tentamos exames de 

DNA e não tem sido possível a extração para que a gente possa ter realmente a certeza 

de que se trata de Alex.  

 Concluindo, nós vamos ter as falas dos peritos explicando os ferimentos, do que 

tem, da possibilidade de que aquela versão oficial ou não, se eles foram capturados ou 

não. Nós somos uma família muito persistente, eu acho, como todas. Nós exumamos 

esses restos mortais, tanto Iuri quanto Alex, depois fizemos com a Ana, com a família e 

Marcos Nonato e foi feito estudo pelo Luis Fondebrider, antropólogo forense da equipe 

argentina; pelo Dr. Nelson Massini. Tudo isso ainda com vista a instruir o processo da 

Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.  

 Gelson levou pelo menos 10 tiros, isso relatado pelo próprio Isaac Abramovitc; 

Alex, sete. Os agentes envolvidos na morte de Alex, que nós conseguimos algumas 

pistas com os documentos... Para todos os nomes que eu vou citar aqui existe um 

documento. O comandante do DOI-CODI então, em janeiro de 1972, Carlos Alberto 

Brilhante Ustra, o tenente Leão, ferido durante a captura onde é morto o cabo Silas 

Bispo Fech; Pedro Ivo Moézia de Lima, capitão à disposição do DOI-CODI do 

Exército, chefe da seção administrativa; Dulcídio Wanderley Boschilia, primeiro 

sargento, à disposição do DOI-CODI do Segundo Exército; Renato D’Andréa, delegado 

da polícia em janeiro de 1972, adido ao DOI-CODI. A turma de busca e apreensão 

B3C1, integrante do DOI-CODI, que é quem faz as apreensões... Eu gostaria aqui, Dr. 

José Carlos e Dr. Adriano, que seja intimado pra saber as turmas, os nomes. Não 

constam os nomes. Jair Romeu, que era do IML de São Paulo; Antônio Valentim, 

médico legista, Isaac Abramovitc, médico legista, Abeylard de Queiroz Orsini, médico 

legista. São os três médicos envolvidos no laudo falso. Arnaldo Siqueira, diretor do 

IML; Nelson da Silva Machado Guimarães, juiz auditor da Segunda Auditoria. Dr. José 

Paulo Paiva, juiz auditor da Primeira Auditoria, que receberam as certidões emitidas 

com nomes falsos foram coniventes com a ocultação de cadáver, já que não 
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determinaram a retificação dos atestados de óbito. Alcides Cintra Bueno, delegado 

titular, que encaminhou as certidões falsas ao juiz e Francisco Brandino dos Santos 

Filho, declarante das certidões falsas de Alex e Gelson.  

 O Estado reconheceu a responsabilidade sobre as mortes de Alex e Gelson no 

âmbito da Lei 9140, mas não esclareceu as circunstâncias. Nós, familiares, hoje, ainda 

queremos essas circunstâncias. Nós, enquanto familiares de Alex, temos uma posição a 

respeito da Memória, Verdade e Justiça. Há 40 anos do seu assassinato nós requeremos 

junto à CNV uma investigação para que sejam esclarecidas as circunstâncias da sua 

morte, bem como a identificação dos autores para que se efetive o direito à verdade, 

dada a natureza política dos fatos, dos crimes perpetrados pelos agentes do Estado, nós 

firmamos alguns princípios: os atos praticados por Alex e seus companheiros foram atos 

legítimos de rebelião contra um regime ditatorial ilegítimo. A busca da verdade sobre o 

assassinato de Alex, quando hoje vige um Estado de direito democrático não implica em 

esquecimento dos crimes do Estado ditatorial de ontem. Essa iniciativa está inserida no 

contexto da luta pelo direito à memória de que todos e todas que lutaram contra a 

ditadura militar e, no caso específico de Alex, na luta pela memória enquanto opositor 

político que ousou levantar em armas contra a tirania.  

 Reconhecemos os avanços da anistia política, mas ela não é suficiente. 

Reconhecemos os avanços da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, mas 

declaramos que é necessário identificar os responsáveis e ao menos garantir o direito 

pleno à verdade que esperamos que possa ser garantido pela Comissão Nacional da 

Verdade.  

 Informamos que buscamos na justiça, baseados nos princípios dos direitos 

humanos, perante os órgãos do Poder Judiciário nacional e do Sistema Internacional dos 

Direitos Humanos, como já ocorreu no caso Gomes Lund versus Brasil, caso Araguaia, 

que condenou o Estado brasileiro.  

 Os familiares de Alex sofreram anos sem saber o paradeiro de seu corpo. A 

família tem o direito ao resgate da verdade, das circunstâncias reais de como ocorreram 

os fatos, de como ele morreu e a identificação dos agentes do Estado responsáveis. 

Lutamos igualmente pelo resgate de todos e todas que não se calaram, não se omitiram e 

ousaram se levantar contra a ditadura militar, especialmente aqueles que combateram a 

ditadura visando realizar uma utopia de uma nova sociedade democrática socialista.  

 A ilusão de que o esquecimento é suficiente para eliminar do cenário histórico 

determinados períodos sempre foi desmascarada, pois a história não pode ser sepultada 
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como indigente e sobre o nome falso. Assim como os mortos enterrados no Cemitério 

de Dom Bosco, Perus, um dia ela ressurge em sua plenitude.  

 Presente e futuro são resultados de ações passadas, ignoradas deliberadamente 

não levam ao seu desaparecimento. Restabelecer a verdade histórica é um compromisso 

com o presente e com as gerações futuras. Nesse sentido, desmascarar versões falsas e 

reconhecer os desmandos e crueldades cometidos em nome da segurança de um Estado 

ditatorial, cumpre um papel histórico essencial para a construção e consolidação de um 

Estado democrático igualitário confiante no futuro e que não teme assumir os erros do 

passado.  

 Os familiares de Alex acreditam que o caso da sua prisão, tortura e assassinato, 

ocultação de cadáver, é um caso de grave violação dos direitos humanos. Esperamos da 

Comissão Nacional da Verdade a sua devida cabal e integral apuração, apontando as 

circunstâncias, instituições e os agentes responsáveis. Contudo, os familiares de Alex 

cobram do Estado brasileiro não apenas o esclarecimento da perseguição política, 

tortura, assassinato e ocultação que foram ditos, mas... E não apenas o estabelecimento 

do seus direitos à memória e verdade, mas declaramos e atuamos no sentido de que se 

faça justiça.  

 Alex de Paula Xavier Pereira, presente agora e sempre. Gelson Reicher, presente 

agora e sempre. Agradeço e desculpa ser estendido. (Palmas.) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Dra. Maria Rita Kehl, 

inaudível no acompanhamento dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. Eu 

passo a palavra ao Pedro Luiz Lemos Cunha... Não, perdão: ao Francisco Carlos de 

Andrade, ex-preso político.  

 Então, perdão, a Iara vai fazer a apresentação dos três: do Iuri, da Ana Maria e 

do Marcos Nonato também? Então ela vai fazer em seguida... Depois é que nós vamos 

passar a palavra para os peritos e para as testemunhas.  

 Bom, então agora ela vai fazer uma retrospectiva da vida de seu irmão mais 

velho Iuri Xavier Pereira e de Ana Maria Nacinovic e do Marcos Nonato da Fonseca. 

Com a palavra, a companheira.  
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 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Todos percebem que é muito difícil, né, 

mas para ter uma sequência e depois nós entrarmos na parte técnica é melhor do que 

interromper a fala, ainda que seja muito difícil.  

 Bem, Iuri era o filho mais velho. Ele morre aos 23 anos, a Aninha aos 25 e o 

Marcos aos 19 anos. Os três eram cariocas. Iuri, não vou relatar também, filho da 

família... Ele teve uma militância estudantil muito ativa. Ele foi para a escola técnica 

federal; ele sempre gostou muito de ler e escrever. Lá ele fundou e dirigiu vários jornais 

da AETI, "O Moita", "Radar", chegando ao jornal "O Micro", que chegou a ter quatro 

mil exemplares, isso em 1966. Foi vice-presidente da UNETI, da União Nacional dos 

Estudantes Técnicos e Industriais.  

 Com a edição do Ato 5, a família novamente, agora já de forma definitiva, passa 

à clandestinidade. Iuri organizou comitê secundarista do Partido Comunista; acompanha 

a cisão, em 1967, a organização da ALN. Ele também sai para um treinamento em Cuba 

e retorna. A partir de quando o Iuri retorna, ele passa a integrar ainda, junto com o 

comandante Toledo, Joaquim Câmara Ferreira, uma coordenação em São Paulo e após a 

morte, o assassinato de Câmara Ferreira, em 23 de outubro de 1970, Iuri passa a ser 

membro efetivo do comando nacional da ALN até sua morte, em 14 de junho de 1972.   

 Ele lá, como nós falamos, manteve os jornais, onde o Gelson era um participante 

ativo. Ele escreveu muito texto. Tinha um texto base que seria discutido pela 

Organização, onde ele faz uma reflexão. Vou ler só um trecho onde ele diz: “o momento 

que atravessa a Organização e o movimento armado é realmente crítico. Necessitam 

medidas enérgicas e firmes mas também cuidado nos passos a dar. Em razão da situação 

presente há muitas dúvidas sobre o que fazer e como fazer. O que pensa a direção? Qual 

a causa dos golpes sofridos?” 

 E ele fala que durante os anos 1968, 1969, a organização subestimava muito a 

teoria, valia era a ação. E ele volta a dizer que nesse momento a organização tem que 

voltar a fazer uma reflexão, a priorizar a teoria, entendeu? Buscar estudos... E nesse 

ponto, inclusive, o Marquinhos estava designado de coletar livros, não só de teoria 

marxista, de economia, pra fazer os cursos de formação. Quando eu me reintegro à 

Organização também eu fico junto com ele com essa tarefa. Ele percorria aqui em São 

Paulo os sebos em busca de localizar, como um garimpo mesmo, e se achava três ele 

vinha frustrado, porque não podia comprar os três pra não chamar atenção. Então ele 

pegava e comprava um romance e pegava um outro para o livreiro, imagina, São Paulo, 

ainda que fosse já uma grande cidade, mas quem frequentava ali podia ser marcado. E 
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num desses sebos, inclusive, ele encontrou várias vezes o Delfim, também percorrendo 

o sebo em busca de livros.  

 E o Iuri então diz que tem que começar a ser produzidos textos, que os militantes 

têm que voltar a estudar, a ter uma compreensão da política. 

 “Para romper o círculo vicioso em que estava, Marighella lançou a palavra de 

ordem da ação: esta era a que poderia romper com os velhos esquemas e criar uma nova 

realidade. Ele estimulava ao máximo a ação. Essa contribuição de Marighella foi 

decisiva. Essa posição era justa na situação daquela época. Isso porque já agora a luta 

criava necessidades e exigências simples como fazer a guerra.” E aí ele vai mostrando 

assim uma maturidade para entender política... E ele não tinha medo de criticar o que 

tínhamos feito no passado, porque às vezes a gente fica, naquela época, né? De “ah, 

como que eu vou ser visto?”  Ele não só não tinha medo como ele escrevia que nós 

devíamos ter uma visão crítica.  

 E a última parte que eu quero relatar aqui: “Marighella não tinha como objetivo 

com nossa Organização ser a vanguarda da revolução brasileira. O que pretendia era que 

desencadeássemos e estendêssemos ao limite nossa capacidade de ações armadas. Tinha 

consciência e expôs claramente que a vanguarda de nossa revolução se estava forjando 

com os combatentes de todas as organizações e que tal vanguarda se cristalizaria na 

guerrilha rural e no exército revolucionário de libertação nacional.” 

 Quando o Iuri é assassinado a direção publica esse texto e publica uma 

homenagem, que eu vou me permitir ler: “Iuri e os companheiros que com ele caíram 

são exemplo do novo tipo de militante revolucionário, são homens e mulheres que 

resistem à repressão pelo direito de continuarem livres, cumprindo com seu dever de 

fazer revolução. Preferem a morte heroica à atitude de traidores, trânsfugas, 

permanecendo fiéis à sua organização, aos seus companheiros, sua classe e seu povo.” 

 Aninha nasceu no Rio. Era uma moça que tinha muitos dons, tendência para 

matemática e para arte também. Estudava piano desde cedo e o professor dela 

incentivava que ela fosse fazer arte, privilegiar, dar mais atenção. Mas ela fez científico 

e estava fazendo pré-vestibular para Engenharia quando, como era normal naquela 

época, se casa. Não prestou vestibular, o casamento a frustrou e ela ingressa como 

segunda colocada na faculdade de Belas Artes, no Rio. Era uma menina muito sensível, 

em que pese ter um cérebro muito lógico pela matemática.  

 Ela se liga à organização ALN em 1970 e é deslocada para São Paulo, onde tem 

uma participação muito ativa. A sua mãe escreveu um breve relato pra gente, que pego 
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um trecho: “para a idealista que era e que sempre demonstrou no seu dia a dia, atitudes 

de solidariedade em relação ao próximo, caíram em campo fértil as sementes de rebelião 

contra o regime autoritário que dominava o país. Era a época aterrorizante do ditador 

Emílio Garrastazu Médici. Aquela mocinha inexperiente, mal saída dos bancos 

escolares e de um casamento frustrado, aos poucos se converteria na guerrilheira cujos 

retratos nos aeroportos, rodoviárias e outros locais públicos apontavam como subversiva 

e perigosa. Seguiu-se uma época de aflição e angústia para sua mãe e demais familiares, 

até que chegasse o momento fatal. Momento em que toda ternura daquele coraçãozinho 

que só aspirava à igualdade entre os homens, daqueles imensos olhos azuis que só 

queriam contemplar o lado bom da vida, converteu-se em trevas e escuridão.” 

 Marquinhos era do Rio de Janeiro, de família humilde. Seu pai era cozinheiro, 

sua mãe era manicure. Ele tinha que ajudar em casa cuidando os irmãos enquanto os 

pais trabalhavam. Ele ingressou muito jovem na Organização, com 16 anos. Sempre foi 

um militante disciplinado. Quando a gente é muito jovem, eu digo isso porque eu 

também vivi isso, a gente precisa às vezes exacerbar essa disciplina pra ser levado a 

sério. A gente era os mascotes. Ele é deslocado pra Belo Horizonte em 1971, onde Aldo 

de Sá Brito, seu companheiro, é assassinado. De lá ele vai para São Paulo. Como eu 

falei, ele estava fazendo a aquisição dos livros, preparando o curso de formação.  

 Escreveu uma última carta pra sua mãe em dezembro de 1971 onde diz: “Estou 

escrevendo novamente depois de um longo tempo sem mandar notícias. O povo perdeu 

combatentes de valor como Marighella, Câmara Ferreira, Lamarca e tantos outros. Mas 

apesar disso nossa luta não terminou, porque é a luta de um povo contra seus 

opressores. Estou me lembrando que amanhã vai fazer dois anos que estivemos juntos 

pela última vez. Foi na passagem do ano de 1969 para 1970. Não me arrependo do 

caminho que escolhi. Até uma outra vez. Seu saudoso filho.” 

 A versão oficial da morte de Iuri, Ana e Marcos era a de que eles estavam 

almoçando num restaurante; a polícia, sempre muito casualmente, passando pelo local, 

suspeita de um carro estacionado – essa é uma das versões – e pela placa vê que era de 

um carro roubado e circulando pelo local, entra no restaurante, vê eles e monta uma 

emboscada. Depois os colegas aqui, peritos... Colegas, não, os peritos, eu não sou 

perito, vão mostrar. Nós localizamos um documento onde tem um croqui dessa 

emboscada. E Marcos sai, Iuri, Ana e um sobrevivente, Antônio Carlos Bicalho Lana. 

Quando eles chegam ao Volkswagen, o Lana – isso é o relato dele – se abaixa pra abrir 

a porta, o Fusca só tem duas portas, e começa o tiroteio. O Lana é atingido no braço, na 
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perna e no pé. Diz que se joga, fica jogado ali. Pra você abrir o carro sem ser sentado 

você meio que se deita; quando vê que o tiroteio parou, ele levanta e sai correndo em 

direção a um posto de gasolina. Diz que viu Ana e Iuri correndo pra um lado, imagina, 

tudo é muito fugaz, e ele consegue pegar um carro e escapar. Ele é assassinado em 

novembro de 1973.  

 Nós também, nos arquivos do Superior Tribunal Militar, conseguimos resgatar 

os autos de exibição do que que foi apreendido. Os óbitos foram lavrados... O médico, 

como sempre, foi Isaac Abramovitc; o Iuri é sepultado com seu nome verdadeiro, como 

indigente, no Cemitério Dom Bosco de Perus. A Ana Maria e o Marcos, os familiares 

vieram buscar os corpos, que são entregues em caixão lacrado e o diretor Alcides 

autoriza e passa um, naquela época era Telex, para o diretor do DOPS do Rio, dizendo 

pra acompanhar e solicitando não permitir qualquer manifestação de caráter político 

durante os funerais. O atestado de óbito é lavrado nesse 20º Subdistrito do Jardim 

América, no cartório, e o declarante é o Pedro de Oliveira, Pedro Nunes de Oliveira, 

policial militar, tem o RG dele registrado na certidão da época. Esses dados depois 

desaparecem da certidão, fica só o nome sem a qualificação. Isso em todos os que eu 

acompanhei.  

 As evidências de que Iuri, Ana e Marcos são levados para outro local, antes de 

chegar ao IML, nós vamos ter o depoimento do Francisco Carlos de Andrade, nosso 

companheiro que estava preso; o Iuri tem uma ficha de identificação não do IML, mas 

do Destacamento de Operações de Informações – CODI, Segundo Exército, onde diz: 

“identificado estado cadavérico” e tem um detalhe em sinais particulares: "usa óculos, 

Miopia”. Isso foi uma coisa, quando nós descobrimos essa ficha, vocês podem ver na 

foto ali, ele está de óculos, depois ele nem sempre usa; que essa é uma informação... 

Qual a utilidade para uma identificação do cadáver? E segundo: a miopia, numa pessoa 

morta, ininteligível você não pode saber se é miopia, se é astigmatismo, qual é o 

problema... Você sabe quando é miopia quando a pessoa franze o olho, está sem óculos, 

para tentar enxergar. Quer dizer, como eles souberam que o Iuri... E ele era míope, era 

míope. Não é um defeito visível, que você possa identificar num cadáver. Podia até 

dizer “usa óculos”, que no dia, pelo que eu me lembre, porque eu encontrei ele um 

pouco antes, ele não estava com óculos. Mas vamos dizer que estava no bolso...  

 No campo do motivo diz da prisão, subversão e terrorismo. Foi localizada 

também a ficha de Ana Maria, também identificada em estado cadavérico, a mesma 

noção. As duas fichas são do DOI-CODI. Quer dizer, o DOI-CODI naquela época era 
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uma sucursal de identificação? Você recolhia os mortos na rua, levava para o DOI-

CODI para identificar para depois ir de novo para o IML fazer identificação? Então isso 

pra nós é um indício de que eles eram capturados e levados, DOI-CODI ou depois, mais 

pra frente, para algum sítio clandestino e local até a sua execução.  

 No laudo de necropsia do Iuri ele chega vestido também só de cueca e meia. Ele 

chega no IML, as roupas, sapato, tudo sumiu. Ana Maria é mais grave, ela chega 

despida. Totalmente nua. O Marcos chega sem camisa, mas ele está de calça, está até de 

sapato também, e sem camisa. O laudo, como eu falei, é do Isaac Abramovitc e do 

Abeylard de Queiroz.  

 Como eu disse, tanto o Iuri quanto o Marcos, quanto a Ana, foram objeto de 

nova exumação. Só para entender um pouco, a exumação administrativa, aqui quem já 

fez de algum familiar, você sabe que o pessoal do cemitério pega os ossos lá, o cabelo... 

Não se preocupa em recolher tudo. Então, como essas exumações já eram secundárias, 

ou no caso aqui, vai ser a terceira, perdem-se muitos elementos.  Mas no caso do Iuri, 

que vai ser detalhado depois, é encontrado o tiro de execução na nuca, ainda na cabeça, 

demonstrando que ainda que o tiroteio tenha ocorrido, que nós não duvidamos, ele não 

morreu ali e foi executado com um tiro.  

 Os restos de Ana estavam muito fragilizados, tinham sido já exumados, mas 

junto com eles foram localizados três projéteis, que à época foram à comissão especial, 

tinha um convênio com a polícia civil do Distrito Federal. Foram encaminhados para o 

perito em balística pra ver se chegava alguma coisa. Três balas ainda estavam nessa 

exumação. Então, no caso do Iuri, o Fondebrider afirma que foi homicídio, por causa do 

tiro. Se a pessoa está morta não precisa fazer um tiro que é característico de execução.  

 No caso do Marcos faltavam muitos elementos, ele não pôde fazer nenhuma 

afirmação, a não ser o legista, Dr. Nelson Massini, que diz que possivelmente tiros na 

posição deitada. No caso de Ana o laudo só descreve dois orifícios de entrada, com sua 

respectiva saída, inclusive uma frontal que sai no occipital e se acham três. O  

Fondebrider acha uma lesão no fêmur direito, indicativo de que pode ter sido em vida, 

mas ele não tinha todos os elementos pra fazer uma afirmação categórica de que ela 

teria levado esse tiro na perna. O perito Celso Nenevê da polícia civil do DF, analisando 

o laudo de Ana... Uma coisa que chama atenção é ela estar de boca entreaberta, 

demonstrando uma dificuldade de respirar, mas como não há maiores elementos de 

ferimento do que pode ter sido... Ela tem um ferimento no seio, que pela má qualidade 

da foto não é possível checar se é uma arma branca, que tipo de ferimento é esse.  
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 Os agentes envolvidos na captura de Ana, Iuri e Marcos eram o então 

comandante do DOI-CODI, Carlos Alberto Brilhante Ustra, o senhor Pedro Lima 

Moézia de Lima, o Dulcídio... Vocês veem que os nomes se repetem sempre, né? 

Dulcídio Wanderley Boschilia, Renato D’Andréa, Jair Romeu, Isaac Abramovitc, 

Abeylard de Queiroz Orsini, Arnaldo Siqueira e o declarante Pedro de Oliveira. E o 

Estado também reconheceu quando da Lei 9140 as circunstâncias, num voto proferido 

pela relatora Suzana Kiniger, que diz: “Evidenciado está que Ana Maria, Iuri e Marcos 

Nonato foram mortos quando já se encontravam sob a guarda de agentes do Estado, 

sendo dever desta Comissão acolher a solicitação de seus familiares colocando seus 

nomes dentro da lista de vítimas do regime militar”.  

 Aqui nós refrisamos toda a fala da luta dos familiares pelo direito à memória, 

verdade e justiça, que eu não vou me repetir pra não cansar vocês. Agradeço a atenção e 

passo a palavra. (Palmas.) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos agora ouvir 

o Francisco Carlos de Andrade, que é uma testemunha importante desses fatos, desses 

casos, que conviveu com os companheiros da época. Com a palavra, Francisco.  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Bom dia. Meu nome é 

Francisco Andrade. Fui militante da ALN durante muito tempo, de um grupo chamado 

GTA, em que todas essas pessoas eram participantes desse grupo. Então a gente se 

encontrava praticamente todo dia e às vezes mais de uma vez por dia. Então conhecia 

eles muito bem e o meu depoimento é uma coisa que... Eu sei que o que eu vi, não é 

uma coisa de relance, não é uma pessoa que eu via eventualmente, era gente que eu 

conhecia muito bem.  

 Bom, primeiro o caso do Alex e do Gelson. Eu fui preso em novembro de 1971, 

final de novembro de 1971, entre interrogatórios de polícia, não sei o quê, tinha uma 

coisa que... Eles me levaram algumas vezes no prédio do Detran na tentativa de 

identificar uma pessoa, que agora eu não sei quem é, porque eles achavam que essa 

pessoa, que era um militante também, mas não consigo me recordar, tinha uma 

habilitação legal, então deveria ter um prontuário no Detran com a foto dele, algum 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



16 
 

registro de alguma coisa. Então me levaram algumas vezes nesse prédio do Detran, já 

era aí, pra ver esses formulários, esses prontuários.  

Num desses dias, que eu não me lembrava bem, acabei de ler aqui agora 

também, eles são chamados, alguma comunicação de rádio; pegam-me, põem dentro 

daquela C14 que eles usavam e passam por aqui, alguma coisa, eu até já andei por aqui 

com a Iara. Eu não sei se é na Avenida Ibirapuera ou na República do Líbano, alguma 

coisa. Eu sei que era uma avenida porque essa viatura, esse carro do DOI-CODI chegou, 

porque eu estava, parou do outro lado. Parou na pista do outro lado, tinha um canteiro 

central com árvores e na outra pista tinha um Fusca branco, um Volkswagen branco. 

Quando nós nos aproximamos, a porta do motorista estava aberta, o Gelson estava no 

banco do motorista caído pra trás com a cabeça levantada e dava pra ver bem que ele 

tinha tomado um tiro na testa. Você diz que ele levou 10 tiros. Esse era bem fácil de ver. 

E o Alex estava no banco do carona, meio que caído em cima dele mesmo, mas com 

uma jaqueta preta que eu conhecia bem. O Alex eu também conhecia muito bem. Aliás 

eu acho até que me pediram pra identificar e aí eu falei quem era. Mas então a cena em 

que eles apareceram mortos foi essa aí. Numa dessas avenidas aqui perto, dentro de um 

Fusca branco. Estavam de roupa, você disse que eles depois aparecem... Estavam 

normais.  

 Uma coisa é como se tivesse acabado de acontecer, não sei se pode ter sido 

alguma montagem, alguma coisa, podem ter trazido eles de outro lugar, eu não sei. Mas 

a cena que eu vi foi essa aí. Estavam os dois mortos dentro desse Fusca branco. E a 

porta do motorista estava aberta. Aí depois também pegaram... 

 

 

 O SR. – Você ouviu os tiros? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, não ouvi tiro nenhum. 

Eu acho que aconteceu alguma coisa e eles chamaram essa viatura que eu estava e aí 

eles passaram lá. Aliás, eu já andei por aqui com a Iara, a gente já tentou localizar 

algum local, se tinha algum morador que tivesse ouvido tiroteio, alguma coisa, mas 

nunca conseguimos nada.  
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 A SRA. – O banco do carro estava sujo de sangue? Você disse que eles foram 

encontrados dentro do carro... 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – O banco? Ah, não dava 

para... Foi uma cena muito... Uma coisa meio rápida. O Gelson estava caído assim, com 

a cabeça pra trás, com um tiro na testa.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone toda 

vez que você for falar. Repete seu primeiro nome, por favor. Pra efeito de gravação.  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Francisco Carlos...  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, só o Francisco.  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Ah, tá. Estava caído no 

banco com a cabeça pra trás com um tiro na testa, devia ter mais, porque a Iara falou 

que foi executado com 10, e o Alex estava no banco do carona caído, meio que em cima 

dele mesmo com a cabeça tombada.  E mortos. E segundo o comentário ali a coisa tinha 

acabado de acontecer. Mas existem suspeitas de que aquilo pode ter sido uma coisa 

encenada e montada.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você estava na OBAN? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Estava, eu estava preso na 

OBAN já. Fui preso em novembro de 1971.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E isso ocorreu quando?  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Isso ocorreu em janeiro de 

1972.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –  Você estava na OBAN 

ou tinha ido para um presídio já? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, não. Eu estava na 

OBAN e de vez em quando eles me levavam pra esse prédio do Detran pra tentar 

identificar uma carteira legal de alguém que eu nem lembro o nome.  Deveria ter uma 

foto. Então me trouxeram aqui algumas vezes.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, então você estava na 

OBAN, estava preso... 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Estava preso, estava aqui 

por algum motivo, eles receberam alguma comunicação, alguma coisa, e esse carro em 

que eu estava passou aqui, nós vimos essa cena e o carro voltou para a OBAN. Eu 

continuei lá na OBAN. Só vi esta cena. Não escutei barulho de tiros, não vi 

movimentação, já não tinha carros em volta, polícia em volta... Só tinha um isolamento, 

uma espécie de uma fita de isolamento mas sem grandes movimentações assim. Não é 

uma coisa que... Parecia que já tinha acontecido há algum tempo. Bom, então eu vi os 

dois ali.  

 O outro caso é do Iuri, da Ana Maria e do Marcos. No ano de 1972, eu não 

lembro muito bem o porquê mas houve uma desavença entre a OBAN e o DOPS. Acho 

que o Dr. José Carlos Dias até sabe disso; porque as pessoas que a OBAN prendia, quer 

dizer, a OBAN era uma coisa que não tinha autoridade funcional, administrativa, o 

reconhecimento do Estado de que podia prender pessoas, era uma coisa meio 
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clandestina do Segundo Exército. Então a legalização das prisões era feita no DOPS, 

que aí prestava-se depoimento, tinha um delegado, alguém que assinava. Então todo 

mundo que era preso pela OBAN acabava no DOPS. Nessa época, por uma desavença 

que eu não sei bem qual é, as pessoas ficavam na OBAN e quando tinha que legalizar 

no DOPS eram levadas e trazidas todo dia. Eu mesmo devo ter ido pra prestar 

depoimento e essas coisas umas seis, sete, oito vezes. Levavam, ia lá, tinha o delegado, 

tinha o escrivão, fazia as coisas, acompanhava e voltava. As pessoas não ficavam mais 

presas, não eram transferidas para o DOPS. Iam lá só pra prestar depoimento. Tanto que 

eu acabei ficando na OBAN um ano, de novembro de 1971 a novembro de 1972. E em 

novembro de 1972 fui direto para o Carandiru, nem passei no DOPS.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou um ano na 

OBAN?  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Fiquei. Fiquei um ano na 

OBAN.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quando a quando? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – De novembro de 1971 a 

novembro de 1972. Exatamente um ano. E de lá direto para o Carandiru, para a Casa de 

Detenção. Porque essa coisa do DOPS já tinha feito e eles não queriam que os presos 

deles ficassem no DOPS.  

 Bom, numa dessas voltas, porque, possivelmente, deve ser do meio da tarde pra 

frente, porque esses depoimentos eram sempre à tarde, né? Nunca aconteciam de manhã 

esses depoimentos oficiais no DOPS. Na volta de um desses depoimentos, quando o 

carro da OBAN parou no pátio de estacionamento... Parava num pátio, você vinha 

andando e entrava... Que é aqui nessa antiga delegacia aqui da Rua Tutoia. Tinha um 

pátio lá fora e você andava uma coisa meio aberta e entrava num portão de ferro que 

dava acesso à delegacia. Antes desse portão de ferro, na hora que a gente estava 
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voltando, eu vi três corpos no chão, que era o Iuri, a Ana Maria e o Marcos. Mortos. 

Vestidos. Você sempre tem insistido nessa coisa que eles quando legalizam estão 

todos... Estavam lá. Também uma coisa como se tivesse acontecido naquele momento. 

Mas nesse dia, ali no pátio da OBAN estavam os três ali e eles estavam mortos. Isso eu 

tenho certeza, eu vi bem, eu conhecia muito bem.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lembra o dia? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Li agora aqui. Lembro que 

era metade do ano, mas não lembrava exatamente o dia não. Mas é fácil porque esses 

depoimentos do DOPS eles são todos datados e assinados. Então foi num daqueles dias, 

não tem muita dificuldade.  

 

 

  A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Eles comentaram alguma coisa com 

você na hora que passou pelo corpo, não falaram nada? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, não. Nada, nada. E eu 

acho que nem pediram pra identificar como pediram para o Alex e o Gelson. Tipo já 

sabiam quem, não precisavam disso, não sei; mas não falaram nada. Me levaram direto 

para... Passava num portão verde de metal, de ferro, não sei, e tinham umas celas ali 

dentro; me levaram direto para as celas e me deixaram ali. E os três corpos estavam ali 

no chão. E todos vestidos.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lá no pátio da delegacia? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – No pátio de onde 

funcionava a OBAN, que era essa delegacia da Rua Tutoia.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas era mais ou 

menos perto daquele... Já na parte de baixo da delegacia tinha um portão de ferro... 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Na parte de baixo, isso. E 

em cima tinha uma rampa, ali tinha um grande estacionamento, aí tinha aquela parte de 

baixo, tinham umas dependências ali no fundo, aí entrava pelo portão e tinham umas 

celas ali embaixo. É ali, perto daquela coisa ali. Perto desse portão de ferro estavam os 

três corpos.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A dúvida que sempre 

existe, que a Iara colocou: você acha que, pelo que você viu, eles teriam sido trazidos 

mortos da rua em tiroteio ou tiroteio lá, aquela emboscada lá...? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Dava a impressão de que 

foram trazidos mortos da rua em algum carro e colocaram os corpos ali. A impressão 

que dava era isso, não é a de que foram mortos ali, não. Foram trazidos mortos e 

colocados ali.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Pela posição dos corpos, estavam em 

desalinho, como quem acaba de ser morto ou dava a impressão (inaudível) ...? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, estavam meio jogados, 

estavam meio jogados. Não estava tudo alinhado como colocado com jeito, não.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – E lembra bem que estavam vestidos? 
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 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Todos, todos vestidos. 

Normais, normais. Ana Maria, o Iuri; e eram eles, tenho certeza. Tenho certeza 

absoluta. Então eu não sei quanto tempo a OBAN levou pra legalizar isso ou pra levá-

los. 

 

 

 (Pergunta inaudível) 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, passei do lado. Mas 

muito perto, muito perto. E eu os conhecia muito bem, convivia com eles, praticamente. 

Pois não.  

 

 

  O SR. PEDRO CUNHA – Pedro Cunha, perito da Comissão da Verdade. O 

senhor passou bem perto dos três.  

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Muito perto. 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – Chegou a verificar a presença de sangue escorrendo, 

alguma poça de sangue ou viu que o sangue já estava seco? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, estava com aquela 

coisa... Aquele ar cadavérico que eles chamam, aquela coisa muito branca.  

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – Muito branco, já? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Muito branco. O Iuri, até, 

que era uma pessoa meio corada, né, meio... Ele estava muito branco.  
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 O SR. PEDRO CUNHA – Eu posso retornar só um pouquinho no caso do Alex, 

do veículo? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Ah, lógico.  

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – Porque o senhor chegou próximo pra reconhecer, 

não foi? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – É, próximo, próximo.  

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – E o veículo tinha perfuração, o senhor chegou a 

verificar se estava com vidros quebrados...? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Tinha, tinha. Estava. Eu 

acho que a porta tinha tiros também. Buracos.  

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – A porta...? Você chegou a ver outro lugar também 

do veículo que estava com perfuração? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, o vidro da frente 

estava quebrado. Tinha na porta e não sei se em outros locais, não. Porque eu fiquei 

muito impre... Eu fiquei mais olhando para os dois do que ... Mas deu pra perceber que 

o vidro da frente estava quebrado e a porta tinha buracos.  

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – E o senhor verificou se tinha ferimento na face dele, 

na cabeça? 
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 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Não, o Gelson estava... 

Porque ele estava caído no banco com a cabeça levantada e tinha um tiro na testa. O 

Alex estava caído sobre ele mesmo, com a cabeça meio abaixada. Não dava pra ver se 

tinha... 

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – O Alex estava onde, no veículo? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – No banco do carona, caído 

sobre ele mesmo. O Gelson estava caído pra trás e o Alex estava caído meio que sobre 

ele mesmo, pra frente.  

 

 

 O SR. PEDRO CUNHA – Obrigado.  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Nada... Bom, os casos que 

eu posso testemunhar são esses dois, que eu vi e... Teve um outro do Torigoe também, 

mas aquele já está lá na Justiça Federal, que eu fui depor lá também. É um outro 

militante morto no DOI-CODI. Mas se alguém tiver alguma pergunta, quiser saber 

algum esclarecimento, alguma coisa... 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Iara Xavier. Francisco, a única dúvida 

que eu estou agora aqui, até olhei como eu resumi, era a de que a minha memória, que é 

falha, o Fusca era vermelho. Que não era usual a gente usar, a gente usava mais o 

branco e o bege, que tinha mais. Mas nesse caso, o Gelson, para ir ao aparelho, a casa 

onde ele morava era uma Kombi. Então ele saía com a Kombi, estacionando, inclusive, 

em Pinheiros, e pegava um Fusca, um Volkswagen. Nós saímos, fomos encontrar o Iuri 

e o Lana, Antônio Carlos Bicalho Lana, onde, inclusive, teve uma conversa se iriam 

cobrir esse novo encontro para esse militante ou não. Porque tudo começou no dia 18, 
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quando a companheira que morava com esse militante não compareceu ao encontro. No 

dia 19 o Iuri e o Lana foram ao encontro, esse da Rua Grécia e eles ficaram em dúvida. 

Até o Lana dizia: “Ah, o cara da carrocinha de picolé era polícia...” Então aquela 

conversa da gente ali, “era? Não era?”... “Insiste numa nova tentativa ou não?”...  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Você está falando do 

Telmo? 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – É. E aí se decide como nós íamos voltar. 

O Alex diz assim: “então eu vou com você e a gente se encontra” aí a história do 

guaraná, em Pinheiros, que eu estava com a Lídia, né, que tinha tido o acidente, tinha 

perdido a mão e nós estávamos fazendo uma prótese, que ela ia sair do país. Então eu a 

acompanhei no local da prótese, que era aqui no centro, e de lá voltamos a Pinheiros, 

onde estava a Kombi, que eles deveriam nos encontrar ali onze e meia e meio-dia, eram 

duas alternativas. E a minha memória, na hora que se falou que o Fusca era branco, é 

que o carro era vermelho. Eu olhei aqui no termo de apreensão, não está. Então é uma 

coisa que... 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – A minha memória não é 

muito boa não, mas pra essa cena é uma coisa que eu jamais vou esquecer, tenho 

certeza.  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Branco pra bege a gente pode até trocar, 

mas pra vermelho não. Como, por exemplo, eu posso ver com a Lídia, mas eu quero ver 

o termo de apreensão. Se consta e a cor que consta. Porque aí vai ser mais um elemento. 

Você tem certeza de que era branco? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Sim.   
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 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Então eu vou tentar ver, não me lembro 

agora de cabeça, porque eu nunca me preocupei; o do Iuri tem a apreensão do Fusca, 

mas do Gelson e do Alex eu não lembro, entendeu, do termo de apreensão. Mas eu vou 

buscar porque é um detalhe importante.  

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – Tá.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Chico. Bom, 

vamos passar para os peritos então, né? 

 

 

 O SR. MAURO YARED – Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Mauro, eu 

estou como perito da Comissão da Verdade agora, junto com o Pedro, e sou perito 

oficial da Polícia Civil de Brasília desde 1993.  

 Bom, só um histórico rápido até pra entender o porquê que a gente está 

trabalhando com isso. Em 2011, 2012, a gente recebeu um pedido do Dr. Claudio 

Fonteles pra trabalhar no caso do Marighella, pra responder alguns questionamentos. E 

desse momento em diante a gente começou praticamente a trabalhar junto lá na 

Comissão da Verdade analisando uns casos. O Celso Nenevê, que é o perito que já 

trabalhou com a Comissão de Mortos e Desaparecidos, especial lá do Ministério da 

Justiça, chamou a gente também pra trabalhar com isso e lá ficamos. Desse tempo pra 

cá a gente tem recebido esses pedidos e um deles, que chamou muita atenção, foi o do 

Arnaldo, né? A gente acabou acompanhando a exumação e acompanhando alguns 

outros casos, não emitindo laudos, mas pra ter conhecimento de como era uma 

atuação... Atuação das equipes de segurança daquela época.  

 De certa forma a gente conseguiu já identificar algumas coisas mas nada que a 

gente possa ainda divulgar como... Passar oficialmente, viu, Dr. José Carlos e Dra. 

Maria Rita? Mas há algumas coisas que a gente já cita aqui, até para o pessoal ter 

conhecimento, até porque eu acho que quem militou já sabe muito bem que isso 

acontecia, né?  A Iara já tem ideia de que isso acontecia. Então, esses dois casos, do Iuri 

Xavier e do Alex, Alex de Paula são assim... De certa forma confirmam algumas coisas 
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que a gente viu e faz com que a gente tenha muita esperança de que o trabalho nosso 

consiga um dos objetivos nosso, que é realmente passar a definir padrões de atuação.  

 Eu gostaria de começar, viu, Márcio? Se for possível, só pra gente passar um... 

Para que o pessoal tenha uma ideia de como é nossa metodologia. Lógico que aí eu não 

quero que vocês consigam ler, que realmente é muita coisa. Então eu vou passar mais 

ou menos por alto como a gente trabalha. A gente não produz peça anterior de nenhum 

cadáver. Eu digo assim: peça técnica, não; a gente utiliza peças técnicas existentes nos 

processos. Laudos, pareceres, informes, fotografias... Então a gente utiliza todo esses 

dados técnicos. A gente não procura usar depoimentos. Exatamente porque os 

depoimentos são muito antigos e podem trazer informações que não são precisas nesse 

momento pra gente. A gente gosta de, depois, ratificar um pouco com o que a gente viu.  

 Bom, inicialmente, o que que a gente faz? A gente tenta pegar todos esses dados 

da necropsia, mesmo quando a necropsia é falha, que a gente detecta que é falha. Por 

quê? Porque a gente precisa de ângulos de reincidência, a gente precisa de 

características de lesão, a gente precisa de tudo isso pra poder montar o nosso modelo 

tridimensional, que é um bonequinho. Pra quem já teve boneco de brinquedo, é um 

boneco de brinquedo só que é no computador. Então a gente procura fazer isso com 

todos os dados verdadeiros lançados nos laudos. Assim, verdadeiras as informações 

constantes nos laudos. Obviamente que no caso do Arnaldo foi muito bom porque a 

gente conseguiu ver na exumação. Então isso aí a gente tem certeza absoluta de que 

aquilo aconteceu.  

 Nos outros que a gente não tem uma exumação, a gente não tem essa certeza, 

mas a gente tem que utilizar os dados técnicos. E os dados técnicos às vezes trazem 

informações importantes. Bom, essa é a primeira fase. Então a gente monta o nosso 

modelo com as trajetórias, trajetos internos e trajetórias e procura, com as informações 

que a gente tem nos laudos, buscar posições que essa pessoa estaria quando foi ferida. É 

um trabalho que não é rápido. A Iara sabe, ela me pediu quando foi em dezembro, né? 

Novembro, né? Novembro. Eu falei: “Iara, eu vou preparar seus modelos mas a gente 

tem outras atribuições agora que tem que correr com isso". Mas já estava preparado. 

Então, de certa forma, até que foi fácil o trabalho. 

 E aí o que que acontece? Com esses modelos a gente vai buscando informações 

de como essa pessoa teria sido ferida. Lógico, esse conhecimento que a gente tem de 

morte violenta, eu trabalho em morte violenta há 20 anos; então, morte violenta, na 

verdade, são crimes contra pessoa. Homicídio, suicídio, acidente, explosão, todas essas 
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coisas. Eu já trabalhei, ou eu ou Pedro, acidente de trânsito... Então a gente tem uma 

base razoavelmente boa, confiável disso aí. E uma base boa de medicina legal pra poder 

entender o que que o médico está dizendo ali. Então, depois de montar tudo isso a gente 

procura os achados da necropsia. Achados importantes que às vezes passam nos olhos 

das pessoas que não têm conhecimento, como eu falei hoje com a Iara, hoje, assim, né, 

Iara? Uma coisa muito importante pra gente que é o volume de sangue nas cavidades. 

Por quê? Para uma pessoa que não tem conhecimento de medicina legal isso vale pouco, 

mas pra gente que tem, a gente sabe que nasce daí uma sobrevida. A pessoa tem uma 

sobrevida quando você tem um sangramento interno. Então você tem uma informação 

de que a pessoa não morreu na hora, não teve uma morte tão rápida assim. E esses 

dados todos a gente costuma confrontar.  

 Então, depois que a gente fixa esses modelos, a gente cria um modelo 

tridimensional, com tantas pessoas quanto necessárias na situação, no caso, no evento 

que a gente está analisando. E a gente procura buscar determinadas proposições. A 

partir daí a gente faz proposições que muitas vezes não constam nos laudos, tanto de 

local quanto laudo necroscópico. Se puder passar, Márcio, eu vou dar uma passadinha 

rápida do que que a gente considera.  

 Bom, a gente segue mais ou menos o protocolo estabelecido pela ONU, 

Protocolo de Istambul, obviamente não para crimes de tortura, não seguindo os termos 

que eles usam, mas a gradação. A gente busca a gradação de situações conclusivas. Por 

exemplo: uma conclusão que é muito forte a gente caracteriza como determinante. A 

gente tem todos os elementos para dizer que ela é uma conclusão determinante. Uma 

conclusão que a gente tem elementos mas não tem o mesmo nível de certeza do que a 

conclusão determinante, ela passa a ser indicativa. E assim sucessivamente. A gente 

chega na sugestiva, que a gente tem a ideia de aquilo pode ter acontecido mas a gente 

não tem todos os elementos pra comprovar aquilo. Até porque a gente está trabalhando 

com fotos de 40 anos pra trás, laudos que muitas vezes a gente tem certeza de que não 

contam tudo que aconteceu ali. Então a gente tem que ter muito cuidado até pra não 

falar uma coisa que não consta ali, tá? Então a gente procura seguir o Protocolo de 

Istambul nessas gradações de conclusões pra não ter problema, tá? Vamos continuar? 

 No caso do Iuri, o que que à época o laudo necroscópico trouxe pra gente? Na 

verdade ele trouxe cinco feridas contusas, produzidas por projéteis de arma de fogo que 

totalizavam três projéteis atingindo o corpo. Um deles na cabeça, outro na região ilíaca, 

e outra no braço esquerdo, que transfixou e ficou alojada no corpo. Bom, essa era a 
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informação que constava do laudo da necropsia da época. Bom, a conclusão dele da 

morte foi choque traumático. Quer dizer, na verdade ele queria dizer que foi hemorragia 

interna por objeto pérfuro-contundente, instrumento pérfuro-contundente, no caso, 

projétil de arma de fogo. Aí a gente foi pegar o trabalho do Fondebrider, que foi quem 

fez a exumação e também os pareceres do Nelson Massini. O primeiro relatório parcial 

que ele fez e depois o parecer final que ele fez também, que foi o que trouxe outras 

informações pra gente. Vamos lá, Márcio, por favor? 

 No que o Fondebrider fez, a exumação que ele fez, na verdade a gente tem oito 

feridas nos ossos. Ou nove? Nove feridas nos ossos; na verdade, todas elas bem 

características, bem caracterizadas, isso foi um ganho pra gente, por quê? Porque a 

gente pôde ter certeza de que a maior parte dessas feridas eram feridas paralisantes, 

incapacitantes. E o que que significa isso? Significa que, pra gente, tecnicamente, 

significa que ele não teria como reagir com aquelas feridas. E por que que a placa óssea 

pra gente é boa? Porque ela traz realmente a informação da reação vital. Ela traz quando 

não tem reação vital, mas ela traz também quando tem reação vital. E trazendo isso pra 

gente a gente sabe que foi em vida. Só que a gente tinha algumas outras informações. 

Na verdade, de nove feridas a gente já constata ali que tem a possibilidade de ter muito 

mais do que os três projéteis que atingiram e foram descritos na necropsia.  

 Então, comparando com o laudo necroscópico da época, a gente vê que não 

foram citadas quase 50% das feridas que existiam no corpo. Agora, o porquê realmente 

a gente não... Eu acho que é uma coisa mais investigativa para a própria Comissão do 

que pra gente. A gente sabe que não teve esse lançamento dessas informações e que são 

informações importantes na análise de um crime. Pra gente são informações que quando 

não são lançadas a gente imagina que foi para esconder alguma coisa. 

 A gente trouxe os gráficos produzidos na época. Na verdade, o que vocês estão 

vendo aqui, que é à esquerda de vocês, é o primeiro gráfico, feito no IML aqui de São 

Paulo. Então ali vocês veem claramente são três projéteis atingindo o corpo e depois os 

esqueletinhos já foram na exumação feita pelo antropólogo argentino. Então ali a gente 

consegue ver que tem uma diferença significativa e tem aí um porém, uma observação 

que eu queria fazer pra vocês: no braço esquerdo constam duas lesões e na perna 

esquerda, embaixo, eu acho que vocês conseguem ver por aí, que ele não conseguiu 

definir com certeza que eram por projéteis de arma de fogo, mas ele disse que muito 

provavelmente foi por projétil. Então isso foi muito bom pra gente porque também 

muda um pouco o que foi dito no parecer do Massini. Então a gente teve essa 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



30 
 

informação de que poderia ser projétil de arma de fogo, então já muda até a contagem 

dos projéteis que atingiram o Iuri. 

 E aqui é uma parte do que a gente faz, vou pedir pra você dar um outro clique 

que ele vai começar a rodar...  

 

 (Ajustes técnicos na apresentação)  

  

 Então, o que que acontece? Por que que a gente faz isso aqui? É pra quem está 

ouvindo a gente ter uma ideia do que aconteceu realmente. Começa a diminuir um 

pouco a dificuldade de ver o que que tinha no laudo de necropsia e o que que foi achado 

na exumação.  

 

 (Ajustes técnicos na apresentação)  

  

 É, ele rodaria aí e ficaria mais fácil de ver, tá? Depois no meu computador eu 

posso passar pra vocês. Bom, o que que acontece? Então a gente consegue ver 

claramente, principalmente pra quem está numa apresentação dessa, a diferença de 

número de projéteis que atingiram o corpo. Eu acho que ali a gente já tem uma ideia de 

que não foi só aquilo que foi falado.  

 Aí a gente já passa para uma informação fotográfica trazida no parecer do 

Massini. Também a gente confirma que realmente que ele, além de algumas feridas a 

mais que ele tinha, não foi citado no laudo da necropsia escoriações na face e também, 

circundado em vermelho ali, pra gente que consegue ver isso, já está acostumado um 

pouco com isso, a gente consegue ver claramente que ali tem uma entrada de um projétil 

de uma arma de fogo. Na parte central, a fotografia central, foi citado pelo médico 

antropólogo argentino. Mas, o outro ali não foi citado, por quê? Porque exatamente, a 

Iara falou uma coisa interessante; as costelas se perdem, parte do material ósseo se 

quebra, então se fragmenta e essas informações são perdidas. Mas ali embaixo daquela 

plaquinha identificando qual era o número do laudo, ali, ele tem parte de uma 

perfuração aparecendo, uma segunda perfuração. Todas as duas direcionadas para o 

coração ou para aquela, como a gente chama, nossa bomba; bomba realmente 

circulatória. Então ali a gente teria uma dificuldade muito grande, com esses dois tiros 

aí no peito, qualquer um dos dois, a pessoa ter qualquer reação, porque a pressão seria 

muito... Dependendo de onde atingisse ou até se atingisse o músculo cardíaco ali, ele 
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não teria como contrair tão... Para jogar sangue na circulação sanguínea. Então é só pra 

ter uma informação do que não foi lançado, alguns dados que não foram lançados na 

necropsia.  

 Bom, aqui eu faço um quadro comparativo, só pra demonstrar que algumas 

coisas não foram lançadas e informações importantes não foram relatadas. Na verdade o 

laudo da necropsia traz 56% das informações porque a gente está considerando que uma 

inversão, que duas feridas na cabeça foram apenas invertidas; que na verdade pode não 

ter sido. Então, na nossa interpretação eles inverteram o lado esquerdo com o lado 

direito. Então isso foi normalizado e a gente conseguiu ver. O médico argentino fez um 

trabalho muito bom, conseguiu lançar isso também. E aí a gente parte para as 

conclusões. 

 Primeira conclusão a gente já até comentou aqui: com a quantidade de lesões 

que ele tinha, paralisantes, incapacitantes, ele não teria como reagir, como foi descrito, 

num tiroteio. Por quê? Porque a maior parte dos projéteis que atingiram o corpo dele 

atingiram regiões que ele não teria como reagir, não teria como se movimentar; os dois 

tiros que ele tomou na região lombar são... Esse faz parte de um estudo que a gente está 

fazendo lá: eles teriam realmente o poder de fazer com que a pessoa caísse, porque 

quem é idoso sabe, eu sei porque eu também tive parentes envolvidos nisso, que a 

cabeça do fêmur é uma coisa que quando a gente tem alguma alteração nela, você 

praticamente não consegue ficar em pé. Primeiro a dor, e segundo, o desequilíbrio que 

traz.  E um dos projéteis atravessou o lado esquerdo e foi se alojar na cabeça do fêmur, 

no lado direito. O segundo atingiu só a crista ilíaca, a parte superior, então esse não teria 

problema, em princípio, mas, esse outro seria sim incapacitante e a pessoa não teria 

como se movimentar como foi dito que se movimentou ali.  

 Bom, daí a gente tem que a maior parte desses projéteis que atingiram o corpo 

são realmente paralisantes e incapacitantes. Isso já traz pra gente algumas conclusões 

também secundárias. Primeiro: se ele tem esse tanto de projétil que faria com que ele 

perdesse o equilíbrio e caísse no chão, obviamente ele tomou uma parte dos tiros no 

chão. Isso assim pra gente até, quando a gente consegue constatar isso é até uma coisa 

que naturalmente a gente já conclui. Então, uma parte desses disparos que foram feitos 

contra o corpo dele foram feitos quando ele já estava caído e não tinha poder de reação 

mais.  

 Ele tinha uma ferida que não foi descrita no laudo da necropsia, na parte central 

da região occiptal, um pouco à esquerda. Esse é um tiro característico de execução. Isso 
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daí é observação, é casuística, é literatura que diz, não sou eu que estou dizendo. Então, 

a casuística diz isso, as referências que a gente tem de medicina legal dizem isso... 

Então são realmente tiros característicos de execução. O outro que ele tem, entrando na 

têmpora direita e saindo também na região occiptal, também poderia ser. Mas esse a 

gente está desconsiderando até, assim, sendo conservador. A gente não quer incluir esse 

como tiro de execução. Até porque tem o outro que caracteristicamente já é. E os dois 

do peito, que realmente são tiros que a pessoa não teria muito o que fazer, ainda mais no 

calibre usado anteriormente, que era nove milímetros, 45. São calibres grandes que 

realmente causam lesões internas muito grandes.  

 Passamos para um número provável que deixaria de ser seis, como definido acho 

que no parecer do Massini, e três, como lançado no laudo necroscópico, para sete, 

podendo variar de seis, como dito no Massini, pra nove. Se as lesões que a gente tem no 

membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo não forem projéteis 

independentes. Se forem já passa a ser nove. Então você já tem mais informação, até pra 

quem for investigar no futuro isso aí.  

 Ali eu falo do disparo da crista ilíaca, que já tinha adiantado pra vocês, que 

realmente ele faz a pessoa perder a reação e também perder o equilíbrio. Então daí 

deriva que ele teria que tomar alguns desses tiros já no chão e as posições prováveis que 

a gente tem pelos agrupamentos dos projéteis que a gente conseguiu, que atingiram o 

corpo, a gente conseguiu alguns agrupamentos. Então a gente tem dois agrupamentos 

característicos, que é: um, que ele estaria em pé, e os outros restantes ele estaria deitado; 

sendo que a maioria deles foi quando ele estava deitado. É uma conclusão que a gente 

não tem como fugir, apesar de não ter a certeza absoluta. E, como ele tem essas duas 

outras lesões no membro superior esquerdo, a gente supõe que considerando que teve 

uma reentrada no corpo e isso seria um gesto de defesa dele; defesa dos projéteis. Uma 

forma de proteger o corpo para que os projéteis não atingissem ele. Ou da cabeça ou do 

tórax, das regiões que na verdade são mais vulneráveis nossas.  

 A gente parte agora para o Alex; então essa parte de metodologia a gente já 

pulou e então vamos já para o achado. Na verdade o que que a gente tem? A gente tem 

sete projéteis e a gente só tem, na verdade, o laudo médico, o laudo feito em 1972. E aí 

a gente começa realmente num terreno meio escorregadio. Se a gente for começar a 

pensar que a gente não tem nada pra confrontar, talvez só tenha algumas imagens, a 

gente passa para um terreno meio escorregadio. Mas tudo bem. A gente conseguiu com 

o laudo dele fazer algumas considerações mesmo sabendo que não são, assim, a gente 
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não pode confiar muito no laudo da época, mas a gente conseguiu extrair algumas 

coisas.  

 Bom, sete projéteis atingiram o corpo. Na verdade existe uma grande confusão 

quando é descrito que um mesmo projétil teria tido duas trajetórias no laudo médico e 

ele recebe alínea E; então pra gente ficou muito complicado. Quando a gente viu aquilo 

lá, falou: não, tem um erro aqui. Inclusive esse erro passa para o parecer do Massini, 

que ele considera como seis; na verdade são sete que atingiram o corpo. Tanto que na 

prancha está como seis, no gráfico está como sete, nas pranchas todas como sete. Mas 

ele acaba trazendo isso realmente porque ele é citado de A à F, então tem um erro 

muito... Assim, que acaba sendo... Induzindo a gente a erro também.  

  Ele não descreve, obviamente, isso em nenhum laudo dele, as características 

dessas entradas e nem se foram retirados projéteis do corpo. Isso aí pra gente dificulta 

por quê? Porque a gente não sabe exatamente, se tiver uma exumação ou numa 

exumação, a contagem que foi feita ali. Até porque isso matematicamente a gente 

poderia dizer: essa conta está errada, tem que ter mais disparos aqui contra o corpo, 

mais projéteis atingindo o corpo do que já tem. Isso daí é uma coisa que pra gente 

prejudica muito. Então, o que que acontece?  

 Pela nossa contagem, dois desses projéteis ainda estariam no corpo. Pela nossa 

contagem e pela descrição que ele faz na prancha. Só que na exumação não foram 

encontrados, né. Então tem alguma coisa estranha. Ou foram retirados e não estavam lá, 

ou perdeu nesse caminho aí; inclusive nessa exumação administrativa pode ter se 

perdido.  

 A coisa mais ruim para um perito criminal é quando a ferida não está descrita. 

Por exemplo, a gente não tem distância de disparo, não tem características que podem 

dizer pra gente: olha, esse disparo foi encostado, foi em curta distância, foi a distância... 

Então, quando a gente não tem essas informações, aí que a gente fica mais pisando em 

ovos mesmo. Mas a gente consegue se virar considerando que como não tem nada, tudo 

seria a distância, apesar de saber que não é uma verdade, como foi no caso do Arnaldo, 

que, inclusive, no exame da polícia federal conseguiu constatar fragmentos de parte da 

espoleta que caracteriza que foi a curta distância. Isso significa que depois de 40 anos o 

microscópio eletrônico de varredura a gente conseguiu fazer esse trabalho de recuperar 

a distância de disparo da cabeça; não conseguiu sair no relatório porque não foi entregue 

antes.  
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 O Fondebrider diz que não consegue por causa de falha técnica nas exumações 

anteriores trazer conclusões a esse laudo dele, então a gente fica sem informação da 

exumação. A gente passa pra frente, vamos pra frente, vamos tentar trazer informações 

novas baseadas na casuística que a gente tem aí.  

 A gente traz a prancha, e aí pra vocês deve estar melhor do que pra mim aqui, dá 

pra ver claramente a contagem de projéteis aí na frente, são sete; só que quando ele 

descreve, descreve seis alíneas apenas, isso traz a confusão para o laudo do Massini e 

também é muito claro aí o sentido; pra vocês que estão vendo a televisão maior aí, o 

sentido desses projéteis. A gente tem três, praticamente ascendentes, que são o da 

mamária direita, o da lombar e outro aqui próximo ao omoplata e os restantes todos 

descendentes. Então pra gente já está claro também dois agrupamentos e não quer dizer 

duas posições, pode ser uma posição intermediária, mas próximo de duas posições, que 

seria pra gente também de pé, principalmente por causa daquele que atingiu a mamária 

e parte do tórax, aqueles dois; e o restante numa posição próxima de sentado, por isso 

que a gente coloca com o tronco ereto no documento; caído mas próximo de sentado, 

porque realmente pode ser uma posição próxima dele. Também tudo isso baseado num 

modelo... Então é isso aí que a gente tem.  

 

 (Ajustes na apresentação) 

  

 Mas dá pra ter uma ideia ali do que a gente falou aqui pra vocês.  

 

 

 (Pergunta inaudível) 

 

 

 O SR. MAURO YARED – Não, todos eles ele cita de frente. O mais pelas 

costas possível é esse que atinge o externo, que ele vem um pouco tangencial aqui no 

peito.  

 Eu gostaria de trazer mas a gente tem que trazer até pra mostrar que ele 

realmente tem outras lesões que não são lesões típicas de disparo de arma de fogo e nem 

características daquelas encontradas em tiroteio, em troca de tiro. Por quê? Porque você 

não tem contato corporal. Se você tem contato corporal físico aí você realmente 

encontra outro tipo de lesão, você pode encontrar feridas contusas, escoriação, 
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equimose... A partir daí você tem realmente uma série de contusões que não condizem 

com uma troca de tiros. No olho ali você tem uma equimose orbitária, que como o 

próprio médico não descreve um traumatismo na base do crânio, traumatismo 

cranioencefálico, você já começa a considerar aquilo como uma pancada, porque ele 

não traz a informação de que não é... Uma informação de que você teria uma fratura que 

poderia produzir isso aí. Então você tem já uma equimose ali na região orbitária 

esquerda.  

 Todas aquelas partes circundadas ali são feridas contusas e escoriações. Em 

especial, eu botei um retângulo ali que a gente não tem, não pode nem citar como 

certeza, por quê? Porque pode ser a falha de um negativo, uma falha da foto da época. 

Mas ele parece muito um pé, uma marca de solado de calçado. Só que o que acontece: a 

gente tem que considerar que pode ser uma falha do negativo, que ele manchava e 

inclusive pode ter manchado outras fotos. Mas os outros não; os outros aparecem 

claramente, são realmente de escoriações e equimoses; ali no queixo, próximo dos 

lábios; coisa assim que incomum numa troca de tiros. Incomum... Você não tem contato 

corporal para você ter esse tipo de lesão.  

 No olho direito ali a mesma coisa, uma equimose orbitária, que como você não 

tem menção de fratura de base de crânio, ela já não tem justificativa pra aparecer ali, 

então já passa a ser uma ferida contusa. Tem ali próximo do nariz e no nariz ali outras 

coisas e a gente repete só pra ter uma ideia da localização das feridas no corpo.  

 Bom, aí a gente chega para as conclusões. Apesar de o laudo não estar como a 

gente gostaria que estivesse, a gente ainda consegue trazer algumas coisas. Primeiro: 

que essas escoriações e equimoses que o corpo tem não são encontradas em troca de 

tiros. Então essa versão já não bate muito com a versão oficial, mesmo considerando 

que o senhor tenha visto dentro do carro, tal... Pra gente é uma situação... A gente até 

pode considerar um acidente de trânsito mas também não teria como lesionar tantas 

regiões do corpo porque o próprio carro não é pontudo dessa forma, entendeu? 

 

 

 O SR. FRANCISCO CARLOS DE ANDRADE – (Inaudível) chão, ou seja, 

ele nem chegou a levantar. 
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 O SR. MAURO YARED – E não tem arestas suficientes para produzir esse 

tanto de lesões num acidente de trânsito. Então a gente considera que isso aí é meio que 

ilusório. Bom, a segunda: que foram sete projéteis que atingiram o corpo, 

diferentemente do que foi citado ali, e que aqueles agrupamentos mostram pra gente que 

ele estava em algum momento em pé mas que ele esteve também numa posição no chão, 

caído, próximo de sentado, com o tronco ereto, que a gente chama com o tronco ereto, 

próximo de sentado. Então são duas posições também, o que também não é muito 

comum numa troca de tiros e com os vestígios que a gente encontra no corpo, que 

alguns desses disparos que atingiram ele também foram paralisantes. Por quê? Eles não 

paralisam e matam na hora, mas eles fazem você perder sua reação. E está tendo uma 

hemorragia interna de um litro, citado de um litro, dentro das cavidades, da cavidade 

peritoneal, ele não cita nem a cavidade torácica, que também é diferente, é diverso e ele 

deveria citar até pra gente ter uma ideia do quanto que vazou da parte superior dos 

órgãos. Então ele não cita isso.  

 Ele também não individualiza qual projétil teria produzido a morte. Como ele 

não faz isso... E aí que a gente, quando a gente começa a ler já sabe que ele teve uma 

sobrevida, a gente vai atrás de isso aí e vê realmente pela descrição do médico, que ele 

cita, ele realmente teve uma sobrevida. Inclusive, a causa da morte que ele dá, que é 

anemia aguda traumática, já mostra isso, que ele morreu exatamente por hemorragia 

interna, que não é um termo muito comum mas é um termo que eles usavam na época 

que ele deveria dar uma outro formato da época. Mas é coisa também dele; “produzido 

por instrumento pérfuro-contundente”, que é projétil de arma de fogo.  

 E finalmente ali a gente a tem a separação dos agrupamentos acho que mais 

clara pra vocês, ali. O que que acontece? Tem os dois que atingiram a face, a lateral 

esquerda da face e aquele que atingiu o esterno, que eles não poderiam ter sido 

produzidos naquele mesmo grupamento dos outros. Por mais que a gente coloque o 

corpo sentadinho, bacaninha, bonitinho, a trajetória e o trajeto interno não batem com 

uma posição só. Então aqueles ali o atirador tem sim que estar num plano superior ao da 

vítima. Então ficou bem claro pra gente isso e agora vocês vendo aqui acho que fica 

mais claro pra vocês também o que a gente estava falando. É uma coisa que não é... 

Todas as informações extraídas do laudo da própria necropsia. 

 Bom, uma ferida que a gente cita aqui que é bem característica é essa do esterno, 

porque ela de certa forma é um pouco tangencial e se vocês olharem ali... Tentem fazer 

um alongamento naquela trajetória que a gente dá para aquela ferida no centro do peito 
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dele, vocês vão ver como é que é a posição que o atirador tem que estar. Ele tem que 

estar muito acima do corpo. O corpo tem que estar realmente caído ou num desnível 

acentuado terreno. Obviamente que a gente não acredita que aqui na República do 

Líbano, número mil, você vai ter um desnível desse tamanho numa pista. Mesmo não 

conhecendo a República do Líbano, mil, eu vou dizer que não tem um desnível desse 

tamanho aí e nem em cima de muro a pessoa ia conseguir um desnível desse tamanho.  

 Aí o que que acontece? Como a gente sabia de determinados eventos que foram 

conjuntos, no caso, o Iuri, a Ana Maria e o Marcos, a gente procurou buscar coisas 

comuns entre esses eventos e coincidentemente a gente encontrou coisas comuns. Por 

quê? Obviamente que o Iuri tem uma série de outras coisas que os outros não têm, mas 

todos eles tinham tiros na cabeça ou na cervical, que seriam paralisantes e impactantes. 

No caso do Marcos ele tinha um tiro que entra no pescoço e inclusive é citado que 

atravessa a cervical. Ana Maria com um tiro que ele cita ali na frontal que a gente não 

consegue ver na foto; provavelmente esse tiro também está invertido, deve ter entrado 

na parte posterior; e o Iuri que tem realmente tiros que são incapacitantes, que a gente 

consegue ver isso.  

 Aí a gente passa pra lesões, passa para uma série de outras características pra 

realmente mostrar que naquele evento que eles citaram eles não poderiam ter sido 

mortos daquela forma. Por quê? Porque a quantidade de coincidências tanto do laudo 

quanto das feridas quanto das operações são muito grandes. E quando acontece isso, 

quem trabalha com matemática, estatística, sabe que quando você tem uma série de 

coincidências assim já deixa de ser uma coincidência; então já deixa de ser uma coisa 

aleatória. Então só uma comparação que a gente fez exatamente por causa de audiência 

pública, porque audiência pública envolve todos eles mas a gente teve tempo de 

trabalhar muito bem com o Iuri e com os outros. Na verdade eles foram nascendo 

automaticamente quando a gente foi fazendo, entendeu? 

 Aí é o documento recuperado pela Iara, que ela me passou e eu vou pedir um 

esforço de vocês porque realmente ele não tem uma resolução muito boa. Vou até tentar 

levantar aqui pra mostrar pra vocês que tem um Fusca aqui na parte superior e na parte 

de cima, próximo àquela parede ali, olha... Aqui, olha, estaria o Fusca; aqui em cima 

estaria morto o Marcos; aqui, a Ana e aqui o Iuri. Vocês estão vendo uma linha de tiro 

aqui indo em direção ao Iuri, atingindo ele de costas e outras linhas de tiro direcionadas 

pra cá. Aqui estão dois agentes que teriam sido atingidos pelo Iuri e aqui seria a fuga do 

Lana, passando pelo posto.  
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 Então o que que acontece? Não sei se vocês lembram do laudo do Iuri, ele tem 

um tiro só aqui na... Que entrou na nuca pela região occiptal. Com esse tiro aí ele não 

poderia reagir a nada; e outros tiros que ele tem, todos eles são incapacitantes também e 

ele também não teria como ter essa reação toda. É coisa muito clara de ver, ele não teria 

como ter essa reação numa operação dessa, exatamente porque ele tem a maior parte 

dos tiros que ele toma, dos projéteis que atingem o corpo dele, são todos incapacitantes. 

Então essa versão pra gente não é muito a versão oficial, apesar de estar no relatório do 

Cenimar, apesar de estar contando como operação perfeita que foi feita pelas equipes de 

segurança, pra gente não parece muito claro isso aí.  

 Inclusive, se puder voltar ali, uma coisa que a gente cita também é a quantidade 

de linhas de tiro que são cruzadas ali. A linha de tiro onde os agentes foram feridos ali, 

se vocês observarem bem, tem agentes que estão próximos, ali no chão, próximos 

daquele prédio, do prédio mais embaixo aqui, que eles disparam exatamente para aquela 

posição. Então você tem, não vou dizer um erro de operação, porque eles têm a 

operação deles e a forma de atuar deles, mas uma operação de risco ali, porque aquela 

linha de tiro ali, as linhas de tiro travadas aqui são muito perigosas para os próprios 

agentes; e que a gente não tem como descartar um fogo amigo aí, um ferimento 

produzido por fogo amigo. Só que hoje em dia isso não tem nem como ser provado 

mais. 

 Bom, isso aí já foi dito, a impossibilidade do Iuri ter reagido daquela forma e 

também o risco do fogo amigo na forma como eles apresentaram esse relatório aí.  

 E fizemos esse mesmo trabalho para o Alex e para o Gelson. Se vocês olharem o 

Alex e o Gelson, eles são exatamente, em termos de lesão, exatamente iguais. Iguais eu 

não digo em número de projéteis que atingiram o corpo. Eles têm equimoses orbitárias, 

eles têm projéteis atingindo a cabeça, têm escoriações no tronco, têm escoriações na 

face... Então, pra gente isso é muito difícil num acidente de trânsito. Isso é muito difícil 

dentro de um veículo e isso é muito difícil ser numa reação a um tiroteio. Exatamente 

porque eles têm tiros também que incapacitam, também impossibilitam reação.  

 No parecer do próprio Celso, que ele fez pra Comissão Especial de Mortos, ele 

cita que todos os membros do Gelson foram atingidos por tiro. Imagine uma pessoa ter 

fratura em todas as partes do corpo, fraturas que são citadas, realmente, e você 

conseguir reagir apertando um gatilho, fazendo alguma coisa... Eu não teria condição de 

fazer isso, mas não sei se alguém conseguiria. Então todos os membros dele foram 

atingidos por projéteis.  
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 Bom, era isso que a gente tinha pra trazer pra vocês. Estamos à disposição para 

qualquer pergunta, qualquer informação que a gente possa ajudar.   

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Eu queria aqui fazer alguns 

esclarecimentos ao Mauro. Por exemplo: o Alex, o Isaac Abramovitc, com a exumação 

que nós fizemos, ele teve abertura craniana, que é praxe, ele sempre descreve. Então, só 

reforçando aquela questão dos projéteis e de ter um trauma na cabeça. Então realmente 

do Alex ele abriu. Do Iuri, consta no laudo que foi feito. Não foi. O crânio do Iuri não 

tinha sido aberto nas técnicas utilizadas pela necropsia. O Alex tinha; reforçando isso de 

ter ou não ter algum trauma, né.  

 E a questão da recuperação, o Iuri, quem conheceu, era um rapaz de 1,80m, com 

ossaturas largas e a preservação, em que pese, teve uma exumação administrativa, igual 

ao Alex, foram recuperados em melhor condições e houve os disparos; porque às vezes 

você recebe um disparo e que não pega osso. Então quando você faz uma exumação 

você não tem como localizar, né? Você só consegue ver o que atingiu quando fica 

característica ou não.  

 Naquela época, primeiro nós fizemos uma exumação enquanto família, enquanto 

comissão de familiares. Não tínhamos o apoio do Estado, não tivemos como nós 

tivemos no do Arnaldo e nem sei se existia o MEV naquela época, em 1996, pra ver a 

concentração de chumbo.  

 O Alex, à tarde nós vamos ter o administrador, quando nós chegamos em... Foi 

marcado quando foi identificado. Em 1980, quando nós fomos exumar, nós tivemos que 

abrir de três a quatro sepulturas. A primeira era uma mulher; a segunda não tinha uma 

exumação porque lá em Perus eles exumavam e, para enterrar o outro, eles colocavam 

num saco, por isso tem muitos ossos fraturados, e colocavam na base da sepultura e 

inumavam, como eles chamavam. Na terceira, como nós já estávamos assim... Eu 

praticamente já queria suspender tudo, nós chegamos numa onde tinha um resto de 

tecido vermelho e a indicação no laudo era a de que ele foi sepultado com uma cueca 

vermelha e, na foto não dá pra vocês verem, talvez naquela dele já morto. Ele era meio 

dentuço, tinha uma dentição muito característica, o sorriso dele era bem característico, 

protuso, e Suzana disse: “ai, é ele!”. Foi a primeira. Estava íntegro... E aí nós 

dissemos... Porque eu já não queria levar mais ninguém. Falei “ah, isso aqui está tudo 

errado”. Então realmente a identificação dele foi feita com base no resto de tecido 
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vermelho e na minha recordação e de Suzana do sorriso dele. E ele era um tipo mignon. 

Hoje eu já não sou assim... Eu já estou mais gordinha, mas vocês veem ali na foto, ele 

era muito magro. Ele tinha uma estatura aí de 1,60m, 1,65m, então os ossos são mais 

frágeis.  

Então, realmente, quando o Fondebrider fez a montagem, o Mauro não pôs aí, 

que ele articula todo o esqueleto; faltavam muitas coisas mas nos que recuperaram não 

tinha nenhuma indicativa de entrada, saída; de ter sido atingido por projétil. E hoje em 

dia, por isso nós lutamos ainda pelo DNA, o do Iuri foi confirmado; nós tivemos que 

substituir; nós levamos para o Rio... E depois seu Antônio vai relatar aqui, nós 

dissemos: se o Alex é o Alex, o que nós trouxemos como o Iuri não é o Iuri, porque a 

contagem das sepulturas estava errada. E hoje em dia todos que foram retirados de 

Perus eu digo que tenho dúvidas, porque, no caso do da Suzana, depois, quando foi 

fazer estudo, também se comprovou que a primeira ossada entregue não era do Luiz 

Eurico. No caso da Sônia Maria também não era. Foram feitas novas exumações e então 

em três casos, pelo menos, a indicação do administrador não correspondia aos restos 

mortais dos nossos familiares. Então é só para esclarecer um pouco.  

 Ele cita muito o Arnaldo, nós vamos ver amanhã, e qual foi assim a nossa 

vantagem: Arnaldo ficou os 40 anos no seu caixão. O pai recolheu, levou de São Paulo 

para Belo Horizonte; pelas normas sanitárias, era um caixão revestido de metal. Ele não 

foi mexido, a família não precisou exumar, então nós recuperamos todos os ossos 

possíveis, que nós temos no corpo, foram recuperados com o Arnaldo. Então essa vai 

ser a diferença. É um laudo muito mais rico e também com avanços dessa estrutura de 

você até poder chegar numa caracterização de disparo de curta ou longa distância por 

esses exames feitos pela polícia federal de detectar o chumbo lá. Muito obrigada.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maria Rita Kehl.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Não, acho que é precipitado. Eu faço meu 

comentário depois.  
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 O SR. PEDRO CUNHA – Só complementando: essas necropsias 

primeiramente foram feitas pelo Dr. Abramovitc, que faleceu. Então já não é a primeira 

inconsistência que a gente verifica de laudo relatado por ele, a gente já verificou outras 

e já temos até, mais ou menos, o modo de ele caracterizar, ou melhor, não caracterizar 

aquilo que deveria ser caracterizado. Havia um segundo perito, é o Abeylard, Dr. 

Abeylard, que em primeiro momento nós traríamos pra cá, pra fazer audiência, mas ele 

já está com 87 anos e ele tem problema de locomoção; e mesmo porque ele foi o 

segundo perito. E na medicina legal é costume o segundo perito muitas vezes apenas 

assinar. Então, muito embora apareça o nome dele, nós preferimos ouvi-lo 

reservadamente pra gente poder caracterizar o grau de participação e o grau de 

consciência que ele possa ter nessas descrições e nessas inconsistências que nós 

achamos nos laudos. É só isso.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que agora já 

estamos indo para os finalmente. A senhora podia já fazer uso da palavra.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – É algo que me ocorreu enquanto eu escutava 

você, Mauro, e talvez seja muito evidente que vocês estão fazendo isso já há muito 

tempo e pra mim seja uma conclusão ingênua, mas você sugere então que ele foi 

torturado e executado, pelos tipos de ferimentos? 

 

 

 O SR. MAURO YARED – A gente não tem como falar de tortura ali.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Ferimentos todos pelo corpo... 

 

 

 O SR. MAURO YARED – A gente tem como falar de diferentes tipos de lesões 

que não são características de troca de tiro. Aí eu acho que a gente não consegue 

ultrapassar esse caminho. A gente está trabalhando com foto, com imagem antiga, então 
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a gente tem que ter um certo cuidado também. Mas a gente tem lesões que não são 

características de troca de tiro.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Não dá pra dizer que são características de 

espancamento? 

 

 

 O SR. MAURO YARED – E outra coisa, uma coisa que é mais grave ainda: 

tiros paralisantes e de execução. Isso a gente consegue chegar por causa da casuística, 

de outras situações. Mas, infelizmente, a gente fica meio que amarrado, entendeu? A 

gente não pode também fazer uma coisa que vai ser inconsistente igual foi feito no 

passado. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que horas são agora? 

 

 

 O SR. – São vinte pra uma.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém gostaria de fazer 

algum comentário, alguma pergunta? Então nós vamos encerrando essa parte da manhã, 

são vinte pra uma agora; a gente pretende voltar duas horas. Tudo bem? Tá, muito 

obrigado. A sessão está suspensa.  

 

 

*      *      * 

A sessão está suspensa 

*      *      * 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar os 

trabalhos? Vamos recompor a mesa? Queria pedir para a Maria Rita Kehl vir para a 

mesa, para a Iara Xavier Pereira vir para a mesa.  

 Está reinstalada a sessão, a 108ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo, 24 de fevereiro, Auditório Teotônio Vilela, para oitiva de 

depoimentos sobre os casos de assassinato de Alex de Paula Xavier Pereira, Gelson 

Reicher, Iuri Xavier Pereira, Ana Maria Nacinovic Correa, Marcos Nonato da Fonseca, 

Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emmanuel Penteado e Francisco Seiko Okama. A 

mesa está composta por Dr. José Carlos Dias, Dra. Maria Rita Kehl, Iara Xavier Pereira 

e agora vamos ouvir e convidar para compor a mesa o senhor Antônio Pires Eustáquio, 

agente do Estado. Então, por favor, venham pra mesa. Senhor Antônio Pires Eustáquio.  

 Então queria passar novamente a palavra para a Iara para ela fazer a organização 

dos trabalhos da tarde pra que a gente possa... Boa tarde.  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Boa tarde. Essa parte da tarde é muito 

importante porque seu Antônio foi o administrador do Cemitério Dom Bosco de Perus 

por um longo período, né, seu Antônio? Depois ele vai falar. Então ele, pela função, tem 

muito a esclarecer, a nos dar sobre a forma como chegavam os nossos familiares, como 

eram sepultados.  

 Eu conheci o seu Antônio ainda um pouco antes da Anistia, em junho de 1979, 

quando em posse da informação de que Iuri e Alex estavam sepultados no cemitério 

Dom Bosco de Perus e o Alex, com nome falso, após uma reunião no Rio, no colégio 

Bennett, onde estava aqui o companheiro Ivan, nós, eu e Suzana, e Ivan, e o primo do 

Beto, do Carlos Alberto Soares, Sérgio Ferreira.  

 Terminado o encontro nós viemos a São Paulo. Aí a minha memória falha, 

tínhamos apoio de uns deputados, mas sinceramente, não gravei o nome. Foi muito 

importante ele nos receber, nos levar... Naquela época, então, pra gente, Perus era uma 

viagem, não sei hoje em dia. Hoje em dia talvez por causa do trânsito. Naquela época 

ainda era bem... Não estava tão povoado como deve estar hoje e nós, com uma 
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expectativa, deputado, muito grande porque com essa informação de que o Alex tinha 

sido sepultado com a identidade falsa e a Suzana sabia o nome da identidade que o Luiz 

Eurico estava portando, nós, enquanto familiares e militantes, fizemos a dedução de que 

era um dos modos de eles desaparecerem com a pessoa sepultando com essa identidade 

falsa que praticamente só o militante conhecia.  

 Então vocês podem imaginar a ansiedade que nós estávamos de chegar a este 

cemitério, onde encontramos seu Antônio, que aqui eu quero registrar, que sempre 

colaborou muito com os familiares no que foi possível. Eu sei que no início, acho muito 

importante, eu não estive na CPI de Perus e não ouvi o depoimento dele, das pressões 

que ele pode ter recebido ou não durante a nossa... Principalmente a fase inicial dos 

trabalhos que nós começamos, porque logo que chegamos lá achamos o Nelson Bueno, 

que era o nome falso do Luiz Eurico. O Alex já estava identificado como João Maria de 

Freitas. E percorrendo rapidamente o livro nós já vimos Hélcio, Gastone, José Júlio... 

Começamos a achar uma série de militantes que foram sepultados com nome legal pra 

ver que pelo menos a partir de final de 1971, início de 1972, começou a ser o cemitério 

preferencial do DOI-CODI pra sepultar os militantes, dado o volume. Então eu acho 

assim muito importante... Lógico, estávamos agora ali conversando, tentando lembrar 

um pouco, os anos já se passaram 34, vamos fazer 35 anos, a memória começa a falhar 

mas eu acho que as informações básicas seu Antônio não vai ter esquecido, né? Para 

que possa nos ajudar aqui, a Comissão Rubens Paiva e a CNV possam compreender 

com um pouco mais de detalhe como funcionou essa parte do aparato para o 

sepultamento e esconder inclusive a identidade dos militantes que ali eram sepultados.  

 Eu estava relembrando a ele que o primeiro retirado de forma, vamos dizer, 

oficial depois do Gelson, porque isso é uma coisa que eu quero ver se o senhor vai 

lembrar, que junto com o Alex morreu aquele rapaz, o Gelson, que foi retirado logo 

depois do sepultamento pela família e levado para o Cemitério Israelita. É uma coisa 

que ele pode às vezes esclarecer, se o Isaac Abramovitc estava junto, se não estava. 

Depois, pelo menos até agora apurado, foi o caso do Alex e do Iuri, que tivemos a 

dificuldade já, ele vai explicar aqui bem como era o terreno dos indigentes, a 

dificuldade de você localizar as sepulturas, as contagens. Então eu acho que nós 

podemos passar para o seu Antônio.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. José Carlos Dias, pela 

Comissão Nacional da Verdade. 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Acho que é importante nós ouvirmos, do 

senhor Antônio, algumas questões para esclarecer bem todos os presentes; pra ficar 

consignado em ata. Então eu pediria ao repórter que permitisse que eu formulasse a 

minha pergunta. Esperar ele acabar a entrevista.  

 Bem, seu Antônio, quando é que o senhor começou a trabalhar no Cemitério 

Dom Bosco? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Boa tarde a todos, boa tarde à mesa. 

É um prazer estar aqui neste momento, inclusive com familiares de desaparecidos que 

eu acredito que o que eu pude fazer, como a Iara disse aí, eu colaborei e estou aqui mais 

uma vez para tentar elucidar alguns casos que ainda permanecem obscuros. 

 Eu fui para administrar o Cemitério de Perus no ano de 1976.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Então quem era o prefeito, na ocasião? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – O prefeito, na época, se não me 

engano, acho que era o Reynaldo de Barros. Se não me engano o Reynaldo de Barros ou 

senão o Mário Covas. A memória, como a Iara falou... 
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 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – É que eu tinha a informação de que o cemitério 

foi inaugurado em 1970.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – 1971, no dia três de março.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Mas na gestão do Paulo Maluf... 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Foi, inaugurado na gestão do Paulo 

Maluf.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – E desde o início ele foi usado para o 

sepultamento de indigentes? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Praticamente o Cemitério de Perus 

Dom Bosco, como é chamado, ele foi inaugurado com sepultamentos de indigentes e 

inclusive ficou muito conhecido pelo sepultamento daquele bandido muito famoso, que 

deu muito trabalho pra polícia militar e que foi enterrado como indigente no cemitério 

de Perus, que era o Assis, bandido Assis, nome, sobrenome Assis. 
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 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Qual é a função sua lá no cemitério? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu fui para administrar o cemitério 

como... Administração, administrador do cemitério. E foi-me recomendado na época 

que eu tomasse muito cuidado com o sepultamento dos indigentes, porque me disseram 

que eu seria o responsável por eles, porque eles já chamavam indigentes porque não 

tinha ninguém que acompanhasse ou olhasse por eles e que eu tomasse muito cuidado 

nesse sentido. Isso na década de 1976.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Quantos funcionários o senhor tinha lá? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Na época eu tinha 26 funcionários.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Esses funcionários todos acompanhavam estes 

enterros dos indigentes? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Nos cemitérios municipais, de uma 

forma geral, é programado o serviço do dia por plantões. Então tem o plantão de 
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sepultamentos, que na minha época eram designados seis funcionários, que era 

exclusivamente pra sepultamentos. Tinham os outros plantões que eram pra limpeza, 

outros pra fazer exumações... Só que esses plantões revezavam. Um dia era 

sepultamento, no outro dia exumação, no outro dia limpeza, e de uma forma que todos 

participassem de todos os trabalhos, todos os serviços que fossem realizados na 

necrópole.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Além dos indigentes, havia sepultamentos 

normais? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Tinha sepultamentos normais de 

familiares da região também.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – E os indigentes, eles eram sepultados em covas 

individuais ou era em cova comum? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, como até hoje eles são 

sepultados em caixões de madeira bruta, não tem qualquer infraestrutura de um 

sepultamento digno, só que é cada um em uma sepultura, cova rasa, como é dito. E eles 

vinham em camburões, vários corpos nos caixões. Alguns, até, às vezes, sem tampa. 

Como eu vivenciei muitos casos em que até cheguei a devolver muitos corpos porque o 

desleixo era tão grande que eles mandavam muitos corpos que não eram daquele 

documento. E eu descia até a quadra de sepultamentos pra conferir aquele corpo que ali 

estava sendo sepultado. E eu acabava devolvendo porque não batia, pelo menos o 
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mínimo de dados que estava na declaração de óbito. Então não batia e eu acabava 

devolvendo alguns corpos. 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Como é que era feito o registro dos 

sepultamentos? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eles iam com uma via branca, 

chamada declaração de óbito, com os dados mínimos. E, normalmente, eu me lembro 

que alguns vinham com uma letra T em vermelho, que está caracterizado hoje que seria 

de terrorista. E normalmente o número dele era desconhecido. O número vinha muito 

gravado em cima, vinha também ou na mão, ou na perna, corpo. E também aqueles 

dados eram registrados na declaração de óbito. Essa declaração ficava de minha posse e 

depois de averiguado o sepultamento, conferido e realizado, eu entregava na mão do 

meu funcionário de confiança, que era da administração, para que efetuasse o registro, 

conforme estava na declaração, nos livros competentes de registro de óbitos.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Seu Antônio, é importante isso que o senhor 

acabou de dizer, mas explicar bem, exatamente, como é que era essa questão. Terrorista: 

como é que o senhor sabia que aquela pessoa que estava sendo sepultada era tida como 

terrorista? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu não sabia. Isso eu vim ficar 

sabendo depois, participando de reuniões com familiares e também na CPI é que eu vim 

ficar sabendo que aquela letra T, uma letra vermelha, era uma distinção... 
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 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – A letra T era colocada aonde? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Era em cima, assim, na declaração 

de óbito. Era colocada em cima, mais na parte superior.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – O senhor que falou que no corpo também? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, no corpo não. No corpo era 

apenas uma tinta azul, aquelas que eles usam em açougue, pra colocar que foi vistoriado 

pelo ininteligível, aquela tinta normal que eles usavam pra colocar “desconhecido 

número tal”. Às vezes, na maioria das vezes, na perna.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Sei, mas os indigentes também tinham essa 

tinta azul? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO –Tinha também. O indigente comum, 

todos eles, né.  
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 (Pergunta inaudível) 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, o indigente comum a maioria 

não tinha, eram poucos que tinham essa letra.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – O senhor tem ideia do número de militantes 

políticos que teriam sido sepultados lá? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Olha, eu passei a ter uma pequena 

ideia após a Anistia, com o aparecimento de familiares à procura de seus parentes. Eu 

notei que as visitas não eram normais naquele cemitério. Placas de carro do Rio de 

Janeiro, carros oficiais e pessoas de um porte bem diferenciado daqueles que visitavam 

o cemitério.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Sei. Agora, pelo exame dos corpos, o que que 

definia quando era um indigente ou quando era um militante político? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Praticamente nada. Na época que 

eu verificava, que eu acompanhava esses casos, praticamente eu não notava nada 

diferente.  
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 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Além da letra T... 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Além da letra T. Pra mim aquilo ali 

não tinha significado pra mim por, devido a falta de conhecimento.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – No cemitério o senhor poderia dizer que havia 

uma separação onde eram enterrados os militantes, onde eram enterrados os indigentes? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, eles foram sepultados nas 

quadras, principalmente na época que eles foram pra lá, 1971, na inauguração do 

cemitério, na quadra um, quadra dois da gleba um. Foram as primeiras quadras que 

foram usadas para sepultamentos de indigentes e as outras quadras eram separadas pra 

sepultamentos de familiares. Então não tinha assim uma diferença porque eles iam no 

meio do indigente comum. Agora, segundo, depois, por curiosidade minha mesmo, 

depois que eu já tive conhecimento de que ali estavam militantes políticos, alguns 

funcionários, que com muita perspicácia e uma certa paciência, eu consegui algumas 

declarações que eles diziam que quando chegava esse pessoal, que eles chamavam de 

terrorista, chegavam num camburão; às vezes um só, o que não era comum, porque o 

indigente ia de seis pra cima no camburão. E o militante ia um só. Ia um aparato político 

junto... 
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 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Que aparato político? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Era um forte esquema policial.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Militares? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Militares com carros oficiais da 

polícia. Isso segundo depoimentos de funcionários da época, porque isso não foi da 

minha época, mas relatos que eles me passaram. Ficavam no portão do cemitério e não 

entrava e não saía ninguém até que sepultasse aquela pessoa.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – E era feito de dia ou de noite? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – De dia. Que do meu conhecimento 

e por relatos de outras pessoas eu nunca tive que houve algum sepultamento à noite.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Era comum a presença de policiais ou militares 

no local? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não. Segundo depoimentos... Na 

minha época não era comum. Agora, na época em que eles foram sepultados, esses 

casos específicos, houve casos que chegava a própria polícia a ir sepultar esse corpo.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Seu Antônio, em determinado momento se 

começou a trabalhar com valas comuns? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO –Não, praticamente não. Essa vala 

nem eu tinha conhecimento dela.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Mas existia vala comum? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor José, deixa eu 

ajudar nessa pergunta. Indigente ia pra vala comum? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, indigente era sepultado na 

quadra um, na época da inauguração do cemitério, na quadra um e na quadra dois da 

gleba um, cada um em uma sepultura.  

 

 

 (Conversa entre os participantes da reunião) 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Se quiser que fale sobre a vala, aí já 

é o outro capítulo, né? 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Sobre a vala comum? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Sobre a vala comum, porque eu 

descobri ela.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Ah, isso é importante.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Então... 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então fala. 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Quando eu cheguei no Cemitério de 

Perus para administrá-lo, eu fiz um levantamento de todos os livros e registros para que 

eu pudesse tomar conhecimento do que eu estava administrando. Porque já que foram-

me recomendados os indigentes eu passei a olhar muito aqueles registros e os livros e as 

declarações de óbito que ficavam ali, no armário lá do cemitério. E eu constatei que 

logo após... O Cemitério de Perus, segundo a legislação, ele é por três anos. Após três 

anos e 30 dias a família pode requerer a exumação dos restos mortais, ou colocar em 

ossário ou levar para outro cemitério, segundo os desejos da família. Como o indigente 

não tinha familiares... Eles...  

 Segundo relatos da CPI, foi constatado que tinha que sumir com aqueles... Dar 

um jeito naqueles restos mortais que estavam sepultados na quadra um e quadra dois 

onde foi constatado vários militantes, né? Só que vai pôr onde? Foi onde surgiu a ideia 

do crematório, que não foi avante; porque a ideia deles era cremar aqueles ossos. 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Ideia de quem? 

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Era na Prefeitura do Maluf, já, não era? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – É, na gestão... Aí foi em 1976, né? 

Acho que não era mais. Mas havia essa preocupação, não sei por parte de quem, não 

posso afirmar porque não é do meu conhecimento, mas o Serviço Funerário tinha 

preocupação em dar um jeito naquelas ossadas. Eles tinham que colocar em algum 

lugar. Veio a ideia do crematório, que não foi avante. Aí surgiu então, não sei por parte 

de quem, se do superintendente ou da diretoria do departamento de cemitério ou de uma 

outra alçada, que se fizesse uma vala pra colocar aqueles ossos.  

 E é o que foi feito. Em 1976 exumaram uns corpos. E eles iam deixando esses 

ossos lá. Tinham umas salas pra velórios que não eram usadas, não tinha velório. 

Encheu-se aquelas salas lá de sacos de ossos até que surgiu a ideia de sair a vala. Ela foi 

aberta numa área fora da quadra de sepultamentos, dentro do cemitério mas numa área 

que era destinada ao cruzeiro, é uma área jardinada fora da área de sepultamentos, na 

beira de um barranco enorme. Foi aberta com uma retroescavadeira. A largura dela, se 

não me engano, é 80 cm acho que por 30m de comprimento e 3m de profundidade, que 

é o braço da retroescavadeira e a largura da mão boba da retroescavadeira. Foi calculado 

isso daí para que coubessem todas aquelas ossadas que nos registros de óbitos, segundo 

meu levantamento, foram colocadas ali 1500 ossadas. Mas junto com essas 1500 

ossadas tinham as de crianças, que praticamente acabou se... o saco ficou vazio, não se 

achou mais ossadas ali porque era mais cartilagem, né. E apurou-se, segundo a 

catalogação da Unicamp, pelo comando do Dr. Badan Palhares, 1049 ossadas 

catalogadas da vala. E ali colocaram e gramaram por cima. Simplesmente as pessoas 

andavam lá, acendiam até vela ali na beira daquele barranco, que era ao lado do 

cruzeiro, mas ninguém sabia que existia uma vala ali. Eu descobri a vala porque... 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – O senhor sabe se foram colocados restos, 

ossadas de militantes políticos também nessa vala?  
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Foram. Foram provenientes das 

exumações da quadra um e da quadra dois da gleba um. Eles foram exumados em massa 

e foram junto com as ossadas dos indigentes também, de gente comum, né?  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – O senhor tem ideia do número de militantes 

que estavam enterrados lá e que foram colocados nessa vala comum? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Segundo a época, se não me 

engano, parece que foram seis que foram colocados na vala. Seis ou oito militantes 

foram colocados na vala.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – E outros permaneciam nas valas... 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – E outros permaneciam, é o caso do 

Iuri, do Xavier, da Sônia, a filha do professor Moraes. Foram em quadras já mas fora 

dessa quadra um e dessa quadra dois. O Nelson Bueno, o esposo da Suzana, eu localizei 

ele na quadra quatro da gleba um, que estava sendo destinada... Essa quadra ela foi 

preservada com sepultamento de indigentes por muitos anos porque ela foi reservada 

para quadra de vendas de concessões para familiares. Ela é depois da quadra dois que 

ainda até hoje é concessão para familiares. E lá permaneceram.  

 Segundo a Suzana me levou esse nome de Nelson Bueno, que ele poderia ter 

usado, como usou, e estava no registro de óbito, até hoje está lá, constando como 

Nelson Bueno. Ele estava fora dessa ossada que foi para a vala. E aí a vala, eu descobri 
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a vala porque segundo levantamento meu nos livros de registro de óbito... Os livros de 

familiares, eu olhando, pesquisando, eu via: “exumado em tanto de tanto e reinumado 

no mesmo local”, que é o procedimento pela legislação do Serviço Funerário. Os 

indigentes também o procedimento era esse. Só que lá tinha uma diferença, o que 

realmente me preocupou e me levou a pesquisar até encontrar. No registro dos livros 

dos indigentes constava: “exumado em tanto de tanto”, só. Mais nada. Cadê os ossos? 

Pra onde que foram? Aí eu comecei a perguntar. Ninguém, eu notei perfeitamente que 

ninguém queria falar daquilo lá, porque segundo eles tinham pavor, né, de comentar 

isso aí, né, porque diziam que eram terroristas, eram... 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Alguma vez o senhor já recebeu alguma 

orientação pra não falar, pra não revelar nada...? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu fui, depois de descoberta a 

vala... Assim que houve a Anistia, familiares começaram a procurar o Cemitério de 

Perus. Eu tive uma reunião no Hotel Jaraguá, no Centro, inclusive o prefeito Mário 

Covas participou com o superintendente do Serviço Funerário, a diretoria, para que não 

desse muito alarde ou informações a respeito daquela vala e de pessoas que pudessem 

ser procuradas como indigentes sepultadas naquela época. Então eu comecei a perguntar 

para os funcionários antigos onde estariam aqueles ossos, porque não constava no 

registro de óbitos o paradeiro deles, o destino daqueles ossos. Foi depois de muito 

tempo, eu tive que ficar quieto, parei de mexer naquilo.  

 Depois de muito tempo fora do ambiente de trabalho, numa pescaria com um 

funcionário que era o operador da máquina retroescavadeira, eu conversando com ele, 

muito assim por longe, né... “Tem aquelas ossadas daqueles terroristas, tá lá numa vala 

lá beirando o barranco”. Depois que ele falou eu fiquei quieto para que ele não se 

preocupasse muito. Falei: “ah, então tem uma vala lá?”; “tem, eu que abri aquela vala 

lá”. E depois, num outro dia, eu peguei a sonda, é uma sonda que existe nos cemitérios, 
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pra fazer sondagem de terrenos pra saber se tem corpos sepultados, se tem alguma 

construção de carneira lá embaixo... Essa sonda é um ferro pontiagudo de três metros 

com a qual a gente faz a sondagem.  

 Eu peguei a sonda e fui no local que ele me mostrou depois, onde estava a vala. 

Eu finquei a sonda e ela foi até o fim. E eu não encontrei dificuldade. Ela foi 

atravessando os sacos de ossos. Eu falei: “aqui tem qualquer coisa”. Mas eu não mexi 

porque poderia ter sido uma violação ou qualquer coisa assim. Foi quando apareceu, eu 

não sei se foi a Iara ou se foi quem...? Um irmão de um desaparecido que eu localizei 

que eu constatei que estava na vala. Ele apareceu no cemitério.  

 Se eu não me engano foi irmã do Peralta? Gilberto Molina, exato! Ele me 

procurou pessoalmente, eu mostrei o registro pra ele, que o irmão dele estava na vala, 

tinha sido exumado e eu descobri por intermédio dessa investigação. Levei até a vala, 

mostrei pra ele. Mas ele falou: “mas é difícil da gente abrir?” Eu falei: “você vai ter que 

conseguir alguma autorização. Procura a Comissão dos Familiares, vai até a 

superintendência do Serviço Funerário e consegue uma autorização e a gente abre pra 

você ver, mas garanto pra você que isso aqui não tem identificação não”.  

 Mas ele conseguiu uma autorização. Mandaram um ofício pra mim, ele foi, 

levou o ofício para que eu abrisse parte da vala. Foi quando ela foi aberta pela primeira 

vez, com ele presente. E aí eu abri apenas um metro, mais ou menos. Daí eu percebi que 

“achei a ponta”, vamos dizer assim, a ponta da vala. E abrimos na primeira ponta 

quando você se aproxima dela. Abrimos um metro, tiramos aquela grama e já 

deparamos com os sacos de plástico destinados a ossos, que é do Serviço Funerário, e 

retiramos alguns. Não tinham identificação nenhuma. Eu falei pra ele: “você está vendo 

aqui? Pra localizar o seu irmão não sei como que vai ser o processo”. Aí ele tentou 

conseguir alguma coisa a mais, mas ele foi impedido. Não deram mais abertura 

nenhuma pra que ele prosseguisse a procura. Ele solicitou na época também uma lápide, 

uma identificação que ele pudesse pôr, do irmão dele, que era pedido dos pais dele 

também, naquele local da vala, o que lhe foi negado também. 

 E aí nessa reunião que eu tive lá me foi dito que ficasse quieto, não tocasse mais 

naquilo, mas os familiares continuaram procurando. Foi quando apareceu a Iara, o 

professor Moraes com a esposa dele, a Suzana, outras pessoas, a Amelinha, a Criméia, 

que estão aqui presentes. E aí na gestão da Luiza Erundina ela concedeu a abertura da 
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vala quando, bem antes, o Caco Barcellos apareceu no cemitério e eu notei a presença 

dele. Ele não me conhecia, eu o conhecia pela televisão. Falei: “ué, o que que ele está 

fazendo aqui?” Eu ficava atento, né? Principalmente nessa parte dos indigentes. Aí eu 

me aproximei dele e ele falou: “olha, eu estou procurando uma matéria, eu estou sem 

matéria. Eu estou procurando uma matéria que seja... Uma matéria que seja de 

cemitério, de morte, uma matéria mais para o meu programa”, que era aquele Globo 

Repórter, parece. Aí eu falei: “não, acho que você está procurando outra coisa”. Aí eu 

chamei ele do lado, mas ele realmente não estava sabendo dessa vala nem nada. Aí eu 

falei: “olha, aqui tem uma matéria muito boa para o seu programa, pra você, só que eu 

não vou adiantar nada pra você antes de você aparecer aqui com a Comissão dos 

Familiares”. Aí eu dei até o telefone, acho que da Criméia, da Amelinha, do Ivan e 

mandei: “você procura eles porque eles é que vão saber resolver essa questão pra que se 

possa estar fazendo essa matéria pra você.”  

 E ele se interessou muito, mas muito mesmo. E ele foi atrás. E aí aconteceu que 

foram reunindo, reunindo, até que a prefeita Luiza Erundina foi eleita e concedeu 

abertura da vala.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – As fichas vinham com os nomes errados, mas 

vinham as fichas com as letras T. E o senhor tinha o número de quantas fichas...? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eram mínimas, eram mínimas 

porque eu não as recebi, porque elas sepultadas em 1976, 1977. Não, 1971, quando foi 

inaugurado o cemitério. Essa letra eu percebia no laudo médico, na declaração de óbito.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Esses laudos estavam lá guardados? Dava pra 

saber quantos eram? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Ainda estavam lá, eu procurei 

justamente pra fazer um levantamento mais lógico, perfeito e coerente, né?   

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – E quantos eram?  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eram mínimos, mínimos. Muito 

poucos. Mas inclusive não me despertou curiosidade nenhuma porque eu não sabia da 

história, né? Mas eu me lembro de ter visto algumas fichas com essa letra.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – E outra coisa que eu queria saber, passou já; 

quando o senhor disse que recebeu uma instrução de cuidados muitos especiais com 

aqueles... O que que eram esses cuidados especiais? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eles alegaram que não tinha 

ninguém pra olhar por eles e eu que teria que olhar por eles. E parece que Deus pôs a 

mão em cima porque eu olhei tão bem que acabei ajudando muitas famílias. E eu tenho 

orgulho disso.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Antônio, quando 

que o senhor entrou lá no cemitério? Lembra mais ou menos o mês e o ano que o senhor 

entrou lá, quando o senhor começou? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Se eu não me engano foi 1976, no 

mês de junho, por aí.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. E o Gilberto Molina, 

quando o senhor teve o primeiro contato com a vala, quando foi?  

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Se não me engano foi na década de 

1980. Eu não me lembro bem porque ele apareceu lá assim do nada. Eu percebi que era 

algo diferente porque já tinha exposto à Anistia. Alguns familiares já haviam me 

procurado que existiam esses militantes.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, mas contato com a 

vala mesmo, o senhor lembra quando o senhor abriu esse braço da vala? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, essa data a minha memória 

não fixou não. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas já era o Mário 

Covas? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu creio que sim. Eu creio que era 

na gestão do Mário Covas. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi depois da reunião do 

hotel? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Foi, depois da reunião. Foi depois 

que ele apareceu lá. Foi depois dessa reunião que nós tivemos lá.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o contato com a 

Amelinha e com a Criméia foi depois? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Foi após a Anistia.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas antes da posse do 

Mário Covas? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Foi em 1980... 

 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – 1979, 1980. 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – 1979, isso.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E essa recomendação que 

tinha pra não mexer lá em Perus, que veio do novo governo, logo depois que o Mário 

Covas assume, qual era a orientação direito? Pra gente entender. 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – A orientação que eu tive foi essa, 

que não desse entrevista, que não falasse a respeito dos registros de óbitos, não 

mostrasse os livros; inclusive a Amelinha está aqui presente, que eu quando... Pra eu 

conseguiu alguns dados eu teria que fazer isso, eu dizia que eu estava fazendo um 

levantamento da administração. Eu ia à noite no cemitério com alguns dados que eles 

me passavam, com alguns nomes, a Iara, a Suzana, e eu pesquisava nos livros. Aqueles 

livros não era pra dar na mão de ninguém, não era pra mostrar registro nenhum pra 

ninguém, porque não podia e etc., aquela história toda.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal recuperou aqui, 

só pra ajudar o senhor no raciocínio. O Maluf foi de 8 e abril de 1969 até 7 de abril de 

1971. Figueiredo Ferraz de 8 de abril de 1971 até 21 de agosto de 1973. Brasil Vita, 

apenas uma semana. E esse mandava pra chuchu nos cemitérios.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – É, realmente. Na época minha ele 

era o patrono dos cemitérios e ele que indicava, nomeava e exonerava.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Até o dia de morrer. 

Miguel Colasuonno: 28 de agosto de 1973 até 16 de agosto de 1975. Setúbal: agosto de 

1975 até setembro de 1979. Reynaldão: julho de 1979 até maio de 1982. Salim Curiati: 

maio de 1982 até março de 1983 e o Covas, 11 de março de 1983 até primeiro de 

janeiro de 1986.  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Seu Antônio, chamou-me a atenção aqui 

que o senhor falou que começou a trabalhar em junho de 1976 no Cemitério Dom 

Bosco.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Isso.  
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 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Na minha memória, no resgate, eu tinha 

registrado que minha tia teria chegado lá antes dessa data, quando ela foi sepultar o 

esposo. Quem precedeu o senhor na administração então de março, né, que o senhor 

falou, de 1971, até o senhor chegar, em 1976? O senhor sabe quem foi o administrador 

ou administradores, antes? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Olha, comigo, quando eu cheguei, 

na minha administração, eu fui o terceiro administrador. O primeiro foi o Dilermando, 

eu sei apenas o primeiro nome dele, foi o Dilermando; e depois, eu não me lembro bem, 

quando ele saiu entrou o Rubens. Ele tinha qualquer ligação com o Maluf. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Brasil Vita. 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Brasil Vita e o Maluf, então. Aí eu 

não sei, me passaram que foram divergências políticas e ele saiu do cemitério. Foi 

quando me convocaram pra ir pra lá. Eu era solteiro, eu administrava o Cemitério da 

Consolação. Convocaram-me pra ir pra lá devido à saída do Rubens, que era genro do 

ininteligível, uma pessoa muito ligada ao Brasil Vita e ao Maluf em Pirituba. Parece que 

ele era o dono do único cinema que tinha em Pirituba. Esse Rubens era genro desse 

ininteligível. Isso são informações que eu obtive lá quando administrando o cemitério.  

 

  

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Seu Antônio, os familiares exigiram a 

transferência das ossadas para onde? O senhor tem conhecimento disso? Não houve 

uma exigência para que fossem transferidas as ossadas para a Unicamp? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – O senhor se refere às ossadas da 

vala? 

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Da vala.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – É, as ossadas da vala, após a 

descoberta, foi feito o trabalho de catalogação, que por intermédio da prefeita Luiza 

Erundina, que eu gostaria de ressaltar o trabalho dela e o esforço dela e a dedicação dela 

para que esses trabalhos fossem realizados. Ela desempenhou de uma maneira que só 

quem conheceu mesmo e participou juntamente com ela lá no local, com chuva, sol... 

Qualquer hora ela chegava no cemitério. Eu tinha até um parzinho de botas lá que eu 

guardei separado pra ela usar quando estava chovendo, ela ia mesmo. Aí ela fez lá o que 

tinha de ser feito para que houvesse uma comissão para catalogar aquilo lá. E a 

Unicamp parece que foi a selecionada, junto com a equipe do Dr. Badan Palhares.  

 Essas ossadas foram retiradas uma a uma, já catalogadas; a primeira catalogação, 

a primeira identificação sai antes de sair da vala já tinha uma papeleta que fixava 

naquele saco e levava-se para a administração, nas salas dos velórios onde elas já... 

Tinha tido antes de ir pra vala, e lá foram colocadas. Mas, depois, numa sala ao lado da 

administração, que era uma sala de estar designada para velórios, mas não tinha velório, 

elas foram catalogadas. A Unicamp instalou-se numa sala, praticamente um laboratório, 

para que houvesse a identificação de toda a ossada saída da vala, inclusive a parte do 

crânio, a arcada dentária... Isso era filmado e todos os detalhes eram descritos pelos 

legistas, pela equipe, filmados, microfilmados, sei lá. Aí colocava-se num saco plástico, 

aliás, num saco de pano, que foi produzido especialmente pra isso, amarrado, e uma 

nova identificação, plastificada, era amarrada ali e voltava para a outra sala dos velórios. 
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Até que foram todas catalogadas e após o final, foram dirigidas até a Unicamp, quando 

eu e a prefeita Luiza Erundina acompanhamos as ossadas até um auditório, não sei, uma 

sala lá da Unicamp para que o Dr. Badan Palhares começasse a fazer as identificações. 

E toda vez que tinha uma identificação a prefeita Luiza Erundina passava em Perus, me 

apanhava e a gente ia até a Unicamp, lá no auditório, para que o Dr. Badan explanasse 

aquelas ossadas, todas aquelas características tinham que ser provadas para que 

constasse que aquela ossada realmente fosse daquela pessoa.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Seu Antônio? Recentemente, por um acaso 

que não tinha nada a ver com investigações da Comissão da Verdade, um jovem artista 

de São Paulo quis fazer uma performance no Columbário do Cemitério do Araçá. Ele 

conseguiu autorização do Cemitério, da Prefeitura, e quando ele chegou lá estava cheio 

de sacos de plástico. E ele perguntou para o administrador do Araçá: “o que que são 

esses ossos?”, e o administrador falou: “vieram de Campinas”. Eu não sei se vocês têm 

alguma... Se vieram de Campinas vieram lá da... Isso foi agora. Tem alguma relação? 

Eu estou perguntando isso pra saber se vocês estão a par...  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Tem. Até hoje eu não entendo 

também, o pouco que eu pude ler e informações que eu obtive que houve um retrocesso, 

eu não sei bem a palavra certa, com a equipe do Dr. Badan Palhares. Parece que ele 

andou se atrapalhando com os trabalhos. Então interromperam-se os trabalhos. Aí, 

nessas alturas, a Luíza Erundina já tinha saído da Prefeitura e a coisa estava rolando 

meio frouxa. E aí aquelas ossadas ficaram lá numa sala da Unicamp e parece que estava 

até tendo goteira lá, correndo o risco de danificar aquelas ossadas. Foi quando 

decidiram devolver para São Paulo.  
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 A SRA. MARIA RITA KEHL – E está no Araçá?  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – E aí o Serviço Funerário tinha 

que... Onde colocar isso aí? Aí acharam esse Columbário lá no Araçá. E me parece, eu 

estava até conversando com a Iara, parece que está até hoje lá, né? 

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Está até hoje lá e quando nós fizemos a 

primeira homenagem, que esse rapaz fez, depois foi tudo pichado ali, teve uma espécie 

de vandalismo ali nesse Columbário.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu soube desses detalhes também.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Seu Antônio, além do Cemitério de Perus, teve 

notícias de que também em outros cemitérios de São Paulo foram colocados ossos, 

ossadas de perseguidos políticos? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu tive esse conhecimento no 

transcorrer da CPI por informações de familiares à procura de pessoas desaparecidas 

que... No Campo Grande, no Formosa... Poderia ter sido também sepultados alguns, 

porque no Campo Grande tinha quadra geral também como a quadra de Perus e 

poderiam também ter sido sepultados lá. E também sobre de um sítio para o lado de 
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Parelheiros, também já se comentou muito isso na CPI, da vala de Perus; porque eles 

poderiam, alguns poderiam ter sido sepultados lá nesse sítio lá, de Parelheiros, lá, que 

era usado pelo DOI-CODI na época.  

 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DIAS – Como é que o senhor soube disso?  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu soube pela Comissão dos 

Familiares, na época da CPI.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você queria fazer mais 

alguma colocação específica, Iara? 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Eu queria. Seu Antônio, na época da 

CPI, alguns coveiros também prestaram depoimento, está aqui a Amelinha e a Criméia; 

que como o senhor não teve nesses enterros de 1971, 1972, 1973, nós tivemos... Antes 

da vala, nós fomos lá recuperar vários militantes. Teve Luís José da Cunha, um que a 

gente não achou a cabeça, estava sem o crânio... Foi antes da vala? Depois? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Acho que foi depois, eu já tinha...   
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 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – José Milton... Que estavam ainda em 

sepulturas individuais, de outras quadras.  

 

 

 (Comentários inaudíveis de outros presentes) 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Sim, mas nós identificamos o local onde 

estava. Nós localizamos ele, localizamos com quadra, tudo direitinho, só que não 

pudemos mexer, exumar, por causa da família.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Tinha outro corpo em cima talvez, 

né? 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Não, a família... Ele não tinha mais pai 

nem mãe. Aí tinha um problema, tinha uma companheira que teve um filho, ela teria 

que se habilitar pra poder fazer a exumação. Mas o que eu queria ver é o seguinte: se o 

senhor podia fornecer aqui, se o senhor lembrar, o nome desses coveiros da época, 

principalmente até antes do senhor entrar e se por acaso o senhor sabe se algum está 

vivo ainda, se o senhor mantém contra ou não algumas dessas pessoas.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os administradores do 

cemitério antes do senhor, ela está perguntando.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Os administradores eu nunca mais 

tive contato, a não ser da época da abertura da vala, o Dilermando esteve lá presente. Eu 

nem sei se ele ainda é vivo, o Rubens eu não vi mais. Agora, os sepultadores 

continuaram comigo na minha gestão até que eu fui exonerado. E no início, como eu 

relatei há pouco, eu tinha muita dificuldade, eles não queriam tocar nesse assunto. 

Quando se falava dos indigentes, especialmente dessas pessoas que eram tachadas de 

terroristas, eles simplesmente ignoravam, não me falavam nada. Foi quando eu consegui 

o conhecimento da vala por intermédio do Pedro Batista de Gasperi, que é ainda vivo, 

aposentado, que era um operador de máquina. Ele que abriu a vala. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pedro? Por que ele viu 

fazer a vala? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Foi ele que abriu a vala e ele que 

me relatou a existência dessa vala. E os demais simplesmente ignoravam, né? Eles não 

falavam nada, como se diz naquele ditado: “não vi, não ouvi, não sei”.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem era o 

superintendente da funerária? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Na época era o Dr. Jayme Augusto 

Lopes e o diretor do departamento de cemitério, parece-me que ele se encontra ainda, 

não sei, aqui na Assembleia, que era o Dr. Hélvio Magalhães Alcoba e também tinha o 

seu Nelson Moreira, já falecido; Dr. Jayme já faleceu. O seu Nelson Moreira hoje tem 

um quadro enorme que chama-se Fiscais de Cemitério. E o seu Nelson Moreira é que 

fazia todo o trabalho dos cemitérios, de fiscalização, tudo isso daí. Esse trabalho de 

verificação, de certo ou errado, era ele que fazia, mas ele era o braço direito do Dr. 

Jayme. E tinha também o Dr. Danilo Del Debbio, que era um dos diretores do 

departamento de cemitério, também já falecido, e o chefe de gabinete do Dr. Jayme, não 

sei se ele ainda é vivo, é o Rubens da Costa. Era o quadro. Já faleceu também.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse era o que sabia tudo? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu não sei se ele ainda é vivo ou 

não.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Morreu? Infelizmente. Tá 

bom. Então, alguém quer fazer mais alguma pergunta? Miaki quer falar? 

 

 

  A SRA. DARCI MIAKI – Darci Miaki. Seu Antônio, eu gostaria... Logo no 

início, o senhor disse que começou a trabalhar em 1976 e chegavam alguns caixões que 
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inclusive o senhor olhava e mandava de volta. Isso significa que o senhor via os 

corpos...? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Sim.  

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – De muitos...? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Na minha gestão, de todos.  

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – O senhor chegou a ver os corpos.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Sim.  

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – A minha pergunta é o seguinte: o senhor notou 

traços de tortura nesses corpos? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Olha, na minha época já tinha 

praticamente... Depois, quando eu tive conhecimento, já não estava tendo mais torturas. 

Mas todos os indigentes, os traços... A legislação é que tem que ficar 72 horas nas 

geladeiras. Então o formato era horrível. Hematomas, obscuridade na pele, na cara. 

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – Mas o senhor sabe que determinados ferimentos... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Seu Antônio, seu 

Antônio, deixa eu ajudar. Ela quer saber se ainda chegava o pessoal dos carimbos Ts.  

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – Não, não é isso. Eu quero saber de torturas, porque 

depois de algum tempo as contusões aparecem no corpo. Logo após a morte não 

aparece, certo? Aparece depois de algumas horas ou muitas horas. O senhor chegou a 

notar traços de torturas? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Olha, eu, pra ser realista, eu nunca 

presenciei um corpo torturado após a morte, então eu desconheço um pouco esses 

traços. O único conhecimento que eu tive, que não foi bem uma tortura, foi um 

assassinato, foi daqueles 111 corpos que foram sepultados lá e eu tive que examinar um 

a um e inclusive contar quantos furos de bala tinha, que percebia as perfurações e 

maltrato, né? Mordidas de cão eu percebi... Agora, nos indigentes comuns, de 1976, na 

minha gestão, o que mais eu notava era atropelamento, quebraduras, hematomas em 

geral.  
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 A SRA. DARCI MIAKI – Obrigada. Eu queria fazer só mais uma pergunta. O 

senhor disse que quando o senhor assumiu a administração do cemitério o senhor fez 

um levantamento geral.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Perfeito.  

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – As fichas dos chamados terroristas tinham um T. O 

senhor lembraria mais ou menos quantas fichas com esse T o senhor encontrou? 

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – O número exato eu não me lembro, 

mas eram mínimos, eram mínimos. Eu acho que naquela vasculhação que eu... Eu 

concentrava mais na parte escrita do atestado, a causa mortis, o médico legista. Eu 

percebia aquela letra porque ela era maior e era vermelha, mas não me levava nada a 

configurar uma atenção em cima daquela letra porque me era totalmente desconhecido 

aquilo lá.  

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – Tá. Agora, o senhor acredita que sumiram com 

muitas fichas ou não? 
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 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Dos militantes? 

 

 

 A SRA. DARCI MIAKI – Dos militantes.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Não, eles todos foram sepultados 

com as fichas. Lá no cemitério isso não sumiu, agora, depois isso foi enviado para o 

arquivo da central do Serviço Funerário, no Viaduto Dona Paulina. Agora, lá eu não 

posso responder.  

 

 

 O SRA. DARCI MIAKI – Tá, muito obrigada.  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Adriano e Dr. José Carlos, a CPI de 

Perus tem um farto material sobre a vala, foi uma CPI onde, inclusive, tem alguns 

sepultadores que também prestaram depoimentos. Eu deixo aqui a sugestão de tentar, 

com base nas informações que o seu Antônio deu hoje do período desde que começou a 

iniciar as operações em Perus até a época que ele passou, que foi junho de 1976, que se 

tentasse resgatar quem desse período está vivo porque eles é que vão poder dar mais 

detalhes sobre o modus operandi inclusive da ocultação de cadáver, já que seu Antônio 

entrou no período onde nós já estávamos sem esse volume de militantes assassinados.  

 Queria agradecer, seu Antônio, muito obrigada.  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, seu Antônio, o 

senhor pode fazer as suas considerações finais e nós estamos agradecendo muito a sua 

contribuição, a sua honestidade, que ainda no período da ditadura o senhor foi tão 

corajoso, muito obrigado.  

 

 

 O SR. ANTÔNIO PIRES EUSTÁQUIO – Eu gostaria também de agradecer 

essa oportunidade que eu tive de rever os meus amigos daquela época, quando 

retornaram da Anistia, com seus lamentos e tristezas profundas de não ter conhecimento 

do paradeiro daqueles parentes e que por algum sinal poderiam estar no Cemitério de 

Perus. E foi quando eu me empenhei e eu fico muito orgulhoso disso, de estar tentando 

descobrir, como até hoje eu acredito ainda que essa Comissão da Verdade... Eu gostaria 

de participar, como eu estou participando hoje.  

 Então eu estou muito contente, muito feliz por estar aqui hoje e também como 

estive muito contente e muito feliz na época de estar ajudando e colaborando com os 

familiares e com o meu país por ter tido uma época tão negra, tão ruim, que foi a época 

desses militantes serem sacrificados, torturados e de terem tirado o direito deles até de 

viver e de ter um sepultamento digno. Então eu me sinto muito orgulhoso de tudo isso 

daí e de estar acompanhando vocês, que são autoridades, vocês que hoje se empenham 

em se agrupar e formar essa Comissão da Verdade que eu acho que vai esclarecer mais 

muitos pontos obscuros ainda da ditadura.  (Palmas.) 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado e a sessão 

está suspensa.  

 

 

*      *      * 
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A sessão está suspensa 

*      *      * 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Ivan trouxe seis 

exemplares do livro da vala. As pessoas mais especializadas... Olha, que beleza. Gilney 

Viana, Iara, vamos continuar? (Organização da mesa) 

 Essa sessão continuará amanhã, inclusive à tarde com a parte dos agentes do 

Estado. Então, aproveitando ainda a presença do Dr. José Carlos Dias e da Maria Rita 

Kehl, e com a folga de horário que nós temos um pouquinho, a Iara Xavier Pereira, irmã 

do Iuri e do Alex, e contemporânea e companheira de todas essas pessoas e de outras... 

Que o Bicalho Lana... A gente vai falar do Bicalho Lana amanhã? Amanhã é do 

Arnaldo. Então eu até queria pedir para o seu Antônio... 

 Seu Antônio? Queria pedir para o senhor ficar mais um pouquinho a mais, se o 

senhor puder, porque a Iara vai contar a história dela, porque ela só fala da história dos 

outros. Como a Iara é um personagem da história do Brasil, junto com o seu 

companheiro Gilney Viana. A gente vai aproveitar esse fim pra ela começar a falar do 

ambiente familiar, da mãe dela, dos três irmãos, da relação com Marighella, com 

Toledo... E aí, o Gilney também viveu esse período, e aí a gente fala um pouco da vida, 

porque praticamente nós só falamos da morte, hoje. Vamos tentar falar da vida desses 

meninos, desses jovens, de como eles se formaram... Uma verdadeira garotada. Então, 

não sei se o Gilney começa ou se a Iara, que está mais emotiva. Vamos lá: com a 

palavra, Iara Xavier Pereira, do seu período da Rádio Venceremos, do seu livro... Nós 

não temos o seu livro aqui em São Paulo ainda... Então queria que você pudesse usar da 

palavra. Iara.  

 

 

  A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Uma coisa importante, Adriano, você 

sabe que é uma trajetória de 40 anos em busca, mais precisamente a partir de maio de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



81 
 

1979, quando retorno do exílio e eu já... Criméia está ali na ponta. Perdi as contas, não 

sei; Criméia que é mais nova que eu pode saber, quantos dossiês, processos, nós 

montamos ao longo desse tempo. Está a Amelinha aqui, Ivan está por ali, pessoal do 

Rio... E nós concentramos muito na Lei 9140 a sistematização dos dossiês individuais 

por exigência da lei, que deixou a prova com os familiares. Nós é que tínhamos que 

provar que eles morreram sob a guarda do Estado. A partir daí nós começamos a 

sistematizar o produto, trabalho das meninas aqui em São Paulo. Criméia se transferiu 

um tempo lá pra Brasília para que a gente pudesse sistematizar, dar contas.  

 Nós fizemos, salvo engano, uma vez que eu contabilizei, são 467 processos 

protocolados lá na Comissão com 114 indeferidos. Se a gente tivesse tirado os 

indeferidos, aqueles que nós não conseguimos localizar familiares, são muito poucos, 

dos 362 aprovados nós fizemos aproximadamente 234. Nós, digo, a Comissão de 

Familiares, fomos responsáveis.  

 E aí, Adriano, naquela época, você diz que a gente aqui foca muito na morte; 

dizem que quem fuma cachimbo tem a boca torta... Nós realmente temos a nossa boca 

torta em cima das circunstâncias e a localização. Mas naquela época eu tive uma 

preocupação de que a gente resgatasse e assim, como era o primeiro documento oficial 

sobre aquele período e assim, eu sempre vislumbrei “daqui a 50 anos” vai aparecer um 

professor, um menino desses, eu não sei se aqui tem, fazendo uma tese, um mestrado, 

uma tranqueira dessas, e quem é que vai ser referência, onde vai ser? Como pra nós os 

arquivos do extinto DOPS, STM, foram nossa referência, a Comissão Especial de 

Mortos, os processos, seriam uma referência. Então tivemos a preocupação, não sei se 

você teve oportunidade de já ver algum dossiê, eu realmente não trouxe porque meus 

dossiês eu cedi para os peritos montarem o estudo dos casos, de que a gente fizesse, 

além das circunstâncias da morte, né, Criméia, nós tivéssemos as biografias. Nós 

tivéssemos as fotos deles vivos. Mortos nós recuperamos algumas no IML daqui, já 

tinham sido produto de um dossiê da Comissão. 

 E aí quando nós começamos a tentar resgatar essa história encontramos uma 

dificuldade enorme. Muitos militantes saíram, viveram clandestinos e quando 

morreram, já tinha dois, três, alguns até quatro anos que não tinha contato com sua 

família. Naquela época, não era de hoje, não tinha tantos registros fotográficos. Eu 

lembro bem, não é o do Hiroaki, tem algum outro Nissei que a mãe diz assim: “mas eu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



82 
 

só tenho da primeira comunhão dele”. Aí eu falei: “serve”. E ela manda a fotinho dele 

ajoelhado lá, devia estar recebendo a hóstia, não sei como é que é essa cerimônia. Era a 

foto que ela tinha dele. Então, nesse arquivo da Comissão Especial onde nós 

trabalhamos, nós tivemos essa preocupação de dizer “o que que é que seu filho 

gostava?”... O Bergson, que é um desaparecido do Araguaia: “gostava de jogar 

basquete”; “ah, tem a foto do dele com o time”; “ah, manda aqui pra gente reproduzir”. 

“O Ciro escreveu uma carta assim...”, “mandem”. Então esse aspecto, até naquele 

período, nós tivemos uma preocupação muito grande.  

 Mas eu vou dizer sinceramente pra você: a partir daí, Gilney critica muito, a 

minha boca entortou de vez e eu fiquei obsessiva de saber como, quando e onde. Sabe, 

porque o que angustia a gente... Eu acho que vocês vão ver amanhã, quem vier, a 

questão do Arnaldo, nossa... Foi extremamente doloroso o tanto que nós conseguimos 

recuperar de crueldade. Imagine o que nós não conseguimos, porque não estava nos 

ossos. Mas você conhecer é pior do que você ficar imaginando o “se”. E quando eu fui 

fazer esse breve relato aqui, eu montei os requerimentos no caso dos meus familiares, 

não tenho a competência de fazer o de todos, eu desde o início, quando eu fiz as 

primeiras reunião em Brasília, com a CNV, era o Dr. Dipp, Fonteles... A Maria Rita 

Kehl estava numa das reuniões, a Dra. Rosa em outras, e eu sempre disse assim: “olha, 

o senhor se prepare, porque o meu dossiê vai ter umas 500 páginas”. E ele falou: “não, 

papel não precisa papel”. E eu falei “ah, o senhor vai receber papel sim”, porque eu faço 

questão de deixar documentado. Porque de 1995 para agora, nós conseguimos avançar 

nessa busca. E eu protocolei. Um tem 365, o outro está lá, entregue. O que que a 

Comissão vai fazer com isso? Não sei.  

 E eu fui fazer as biografias. Vocês podem ver, aqui nós resumimos, cortamos, 

por causa do tempo e, dos meus irmãos mesmo... Quando já chega no meu 

companheiro, no Arnaldo, já tem um problema: eu não convivi com ele vida legal, nós 

já nos conhecemos na clandestinidade. E quando eu me sentei pra fazer aqui a do 

Gelson, da Aninha, do Marcos, a coisa te foge. Você não tem elementos. E por mais, 

por exemplo, da Ana nós já não temos mais referência, porque a tia e a mãe já 

faleceram. O ex-marido era um capitão do exército, não quer nem ouvir falar e nem na 

época. Queria que o mais rápido possível encontrassem e ela fosse eliminada. 
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 Então eu falei: puxa vida, eu me dediquei tanto a procurar, a esclarecer e eu não 

procurei aprofundar quem era ela no seu dia a dia, do que ela gostava, que livros ela lia, 

que música. E nós éramos assim, sempre que nos encontrávamos, tínhamos uma 

identificação, eu era bem mais nova, a Aninha já tinha 25. Eu mal tinha 20. Naquela 

época era uma diferença... O garotinho que está ali... O Ivan sabe disso, muito grande. 

Hoje em dia já não faria diferença a nossa diferença de idade. E eu digo pra você: eu 

fiquei travada e me doía, porque eu olhava e o Gelson tinha 10 linhas. Eu falei: isso não 

exprime o que ele era. Como eu vou deixar aqui registrado quem era aquele menino? 

Seu sonhos... Você falando isso, nossa, isso me deu... Ainda estou assim, angustiada... 

Aí vai atrás de um amigo, vai atrás de outro. As pessoas têm muita dificuldade. Não é 

todo mundo que conseguiu superar e fazer o trabalho que nós fazemos. Não é aqui 

dizendo vantagem nenhuma, mas só nós, só quem mesmo vive sabe o quanto é difícil. 

 Então fui atrás de Lídia e convidei para ela vir aqui, acho que o depoimento dela 

era muito importante, porque ela foi colega na faculdade de Medicina, foram juntos para 

a organização. Mas ela disse assim: “eu não consigo”. E eu digo “não, eu te entendo, 

desculpa, a gente ainda tem...”, porque não é fácil. Eu sei o quanto é difícil. Aí falei: 

“mas pelo menos você escreve alguma coisa dele, por favor, porque...?” Eu falei: “mas 

você também conviveu com ele”. Aí eu não disse, né, mas vou dizer aqui: é, nós 

convivemos entre o período que ele foi no exterior e aqui, 90 dias. Pra quem conviveu 

com ele três anos, faz muita diferença. Eu sei que ele era um menino meigo, 

preocupado... E depois, nós estávamos em tempos de guerra, nós estávamos em tempo, 

por exemplo, como eu relatei aqui, o dia que íamos pra casa, nesses breves momentos 

em que a gente ficava trancado, porque era um feriado ou sábado, domingo, é que a 

gente começava a falar. E aí você tem que levar em conta que, em tese, eu não sabia que 

ele era o Gelson. Pra mim ele era o Marcos. Eu não sabia que ele era daqui ou isso. 

Então você tinha que ter cuidado até com suas memórias, com seus relatos, para que 

você não ficasse identificado.  

 Então, a questão da vida, eu acho assim, Amelinha não está aqui, né... Ivan... Eu 

sei que a gente está em busca, e eu cobro muito, cobro duro. Maria Rita, que já está um 

pouco mais acostumada de me ver nas reuniões do que o Dr. José Carlos, das 

investigações da CNV. Então eu acho, Adriano, que aqui vocês têm também tarefas 

enormes. Mas eu acho que a busca do resgate da vida deles seria uma tarefa muito 
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importante, já que nós também estamos morrendo, de recuperar. Os pais já não existem 

mais. De tentar a gente aprofundar o resgate de como eles eram.  

 A minha vida não era um palco iluminado não, viu, gente? Eu sou uma carioca, 

desde os três anos, nascida e criada na zona sul do Rio, filha de uma classe média que 

hoje nem sei qual é a qualificação, o teórico aqui depois me retifica, seria classe média-

média. Meu pai não tinha nível superior, nem minha mãe, muito menos. Éramos três. E 

aquela classe média... Ele era um profissional autônomo que vivia, como hoje, 

equilibrando-se na corda bamba. Mas era um militante. Tanto minha mãe quanto meu 

pai entraram já pós-Segunda Guerra. Conheceram-se no Partido Comunista e se 

casaram. Então a minha casa nos períodos não repressivos, nós sempre recebemos... 

Como era uma classe média, média, era um apartamento, quando vinha alguém, “ah, vai 

vir um membro do Partido Comunista do Uruguai. Onde vai hospedar? Lá na casa da 

Zilda”. “Vai vir...”, “olha, teve o golpe lá na Guatemala, o secretário-geral tem que 

ficar”, viveu um ano na nossa casa, Manoel. Então nossa casa era sempre muito 

requisitada, seja por reuniões... Então, essas figuras lendárias, Luís Carlos Prestes, 

Gregório Bezerra, Mário Alves... Eu conheci de criança, frequentando a reunião, 

enquanto teve aquela pseudo-legalidade ou isso, sem entender o que que aquele monte 

de homem estava fazendo lá na sala atrapalhando a minha televisão, diga-se de 

passagem. E, lógico que os hóspedes sempre ficavam no meu quarto. Também eu era 

deslocada do meu território para receber o hóspede e tinha que ir para o quarto então 

dos meninos. Mas era um espírito muito solidário. E isso nós aprendemos, coisas assim: 

você não ensina, você vê com o exemplo.  

 Então de repente veio o golpe, eu fico muito frustrada... A família de repente, 

você vê, imagine uma criança de 12 anos, de repente é posta numa casa e aí você diz 

assim: “vai ser por alguns dias”. E vira um ano. A fase que você está entrando na 

adolescência e tudo. E poucas vezes eu vi os meus pais nesse período de ano. O Alex, 

você pode ver ali, era bem danado, mas era o mais carinhoso. E ele praticamente todo 

final de semana ele ficou em Botafogo e eu Copacabana, ele ia me visitar. Arrumou um 

cachorrinho, queria me dar um cachorrinho. Na casa em que eu estava a mulher quase 

me botou pra correr porque ela já tinha três. E ele chega lá com um filhotinho que era 

pra me fazer companhia. 
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 A gente volta em 1965 e o Iuri, os perfis; o Iuri sempre foi introvertido, vocês 

olhem a foto, tem uma outra que não foi projetada, mas não muda. A Darci aqui 

participou do treinamento com ele, eu acho que ela pode contar nos dedos as vezes que 

viu ele sorrindo. Já o Alex vivia com o sorriso escancarado.  

 Ele era uma pessoa introvertida, gostava muito de ler, tinha uma capacidade de 

escrita muito boa e com o golpe, que pega ele com 16, ele interioriza, eu acho, de todos 

nós, muito mais a militância política. E como era o filho mais velho, a cobrança, e se 

destacava aonde foi, eu acho que ele assumiu muito esse perfil até pra fazer jus a minha 

mãe, que foi uma militante que se dedicou... Era liga feminina, ao partido, depois foi 

para a fundação ALN...   

 E nessa passagem, naquela abertura que durou até o Ato 5, vem o movimento 

estudantil e se aprofunda essa discussão, a crítica... Marighella eu conheço desde os 

meus três anos de idade. Ele morava no Catete. A Clara hoje estava aqui pela manhã e 

devido à idade e tudo ela não voltou à tarde. Eles não tinham telefone. E toda tarde, 

quase, a Clara batia ponto lá em casa pra fazer os telefonemas. Era quase toda tarde. Se 

não tinha reunião lá na Liga ela estava lá em casa e víamos Marighella também muito.  

 E Marighella, vocês sabem, era muito alto, e nessa época ele tinha mania de 

raspar a cabeça. Naquela foto do "Jornal do Brasil", logo após ele ser ferido, preso, e ele 

deixava uma faixa aqui, feito moicano, você imagina, uma loucura para a década de 

1960. E quando ele vai para a China, Marighella sempre viveu, tem até uma história de 

que ele amarrava, em vez de um cinto ele tinha um cordão. Isso lá em Fernando de 

Noronha, não sei aonde. Ele nunca ligou a mínima para roupa, sapato, bens materiais. 

Ele não tinha nem mala. Minha família tinha. E meu pai gostava muito de viajar. E ele 

vai lá em casa, depois eu fui saber que era pra China, imagina. Eu devia ter o quê? Uns 

quatro anos. Apanhou uma mala. Até hoje eu me lembro. Era uma mala azul, grande. E 

o corredor era muito grande, assim. E eu vou levando ele. E meu pai voltou para fazer 

alguma coisa e ele era muito terrível. Aí ele abriu a mala, me pôs assim e disse assim: 

“não, você vai comigo”. Pensa numa menina desesperada de ser enfiada dentro de uma 

mala e ser levada embora com aquele homem imenso... E muitos anos eu ficava 

lembrando e dizendo: “você me aterrorizava”. A sorte foi que ele demorou muito nessa 

viagem, como eram todas as viagens para o campo socialista. Porque eu acho que senão 

eu iria estar correndo dele até hoje. É uma imagem que eu lembro assim nitidamente. 
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Ele gostava, nessa época, de usar muito roupa branca, por causa de baiano, não sei, 

porque ele não tinha ainda saído da Bahia. Tinha até um paletó de linho branco, coisa 

mais cafona desse mundo. E eu lembro que ele estava com a camisa branca. Vejo ele 

querendo me pôr nessa bendita mala e me levar embora.  

 Então são períodos assim que a gente... Às vezes quando eu relato, o Gilney fica 

me cobrando: “mas você não fala das coisas boas”. Lógico que nem tudo foi triste. 

Agora, vocês têm que entender, e eu acho que aí Criméia, Ivan e Amelinha vão entender 

muito bem, assim como a Darci, sobreviver não é fácil. Não que morrer tenha sido, não. 

Mas eu digo: a carga é nossa, que sobrevivemos, é muito pesada. Eu levei mais de 10 

anos pra sentar num bar. Isso eu era carioca. Alex e Iuri não gostavam. E ele cobrava. A 

gente ia para as sessões no Paissandu e saíamos para o Oklahoma, eu não bebia, como 

até hoje, bebo muito pouco. Eu tomava suco de laranja, coca-cola. Alex sim e ele 

ficava: “você está parecendo essa esquerda festiva”. Porque a gente gostava de ir e 

reunir. O Iuri não, saía dali, se tinha um debate bem, se não, amém. Ele e Alex 

gostávamos. Eu levei mais de 10 anos para superar e achar que eu podia ter direito de 

sentar num bar. Então, a sobrevivência é muito difícil, muito difícil. 

 Eu não tive a experiência delas também, eu nunca fui presa. Nem do Ivan, nem 

do Gilney, que ficou quase 10 anos, não posso imaginar o que foi, porque depois fui 

para o exílio no local que eu escolhi, com quem eu quis. Mas a sobrevivência te cobra 

muito. E ali nós temos oito. Tem, pelo menos, da ALN, mais de 15 companheiros, ou 

foram companheiros meus no Pedro II, ou dessa militância estudantil de 1967, 1968... 

Quer dizer, uma vivência que eu tive, que vieram conosco, ou que se formou ali, muito 

grande. Então você tem, além dos laços de militância, você tem laços afetivos. E todos 

eles, todos nós, tínhamos sonhos. Todos tínhamos. Agora, todos tínhamos muita 

consciência de que a nossa perspectiva de vida era muito curta.  

  A Ana era uma pessoa muito alegre, muito sorridente. Aqui não tem ninguém 

que conviveu com ela. Você? Ah. Mas quando entrava nessa questão, você ficava “ah, e 

quando ganharmos a revolução você quer que cargo?”, “eu quero ministro de não sei o 

quê, não sei, não sei o quê”. O Alex, muito irônico, sempre dizia assim: “não, eu vou ser 

embaixador lá em Paris”. Vocês fiquem com o ininteligível, porque ganhar a revolução 

vai ser fácil. Agora, construir um Brasil justo...”. “Então vocês me mandem notícias”. 

Muitos, sempre se pensa, “ah, eu quero cuidar da cultura, quero cuidar...”. E a Ana 
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sempre... Eu lembro de uma noite, trancada, e ela dizendo assim: “e você?”. E ela era da 

Belas Artes. Ela dizia: “meu lugar está a sete palmos”. Então era um balde de água fria, 

porque a gente estava num clima de brincadeira e alguma coisa despertou nela, porque 

não era usual dela. Aí o Alex, que era muito assim, “ah, é?”, e o Lana, que era o 

Antônio Carlos Bicalho Lana, dizendo: “ah, mas eu não. Eu vou ficar é para semente”. 

E o Alex, que era muito irônico, dizia: “bem feito, semente é debaixo da terra”. Eu que 

não quero virar semente de nada. Mas ela não se descontraiu. Alguma coisa nas nossas 

brincadeiras ativou que ela falou: “meu lugar é...”. É uma coisa que sempre, muitas 

vezes, olhando a foto, eu lembro dela dizer que o dela era a sete palmos, não teria o 

amanhã.  

 A ida para a organização, minha mãe e meu pai engajaram-se desde o início, o 

Iuri... Eu nunca, eu brinco muito que essa mácula eu não tenho no meu currículo, eu 

nunca participei do Partido Comunista Brasileiro não. Eu já entrei direto na ALN. Então 

não tenho que fazer autocrítica, crítica, porque por lá eu não passei. Quando o Iuri veio 

querer convencer e discutir, eu falei: “hum, vai falar lá com o Alex porque comigo, eu 

ainda não tenho muito clara essa coisa não”. E esses velhos aí pra mim eu acho que não 

estão é com nada. Você imagina que eu tinha 15 pra 16 anos, então eu não entrei.  

 Então eu já desembarquei na ALN, até de uma forma... Eu estava pensando 

assim: “quem recrutou o Gelson?”. É uma coisa que eu queria perguntar para a Lídia. 

Quem recrutou o Gelson? Se você me perguntar: "Iara, quem recrutou o Morano?" A 

coisa assim que a gente vai puxando, né? Eles estavam ali, o grupo todo de Medicina. 

Se você disser assim, Amelinha: "Iara, quem te recrutou? Como que você entrou?".  Foi 

sabe como diz assim: “ah, é uma coisa natural”? As pessoas podem estranhar, mas 

realmente. A família inteira foi, meus irmãos saem para esse treinamento e cada vez vai 

indo mais. E aí a minha mãe me pede: “olha, não sei o quê o Preto está aí, você faz tal 

coisa”. Aí eu comecei a prestar uma solidariedade, ajudar a minha mãe... Nós dávamos 

muita infraestrutura a Marighella no início, cuidava. Ela tinha a responsabilidade de 

onde ele se hospedava, de levar as pessoas pra falar. Então eu comecei a desempenhar 

pequenas tarefas de apoio, de logística, até que veio o Ato 5. Aí nós estávamos legal 

ainda, morávamos em casa.  

 Eles invadem a casa. Eu tinha saído com o meu pai para ir para a cidade 

chamada Óbitos, no Amazonas, porque minha avó estava morando lá e já estava muito 
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idosa, não podia mais viajar. E nesse trajeto Rio até Belém o meu pai foi deixando, 

fazendo contato, deixando medicação nesse eixo... 

 

 

 (Um dos presentes se dirige à Iara – inaudível) 

 

 

  A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Se você esperar eu explico.  

 Nesse eixo que era de suporte à guerrilha rural e quando o Ato 5 vem, chega a 

ordem. Ele viu que invadiram a casa de Marighella dizendo: “não, você vai sair pela 

Guiana”. Chega o recado lá em Óbitos de que você vai estudar fora. Aí eu digo assim: 

“ah, não vou mesmo. Não vou sair daqui, não me despedi dos meus amigos”. Até então 

eu estudava, tinha as amizades, frequentava o Fluminense... “Não, não vou”. E foi uma 

guerra uns 15 dias, entendeu, que eu disse: “tudo bem, eu vou”. E aí a minha tia 

desesperada, porque eu dizia que não ia, que eu ia pegar o barco e ia... Porque nós 

tínhamos que ir para Santarém, pra Santarém-Belém ou para Manaus. Até que ele se 

convenceu e deve ter tido assim: “essa menina não bate muito bem, deixa eu trazer essa 

menina para o Rio”. E aí eu volto ao Rio, já sem condições de voltar para a escola, de 

forma clandestina. E a partir daí eu passo a ter uma convivência muito cotidiana com o 

Marighella, porque aí eu já não estudava, não tinha obrigações, ainda estava numa fase 

em que nós não estávamos em ações diretas, pelo menos na então Guanabara. E ele não 

queria eu participando desses grupos.  

 Continuo nesse apoio. É quando eu conheço esse rapaz aqui, que veio fugir de 

Minas com o outro companheiro, Chico, e ele me manda lá passar recado e ver, e é onde 

a gente desenvolve o projeto que o deputado se referiu, que era a Rádio Libertadora. 

Marighella se sentia muito acuado, você imagina ficar preso, ele só saía à noite, para os 

encontros. E a dificuldade, a censura em tudo, como é que você divulgava? E ele... Há 

duas versões: ou ele lembrou do que ele viu quando da OLAS lá em Cuba, da rádio de 

libertação que Fidel botou na Sierra Maestra ou, lá em Fernando de Noronha, eles 

também tinham, na época da ANL, era das prisões de Vargas, ele tinha uma rádio 
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também lá, inclusive no... Como é que era o presídio do Rio, ali? Onde esteve 

Graciliano...? 

 

 

 O SR. – Ilha Grande.  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Não, mas antes.  

 

 

 O SR. – É o “PP”, Presidente (inaudível), Frei Caneca. 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Ali onde prenderam, onde esteve a Elza, 

todo o pessoal preso, inclusive a Olga Prestes, antes de sair. Eles tinham também uma 

rádio. Eu não sei dizer a origem, porque ele não conversou isso. E ele um dia me diz 

assim: “tenho uma nova tarefa pra você”. Já que nós estamos rememorando, eu era uma 

menina, como falei, da zona sul, então eu usava, aquela época era o auge da minissaia. 

E ele ficava possesso com o tamanho da minha roupa, de minissaia. Então toda vez que 

ele mandava alguma coisa pra ir para a Tijuca, que era um bairro conservador, ou ir para 

o centro, ele dizia: “olha, veste roupa decente...”. E eu dizia: “mas eu estou vestida”. Se 

eu botar outra roupa eu vou ser presa porque vão estranhar. E ele disse assim: “olha, 

você põe uma roupa, vai lá na Rua do  Ouvidor, não sei o quê”, e eu não conhecia muito 

o centro da cidade não, porque eu não passava pra lá; “e você vai me comprar, você 

pede, diz que você quer gravar seus discos, o melhor gravador que você tiver. Nós 

vamos fazer umas gravações para uma rádio”. Aí lá fui eu, com 17 anos e parecendo ter 

15, e pego o vendedor, “mas como é que é? É de rolo?”, tinha fita cassete já; “qual é o 

melhor?”, “ah, esse de rolo”. Então compro eu um trombone, apesar de ser portátil, 
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chego eu com o de rolo lá. “Ôh Preto, o cara disse que esse aqui é o melhor, viu? Aqui 

você regula grave, aqui regula agudo e não sei o quê”. E aí nós começamos as tentativas 

e erros, nós dois, imagina, de gravar. E o rolo, quem é antigo aqui pegou, na hora que 

você dá pausa, pra você reiniciar, pra você cronometrar, no cassete é ruim, ficava “cloc, 

cloc”, mas no rolo era muito pior. Aí, quando eu volto no outro dia ele diz: “não presta. 

Não dá porque ficam aqui os espaços... Traz outro”. E aí... 

 Eu relembro que nós gravamos algumas coisas no gravador de rolo, mas era 

difícil de você reproduzir, de você distribuir, por quê? Ele mandava as fitas, foi para o 

Ceará, chegou no exterior... E pra você reproduzir a do rolo necessitavam outros tipos 

de acabamentos que na cassete você fazia mais fácil. E aí nós fizemos. Iniciamos o 

projeto da Rádio Libertadora Nacional, que muitos anos depois, o Del Roio, que não 

está presente aqui, conseguiu recuperar, lá na Itália, uma das fitas dessas gravações onde 

tem... Ele escrevia pequenos textos, ele escreveu: “Esse é o ano da guerrilha, ano rural”, 

“Papel da mulher na revolução”, “Carta aos brasileiros”, inclusive a que foi lida aqui na 

Rádio Nacional, que não foi gravada por ele, muitos anos ficaram de que seria uma 

gravação dele e foi o companheiro Berloque, que era um locutor, que gravou o texto, 

mas ele gravou. Então nesse CD tem.  

 E o Mário Magalhães, que escreveu a biografia dele, do Marighella, localizou 

essa fita aqui no Cedem e fez uma cópia. Recuperou essa, Adriano, e uma que foi posta 

numa Kombi aqui na USP, que inclusive, se eu não me engano, é a voz do Alex, onde 

tinha uma propaganda e dizia: “olha, não se aproxime, não abra, aqui tem uma bomba. 

Se você se aproximar, vai explodir”. Foi a outra continuação que teve que não foi muito 

adiante. Inclusive o companheiro Balboni morre numa emboscada de carro exatamente 

tentando comprar gravador pra gente colocar em mais veículos. Só que ele estava com 

um cheque, produto de ação e que estava relacionado e ele acabou sendo capturado e 

morto.  

 Com o projeto "Marcas da Memória" da Anistia, nós fizemos um livro, que é um 

belo livro, onde estão as transcrições e acompanha o CD com as gravações originais. 

Nós tiramos apenas... Marighella iniciava as falas e terminava com música. Aí entrava o 

problema de direitos autorais. Nós discutíamos muito se íamos enfrentá-los ou não. Mas 

além de direito autoral, direito autoral de herdeiro, que é mais complicado do que o que 

você lida com o próprio proprietário, o autor. E aí era uma questão com o Ministério da 
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Justiça. Nós achamos por bem retirar as músicas, que foram relacionadas, depois me 

disseram, “você devia ter só escrito", na época não apareceu, que demonstrava muito o 

espírito dele e a ironia de Marighella. Quando ele anuncia o ano da guerrilha rural, a 

música era aquela: “ai, ai, ai, ai, está chegando a hora...”, ele botava, escolhia os refrãos 

condizentes mais ou menos com o estado de espírito.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A gravação da tomada 

da... Que foi colocada na...  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Não, nós não temos.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela era de vocês? 

 

 

  A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Não, essa foi feita especificamente para 

a tomada da rádio com o companheiro Berloque, que era um locutor. E até hoje nós não 

conseguimos recuperar essa fita que foi da tomada que não se tomou a rádio, tomou-se a 

torre de transmissão. Quando começou a transmissão a polícia cercou a rádio e invadiu 

achando que estava lá. Então ela tocou mais de 20 minutos até eles irem lá na torre, na 

repetição, e interromperem, porque a gravação era sucessiva. Eles correram aqui na 

rádio e não estava na rádio. Foi uma ação muito inteligente. Poucos recursos, poucos 

homens e num horário nobre. Então saiu, naquela época... 

 Outro dia eu fui falar isso num debate, Adriano, “porque hoje o povo não escuta 

rádio, eu não escuto rádio”. Aí todo mundo: “hã? A gente escuta rádio sim”. Eu 
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imaginei que hoje em dia nem se ouvia mais tanto rádio. Mas naquela época, então, 

mesmo sendo ano de 1969, eu acho que o rádio era bem ouvido, né? Não sei. Garotada, 

que era o que estava na plateia, chiou de que continuavam ouvindo rádio. Pra mim não 

ouvia não. Eu, pelo menos, não escuto. Faço logo mea culpa. Uma audiência fantástica. 

 Essa ação, Adriano, não sei se você sabe, se você leu no livro, eu faço uma 

menção. Tinha um jornalista, o filho dele é vivo, Vladimir Sacchetta, o Hermínio 

Sacchetta, ele era o diretor dos "Diários Associados". Ele era um velho anarquista. Na 

época das cisões, dessas brigas de partido, ele tinha sido expulso. Marighella escreveu 

um artigo veemente criticando o companheiro. E o Toledo, o que tinha o Marighella do 

cara explosivo, tinha o Toledo do gentleman inglês, né? Quem conheceu e conviveu. E 

o Toledo se aproximou do Sacchetta e quando da ação, ele levou o texto, informou e ele 

disse assim: “não dá um jeito de você publicar? De você dizer que captou e publicar?”. 

Um risco terrível. O Sacchetta era um velho militantes. Sabia, vamos dizer assim, não 

entrou... E ele realmente fez isso. Quando “ah, vamos ouvir, ligar a rádio, ficou lá”. E 

no Diário da Tarde, o "Jornal da Tarde"... eu não sou paulista, troco os nomes... Ele 

publicou na íntegra, em edição especial, a transcrição, que ele já tinha em mãos, da 

“Chamada ao povo brasileiro”. Isso custou quatro anos de prisão pra ele, ele ficou – aí é 

o depoimento do filho, está registrado – mais de sete anos sem conseguir emprego, na 

lista negra. O Hermínio Sacchetta, que já é falecido. Mas ele honrou um compromisso 

assumido. São coisas assim que às vezes passam, não se registram. Quando eu fui 

recuperar... E eu queria muito essa publicação e o Vladimir dizia: “Iara, eles 

recolheram, foram nas bancas”. E eu pelejei, pelejei e arrumei uma cópia. Não do 

jornal, mas uma xerox onde está a transcrição. Então, aqui, fazendo justiça ao 

companheiro Hermínio Sacchetta.  

 Esse era um velho militante, mas ao longo da nossa vida nós encontramos a 

solidariedade de muitas pessoas que arriscaram as suas vidas e das suas famílias para 

nos amparar. Isso aí eu acho que todos aqui teriam uma história expressiva pra contar.  

 E nós gravamos essas fitas, que deram como produto esse livro, que aí quando o 

Adriano me convidar eu posso fazer o lançamento aqui, porque em São Paulo ainda não 

teve; já lançamos em várias cidades. Estou brincando, viu, Adriano? 

 E eu em seguida sou também convencida... Qual era a visão que Marighella 

tinha? Você precisava de militantes com treinamento. Mas você precisaria também de 
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formar militantes, desde médicos, engenheiros, que foi uma estratégia que o Movimento 

Popular de Libertação da Angola fez. Só que eles faziam assim: os quadros que já 

tinham dois, três anos na guerrilha lá e sobreviviam e eram jovens, ele mandava pra 

Itália, pra Paris, pra Moscou, pra estudar, dizendo: “quando a gente ganhar, vamos 

precisar de pessoas qualificadas”. E Marighella tentou botar, “você precisa estudar e não 

sei o quê” e eu dizia assim: “mas quanto tempo, você acha?”. Eu era muito irreverente e 

também a idade, né... E eu dizia assim: “para estudar o quê?! Eu vou ficar lá esperando 

vocês? Eu não sou trem parador da Central do Brasil pra ficar parada em canto nenhum. 

Eu só vou se for pra treinamento”. Isso a gente levou uns três, quatro meses batendo 

boca. Aí, ele era muito esperto, não é à toa. Ele disse assim: “não, Iara, vamos fazer um 

acordo”.  

Eu tinha uma escoliose desde os 13 anos, que é um desvio da coluna que pode 

ser progressivo e eu fiz um tratamento muito prolongado na ABBR, que era o que se 

tinha de mais avançado no Rio de Janeiro. E ele um dia, aí não sei se conversando com 

a minha mãe, quando eu chego lá ele disse assim: “você vai levar a sua documentação 

da escoliose, lá em Cuba tem muitos bons médicos, e você vai passar por uma perícia. 

Se eles te liberarem, você faz o treinamento. Se eles não te liberarem, você vai estudar”. 

Eu também não sou boba, né? Eu disse: “estou lá! Quero ver!”. Não conhecia o que era 

aquilo ali. Falei: “topo”. “Então tá bom, fica combinado assim”. Lógico que ele botou 

cartinha, né, e aí isso já fugia... E quando chego lá o oficial que nos recebia disse: “não, 

escolhe um nome”, aquela história, e eu escolhi o nome de Tânia em homenagem à 

companheira que tombou na Bolívia. “Tem que levar a companheira Tânia lá no Frank 

País”, que era um hospital ortopédico famoso. Falei: “o que que eu vou fazer lá?” “Veio 

aqui do Brasil que você tem que ir fazer uma revisão na sua coluna”. Eu falei: “mas não 

é que o danado mandou mesmo?” 

 Eu enrolei esse cubano acho que um mês pra ir no hospital. Falei: “o que que 

esses caras vão dizer, né?” Total fui vetada do treinamento rural. Infelizmente 

Marighella foi assassinado logo em seguida. Eu chego lá era setembro e novembro. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando ele morreu você 

estava lá? 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Eu estava em Cuba com o terceiro grupo 

em treinamento. E logo em seguida chega o Toledo. Minha mãe também tinha ido lá pra 

preparar a volta do grupo da Darci, do Iuri, do Alex... Daquele grupo ali só o Iuri e o 

Alex, do Lana, que eram o chamado Segundo Exército, quando ele é assassinado. O 

Toledo estava fora, estava ainda em Paris, e vai para Cuba, e decidem retornar para 

reorganizar a organização aqui. E minha mãe decide que vem junto.  

 Minha mãe tinha muitos contatos, principalmente os da Guanabara e tudo, 

porque ela era coordenadora da Ação Libertadora na Guanabara. Então eu sempre digo 

assim: ela estava com os três filhos no exterior. E ela decide retornar após a morte do 

Toledo, numa situação, do Marighella, numa situação muito difícil.  

 Então assim, pra gente, eu gosto sempre de frisar, e eu não tive ainda 

oportunidade de fazer o dossiê para a Comissão Nacional da Verdade, nem a Nacional 

nem a do Rio, porque é uma história muito importante de recuperar. Quando muitos 

aqui estavam pedindo pra sair, ela e Toledo voltam. Podia ficar ali, né? Podia dar um 

jeito. Ela volta e deixa a volta dos filhos programada, de outros companheiros. E ela é 

presa logo em seguida, 20 dias que estava no Brasil, muito torturada. Só acho que ela 

escapa porque era janeiro de 1970, eles ainda não tinham noção do papel que ela 

desempenhava e dos contatos que ela tinha. Por exemplo, ela tinha o Toledo na mão. 

Entre outras coisas. E mesmo assim ela foi muito torturada. Ela é levada para o batalhão 

de cavalaria do Leblon, que inclusive não está na lista da CNV ainda, dos centros de 

tortura, e sabe essas mulheres, dizem, do povo...? Uma natureza, uma inteligência 

assim, né... E ela vê que dali ela não ia conseguir fugir. E ela simula, ela teve muita 

pancada nos rins, ela teve uma hemorragia, uma infecção grande e entra um enfermeiro 

pra medicá-la e ela mete a mão na seringa e simula uma loucura. E eles ficam todos 

preocupados.  

 Nesse meio tempo minha mãe trouxe para a organização várias senhoras. No Rio 

de Janeiro nós tivemos um grupo de mulheres, a gente diz "senhora" – hoje em dia eu 
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nem vou dizer sua idade, viu, Celinha? – eram todas pessoas que ainda não tinham 50 

anos. Tinha uma, que era a Antonieta Campos da Paz, que tinha. A maioria tinha 44, 45, 

e a gente dizia: “essas velhas...” E ela trouxe para a organização, foi a única base da 

ALN onde você encontra várias mulheres, não vou dizer idosas, adultas, porque Aninha 

tinha 20 e pouco, eu tinha tal, Gastone... Tudo tinha menos de 30. Não confio em 

ninguém com mais de 30 anos. E ela trouxe essas militantes, inclusive a Nieta Campos 

da Paz, que era nora de um velho combatente do Partido Comunista que participou do 

socorro vermelho, que dava assistência aos presos políticos. A Nieta, a Maria Siqueira, 

que era uma professora, a Edmeia, que era do Partido Socialista e minha mãe capta ela 

para a ALN, que era uma enfermeira. Então era pra montar o esquema médico. E a 

Mariazinha e a Carminha. Eram cinco pessoas com mais de 40 anos. Mas menos, 

tirando a Nieta, todas com menos de 50. E eram mulheres que foram fazer o transbordo 

de dinheiro de assaltos, que tiveram envolvimento.  

A Nieta, em questão de ceder o local para treinamento, hospedou o amigo dele, o 

Hélcio com a mulher, e ela trouxe. E esse pessoal é preso, essas mulheres. Inclusive a 

esposa do... Onde o Alex esteve durante o golpe, que era um velho anarquista espanhol 

que veio para o Brasil, Ricardo Prieto. E a esposa dele, que infelizmente o nome foge, 

também é presa; e ela convencendo: “essas mulheres são nada”. A professora ela disse 

que era professora de piano logo do Alex... Em vez de dizer que era professora de piano 

minha, não. “Não, dava aula de piano para o Alex, por isso que eu conheço ela”. E ela 

simula essa loucura, que era um pouco a sua área, e o Exército sai com ela e o que que 

acontece? Os hospitais militares não têm enfermaria de mulher. Naquela época só tinha 

homem. E eles vão num canto, noutro... Então tem os memorandos dizendo: “não, não 

pode. Não pode ficar não sei aonde”, eu não gravo os lugares, apesar de carioca, porque 

é tudo para o subúrbio, lá, os hospitais. E eles chegam em um, quem conhece um pouco 

o Rio conhece o Canecão. Do lado do Canecão tem o Pinel. E eles, no final, dizem: “o 

único lugar que podemos interná-la vai ser aí”. Isso era fevereiro. Ela foi presa 29 de 

janeiro. E ela é internada nesse hospital psiquiátrico ali e ela, de imediato, os médicos 

começam a atender e percebem que de louca ela não tinha nada. E um dos médicos 

desse hospital, que eu não vou lembrar o nome agora, era ligado ao Partidão, Partido 

Comunista Brasileiro, e avisa ao David Capistrano Filho – ela foi internada com o nome 

dela – que ele conhecia, porque quando eles vieram do golpe fugidos lá do Nordeste, 

estiveram lá em casa, o Davizinho estudou com o Iuri e diz: “olha, está presa uma presa 
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política assim”. E o Davizinho entra uma noite no hospital, chega e diz assim: “Zilda, 

nós vamos tirar você”. E ela diz assim: “quem você é?” E ele ali insiste... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Zilda?  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – É, Zilda.  Mas ele fala pra ela: “nós 

vamos tirar você”. E ela diz: “quem é você?”, e ele achando que ela podia não estar 

reconhecendo. “Não, porque nós vamos...” Aí ele diz assim: “você sabe quem eu sou”. 

Vou transcrever um pouco. E ele disse: “Zilda?” E disse assim: “Você sabe que eu 

tenho uma organização e que o comandante era Carlos Marighella? Então você sai pra 

fora que eu só saio daqui pela minha organização”. Só pode ser louca. Aí eu tinha 

internado mesmo, né, porque recusar uma fuga porque a pessoa que ia fazer e a 

organização que ia fazer era o Partido Comunista? Mas você vê aonde ia o ponto da 

coerência. A gente pode hoje em dia dizer: “não, isso eles vão usar pra querer 

desmoralizar que a organização dela não conseguiu resgatar e nós conseguimos”. Esse 

foi o raciocínio que ela fez. Então ela preferiu continuar sob o risco de voltar para a 

tortura, a aceitar uma fuga que não fosse pela organização. Você vê que são coisas 

assim... Por isso que eu digo que é muito importante, espero, passada essa fase, 

conseguir resgatar e pôr os documentos dela na CNV para que fique contado.  

 A organização tenta duas vezes e não consegue. Ela articula, até aí ela já tinha os 

médicos que sabiam, que mandavam ela simular, que apoiavam, e ela consegue fugir 

sozinha, sem organização, com o apoio de uma enfermeira; não sei se é viva. Ela sai e 

ela sempre diz: “eu dedico minha vida, minha fuga, aos trabalhadores”. Ela aproveita o 

feriado Primeiro de Maio e sai segurando a roupa, ela tinha perdido aproximadamente 

42 quilos, e sai pela portinha, com a saia segurada, dobra a esquina, quem conhece, ela 

vem para o lado que era o Canecão, consegue achar um orelhão e liga para essa Edmeia, 

que era médica, que vai resgatá-la de carro.  
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 A SRA. MARIA RITA KEHL – Ela fica na esquina esperando? 

 

 

  A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Ela marca um local com ela, sai de perto 

do... Porque ela não tinha dinheiro, ela não podia pegar um ônibus, ela não pode pegar 

um táxi, ele teve que sair caminhando para Botafogo pra esperar que essa companheira, 

que também não dirigia e não tinha carro conseguisse alguém com carro e fosse 

recuperar e tirar ela da rua.  

 Isso é um pouco a história. Adriano pediu para resgatar a história dela. O 

Toledo... Uma das torturas, quando ela estava... Eles entravam de repente na cela e 

diziam: “prendemos seu filho. Estamos trazendo o Iuri aqui pra você”. E ela dizia: 

“duvido, ele está lá em ininteligível fazendo engenharia eletrônica”, ela dizendo, e eu 

com o coração apertado porque ele estava voltando, era a data dele estar entrando no 

Brasil”. E eles: “ah, é? Então você vai ver!” Aí na segunda vez, na terceira ela já ria, né? 

E toma tabefe na cara. Quando dizia eles tiveram que parar porque não tinha Iuri, não 

tinha Alex, muito menos Iara também, que eles aterro... A Iara que ela tinha certeza 

então de que não estava entrando. O Iuri era o primeiro que deveria estar.  

 Ela é enviada para o exterior para estruturar a organização fora e de lá ela 

organiza a volta de todo o pessoal. Então assim, emocionalmente, porque eu digo que é 

duro sobreviver, pra ela deve ser muito mais, porque ela passa os pontos para o filho, 

depois para o Alex, Darci, todas as pessoas. Ou àqueles que conviveram na casa dela 

antes do Ato 5... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E quando vocês vêm para 

São Paulo? 
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 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Eu? 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu?  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Não, veja bem. Eu estou voltando para o 

Brasil, a primeira vez que eu conheço o Gelson era agosto de 1970, a minha mãe já 

estava fora e eu ia voltar para ficar na parte de documentação, essa documentação fria 

dos militantes, acho que era um dos cursos que eu tinha feito; e chega o Gelson em 

tarefa e nesse meio tempo dá outubro, eu estou acabando de fazer os contatos em Roma, 

na Itália, e o Toledo é assassinado e aí cancelam a minha volta. Aí eu volto para Cuba, 

pra esperar. Aí a organização, quem está, diz “não, tem que reestruturar”. Então eu só 

volto, Adriano, eu chego em outubro de 1971, fico perdida quase um mês, porque o 

ponto que me dão tinha uma feira no dia e quem vai me buscar é o Iuri e o Criolo. O 

Criolo é o Luiz José da Cunha, que me conhecia desde 1965. E a gente assim mudou 

cabelo, colocou óculos, e o Iuri ficava dizendo: “também, fantasiada desse jeito, quem é 

que vai conhecer?”.  

 Mas a feira atrapalhou um pouco ou eles não me reconheceram. E eu permaneço 

aqui, porque eu falei: “ai, a gente depois que saía sabia como era duro pra voltar”, né? E 

fico atrás de antigos contatos e o Alex vai num desses, que diz assim: “Ela vai procurar 

essa família”. Então ele fica indo lá, sem contar nada. Depois a menina disse: “bem que 

eu achava estranho, ele aparecia aqui muito raramente”. E ele ia dia sim, dia não. E eu 

com medo, porque não sabia o que tinha acontecido com a família, ficava zanzando 

esperando: “o que que eu ia fazer?”, “como é que eu faço?”, só encontrava alguém, só 

que eu não fazia ideia de por onde eles andavam. Até que o dinheiro vai acabando e eu 

só tinha duas alternativas: ou eu saio do Brasil ou eu fico perdida, vou trabalhar e tal. Aí 

eu resolvo arriscar e ir nessa casa. Quando eu entro, essa família a gente conhece desde 

antes do golpe, ela diz: “ah, agora está explicado! Menina, seu irmão acho que vai 
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surtar, porque ele chega aqui com o olho pra ver... Ele esteve aqui ontem, deve estar 

amanhã”. Aí lógico que ele não voltou, levou uma semana pra ele voltar e eu então me 

reencontrar com a organização. Então eu já chego próximo da morte do Alex. Nós 

tivemos um período curto de convivência. 

 Eu volto e uma das tarefas que eu recebo seria para montar junto com a Darci 

um esquema de inteligência e informação da ALN. Então, Darci, além de eu ter 

conhecido ela um pouco em Cuba, ficou muito marcada porque nós vamos... Nos 

encontramos, marcamos um encontro, se não me falha a memória era Santo Amaro, 

aonde ela ia me levar para o aparelho, só que eu estava pouco tempo aqui. Desço na 

avenida, era uma ruazinha lá pra dentro. Só que a ruazinha era muito longe e ela, como 

toda oriental, muito disciplinada, não me esperou. Deu lá seus cinco, 10 minutos, sebo 

na canela. Quando eu chego no lugar do encontro, já devia ter passado 15 minutos, hoje 

em dia eu não me lembro, cadê a japonesa? Falei: “O Iuri vai me matar!”. Foi a primeira 

coisa que eu pensei, “perdi a porra do ponto!”. E, diz ela, também foi o que me salvou, 

não ter encontrado ela porque ela ia para o Rio, como foi, lá ela foi presa. E aí acaba o 

esquema de inteligência e eu me incorporo então aos grupos táticos armados e ao sonho 

do Iuri, que era a ALN ter sua gráfica. Tinha caído aquela gráfica dos meninos.  

Eu e Gastone, digo assim porque eu e Gastone, quando o Iuri vai à Cuba antes 

da nossa volta e a gente dizendo: “Puxa, a gente fica sem fazer nada?” Ele falou: “não”, 

chama o ininteligível e diz: “bota essas meninas para uma gráfica, mas gráfica pequena, 

gráfica de offset, tal, porque elas podem ser úteis nisso”. Então eu e Gastone ficamos 

trabalhando, fizemos ali numa gráfica, perto da praça lá da revolução, numa daquelas 

ruazinhas e quando eu volto, inicialmente eu ia ser deslocada para o Nordeste com o 

Arnaldo. Aí dá a ação de ininteligível, dá o problema que vão queimar os cartórios; o 

Iuri resolve, fura, a japonesa não me esperou, fura a questão da inteligência, caem os 

meninos, fevereiro, lá, a gráfica, quando íamos buscar. E então eu fico com a tarefa de 

achar o local adequado pra gente montar a gráfica, porque era muita dificuldade de 

imprimir o material. E ele queria fazer não era um, dois jornais, era muito, panfletos e 

tudo. Então eu começo a fazer esse trabalho junto com um colega do Gilney, o José 

Júlio de Araújo, JJ, e estava nesse processo de estruturação para a gráfica, já tínhamos 

achado o local, era um sobrado, tinha uma pedra, frio feito cão, mas que pra não sair 

barulho, além de isolamento, quando o Iuri, Ana e Marcos são assassinados. Você falou 
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pra não falar de morte, mas estamos voltando para o tema, pra você ver como é que a 

coisa é complicada. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí você fica sozinha, né? 

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Não, estava o Arnaldo já aqui. Aí 

também, já que nós estamos contando causos, como diriam lá nas Minas, do Gilney, e 

eu vou encerrar, senão o Gilney não fala, quando eu chego, o Alex diz assim: “Olha, 

achei o seu marido”. Eu vou fazer só um porém: eu tinha tido um namorado em Cuba 

que eles não aprovaram. Eu digo “eles” é ele, Ricardo, o outro companheiro, que 

vetaram. Era paulista, tinha o grave defeito de ser paulista. Minas eles ainda 

concordavam, mas paulista nem fiado, nem à vista, entendeu? E não era da origem da 

ALN, então não tinha “pedigree”, sabe? E eles todos vetaram. Eu levei toda contente, 

fui apresentar... Levei um corridão e o menino outro, porque ele não estava à altura.  

 Então, quando eu cheguei no Brasil ele disse assim: “olha, tem um cara que é...” 

Eu falei: “e sabe lá do meu gosto?”, “Não, você vai gostar, você vai ver”. E por incrível 

que pareça a pessoa escolhida foi o Arnaldo . É mineiro, né? Era mineiro. Ele tinha um 

jeito todo peculiar de ser e eu não sei o que que o Alex se encantou com ele, não, mas se 

encantou. E quando ele falou: “tenho que te apresentar”. O encontro foi ele ficava 

“assim”, querendo o veredicto e eu quieta. E o Arnaldo sem entender nada da conversa. 

Depois dizendo: “eu não entendia tanta careta que o Miguel estava fazendo”. Eu falei: 

“ele estava querendo saber se eu tinha batido o carimbo de aprovado”. Então o Arnaldo, 

nós já estávamos juntos. Com a morte do Iuri, da Ana e do Marcos, o José Júlio iria sair, 

nós iríamos não usar mais como gráfica e nunca mais conseguimos gráfica porque o 

Gelson já tinha morrido, que era o outro incentivador de jornal; o Iuri também. Sobrava 

o Luís José da Cunha, que era também o nosso podemos dizer, um ininteligível, era um 

velho, tinha 33 anos, imagina. Os meninos todos com 23 e ele com 33, tinha feito curso 
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de formação em Moscou pelo Partido Comunista, mas não tivemos mais sonhos de 

gráfica. E então eu e Arnaldo vamos morar juntos, como casal. 

 Inicia uma fase muito difícil da organização, a gente num cerco muito grande, a 

gente suspeitando de infiltração, a gente achando que alguns companheiros podiam estar 

sendo monitorados e seguidos. Inclusive, você falou do Papa, do Ronaldo Mouth, eu 

não o conheci. Quinze dias antes do Arnaldo ser morto, ele saindo do encontro, que 

amanhã vai ser relatado, ele... Eu estava grávida, sofri uma ameaça de aborto, então eu 

estava de repouso. Nós morávamos, ali no Jabaquara, num sobrado; então não podia 

ficar descendo e subindo escada. E nós tínhamos um luxo, porque o sobrado tinha um 

telefone. Então ele sempre ligava: “olha, tudo bem”. Porque eu dizia: “você liga, vai que 

os homens chegam aqui antes, você não precisa entrar. E você me dá notícia”. Porque 

naquela época não tinha celular, não tinha nada. A gente saía cedo e voltava tarde. E ele 

me liga e eu disse assim: “ai, eu não desci não”. Ele falou: “então deixa, eu vou comprar 

uma galinha”.  

Bem perto de casa tinha uma padaria. Mas ele era mineiro, sabe? Então muito 

descansado. Então ele vem, ele vinha de longe, não sei se da Mooca, do Brás, e ele 

cochila no ônibus, passa da quadra da padaria, passa da nossa quadra. Quando o ônibus 

faz uma curva ali no Itaim Bibi, na rua que me foge o nome, ele abre assim o olho e viu 

que passou e tinha uma padaria na esquina e os ônibus abrem a porta quando chega no 

cruzamento, não sei se hoje em dia ainda é assim, se os ônibus são mais modernos, e ele 

levanta e solta. “Nossa, passei”. Quando ele solta do ônibus aqui, que o ônibus acaba de 

passar, que ele fica desprotegido, ele leva a primeira rajada de metralhadora. Não 

entende nada, né. Porque quando você está entrando num ponto, saindo do ponto, você 

está alerta. Ali ele diz que ficou assim... Corre para a rua, é contramão, e os tiros, é 

atingido na perna, pega um Fusca e foge. Isso foi 15 dias antes.  

 No primeiro dia que ele sai, Adriano, por isso a primeira vez que eu escuto falar 

do Ronaldo, ele estava com o Criolo em casa, com o Luiz José, que tinha vindo do Rio, 

e durante esses 15 dias que ele ficou de repouso, a gente cobriu essas alternativas, 

encontros; aquele menino, Francisco Emmanuel, o Seiko Okama, pra segurar, por isso o 

Luiz José veio do Rio, pra reestruturar o que que tinha acontecido. Ele não deveria ter 

saído naquele dia, porque a orientação do médico, apesar de que a bala entrou e saiu, 

mas era de ele ficar 30 dias. Mas ele falou: “não, já está bom, já posso correr”. Ele sai, 
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entre um dos encontros, para recontatar o Ronaldo Mouth Queiroz. Eles dizem que 

estão chegando, o Arnaldo dirigia, o Criolo não; eles percebem que tem um esquema, 

que a repressão está no local. Eles não entram, mesmo na rua. Estão se retirando quando 

encontram o Ronaldo caminhando, também saindo da área. E ele diz assim: “pô, cara, o 

que que houve?”. Aquela conversa assim: “eu não abri, você não abriu... Quem foi?”. 

Era uma situação que ele diz assim, muito difícil, né? E o menino branco, né? Não, 

ninguém percebeu ou depois... 

 Foi assim: ele tinha encontrado mais alguém da onde o Ronaldo tinha saído ou 

da onde o Arnaldo e o Luís José tinham vindo... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO –  PT – Isso aí é mais ou menos 

que mês?  

 

 

 A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Março de 1973, foi dia 12, dia 13 de 

março. E aí ficou aquela... Ninguém teve assim, não estou dizendo ... Aí qual foi a 

decisão? Desliga-se o Ronaldo Mouth Queiroz. Então a partir dessa data, com a direção 

da organização, o Ronaldo não teve, até a morte dele, em abril, ele não teve mais 

contato direto nem... Não sei se ele encontrava o Seiko Okama, eu sei que a mim não, 

mas o Arnaldo determinou com o Luís José da Cunha de que, por segurança... O local 

estava com a polícia, ele seria descontatado. Foi a medida que a gente começou a adotar 

quando você tinha algum tipo de suspeita. Ou a pessoa vinha para a clandestinidade, se 

era legal, ou então era descontatada. O Ronaldo foi.  

 Um pouco antes tem um outro menino, agora me fugiu o nome, Adriano, você 

vai conhecer, ele dirigiu um negócio de transportes na época da Erundina. "Soalheiro", 

uma coisa assim. A Suzana que é boa com a memória. A gente chamava ele de 

barbudinho, ele fazia os documentos. Esse rapaz aprendeu com o Rui, com o Luís 

Almeida, o irmão da Amparo. E esse rapaz, num dos encontros, o Arnaldo achou que 

estava sendo seguido, ele era legal. E aí me mandou encontrar e disse assim: “vai e 
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percebe se está sendo”. A sensação que eu tive, de um Fusca lá, e os caras olhavam pra 

gente e riam, ele dizia assim: “não, mas o Jiboia fez sua cabeça”, porque a gente 

conversava muito. “Não são, não estão”. Eu falei: “olha, a ordem é essa: ou você vem 

comigo, estaciona o carro e vamos ver se a gente sai ou então você vai ser 

descontatado”. Aí ele falou: “não, não vou”. Eu afirmo, ele diz que nunca foi preso. Ele 

foi o primeiro a ser descontatado dessa etapa. Mas Soalheiro mesmo o sobrenome. Ele 

foi diretor aqui na época da... Só nessa época que nós fomos, a gente procurava, eu e 

Suzana, onde está, nas fotos dos mortos, como a gente não sabia o nome, se era ele, e 

olhava umas fotos e dizia: “não é, não é”; “que fim teve esse cara? Que fim teve esse 

cara?”. Um belo dia a Suzana aqui descobre  o cara aí. Ele foi descontatado.  

 Então o Ronaldo foi descontatado exatamente 12, 13 de março, porque o 

Arnaldo é morto dia 15 por estar no local onde eles iam se encontrar com os agentes do 

Estado. E até a morte dele, aí não sabemos que caminhos o Ronaldo foi, aonde que ele 

foi, até ele ser localizado e assassinado naquela avenida.  

 Então, como eu falei, eu estava grávida, nós tínhamos confirmado tinha pouco 

tempo. Arnaldo é de uma família, amanhã eu vou falar mais, de 10 filhos, mineiros. 

Tinha loucura por ter criança. Eu tinha uma resistência muito grande, porque uma coisa 

é você, outra coisa é você estar numa vida que a gente estava, e tinha um companheiro 

que era operário, tinha cinco filhos, que é onde Arnaldo foi para o médico atender 

quando foi ferido na perna, Genésio. E ele dizia assim: “Mas Iara...” Eu falava: “não, 

não quero, imagina a gente ser preso com um filho?”; e ele falou assim: “mas então nós 

não podemos recrutar e ter militantes com filho. Quer dizer, os filhos deles podem e os 

nossos não? E depois, nós vamos deixar que eles ditem nossa vida? Quer dizer, nós não 

podemos ter filho?” E com muito custo ele conseguiu, posso dizer, eu com muito medo 

de a gente então ter um filho.  

 Era assim, eu acho hoje, eu vejo muita afirmação da vida. Ele tinha um jeito 

muito diferente de encarar a vida, eu acho que por causa das montanhas lá de Minas... 

Eu digo mesmo, eu não tinha esse desejo mesmo, não tinha mesmo. Então ele muito 

feliz, já comprando roupinha e discutindo os nomes... Quando ele é assassinado é uma 

situação que foi muito dura. E eu brincava muito porque teve a filha desse companheiro, 

Luís Almeida, ele teve uma filha aqui; e ela ficou um mês lá no aparelho do Iuri e eu e 

Arnaldo também. Arnaldo dava mamadeira, trocava fralda... “Troca, Bia!”. Eu falei: 
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“hãhã, eu hein!” E aí quando eu fiquei ele dizia: “eu vou levantar de madrugada pra dar 

mamadeira?”, e dizia: “não, pode deixar que eu faço”, porque ele foi o terceiro filho, 

vieram mais sete irmãos, então... E ele dizia, qualquer coisa que eu dizia, ele dizia: 

“não, pode deixar que eu cuido, pode deixar que eu faço”. Ele tinha um jeito muito doce 

com as crianças. Infelizmente ele faleceu sem poder... 

 Então finalizando pra Gilney poder falar um pouco, eu insisto em permanecer no 

Brasil, a organização decide que não tem condições, eu saio em junho de 1973, em tese, 

pra ter a criança lá fora e regressar. E aí a organização veio sendo exterminada, fico 

cinco anos no exílio e em abril de 1979 meu sogro, junto com o advogado, que era Eny 

Moreira, transita em julgado o meu último processo. Ele informa que então eu posso 

voltar. Eu tenho um pouco de receio de voltar, era maio então, mas tem muita pressão, o 

menino já fazendo seis anos... E aí eu volto, que era aquele pedaço que eu contei, do 

meu reencontro com a Suzana em Perus, uns meses antes da Anistia, em maio de 1979. 

Aí vou buscar esse cidadão lá na Lemos Brito, que estava lá acabando de curtir quase 10 

anos de cadeia, retomo a luta da Comissão de Familiares e de apoio à greve que eles 

fizeram, de 32 dias, por uma anistia ampla, geral e irrestrita e aí vem a segunda parte do 

capítulo.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Iara. Obrigado 

mesmo. Antes do Gilney falar, a Maria Rita Kehl vai fazer uma fala, aí ela precisa sair e 

o Gilney continua. Maria Rita Kehl.  

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – Em primeiro lugar muito obrigada, gostei 

muito de ouvir essa história da parte com mortes, com trajetos e tudo mas uma história 

de um momento de muita esperança. Desculpa, eu não vou poder te ouvir, Gilney, eu 

tenho agora um paciente e depois eu quero convidar as pessoas que ainda estão aqui, vai 

ser o lançamento do livro do Bernardo Kucinski na Livraria da Vila da Fradique: "Você 

ainda vai voltar pra mim e outras histórias". É hoje às sete horas. Aguenta, ininteligível. 
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Marcelo também, se puder ir até lá ou cobrir alguma coisa. Como vai ter a mesa 

redonda eu vou participar, então não posso atrasar, então tenho que chegar na hora. 

Lançamento cada um chega...  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ininteligível livro? 

 

 

 A SRA. MARIA RITA KEHL – É um livro de contos no mesmo sentido do 

“K”, mas um pouco mais... Tem momentos alegres, chama "Você ainda vai voltar pra 

mim". Vocês vão pensar que é um conto romântico mas é a frase de um torturador, 

evidentemente dizendo para uma pessoa que está saindo cadeia. E aí tem outros contos, 

todos do período, todos no estilo daquilo que o Bernardo também escreve. Se vocês 

puderem ir, é um convite pra todos. E obrigada por tudo que eu ouvi hoje aqui.   

 

 

 O SR. PRESIDENTE -  ADRIANO DIGO – PT – Obrigado, Maria Rita. 

Então vamos continuar: o Gilney Viana.  

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Bem, primeiro obrigado pela oportunidade, 

Deputado Diogo e também os companheiros e companheiras que estão aqui por essa 

oportunidade de falar um pouquinho o que eu vivi.  

 Eu queria dizer que o pouquinho é já meio longo e então eu vou fazer um 

resumo mesmo porque as pessoas estão cansadas já.  

 Primeiro queria dizer que eu sou da geração de 1961. Então aqui, exatamente 

aqui nessa sala, tem um pessoal que militou comigo no PCB, depois... A Amelinha, a 
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Criméia, também o companheiro da Amelinha, o César. A Amelinha estudava no 

Instituto de Educação, ensino estadual. Então nós somos parte da organização de base 

do PCB lá no estadual que muita gente participou. E aqui tem velhos militantes da 

ALN, de outros partidos com os quais nós já partilhamos outras labutas. Até queria 

registrar dessa geração alguns conhecidos: Fernando ininteligível, que foi companheiro 

nosso e que faleceu recentemente em Paris. Valeria até uma história só sobre Fernando 

ininteligível, com todas as suas controvérsias mas simplesmente sempre com a posição 

revolucionária. Pelo menos daquele que eu conheci e do qual eu soube.  

 Eu também, Diogo, queria falar que desses oito companheiros que essa 

audiência pública trata, das suas respectivas mortes, eu conheci dois. O Iuri, num evento 

que era de estudante, mas nós já éramos da... Já estávamos fazendo a cisão, a 

dissidência do PCB em 1967, lá em Belo Horizonte. E o Arnaldo, que eu conheço desde 

criancinha, como diz em Minas, porque nós fomos militantes do PCB e o senhor seu 

pai, que é o companheiro Rocha, era dirigente estadual do PCB lá em Minas, que eu já o 

conhecia de longos anos.  

 O Arnaldo então foi meu amigo, companheiro. Até quando nós fomos para a 

Corrente, depois ALN, e quando nos separamos. Depois nós não nos vimos mais porque 

a luta não possibilitou. Eu vou falar um pouquinho sobre isso também.  

 Eu convivi com a geração antes do golpe mesmo porque nós lutamos contra o 

golpe, lutamos no ascenso da disputa política e ideológica que se fez em 1961 a 1964, 

foi muito bonita, muito acirrada. Foi um período de luta de classes muito conturbado. E 

nós que morávamos lá em Belo Horizonte, a direita estava se organizando por todo o 

lado, mas Belo Horizonte tinha uma característica: tinha uma direita muito agressiva e 

muito aberta. Então é uma direita o seguinte: que ela se armava contra nós antes do 

golpe. Então tem episódios clássicos lá que a direita literalmente foi pra cima da gente, 

mas nós fomos pra cima dela também em várias oportunidades. Não sei se a Amelinha 

se lembra quando aquela direita, travestida de TFP ficava... 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – Inaudível. 
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 O SR. GILNEY VIANA – Então, às vezes a gente passava lá também e dava 

um susto neles, você entendeu? Ali na Praça Sete ou na Avenida Afonso Pena. Mas tem 

episódios como esse da Secretaria, antiga Secretaria de Saúde, que tinha um grande 

auditório e quando, naquela história de ter um comício... Tem dois episódios, um do 

episódio da Cutal, que a direita não deixou que o congresso dos trabalhadores se 

estabelecesse e tem um quebra pau lá. O pessoal deu uma recuada ali, o Partidão, 

principalmente, deu uma recuada. Mas quando o Brizola foi fazer um comício lá, isso 

final de 1963, 1964, no início de 1964. Também ali teve uma batalha campal. 

Literalmente a polícia deixou entrar a direita lá no auditório e nós da esquerda eles 

foram deixando mitigadamente, de tal forma que nós chegamos lá, a direita ocupou o 

palco. Então estava a direita de um lado e a polícia do outro. Obviamente que teve um 

quebra pau lá muito forte. E nós pra nos defender quebramos as cadeiras e pegamos 

paus, senão nós íamos apanhar sem bater. Mas apanhamos. Confesso que nós saímos 

corridos de lá porque eles fizeram um movimento de pinça pra nos massacrar lá.  

 Eu fui um daqueles, junto com outras dezenas e centenas, que conseguiu entrar. 

E quem entrou apanhou mais, porque você tinha que sair de lá de dentro e na rua 

também teve um...  

 Então a direita lá era organizada. Lá em Minas teve um fenômeno que eu não sei 

se teve aqui em São Paulo, é o fenômeno dos chamados amarelinhos. Esses 

amarelinhos... Tinha um general, General Bragança, que ele é um cara da direita, e tinha 

outros, tinha padre também no meio, lá em Minas tinha uma forma bem variada da 

direita. E ele organizou uma juventude e pra caçar comunista. Aqui teve CCC, essas 

coisas. Lá tinha essa coisa. Quando deu o golpe, isso em 31 de março, eles andavam 

com a braçadeira amarela, caçando comunista. Eu conheço bem isso porque o quartel 

general deles era perto da minha casa. Eles ocuparam um grupo escolar, uma escola, 

você entendeu? Que hoje é perto ali da Assembleia Legislativa, da nova sede da 

Assembleia Legislativa de Minas Gerais, ali perto do campo do Atlético, que por sinal, 

o comando do exército era também ali, na Rua Curitiba. Então tudo ali convergia ali 

para eles se articularem.  

 E nós, eu era estudante secundarista, cursava o terceiro ano do científico no 

colégio estadual. E nessa época eu tinha 18 anos, completei 18 anos. Eu fui preso, como 
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outros, companheiros e companheiras nessa ocasião, no dia 30 de abril de 1964. 

Naquela ocasião quem me prendeu já foi o agente do Cenimar, que era um cara muito 

conhecido lá, junto com um S2 do Exército, não foi o DOPS que prendeu. Quem 

prendeu foi o Cenimar com o S2. E naquela ocasião eu não fui carregado para o DOPS, 

olhe bem. Fui carregado, assim como outros companheiros, para o quartel, o comando 

do exército. E lá foi minha primeira experiência, tinha 18 anos, de interrogatório. E eu 

diria o seguinte: que eu era neófito, mas aquele pessoal do exército, ainda era neófito, 

em tortura e interrogatório. Depois, seis anos depois, eu fui preso pelo Exército do DOI-

CODI. Aí eles eram profissionais, certo? Da tortura e dos interrogatórios. Eu não 

reproduzi toda essa história porque aí demoraria muito tempo. Mas só pra você ter uma 

noção de como o exército tinha uma... O Serviço de Informação do Exército, diferente 

do Serviço de Informação da Marinha, é bom que se diga, a Marinha tinha um serviço, o 

Cenimar, que era especializado. Do exército era mais um tipo S2. O CIE só vai ser 

constituído depois, você entendeu? Então há uma diferenciação no aparelho repressivo 

ao longo do tempo que eu vivi e convivi com os dois. Aliás eu sofri com eles.  

 Depois da prisão, quando eu saí, é uma prisão de curto tempo, poucos ficaram 

muito tempo naquela ocasião. E era uma prisão massiva. Praticamente quem não fugiu 

foi preso. Então do exército foi para o DOPS, do DOPS foi para a penitenciária. E ali eu 

convivi com muita gente do mundo sindical, político e tudo.  

 Queria contar um episódio que eu já contei em outra oportunidade. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gilney, deixa só eu te 

interromper um momento. Pessoal, dá pra controlar um pouquinho a temperatura da 

sala? O ar condicionado está muito frio... Desculpa, Gilney.  

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Eu queria contar um episódio porque ele é simbólico 

do caráter de classe do golpe e da ditadura. Esse episódio eu já contei em outra 

oportunidade, inclusive num livreto que eu editei eu refiro-me a ele.  
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 Quando eu fui preso em 1964 eu encontrei no DOPS Clodesmidt Riani, 

deputado estadual pelo PTB. Clodesmidt Riani não era outra pessoa senão o 

comandante, o chefe, o dirigente maior do CGT, que era a central única que existia 

antes do golpe, CGT. O CGT era, na verdade, uma composição de comunistas com 

PTbistas e alguns cristãos também; é assim: da AP somente,certo? Mas o centro era 

PTB e PCB. E o Clodesmidt Riani, ainda é vivo; quando eu fui preso então, em 1964, 

eu encontro o cara que era a liderança maior da classe trabalhadora brasileira. Ele era, 

num sentido assim, ele tinha representatividade, ele não era pouco representativo não, 

mesmo porque ele tinha sido presidente da CNTI, que era a confederação mais poderosa 

de trabalhadores que existia naquela época.  

 Então, quando eu fui preso, em 18 de março de 1970, pelo DOI-CODI, lá do Rio 

de Janeiro, eu fiquei 38 dias no DOI-CODI, fui para o DOPS, aquele negócio de fazer 

aqueles inquéritos e depois descemos um grupo de uns 20 presos políticos para Ilha 

Grande. E quando nós entramos no prédio da Ilha Grande, tinha um hall de entrada onde 

fazíamos ali uma identificação e você recebia o kit prisioneiro: uma colher, lá naquela 

época eles davam um uniforme, e tipo um cobertor, uma coisa desse tipo, e uma toalha. 

E eu estava ali, demoramos, porque eram 20 prisioneiros, então demorava-se um pouco 

de tempo para que pusesse aquele procedimento de entrada. E eu observei no jardim, eu 

vi uma pessoa fazendo um trabalho de jardinagem, uniformizado como prisioneiro. E eu 

observei, eu falei assim: “aquele ali é o Clodesmidt Riani, presidente do CGT, 

Comando Geral dos Trabalhadores”. E aquilo me caiu a ficha e eu falei assim: poxa 

vida, porque que o Clodesmidt Riani está preso até hoje? Bem, muito tempo depois é 

que eu fui saber: primeiro, porque Clodesmidt Riani não era um comunista, um 

subversivo. Ele era um cara da legalidade, ele era janguista, nem brizolista ele era. Mas 

tinha um problema para a ditadura: ele era um símbolo da classe trabalhadora que se 

opunha ao golpe, e é por isso que ele ficou preso e respondeu aos inquéritos todos.  

 Recentemente, com essa onda de que eu trabalhei e ainda trabalho com a 

Constituição, apoio a Comissões da Verdade locais e Comitê da Verdade, foi criado um 

comitê lá em Juiz de Fora, onde mora o Clodesmidt Riani. E ele, aos 90 e tantos anos 

está lúcido e ele conta a história com aquela generosidade e também com sua visão de 

mundo, que não é a minha, talvez não seja a de vocês, mas com muita honestidade. 

Então eu queria dizer que quando eu era do Partido Comunista, naquela época antes do 

golpe, a gente tinha uma rixa muito grande com o pessoal do PTB e, não vou aqui dizer 
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os epítetos que a gente falava, mas era uma coisa assim que... Era uma diferença de 

gente de classe, de uma classe, diferente da classe que tomou o poder assaltando o 

palácio de arma na mão, que fazia necessariamente destruir os símbolos que eram da 

classe trabalhadora. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Pergunta inaudível) 

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Ele estava preso sabe por quê? Não era coisa 

incomum isso lá na Ilha Grande não. Ele não fez isso porque estava, como a gente 

chamava na época, desbundado. Simplesmente ele não tinha nenhuma razão de não 

fazer. Ele era um sindicalista, ele não entendia. Aquela luta que nós estávamos fazendo 

ele não conseguia assimilar, não tinha essa visão que a gente tinha. Mas ele, Diogo, 

assim como eles precisaram queimar o prédio da UNE, eles precisaram destruir todo 

aquele pessoal do CGT. Era esse o simbolismo. E você sabe por que eles pressionaram 

ele? Pra confessar que ele era comunista. Falou: “Ah, isso eu não faço”. Pressionado 

pela ininteligível, ele conta a história, que o Jango e o Brizola eram comunistas. Ele 

falou assim: “Não, aí pelo amor de Deus”. Ele falou: “Ô coronel, você quer que eu fale 

a verdade ou quer que eu conte a mentira?” Ele era muito singelo. Aí ele falou: “A 

verdade!”. “Pois eu digo para o senhor: João Goulart é fazendeiro e não tem nada a ver 

de comunista. Então essa é a verdade”. Olha, cara, era uma coisa impressionante, 

porque é muito comum hoje a gente às vezes não ter uma perspectiva de classe e essas 

coisas precisam ser contadas hoje, certo? E existem outras. Só estou falando umas assim 

que o tempo não permitiria.  

 Eu só sei que quando eu saí da cadeia, em 1964, tinha saído em maio, fiquei 

ainda um tempo ali. O exército me enchendo a paciência, vamos assim dizer, chamando 

pra levar lá para o 12 RI pra você prestar depoimento, aquela coisa assim de inquérito. 

Porque naquela época os próprios oficiais faziam seus inquéritos, eles não mandavam 

para o DOPS. Isso é uma outra geração de repressão.  Isso só muda, não muda nem com 
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a primeira fornada de repressão de 1969. Só muda com a OBAN e com o DOI-CODI, o 

padrão. Só muda o padrão de comportamento deles aí.  

 Então eu voltei, eu era militante do PCB mas eu era o que eles consideravam da 

linha chinesa, porque eles supunham que eu tinha saído do PCB para o PCdoB, porque 

meus amigos tinham ido. Mas eu não saí, porque eu achava que nós teríamos que ir ao 

quinto congresso, não é isso? Sexto congresso. E aí, eu não cheguei a ir até o sexto 

congresso, mesmo porque nós fundamos a dissidência. Era a Corrente Revolucionária 

contra Corrente Oportunista e Reformista, onde as lideranças maiores, tinham várias 

lideranças, mas as que eu conheci e lidei, o Mário, Mário Alves, o Marighella, o 

Toledo... O pessoal do PCB já tinha, já estava refundando o PCdoB, então não se inclui 

nesses; mais o ininteligível também e outros, e o Apolônio de Carvalho. Mas tinha 

outros companheiros que estavam nessa liderança. A divisão do PCB, ela não chega, 

praticamente em 1967 que há divisão generalizada. Alguns no final de 1966, outros no 

início de 1967, como é o nosso caso lá em Minas Gerais. Então nós nos autonomizamos 

até antes da ALN, do grupamento comunista do Marighella. E o nosso processo tinha a 

ver com esse debate interno, mas não com a ligação orgânica. E nós fundamos a 

Corrente Revolucionária de Minas Gerais, da qual eu sou um dos cofundadores e 

também dirigentes. Eu era da Corrente.  

 Quando nós fundamos a Corrente, nós tínhamos uma ligação muito profunda 

com o Mário Alves, porque o Mário Alves era da executiva nacional do PCB, ele era do 

comitê central e da executiva. E como ele já era divergente eles tiraram ele do Rio 

também, porque ele tinha sido preso e estava solto, e mandaram pra Minas Gerais. E o 

Mário acompanhou toda a nossa luta interna lá e nós estabelecemos uma relação. Então 

eu convivi com o Mário assim, vamos dizer assim, uns dois anos. 1965, 1966, 1967, 

quase três anos convivi com o Mário  e aprendi muito com o Mário. E tinha uma ligação 

muito forte com ele. Mas nós tínhamos uma diferença porque nós já tínhamos uma 

visão que era semelhante a do Marighella de que nós não queríamos fundar outro 

partido. Nós achávamos que nós tínhamos que passar para a guerrilha e aí que a 

organização vinha depois. Já estávamos assim com uma concepção Marighelista. Mas 

diferente das organizações que o Marighella... Do agrupamento e, depois, da ALN, nós 

herdamos do PCB e construímos uma relação com o movimento de massa que nós não 

abandonamos, nós não abandonamos. Então a Corrente, ele foi protagonista. 
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 Nós tínhamos um comitê operário e tinha uns quadros liberados para o comitê 

operário e disputamos junto com a AP a direção do sindicato dos metalúrgicos, 

ganhamos do pelego. Disputamos o sindicato dos bancários e ganhamos do pelego e nós 

trabalhávamos tanto o sindicato quanto a atuação, que era das comissões de fábrica, já. 

E somos protagonistas na greve tanto dos bancários, em três greves, lá em Belo 

Horizonte. Às vezes as pessoas conhecem só as de Contagem, né? As duas de 

Contagem. Mas teve mais. Primeiro nós fizemos a de Contagem. Nós participamos da 

greve dos bancários e da greve da Prefeitura, que a associação, nós tínhamos uma 

ligação muito forte, eles tinham com a gente.  

 Acontece que quando a ditadura resolve sair de um enfrentamento policial para 

um enfrentamento militar, nós já estávamos na visão de que nós tínhamos de nos 

preparar para o enfrentamento militar. Então, nós, da Corrente, nós somos daqueles 

primeiros grupos que fizeram as ações da guerrilha urbana, lá em 1968, lá em Minas 

Gerais. É bom que se diga: com um certo amadorismo, mas não podia ser diferente. Eu 

nunca tinha visto arma na minha vida. De repente você passa a ser guerrilheiro, andar 

armado, treinar tiro e andar correndo... Isso é uma coisa brutal. Alguns que passam pelo 

serviço militar ainda aprendem alguma coisa, mas eu não tive nem essa infelicidade ou 

felicidade, porque eles não me aceitaram, porque eu já tinha sido preso em 1964, então 

eles desconfiaram da coisa. Então eu vou acelerar porque eu estou vendo que temos 

limites de tempo aqui.  

 A Corrente, quando nós nos autonomizamos, eu queria deixar claro assim que 

nós tínhamos um grupo dirigente de seis pessoas. Eu, tem pessoas aí que ainda estão 

vivas e estão, vamos dizer assim, têm seu modo de vida, que eu respeito, então não vou 

nominá-las, certo? Só por respeito. Mas esses estão nos livros já. Mas vou dominar dois 

que são mortos: um é o Hélcio Pereira Fortes, e o outro é José Júlio de Araújo, sendo 

que o Hélcio, nós deslocamos ele de Ouro Preto pra ser clandestino no comitê operário 

de Contagem e na cidade industrial. E tem uma experiência muito interessante da vida 

dele.  E eu com ele porque nós optamos porque nós não íamos abandonar a luta de 

massa. Então eu, Hélcio e um terceiro companheiro, não porque ele não assuma suas 

responsabilidades, porque... Eu estou evitando porque... As pessoas que quiserem que 

assumam as suas responsabilidades, eu não vou assumir por ninguém aqui, certo? Vou 

respeitar os mortos porque... E alguns que eu tenho confiança de falar. Você vê o 

seguinte: os dois que eu estou nomeando, depois o Hélcio foi do comando nacional da 
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ALN e morreu no comando nacional da ALN. E o Jota é o que retornou de Cuba, depois 

Chile, depois pra cá, e não teve muito tempo e ele foi assassinado aqui pelo... Todos os 

dois foram assassinados aqui pelo DOI-CODI de São Paulo, sendo que o Jota tem uma 

particularidade que é verdadeira até onde nós conseguimos identificar. É a de que, na 

verdade, ele entregou um ponto falso e ele tentou a fuga. Obviamente ele foi pra ser 

fuzilado porque ele sabia que... É muito difícil você abrir um ponto falso e depois fugir 

nele porque eles também não... Eles tinham seus mecanismos também de cerco. Mas 

essa é a versão que me chegou quando eu estava preso. Eu até escrevi um conto sobre 

isso, uma crônica, que é de um livro que saiu quando eu ainda estava preso.  

 Sim, mas, é bom que se diga, Adriano, que nós da Corrente, nós nos reunimos 

com Marighella e nós fizemos um pacto com Marighella. O Marighella, quem conheceu 

ele, ele não era um dirigente, ele não se comportava como um dirigente comunista às 

antigas, porque ele já tinha deixado pra trás, ele não estava nem aí. Então ele falava 

assim: “nós queremos ser um grupo autônomo mas nós temos que ter um esquema 

estratégico”. “Pra mim tá bom”. Foi isso. Acho até que foi um prejuízo um tanto pra nós 

porque alguns erros nós poderíamos não ter cometido com um apoio maior do 

Marighella.  Mas ele tentou nos ajudar até na guerrilha urbana lá enviando o Marquito. 

O Marquito é o primeiro comandante do GTA.  

 Então eu conheci Marquito, nós... Bem, circulamos lá em Minas para fazer 

algumas coisas, na verdade, umas ações guerrilheiras lá. Mas ele estava sob muita 

pressão, porque ele era comandante aqui do GTA, então ele retornou. Então nós não 

fizemos. Então depois tivemos que fazer por conta e risco nosso.  E uma das primeiras 

ações que nós fizemos eu comandei. É aquela história, né: se assumir quando é 

necessário. Eu estou falando isso porque nessa linha que hoje a Iara relatou tem um 

companheiro que ele conseguiu furar o cerco aqui da Mooca, que é Antônio Carlos 

Bicalho Lana, que lá em Minas a gente chamava de Cal, Calzinho, isso era um nome 

carinhoso porque ele já veio de Ouro Preto com essa denominação. E o Antônio Carlos 

Bicalho Lana, o Calzinho, ele era um jovem que ele era alto, assim, em relação a mim, 

pelo menos. E ele tinha uma mão muito grande, assim, e eu tenho uma mão pequena. 

Então o cara que tem uma mão muito grande leva vantagem pra manejar uma 

metralhadora, fuzil e pistola. Principalmente pistola grande, tipo 45, Luger, que são 

mais pesadas e são mais difíceis. Eu sempre gostei de uma pistola 765, porque é muito 

fácil de manejar e menos pesada. Mas ele não. Ele era um cara...  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



114 
 

 Então eu estou falando aqui, Iara, que a primeira ação que nós fizemos... Então 

estava eu, Antônio Carlos Bicalho Lana, Hélcio Pereira Fortes e mais um outro 

companheiro. E está vivo. Bem, os dois estão mortos. Eu estou vivo, o outro está vivo 

mas os outros dois nós curtimos a tortura e os anos de cadeia. Pagamos caro pela 

audácia.  

 Nesse entremeio, o fato de ter uma autonomia organizacional e tática, mas nós 

tínhamos uma ligação estratégica com Marighella. Então nós enviamos nossos quadros 

pra treinar em Cuba. Nós da Corrente. Enviamos seis quadros. Desses seis quadros, um 

virou um traidor. Que anátema. E os outros, pelo menos, honraram. É difícil esse 

negócio de traição, que a gente às vezes fica com suspeição, achando se o cara era 

infiltrado. Todas as informações que nós já investigamos durante 30 anos, 40 anos, 

indicam que na verdade o cara tremeu nas bases quando Fleury pôs a pistola na cabeça 

dele e falou: “É a vida ou Toledo”. Ele entregou o Toledo. Você entendeu? É duro.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual o nome dele? 

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – José Tavares da Silva. Depois ele virou tipo um 

cachorro da burguesia, não digo do DOI-CODI, cachorro da burguesia, porque ele 

chegou a diretor da Fiat, lá em Belo Horizonte, Turim, coisa desse tipo. Bem, era uma 

conta aí a ser acertada , já que naquela época nós não conseguimos acertar as contas com 

ele. Deveria ter feito.  

 Então, quando houve a grande queda da Corrente, em Minas, isso foi em abril, 

nós reformulamos o comando e no dia nove para o dia 10 de abril, nós fizemos uma 

reunião do comando da Corrente, que era eu, o Hélcio e mais dois companheiros. Um 

era muito conhecido, que ele era o Zanconato, que ele saiu nos 15 do Elbrick. E outro é 

um cidadão muito conhecido porque ele ocupada um cargo público relevante. E nós, 

naquela ocasião, nós já tínhamos tido uma queda, porque, desgraçadamente, lá em 

Minas, não sei aqui, São Paulo é uma cidade muito grande, já era muito grande na 
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década de 1960, mas lá em Minas os ônibus todos passavam pelo centro. Eles não 

tinham um ônibus que passava assim fora do centro. Então, um dos companheiros, que 

já estava clandestino, ele deslocando-se de um lado para o outro, ele saiu, desceu no 

centro e veja-se, um banco que nós fizemos, expropriamos, o bancário sacou o cara na 

rua. Chamou a polícia, seguiram e foram até o aparelho lá e caíram três companheiros. 

Foi uma coisa fortuita. Claro que sempre tem um grau de, a gente chamava liberalismo, 

nessa coisa aí que facilitou também, mas foram inteiramente fortuitas. Então nós nos 

reunimos e tomamos uma série de decisões. Uma delas, como nós tínhamos uma área 

rural, que era no norte de Minas, nós enviamos alguns companheiros pra lá, inclusive o 

Nelson José de Almeida. Nelson José de Almeida, no dia 11 de abril foi fuzilado em 

Teófilo Otoni, depois de algemado e preso. Disse que tentou uma fuga, é possível, a 

gente não tem... Mas aqui pra nós: você sair de um jipe militar algemado e correr... É 

difícil essa história. O Nilmário já andou investigando isso e a história, literalmente eles 

atiraram com fuzil e assassinaram ele.   

 Nós já tínhamos mortes de outros companheiros, de outros estados, mas é 

sempre muito doloroso morrer aquele que está militando contigo. Depois você socializa 

essa dor para todos que morrem, mas aquele com quem você viveu, conviveu, fizemos 

ação junto, eu, inclusive, com o... E eu comandando com o Nelson, você entendeu? Nós 

sabemos que a morte se aproximou da gente. Nós tínhamos uma percepção de morte 

que nós sabíamos que nós deveríamos ou poderíamos morrer. Mas quando ela chega, 

ela chega de uma forma assim objetiva, não é uma coisa de percepção subjetiva de que 

vai acontecer, ela acontece.  

 Nessa época eu já era clandestino porque eu já tinha sido identificado numa ação 

e os jornais, revistas, todo mundo falava de mim no caso lá. Então quando cai, nós 

fizemos uma retirada para o Rio e para São Paulo dos quadros da Corrente que estavam 

queimados e que já estavam procurados. E eu vim para o Rio, depois para São Paulo.  

 Mas eu vou contar um pouquinho disso de uma forma bem acelerada. Foi aí que 

nós resolvemos definitivamente acabar com a Corrente e nos integrar organicamente na 

Ação Libertadora Nacional.  

 Reunimo-nos com Marighella lá no Rio de Janeiro e eu queria contar apenas um 

detalhe da minha primeira conversa com Marighella nessa fase da pós queda, porque já 

tinha outras conversas antes. Eu falava assim: “Ô Marighella”, não era o Marighella, era 
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Menezes; “Ô Menezes”... Ele pediu um relatório, daí ele falou assim, eu falei: “olha, 

nós temos que tirar os quadros de lá”. E ele falou assim... E eu estava muito chateado 

com a morte do Nelson, estava chateado também com as prisões. Sinceramente eu não 

estava abatido no sentido assim de não enfrentar a luta, mas eu estava muito angustiado 

com isso tudo e principalmente porque tinham companheiros sob o cerco lá e eles 

poderiam ser assassinados ou então presos, inclusive o Hélcio, que conseguiu furar um 

cerco, conseguiu atirar sobre um tenente e o tenente ficou baleado mas o tenente ainda 

atirou nele. Por sorte dele eram aquelas balas que entram e saem. Esse é o melhor tiro 

que existe, porque vai sofrer né, se existe tiro bom pra sofrer. Pra dar no inimigo você 

pode escolher o tiro bom, mas pra sofrer não é o caso. E ele sobreviveu ao tiro num ato 

muito combativo.  

 Então nos integramos. Integramos gente aqui em São Paulo e lá no Rio de 

Janeiro e os demais que ficaram em Minas. E o Marighella me deu duas tarefas quando 

nós estávamos: “olha você fica pra re..., primeiro pra ajudar a tirar o pessoal de lá”, que 

ele não conhecia, obviamente. Ali ele não conhecia. “E segundo para reconstituir já 

dentro da ALN”, não só quem restasse e quem ainda sobrevivesse lá em Minas como 

também no Rio e... Principalmente no Rio. Depois, alguns deslocaram pra São Paulo.  

 E foi uma tarefa que eu comprei durante maio, foi o tempo, até a morte do 

Marighella. Nesse período eu tive uma convivência maior com o Marighella por duas 

razões: primeiro porque ele se interessava por...porque Marighella tinha um raciocínio 

estratégico. Ele falou: “O triângulo estratégico é Minas, São Paulo e Rio”. Então ele 

falou assim: “não podemos perder Minas Gerais”. Então ele tinha essa visão política, 

estratégica. Segundo porque era uma série de quadros que está em Cuba, está em São 

Paulo, está ... Então tínhamos de reintegrar esse pessoal.  

 Então ele era muito objetivo nas decisões. Falei da morte do Nelson, falei das 

prisões e tudo e ele falava assim: “O Augusto”, meu nome naquela época era Augusto, 

muito conhecido, mas depois Marcos; “você tem que pensar que você e outros 

companheiros furaram o cerco militar. Isso é muito importante numa guerra. E agora 

nós temos que pensar em reconstituir nossa base lá e nós avançarmos daqui para diante. 

Os companheiros terão solidariedade, mas não é o momento de você...” Ele pensava pra 

frente, era um cara muito audacioso, muito estratégico. Então aquilo foi muito 

importante também pra mim. Mas também convivi muito com ele porque eu vivi num 
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aparelho da ALN, que era lá na Tenente Vilas Boas, porque a Iara conhece bem, que a 

Zilda estruturou. E esse aparelho, o Marighella às vezes marcava de encontrar com 

pessoas lá nesse aparelho onde eu ficava. Então às vezes ele foi lá pra conversar comigo 

outras às vezes não foi pra conversar comigo mas foi pra conversar com outras pessoas 

que já me viram lá, era ininteligível, coisas desse tipo. Mas toda vez que ele ia lá a gente 

conversava. A gente discutia política e sobre a guerra, esse troço todo.  

 No livro do Mário, inclusive, eu tenho uma passagem. Como, não obstante estar 

integrado... O Mário Alves. Não, o livro do Mário Magalhães. Tem uma passagem lá 

que ele relata, que é verdadeira e infelizmente não muito, assim, discursiva, é que, não 

obstante eu ser da ALN, eu sempre conservei minha amizade e meu companheirismo 

com o Mário Alves. Você vê que o Mário Alves, de verdade, era o principal dirigente 

do PCBR. Eles tinham um instrutor de partido, então ele era um tipo de secretário-geral. 

E era uma pessoa de uma formação comunista mesmo, antiga.  

 O Mário foi pra Cuba, Mário Alves; quando ele retornou nós fizemos um 

encontro, eu, ele e outra companheira. E depois disso o Marighella passou no aparelho e 

nós conversamos sobre o que o Mário nos relatou de Cuba, porque eu tinha muita 

intimidade com o Mário e ele tinha confiança demais em mim. Obviamente não na 

questão da organização dele, que não tinha muito sentido. Apesar de que até isso nós 

discutíamos, sobre o futuro PCBR, sobre ALN, coisa desse tipo. E tivemos uma 

conversa política muito boa, eu tive com o Marighella, sobre essa visão do Mário e essa 

questão de Cuba.  

 Cuba já tinha alguns problemas lá com o pessoal da ALN, já tinha algumas... E 

particularmente com os cubanos, que essa é uma história que um dos jornalistas relata 

mas eu não vou reproduzir aqui. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem relata? 
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 O SR. GILNEY VIANA – O Mário Magalhães relatou um pouco dessa história. 

É um pouco mais complexo do que ele fala ali, mas ele dá uma noção do problema.   

 Pois bem. Depois que eu executo essas tarefas, aí eu já tinha combinado com o 

Marighella, falei assim: “olha, Marighella, depois disso eu quero ir para o treinamento e 

já quero voltar para a guerrilha rural”. Ele falou assim: “então é exatamente isso que eu 

quero que você faça”. Então quando deu em outubro, que já tínhamos recontatado, já 

tínhamos reintegrado e tudo, aí eu mesmo cobrei dele, porque eu falei: “olha, pra mim 

já... Já não tenho mais o que fazer nessa parte aqui. Ou eu passo à outra tarefa ou não”. 

Aí ele falou: “então você vai para Cuba e quando você vier você já vem para a guerrilha 

rural”.  

 Então, no dia 31 de outubro, se não me falha a memória, mas eu acho que estou 

certo, foi a última vez que eu vi o Marighella no Rio. Ele foi lá no aparelho, quando ele 

falou: “olha, você vai”, foi ele que me comunicou, ele não mandou terceiros. Aí eu 

peguei e ainda falei com ele : “ah, tudo bem”, me despedi. Ele falou assim: “mas você 

fique tranquilo que eu ainda vou te ver, eu ainda vou...”, ele falou assim: “não fique 

despedindo não porque eu ainda, nós podemos ainda nos rever”. E realmente naquele 

dia, isso era, se não me engano, uma sexta-feira, num sábado, eu não me lembro o dia 

certo que cai 31, acho que na sexta. 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quatro de novembro era 

uma quarta-feira.  

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Quarta-feira? Pois é, mas naquela época, salvo 

engano, era terça. Mas isso pode averiguar aí. E eu só sei que no domingo, que foi dia 

dois, minha data está assim, pode ser que eu esteja enganado; eu me despeço dos 

companheiros do Rio e aí estavam lá pra eu me despedir o Hélcio Pereira Fortes e o 

Arnaldo Cardoso Rocha. E tinham duas companheiras que estavam conosco e nos 
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despedimos. E também foi a última... Não, do Jiboia... Não, ainda vi depois que eu 

retornei.  

 Aí eu fui pra São Paulo, levaram-me num Fusquinha da ALN, que era legal, e 

nós fomos para São Paulo. Aí, quando eu chego a São Paulo, aí o pessoal me entrega ao 

Tião, o Otávio Ângelo. Aí o Otávio Ângelo me leva para o Marighella. Aí nos 

encontramos ali perto, onde ele foi assassinado. E quando nos encontramos foi no dia 

dois à noite. Aí o Marighella falou assim para mim falou assim: “olha, nós estamos com 

alguns problemas no nosso esquema de saída e então talvez você vá ter que demorar um 

pouco aqui mais do que nós pensávamos, aqui em São Paulo”. E aí ele me deu uma 

tarefa. Ele falou assim: “olha, já que nós estamos pensando no campo, eu queria que 

você... Aproveita seu tempo e lê tudo sobre os conflitos no campo aqui que geraram um 

tipo de guerrilha”. E eu fui, obviamente que, não sabia quanto tempo, né, aí eu falei: 

“vou fazer isso, não tem problema nenhum”. Na verdade eu achei bom.  

 Acontece que no dia quatro à noite o Marighella foi assassinado. E eu estava 

numa, não sei dizer nem se era um aparelho, eu acredito que nesse sentido não era, era 

uma família de operários que morava aqui na zona leste, que eram ligados à ALN e 

particularmente eram contato do Otávio Ângelo. E eram operários, uma família 

modesta, decente, mas de renda baixa. Mas ele era militante. E nós estávamos escutando 

futebol quando parou o futebol. Parou o futebol, não, abriram a janela e eles deram a 

notícia do assassinato do Marighella. Rapaz, aquilo foi uma coisa terrível, porque eu 

não falei nada. Estávamos numa salinha que era pequenininha eu, ele e a filha dele, que 

era uma mocinha, uma moça, que já tinha percepção de política, ela sacava. E a mulher 

estava cuidando de serviços domésticos, cuidando na cozinha, que era tudo muito 

próximo de televisão. Só sei que nós ficamos assim em silêncio, não falamos nada, não 

conseguimos... (emocionado). Aí esse companheiro, quando ele passou o choque ele 

começou a chorar. Aí eu fiquei... Eu não sei, entalado, sabe como é que é? Ainda saí, 

porque essas casas de operário antigamente tinha um jardinzinho, uma coisa desse tipo, 

que a mulher cuidava, coisa assim. Isso é na década de 1960, ainda, ali naquela zona ali 

que era depois do cemitério da Vila Formosa, andando assim, que eu não conheço muito 

São Paulo. Descambando assim lá pra baixo.  

 Eu sempre fui muito duro, agora estou muito mole, estou chorando demais, mas 

naquela época eu não chorava fácil não, mas aquilo foi uma coisa muito terrível na vida 
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da gente. (emocionado). Aí eu falei assim: “puxa vida”. E o pior não é isso, que o Tião 

foi preso assim uns 10, 15 dias depois.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O operário? 

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Não, o Otávio Ângelo. E eu saí do aparelho, eu falei 

assim: “vou vazar daqui”. Aí eu falei com ele: “ô Tião, me arranja uma grana aí que eu 

vou alugar um quarto”. Porque eu também via a situação que ficou a família lá do 

operário, e a mulher transtornada e ele... E você com arma... Cria uma situação meio 

difícil de administrar e eu falei: “não”. E pior que você não conhecia nada, não conhecia 

São Paulo. Aí eu e um outro companheiro que tinha vindo pra cá comigo, aí nós 

alugamos um quarto numa pensão e mudamos. Aí nós ficamos descontatados com a 

queda do Otávio Ângelo e demoramos. Aí para sobreviver um mês, dois meses 

descontatados, foi uma coisa meio brutal, num grau de dificuldade que todo mundo que 

passa por isso sabe.  

 E quando ininteligível eu já tinha decidido ir ao Rio. Então eu volto no carnaval. 

Falei: “vou no carnaval, porque é mais fácil. É provável que sejam mais liberal nas 

entradas, saída, no ônibus”, né. Nós pegamos um ônibus, fui para o Rio. Recontatei lá e 

foi nessa ocasião que, eu tinha uma companheira, que era Efigênia Maria de Oliveira, e 

nós passamos a morar juntos e ela tinha um trabalho, porque mulher era mais fácil 

arranjar trabalho na clandestinidade porque não exigia o documento militar. Então você 

tirava o título, certidão e a carteira profissional. Então qualquer serviço aceitava ou 

qualquer que estivesse precisando, obviamente. Então ela tinha um emprego estável. 

Então eu achei que eu estava muito seguro. Eu falei: “não caí em São Paulo, eu volto 

para o Rio”. Aqui estava “brabo”, a coisa não estava bem, do ponto de vista de 

segurança.  

 Quando voltei para o Rio, bem, não demorei um mês e eu fui preso. Acho que 

um mês, por aí, porque o carnaval naquela época ocorreu em fevereiro, não ocorreu em 
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março, se não me engano, certo? Acho que um mês, um pouco mais. Sinceramente não 

me lembro direitinho. Eu fui preso quando eu estava num aparelho nosso.  

 Bem, eu queria falar de duas coisas sobre essa coisa da prisão aqui que eu tenho 

falado isso quando eu tenho oportunidade. É muito comum as comissões da verdade se 

preocuparem, e não é incorreto, é correto, com a prisão e tortura e os assassinatos. E há 

uma preocupação muito pequena de quem ficou na cadeia. Eu passei por isso, eu fiquei 

no DOI-CODI, fui torturado, como os outros, não mais nem menos. Eu acho que teve 

gente que foi mais, e quem foi para as casas clandestinas provavelmente, e pelo relato 

da Inês, que é sobrevivente, muito mais. Mas o conceito que eu tenho, o Deputado 

Diogo, é o seguinte: tortura é o método rápido de destruição. Essa é a via rápida. 

Cadeia, prolongada, cadeia pequena não; cadeia prolongada é o método longo de 

destruição. E particularmente, quando eles acirraram o enfrentamento, em 1971, eles 

passaram a querer me destruir ideológica, psicológica e fisicamente dentro da cadeia. 

Então você vai ver o efeito aqui, no Presídio Tiradentes, que vai gerar a greve, isso em 

1972; você vai ver isso no final de 1971 no presídio de Linhares, onde eles põem um 

agente do DOI-CODI pra ser o diretor, um assassino da PE, que o diabo do cara era uma 

coisa... 

 Eles tinham um oficial, o exército controlava a cadeia lá; antes era um oficial de 

inteligência. Pessoal da inteligência é aquela história, né, como dizem: não vai ser na 

conversa que ele vai tirar a coisa da gente, principalmente um militante mais experiente. 

E principalmente na conversa onde o cara não estava torturando. Na tortura você não 

entregou, vai entregar no “lero-lero” de um cara desse? Era um capitão da inteligência. 

Eles tiraram e puseram um tenente bate-pau da PE. E foram anos de controle, de 

punição, sente ameaça de tortura... E quando eles fizeram ofensiva para destruir o 

coletivo, a mesma coisa que eles fizeram logo depois aqui no Tiradentes. E distinguir 

aqueles que eles achavam que era irrecuperáveis daqueles que eles achavam que eram 

mais ou menos e aqueles que eram recuperáveis. E aí, como dizem: você dissocia, 

segrega, tanto é que eu fiquei seis anos segregado do convívio dos outros companheiros. 

Eu e outros, eu sozinho, não. Depois, no final, tinha uma galeria só pra nós. Então isso é 

um elemento que precisava ser melhor trabalhado.  

 Eu acelero pra dizer que seria importante a Comissão aqui, a Rubens Paiva, mas 

também a Comissão Nacional da Verdade, averiguarem as condições de sobrevivência 
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dos presos políticos nas cadeias, porque no Carandiru, na Ilha Grande, em Linhares e 

Itamaracá, passamos... Bem, sem contar aqueles períodos que alguns passaram na Ilha 

das Cobras, na Ilha... Que ali foi na mesma época que eles passaram isso para dar 

sufoco em quem era mais, aparentemente, ao ver deles, eu não estou julgando os outros, 

não é meu papel aqui nem o local... Nós já julgamos muitas pessoas. Na ALN já 

julgamos as pessoas e lá na cadeia nós julgamos muitas pessoas. E ao estilo da ALN, 

que era meio barra pesada. Julgo eu que cometemos erros também nessa linha. E 

sobreviver numa condição dessa, sendo sobreviver com dignidade, com sobrevivência 

ideológica e com enfrentamento político, sabendo quem era o inimigo do outro lado, 

exigiu muito daqueles companheiros e companheiras dos quais eu faço parte. Então eu 

diria assim que... 

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você ficou preso 10 

anos? 

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Eu fiquei preso do dia... Nessa segunda prisão, né. 

Eu fui preso do dia 18 de março de 1970 ao dia 21...  21 ou 22? Eu acho que é 21, mas a 

Iara está falando que é 22, de dezembro de 1979. Observe que a Anistia foi em 28, foi 

quando foi publicado, 28, 29 de agosto de 1979. Naquela ocasião eu já tinha cumprido 

nove anos e meio e não fui solto.  

 Eu não fui solto, na verdade, por Anistia, por nada, como todos os presos 

daquela época, quase todos, que estavam carregados de sentenças. Eu fui solto sob 

legalidade constitucional, que é um elemento do Código Penal, Código Civil. Hoje 

andaram mudando isso porque tem outras variedades de situações penais. E eu ainda 

fiquei quatro anos e meio cumprindo pena sob liberdade condicional, com a polícia 

federal ali de “busu” em cima de você. Mas eu não ligava muito pra isso porque nós já 

estávamos em outro clima também e estávamos na militância política do mesmo jeito, 

com eles ou sem eles.  
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 Então eu diria o seguinte, pra concluir: destruição lenta. As cadeias, eu tenho 

reclamado pra poder fazer uma coisa... Sabe por quê, Adriano? Tem companheiros que 

resistiram à tortura e não resistiram à cadeia. Resistiram à tortura e não resistiram à 

cadeia. Tem companheiros que foram valorosos, não cederam um milímetro, por assim 

dizer, e na cadeia, como é uma coisa longa e as conjunturas variam, e a repressão jogava 

de uma forma diferente, às vezes foram derrotados política, ideologicamente. É claro 

que nós fomos derrotados militarmente. E foram derrotados politicamente, até uma certa 

altura. E isso foi um baque violento na companheirada na cadeia. E a resistência que foi 

feita na cadeia eu diria que é uma página muito bonita, sem nenhuma “frescurite" aqui 

de achar que eu participei ou não participei. Eu participei. É porque ela foi um gesto 

coletivo, não é gesto heroico de indivíduos não. Um gesto coletivo que ele é comparável 

ao dos velhos comunistas, do Marighella e dos companheiros de 1935 que foram 

levados para Noronha, Fernando de Noronha; os companheiros que foram lá para Ilha 

Grande, os companheiros que viveram no PP, ali. Lá no PP, onde a Olga Benário foi 

tirada lá, do PP. Que antigamente a gente chamava de Presídio Provisório, na época de 

Vargas. Depois eu passei pelo PP também, nós passávamos para ir para Ilha Grande. 

Então são histórias assim que merecem ser contadas.  

 Finalmente, a última coisinha que eu queria dizer é que durante todo esse tempo 

na cadeia, como a cadeia vive várias conjunturas e várias situações, obviamente que eu 

tive tempo para poder refletir e escrever. E eu ficava muito indignado porque os 

companheiros de 1945, 1947, você vê que tem poucos documentos sobre o cárcere 

político da época da ditadura de Vargas. Poucos. Só tem o livro clássico, que é de 

Graciliano Ramos, que é "Memórias do Cárcere". E já tem alguma tese aqui ou outra, 

muito parcial, sobre coisa.  

 Então eu sempre, desde o início, quando eu era um militante que já tinha sido 

preso, já tinha alguma experiência maior do que alguns mais novos, eu sempre tive a 

preocupação de memória. Sempre tive na cadeia. Então eu sempre fui daqueles o 

seguinte, que era fundamental a gente preservar o arquivo do coletivo. E só pra você 

preservar o arquivo do coletivo era uma luta, companheiro, num lugar onde a polícia 

dava batida, te ameaçava levar para o pau e a PE fazia aquele escarcéu dentro da sua 

cela. Era uma luta. Muita coisa nós aprendemos com os comuns, os presos comuns, dos 

cafofos. Mas depois nós começamos a exercitar nossa imaginação criativa e 
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conseguimos sobreviver. Isso é uma coisa que vale a pena também, depois, ser 

explorado.  

 E finalmente, mais uma vez, é a terceira vez que eu falo finalmente, dizer que 

desde o início, tanto é que eu tenho um livro escrito, tenho três, que eu escrevi dentro da 

cadeia, sendo que um, o Movimento de Anistia, o Comitê Brasileiro de Anistia e o 

Movimento Feminino de Anistia editou quando eu estava preso, que chama-se "131 D", 

que é o número de uma cela em que eu estive, lá em Linhares, "Memorial da Prisão 

Política". Tudo ali que está relatado são fatos verdadeiros, mas literalizados porque, 

afinal de contas, eu estava também na mão da repressão e um pouquinho de cuidado não 

faz mal a nenhum comunista ou nenhum revolucionário. Então eu tinha um certo grau 

de preservação também, mas é tudo verdadeiro, tudo é verdadeiro.  

 Também escrevi um outro, juntamente com Perly Cipriano, já sobre a greve de 

fome contra o projeto de lei da Anistia parcial, do Figueiredo, que acabou sendo 

aprovada e que nós nos rebelamos contra ela. Chama-se "Fome de liberdade". Tem um 

registro daquela luta, que foi nacional, não foi local, foi nacional. Companheiros aqui do 

Barro Branco também fizeram. Bom que se diga que o coletivo daqui era muito dividido 

e tinha visões diferentes sobre o momento histórico, “pá, pá, pá”, mas não nos interessa 

aqui. Mas quem quiser ver as diferenças pode ler no livro porque eu guardei também os 

documentos entre, aqueles que eram relevantes, entre as cadeias, os coletivos. O debate 

entre os coletivos, nacional.  

 E algumas pessoas eram os pombos-correio. Algum deles faleceu recentemente, 

é objeto de um livro e de um filme, que é o Padre Renzo, que foi uma pessoa belíssima, 

adorável, muito respeitável.  

 Então desde então, e o fato também de ter casado com a Iara, depois do retorno 

dela, então nós somos uma família que vive isso 24 horas por dia, mesmo quando a 

gente não quer. Porque às vezes a gente não quer, pelo menos espraiar a cabeça, tirar 

férias. Mas às vezes você encontra com outras pessoas e as pessoas te identificam como 

esse seu passado. Então passado é presente. Termino assim: por que que nós nos 

emocionamos, por que que nos afeta assim emocionalmente? Porque não temos jeito de 

fugir disso e nem queremos fugir. Mas nós esperamos que se a gente socializar nossa 

dor, nosso conhecimento, nossa expectativa de que essa Comissão da Verdade cumpra, 

eu não diria 50%, 100% de sua tarefa, não. Se ela cumprir 50%, eu sou pessimista, ela já 
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terá dado uma contribuição importante. Mas aqui pra nós: vão ficar os outros 50% pra 

nós continuarmos a luta? E os desaparecidos, não consegue aparecer ninguém? E os 

torturadores que nós não conseguimos botar no banco dos réus, nós não conseguimos 

colocar no banco da Comissão Nacional da Verdade, o banco da comissão da verdade. 

Não conseguimos apreender os documentos secretos do DOI-CODI. Nem a escala de 

trabalho deles nós não conseguimos; que foi isso que levou os torturadores lá na 

Argentina a quebrar o monopólio e a opressão da corte suprema, lá. Foi a escala, a 

escala de trabalho, que foi capturada. Que foi capturada ou cedida, sei lá como é que foi.  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora vai haver a 

abertura total dos arquivos. 

 

 

 O SR. GILNEY VIANA – Espero. Então, agora sim, lá na Argentina. Porque 

até hoje não abriu o arquivo da Argentina. É bom que se diga que arquivo da Argentina, 

Chile, nenhum abriu. Sendo que no Chile, que às vezes a gente cita como exemplo, a 

Comissão da Verdade lá ainda falou que tem 50 anos de segredo. Não podemos aceitar 

isso. Ainda bem que a nossa, pelo menos isso, não caiu nesse ridículo. Só que lá tem um 

problema: por outros mecanismos levaram os caras, quebraram a situação de 

impunidade.  

 Então é nessa expectativa, Diogo, de que toda essa luta nossa, todo esse 

sacrifício, toda essa dor, todo esse modo de a gente operar, que não existia comissão e 

os familiares de mortos e desaparecidos são exemplo disso, mais os ex presos, que 

começaram essa luta. Porque é dali que parte a denúncia dos mortos, desaparecidos, da 

tortura e tudo. Nós queríamos pelo menos que esses fatos ganhassem uma dimensão 

política que aqueles que o fizeram não sejam capazes de determinar os rumos do Brasil 

politicamente.  

 Esses dias um general da ativa assinou um artigo aqui no "Estado de São Paulo". 

Quer dizer, isso é intolerável. Isso é um absurdo.  
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 Então, se nós tivermos um ambiente político como esse que vocês estão 

construindo aqui na Comissão da Verdade Rubens Paiva, nós provavelmente vamos ter 

um ambiente político que evita que esses golpistas, com os seus descendentes, 

corporativamente, voltem a falar "revolução democrática, em inimigo interno, em 

justificar os excessos da repressão, que a tortura, o mártir, assassinatos, depoimentos 

forçados", tudo isso que eles são responsáveis e que um dia, um dia, eles pagarão não 

apenas moralmente, como certamente, nós estamos impondo esse ônus moral para cima 

deles, e político também. Mas quem sabe um dia, que nós possamos penalizá-los, por 

um tribunal independente, por um tribunal decente, não aqueles que nos condenaram, 

como igual àqueles. Um tribunal decente capaz de julgar com independência, com 

autonomia, com as provas e colocá-los, vamos dizer assim, pra pagar seus crimes de 

lesa humanidade. Muito obrigado. (Palmas.)  

 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu agradeço e amanhã 

continuaremos. Obrigado. A sessão está suspensa.  

 

 

*   *   * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/3/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Comissão Estadual da 

Verdade Rubens Paiva, auditório Pedro Paulo Kobayashi.  

Pauta da reunião: Preparação do Ato do dia 31 de março, no DOI-CODI.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente tem que discutir... Vivian Mendes. A 

gente tem que discutir a programação um pouco... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho assim primeiro que 

nós temos que convidar o pessoal do governo do estado, oficialmente, secretaria da 

Segurança... Porque se eles se sentirem desconvidados é ruim para nós. Eu acho que se 

a gente convidá-los eles não têm como dizer “Não. Nós não fomos convidados. ” 

Acho que a gente deveria ter convidado o governador, secretaria de Justiça, 

Secretaria de Segurança Pública, convidado todos os secretários do estado e chamar 

todo o governo. Essa é a primeira coisa. A gente precisa se comprometer e eles também 

precisam se comprometer com o prédio, com mudança de uso, com a barbaridade que 

eles não querem aparecer nesta foto. 

Então, é fácil fazer daquilo uma franchising. Então, a primeira coisa que eu 

queria encaminhar: convidar o governo do estado.  

A Comissão Estadual da Verdade convida o governador, convida a todos os 

secretários, principalmente, secretário de Justiça, secretário de Segurança Pública, 

Secretaria de Cultura – por causa do tombamento do prédio, enfim, Secretaria do 
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governo, chamar todo o núcleo do governo, em particular o governador. Arquivo do 

Estado, Polícia Científica, chamar todas essas autoridades. 

É lógico que eu acho que precisa mandar alguma coisa para o governo federal, à 

Comissão Nacional da Verdade, acho que é fundamental que a gente convide a 

Comissão Nacional, o ministério da Justiça, o ministério (como chama aquele negócio?) 

dos Direitos Humanos. Então, isso. 

A Prefeitura a gente deve também convidar, normalmente, o prefeito, o 

secretário de Direitos Humanos, secretário de Negócios Jurídicos, essa área mais... mais 

afeta ao nosso trabalho.  

Então, isso eu acho que é a primeira coisa.  

A segunda coisa, que é uma preocupação, é o ritmo do ato, porque como não vai 

ter falas políticas, quer dizer, eu acho a parte mais fantástica, mais solene do ato vai ser 

a leitura do manifesto, que o manifesto está muito bem escrito, se a gente conseguir 

fazer com que tenha uma cópia para cada um e que todas as pessoas leiam o manifesto 

juntas. Isso eu acho fundamental.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Por isso a gente precisa terminar todo o texto do 

manifesto, hoje, agora, ainda pela manhã, para Prefeitura poder imprimir, que eles 

comprometeram fazer três mil impressões do manifesto com todas as entidades. O Ari 

precisa terminar a diagramação, por isso a gente precisa fechar hoje qualquer detalhe 

que tenha. 

Quem que ainda não pegou, gente, olha, têm algumas cópias do manifesto, se 

alguém quiser pegar, e de todas as entidades que enviaram até agora, às 10h, os nomes, 

pedindo adesão para confirmar. Se tiver qualquer... que tenha que fazer, tem que fazer 

já! Antes de acabar a reunião, antes de acabar a reunião a gente precisa fechar isso, tá, 

gente?! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom. A leitura do 

manifesto, todo mundo é especialista em ler manifesto em jogral, como tem som bom, 
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deve ter som bom, eu acho que tem que ser leitura simultânea porque se for assim: uma 

pessoa, duas pessoas lá na frente leem, os outros repetirem... Tem que ser simultânea. 

Tem que ser simultânea.  

Deixe eu dar uma lida aqui para ver como ficou o ritmo disso aqui... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vamos decidir a ordem. A gente vai discutir 

primeiro a programação, primeiro, pode ser? Então, vamos discutir.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos ver logo isso aqui. 

Bom, boa... A gente já testa como vai ficar. Tudo mundo já tem o texto? Thaís.... 

 

A SRA. TAÍS – Você lendo, sugestão que leia tudo o que está escrito: o título, o 

final e os nomes.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – No final do manifesto, lê os nomes, mas a gente 

não tem a seleção ainda de todos os nomes.  

 

A SRA. TAÍS – Sabe por que, Lilian, sugerir mesmo, você tem a ideia de 

quanto tempo demora, Lilian? Que a gente está falando 10 minutos, de repente demora 

mais, então a gente vai ter que alterar a programação. Por isso que eu estou pedindo que 

a gente precise fazer um ensaio geral hoje. É isso, Dulce. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas a gente não tem os 50 e poucos nomes já 

selecionados, não é Amelinha?  
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas não são os que 

morreram lá?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vamos pegar 50 nomes qualquer. É, eu coloco 

aqui na lista e a gente lê.  

Então, enquanto vocês vão lendo, eu vou encontrar aqui a lista, tá?!  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom, a sua leitura era 

fundamental. A sua voz, você sabe, que está encaixada... Se soltar, já dá uma diferença 

de timbre.  

Os meninos que chegaram já têm o texto? Vamos nessa?  

A passagem final é tudo no domingo à tarde, não é? É tudo no domingo à tarde, 

os artistas, todo mundo lá no domingo à tarde? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Nós não combinamos nada com os artistas ainda. 

A ideia é fazer uma reunião aqui, Adriano, ainda esta semana com o Cachoeira para 

todo mundo falar o que precisa tecnicamente acertar, mas podemos fechar isso: 16h, no 

domingo. Não sei se tudo mundo vai conseguir... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei. Por isso que eu 

estava pensando. A reunião tinha que ser lá no local, mas vamos lá. Uma coisa de cada 

vez. Tempo... Vamos lá. Um, dois, três.  

“Ditadura Nunca Mais: 50 anos do Golpe Militar.  

DOI-CODI, centro de extermínio brasileiro 

Hoje, 31 de março de 2014, completam-se 50 anos do golpe que implantou a 

ditadura militar brasileira, que atingiu violentamente nosso povo por longos 21 anos.  
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Mais de 70 mil pessoas foram presas e perseguidas, são 80 mil, e 437 foram 

mortas e desaparecidas, de acordo com levantamento realizado por familiares das 

vítimas nas últimas quatro décadas. Esse número pode chegar a milhares se considerado 

o extermínio de indígenas a mando dos governos militares.  

A realização deste ato no prédio que abrigou a Operação Bandeirantes (OBAN), 

depois Destacamento de Operações de Informações do Centro de Operações de Defesa 

Interna (DOI-CODI) do II Exército, onde foram torturadas milhares de pessoas e 

assassinadas dezenas de homens e mulheres, é simbólica para o movimento democrático 

e de defesa dos direitos humanos em nosso país. A experiência de reunir forças policiais 

e militares sob o comando do Exército, iniciada neste local, se estendeu para todo o 

território nacional e para países do Cone Sul.  

Entre os anos de 1969 e 1978, sofreram torturas neste prédio mais de oito mil 

pessoas e mais de cinquenta delas foram assassinadas. Os assassinatos de militantes da 

resistência à ditadura eram acobertados por versões falsas de suicídios, atropelamentos 

ou mortes em tiroteios. Muitos deles tinham seus cadáveres entregues às famílias em 

caixões lacrados, para esconder as visíveis marcas das terríveis torturas sofridas. Outros 

são dados como desaparecidos, pois seus restos mortais até hoje não foram localizados.  

A prática de tortura e de outros crimes contra a humanidade foi generalizada e 

sistemática. Este prédio é a clara demonstração disso, pois era possível ouvir, do lado de 

fora, o grito das pessoas torturadas por horas e dias seguidos. O terrorismo de Estado, 

executado pela ditadura, teve o comando do alto escalão das Forças Armadas e foi 

financiado diretamente por muitos empresários e suas entidades, que se beneficiaram 

com a ditadura militar e ainda hoje estão na elite econômica do país e na estrutura do 

Estado. 

As frequentes visitas de representantes da FIESP e do consulado dos Estados 

Unidos ao prédio do Dops não deixam dúvidas sobre os interesses e envolvimento do 

empresariado nacional e estrangeiro na continuidade da ditadura brasileira. É notório 

que a manutenção da estrutura da OBAN era feita pelo empresariado, que montou um 

sistema de financiamento para os torturadores como prêmio por sua ação criminosa. 

Além disso, forneceram carros, combustível, alimentação, dentre outros benefícios, aos 

torturadores como mostram documentos e testemunhas ouvidas pelas Comissões da 

Verdade.   
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Para combater o esquecimento e desmontar a estrutura autoritária que o país 

herdou da ditadura, é necessário que sejam identificados e punidos exemplarmente 

todos os torturadores, seus mandantes e financiadores. Só assim romperemos a dura 

herança deixada pela ditadura que ainda acoberta os violadores de Direitos Humanos 

dos dias atuais. 

A cultura da morte praticada pelas polícias militares é continuidade do que 

fizeram os assassinos do DOI-CODI, com a mesma falsa versão de resistência seguida 

de morte para ocultar o extermínio de jovens negros e pobres das periferias de nossas 

cidades. A banalização da violência por parte da PM é a pior herança da ditadura 

militar. 

Além disso, há as propostas de reformas legislativas conservadoras como a Lei 

Antiterror e a Portaria denominada "Garantia da Lei e da Ordem" que ressuscitam a 

legislação ditatorial e restauram a figura do "inimigo interno" contida da Lei de 

Segurança Nacional. 

Não podemos aceitar a criminalização dos movimentos sociais e populares, ou 

de suas manifestações. O uso de expressões "inimigo interno", "força oponente", bem 

como a utilização de armas letais e ditas não letais, devem ser banidas.  

Por tudo isso, nós, representantes de organizações da sociedade civil, de 

entidades sindicais, de partidos políticos, de movimentos sociais e das Comissões da 

Verdade, estamos aqui para execrar e lamentar essa data, que é o DIA DA 

VERGONHA NACIONAL. E estamos aqui para exigir:  

- Imediato cumprimento da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 

Caso Araguaia e a reinterpretação da Lei da Anistia;  

- Localização e identificação dos corpos dos desaparecidos políticos, esclarecimento das 

circunstâncias e dos responsáveis por suas mortes;  

- Identificação e punição dos torturadores, estupradores, assassinos, mandantes, 

financiadores e ocultadores de cadáveres;  

- Desmilitarização das Polícias e rompimento do ciclo de violência perpetuado pelas 

corporações;  
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- Que esta instalação policial que aqui ainda persiste, cujo prédio foi tombado pelo 

Patrimônio Histórico, seja imediatamente transformada em um Memorial em 

homenagem às vítimas, aos mortos e aos desaparecidos políticos da ditadura militar. 

Neste local e nesta data, vamos lembrar o nome de cada um dos assassinados 

neste prédio, em memória e homenagem às suas vidas e lutas. Desse modo, 

reverenciamos e homenageamos suas histórias e papéis de resistentes, a quem tanto 

deve o Brasil.  

Que 2014 seja o ano da verdade e também o da justiça.  

Ditadura Nunca Mais!  

Punição aos Torturadores de Ontem e de Hoje!”. 

E aí a leitura também é simultânea dos nomes, dos 50, 60 nomes?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Aqui deu quase oito minutos, quase oito minutos. 

Microfone, Amelinha, por favor. Passa para ela aí.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Olha, está aqui. É... Garantia da Lei da Ordem 

que cita a legislação ditatorial e restaura a figura do inimigo interno contida na... Não é 

na lei de segurança nacional, gente? Contida na... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES –  É porque aqui está.... Anota, por favor. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Só para corrigir agora porque depois vai para 

gráfica.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É. Tranquiliza.  
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A SRA. VIVIAN MENDES – Eu peguei aqui uma lista com 50 nomes que era 

que eu tinha no meu computador das mulheres. É um pouco mais de 50;  a gente lê uns 

55 nomes, mas eu posso ler e a gente falar “presente” para ir medindo o tamanho, pode 

ser, mais ou menos? 

Vamos definir, então, se fala todo mundo junto ou se uma pessoa vai ler e todos 

responderem “presente”? Alguma sugestão? 

 

O SR. – Uma questão só. Os nomes vão estar no final do manifesto que vai ser 

rodado pela prefeitura ou não?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vamos decidir. 

 

O SR. – Podem estar ainda? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Podem.  

 

O SR. – Seria interessante se todo mundo lesse junto. Se a gente conseguisse 

distribuir os nomes antes para todo mundo ler.  

 

A SRA. PRISCILA – Priscila. Elencamos ou lemos agora o nome das 50 

militantes resistentes que foram mortas neste prédio. E aí lê pá, pá, pá, pá, pá e lê todo 

mundo junto e no final fala “presente agora e sempre”. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Porque a frase diz assim: Neste local e nesta 

data, vamos lembrar o nome de cada um dos assassinados neste prédio em memória e 

homenagem às suas vidas e lutas. Deste modo, reverenciamos e homenageamos a sua 
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história. Aí vem os nomes e por último a gente põe 2014 seja o ano... Vem antes dessas 

últimas frases de consignas. Tudo bem? 

 

A SRA. PRISCILA – Eu acho que.... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Posso ler os 50 nomes para a gente medir aqui? 

E aí todo mundo, por favor, fala “presente”. Enfim. Espera aí, gente, porque agora 

travou o bagulho. Então, tá bom.  

 

A SRA. PRISCILA – Pergunta, desculpa. Os nomes vão ser logo depois do 

período neste local? Esse de 2014 vai para o final do manifesto, é isso? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Isso, é essa a proposta. 

 

A SRA. PRISCILA – Então, esse final em negrito não vai ficar agora?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não. Vão os nomes entre uma coisa e outra. Aí 

por último ficam essas palavras de ordem para tudo ler, depois dos nomes. Tudo bem? 

Pode ser? É... Catarina... Posso começar? Catarina Helena Abi-Eçab. Todo mundo tem 

que falar “presente”, gente, pra poder... 

 

A SRA. PRISCILA – Nós vamos ficar berrando... Lilian... É para falar... Lilian, 

vamos.... 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Vivan. A gente tinha tido que a gente ler o nome 

e falar “presente” e só no final a gente diria “hoje e sempre”. A gente só iria dizer 

“presente”, mas vocês querem ler todos os nomes e só no final a gente diz “presente”... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Acho melhor no final, 

senão fica muito sem... Sem... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É que eu acho que corre o risco das pessoas, na 

hora, falarem “presente” porque as pessoas estão acostumadas.  

 

A SRA. PRISCILA – Mas vai passando para frente, Lilian. Vai passando para 

frente... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vivian. Então eu vou falar aqui, tá? Os 50 

nomes.  

Catarina Helena Abi-Eçab.  

Gastone Lúcia Carvalho Beltrão.  

Ísis Dias de Oliveira.  

Ana Maria Nacinovic Corrêa.  

Aurora Maria Nascimento Furtado.  

Sônia Maria Lopes de Moraes Angel Jones.  

Ieda Santos Delgado.  

Ana Rosa Kucinski da Silva.  

Therezinha Viana de Assis.  

Maria Augusta Thomaz.  
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Marilena Villas Boas Pinto.  

Iara Iavelberg.  

Jane Vanini.  

Maria Regina Marcondes Pinto.  

Eliane Martins.  

Labib Elias Abduch.  

Maria Ângela Ribeiro.  

Neide Alves dos Santos.  

Míriam Lopes Verbena.  

Lourdes Maria Wanderley Pontes.  

Anatália de Souza Melo Alves.  

Ranúsia Alves Rodrigues. Maria Lúcia Petit da Silva.  

Helenira Rezende de Souza Nazareth.  

Lúcia Maria de Souza.  

Telma Regina Cordeiro Corrêa.  

Jana Moroni Barroso.  

Dinaelza Soares Santana Coqueiro.  

Áurea Eliza Pereira Valadão.  

Luiza Augusta Garlippe.  

Dinalva Oliveira Teixeira.  

Suely Yumiko Kanayama.  

Walkíria Afonso Costa.  

Lígia Maria Salgado Nóbrega.  
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Maria Regina Lobo Leite de Figueiredo.  

Maria Auxiliadora Lara Barcelos.  

Alceri Maria Gomes da Silva.  

Heleny Telles Ferreira Guariba.  

Pauline Reichstul 

Soledad Barret Viedma.  

Carmem Jacomini.  

Gerosina Silva Pereira.  

Íris Amaral.  

Esmeraldina Carvalho Cunha.  

Zuleika Angel Jones.  

Mónica Susana Pinus de Binstock. 

Liliana Inés Goldemberg.  

Lyda Monteiro da Silva.  

Solange Lourenço Gomes.  

Margarida Maria Alves.  

Presente Agora e Sempre!  

Esses são, na verdade... Fica corrigido o nome dela, mas não são esses nomes, 

inclusive, não vão estar nesta lista. 

Eu peguei os 50 nomes de mulheres, que era uma lista que eu tinha aqui, só para 

a gente ler. Deu quanto tempo? Eu li 50 nomes.  Dois minutos e meio. Então, a gente 

deve chegar em uns três, não é? E no final a gente puxa aquelas consignas que a gente 

vai... Mas no manifesto nos vamos colocar o texto desta forma, já. Os 50 nomes, 50 e 

poucos e depois as consignas e todo lê junto. Lá na OBAN. São 55 mais ou menos.  
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A SRA. PRISCILA – Eu vou fazer uma observação. Eu tenho a impressão de 

quando a gente terminar de ler os nomes, “Presente agora e sempre”, as pessoas todas 

vão aplaudir e essas possíveis vão ficar perdidas no espaço porque, sabe, vai cortar um 

pacto ali.  

Eu acho que a gente tem que pensar melhor onde colocar que em 2014 seja da 

verdade... Se precisa, onde é que põe, sabe por quê? Porque vai cortar. Aqui que a gente 

é tão pouco, sabemos disso tudo, a gente se emocionou.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Arruma mais um microfone 

sem fio, por favor.  

 

A SRA. PRISCILA – A voz do leitor, não é.... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Aguarda e puxa. Mesmo que puxe sozinho, que 

não seja todo mundo que leia junto. Pode ser? Espera um pouquinho que ela também 

quer falar.  

 

A SRA. MILENA – Oi, meu nome é Milena. Sou pesquisadora no GT dos 

trabalhadores da Comissão da Verdade Nacional, só que eu queria falar sobre esses 

nomes que a prefeitura vai rodar, o material, porque o Neto intermediou isso no final da 

semana, que aqui na lista diz que são 437 nomes, mas chegou lá para Carla só 

aproximadamente uns 300, 350. Então, a gente precisa confirmar essa lista, os nomes... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – As fotos? A Milena está falando das fotos. 

 

A SRA. MILENA – Isso. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Não, mas isso a gente resolve. Eu vi o e-mail da 

Carla hoje. A gente vai mandar pelo dossiê para o rapaz terminar.  

 

A SRA. MILENA – Ah, tá bom. Obrigada.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente não tem mesmo as fotos dos 437... 

 

A SRA. MILENA – Não, mas os nomes... Ia colocar silhueta, não é, mas vieram 

só os nomes, então, está faltando o nome de pessoas... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não é só os nomes. Na verdade, é um CD com as 

fotos e ali não devem ter todas as fotos, então, mas a gente vai providenciar o dossiê 

para o rapaz terminar.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas com certeza, nós nunca conseguimos 

todas as fotos. Eu trabalho com isso há décadas, nós nunca conseguimos. 

 

A SRA. MILENA – Não tendo foto, coloca só a imagenzinha da silhueta do 

cara. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Ah, sim.  

 

A SRA. MILENA – (...) Pegar os nomes que vieram no CD e que não tem foto 

do cara. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – A gente vai fazer isso. Pode deixar. 

 

A SRA. MILENA – Tá. Aí. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – As fotos que vão ser impressas dos 437.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não. A foto e o nome já estão lá. 

 

A SRA. MILENA – Isso, mas precisa dos nomes sem foto. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É. Agora, os nomes sem fotos é só incluir do 

dossiê. Todos aqueles que têm foto e têm nome precisa fazer a exclusão. Tá certo. 

 

A SRA. MILENA – Mas tem no Excel os nomes?  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tem um documento, tem o CD, tem. 

 

A SRA. MILENA – Então, você vai ver isso, né, Vivian? Beleza.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES –  É. A gente tem. A gente manda a lista do Excel, 

mas acho que talvez tenha até mais imagens do que aquelas que vêm lá. Podemos fechar 

a programação, então?  
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Então, gente, vou apresentar aqui o que a gente tem pensando, tá?! A gente está 

chamando a concentração às 9h da manhã, lá no prédio, e temos feito um esforço para 

que as pessoas cheguem realmente antes pra... que não vai ser antes.  

Por que quem não chegar às 9h, a gente vai ter uma programação até para ser 

educado com quem vai chegar no horário. Então, vamos ter uma apresentação de 

imagens, de pequenos vídeos e tal porque vai ter um carro de som... Um caminhão, não 

é, com... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Precisa “massificar” esse 

9h. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É. No convite está às noves horas, na internet 

está às nove horas e a gente tem que falar para as pessoas que é às horas. É muito 

importante que a gente faça esse movimento. Então, quem... As escolas que estão vindo 

de ônibus, a gente tem ônibus que estão saindo dos locais, as pessoas estão saindo às 

setes horas para poder chegar às nove.  

Então, estamos trabalhando com 9h. Aqui, o que a gente não colocou aqui, que 

foi até uma falha minha, tem cinco minutos que a gente precisa decidir se vem antes ou 

depois do coral, que é aquele discurso do Rubens Paiva no dia, na madrugada mesmo de 

31 para 1º na Rádio Nacional.  

É um discurso forte, são cinco minutos e que a gente quer colocar pra passar lá 

no horário. Então, a gente só precisa decidir se é antes do coral ou depois do coral essa 

fala do Rubens Paiva.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que o coral cria o 

clima, o maestro cria o clima, já dá uma unificada, aí põe a voz.  
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A SRA. VIVIAN MENDES – O coral abre mesmo. A gente começa com o 

coral e depois na sequência... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O maestro já definiu o que 

que ele vai tocar?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não. Não sei. Precisamos falar com ele pra... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A representação do 

maestro, a gente não fala. Estamos falando desenvolver nem o palco, assim, a menina 

nem vai fazer nada.... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – O Cachoeira tem conversado com eles. A gente 

pediu... Vou falar dessa coisa da estrutura, como está encaminhada, então.  

O Cachoeira está montando um palco. Inicialmente, era um palco principalmente 

para o coral, mas aí, na conversa... Como o Sandro Borelli vai se apresentar com aquela 

apresentação de dança, o palco ficou maior. Então, precisamos até falar isso para eles. 

Mas a ideia é fazer ainda esta semana, Adriano, uma reunião com todo mundo 

que vai se apresentar aqui na Assembleia, num dia de manhã com o Cachoeira, pra que 

todo mundo possa saber exatamente como é que vai ser e o Cachoeira mostra o desenho 

do palco, de onde fica o ônibus, com a projeção, para a gente poder ter uma dimensão 

melhor.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A “Internacional” está 

garantida com os metais?   
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A SRA. VIVIAN MENDES – Está garantida. Então, a gente colocou uma 

previsão de meia hora para a apresentação do coral. O coral pediu para apresentar de 

uma vez só, então, a gente colocou eles no começo com meia hora.  

Então, logo ali está faltando os cinco minutos da fala do Rubens Paiva, na 

sequência. É... A gente tem a leitura... Vai ser explicado, como assim?  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Agora, ou a Vivian ou o 

Cachoeira vão falar”. “Agora, o discurso do Rubens Paiva na madrugada do dia 

primeiro”. E aí... o discurso... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente vai ter que citar quem são as 

apresentações na sequência. Essa pessoa que vai citar, não sei, até o Cachoeira se 

ofereceu para cumprir esta tarefa, não é para fazer discurso político, nós garantimos que 

não vai ter essas falas políticas, mas uma coisa de apresentação de quem vem na 

sequência. Uma coisa assim... Então... 

 

A SRA. DEODORA – Vou repetir a pergunta. Quem vai dizer que aquela fala 

que está ali é a fala do Rubens Paiva? Esta é a pergunta.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente vai ter uma foto do Rubens Paiva, que 

vai apresentar, enquanto a gente fala, escrito fala do Rubens Paiva... Dizendo isso. Tem 

um telão, entendeu? O telão fica no fundo, temos um “link” aqui, a gente  pode passar 

no final.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Sim. Viu Deodora, vai ter 

um fio condutor  bem... Com um cara bem enxuto, bem rigoroso, que não vai ficar 

fazendo discurso, que vai fazer exatamente o fio condutor dos grupos e tal.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



19 
 

  
 

A SRA. VIVIAN MENDES – E a Amelinha está lembrando. O começo do 

áudio diz isso: Rádio Nacional, hoje é dia tal, agora nós vamos ouvir o Rubens Paiva. 

Tem a apresentação do locutor, anterior... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ouviu, Deodora? Você já 

ouviu como é que é? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente põe no finalzinho pra poder ouvir, que 

são cinco minutos, mas é isso: ele contempla isso também, mas a gente vai ter uma foto 

do Rubens Paiva dizendo quem é quem...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – O locutor é interessante 

porque além de aparecer, fizemos já uma diagramação que põe discurso, “último 

discurso de Rubens Paiva na madrugada do dia 1ª. Aí o locutor fala: “Rádio Nacional bé 

bé bé bé, presidente João Goulart, Rubens Paiva”, explica direitinho, é bem didático. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Tá. Então, estão faltando esses cinco minutos. 

Certo? A gente tem a leitura do manifesto, que a gente está programando 10 minutos, a 

gente fez em oito, mas estamos colocando uma gordurazinha em todas as atividades. 

Com todos os grupos a gente fechou apresentações de sete minutos, no máximo 

oito, então a gente colocou 10 minutos considerando que tem este momento de troca de 

palco e tal. Mas... É, mas aqui tem duas vezes. Tem 10 leituras e 10 nomes do 

manifesto. Na verdade, estamos prevendo 20. Então, a gente vai usar uns 15 no 

máximo. Tá? Então, ali já tem uma gordura, neste momento.  

Aí depois vem os grupos teatrais e... Vou falar rapidamente, bem rapidamente 

mesmo porque é... Quais são as apresentações. 

 O pessoal da Companhia Kiwi vai fazer uma cena que é isso, sete minutos. 

Depois, o Dolores Boca Aberta, essa é a única apresentação que não está exatamente 
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confirmada porque eu não consegui falar com eles. Tenho tentado fechar isso, que 

também são uns oito minutos.  

O Asdrúbal Serrano, que já participou aqui de uma audiência na Comissão da 

Verdade, que um trabalho... um teatro do oprimido. Vai fazer uma apresentação 

também. Tá todo mundo escrito 10, mas estamos fechando com todo mundo sete pra 

poder garantir todas as apresentações.  

O Teatro União e Olho Vivo vai apresentar uma apresentação musical, são duas 

músicas, que devem dar isso, sete minutos.  

O Studio Heleny Guariba, com nossa querida Dulce, que são também sete 

minutos.  

Depois, o pessoal do Redimunho, que a gente também fechou com eles isso, sete 

minutos. A Cia. do Tijolo, As mal-amadas, que é uma cena também... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Fabiana confirmou?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Confirmou. Confirmou com a Dulce. As Mal-

amadas também é uma apresentação de sete minutos. Conversei com a Marta Baião. A 

Luciana que está ali.  

A gente fechou com ela uma apresentação de vídeo, depois ela pode falar um 

pouco, mas é para trazer um pouco essa ideia de hoje, dar essa atualizada no nosso 

discurso lá também e a gente fecharia com Sandro Borelli que é uma apresentação de 

dança.  

A gente colocou 15 minutos porque também essa coisa de palco e tudo mais, 

também demora um pouco mais e a gente acha importante que ele... É uma outra 

linguagem também, linguagem diferente que a gente vai ter. A gente está dando um 

pouco mais de tempo.  

Se tudo desse assim supercerto, se a gente acreditasse que desse tudo muito 

certo, a gente iria acabar 12:35, o que já não é pouco. Já é bastante... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A Iara vai apresentar 

alguma coisa? Ela é de uma companhia? Aquela Iarinha que vai fazer a Iara Iavelberg. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não. Não está previsto. Então, é assim, já é uma 

programação superextensa. Então, a gente precisa da colaboração de todo mundo. 

Primeiro, para compreender e conversar com outras pessoas que, de repente, 

quem não se apresentar, de que não é possível, porque na verdade nossa previsão era 

terminar meio-dia, a gente já não vai cumprir isso – de jeito nenhum.  

Imagino que a gente vai terminar pelo menos 13h, considerando algumas coisas 

que a gente tem aí. Agora, a nossa expectativa é começar às 10h em ponto, com o coral. 

Não vamos atrasar a apresentação do coral. Por que senão a gente vai se enrolar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com qualquer quórum, com 

qualquer quórum. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Com qualquer quórum, exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Podem me falar, a Dilma 

vai chegar. Tá bom.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente... Vem chegando.... (risos) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vem chegando... É. Não. 

Sério mesmo.  Porque vai ter uma pressão enorme. O governador vai chegar. Tem que 

esperar mais 15 minutos. Então, vamos começar... 
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 A SRA. VIVIAN MENDES – Então, a ideia que .... 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Desculpa. Só queria falar o seguinte. Para todos 

esses grupos que estão telefonando e falando. Telefonam pra cá, telefonam lá no teatro, 

e pedem, eu falo: Olha, a gente tem uma programação que já foi organizada. São duas 

horas só que a gente tem lá, tem a leitura do manifesto, a apresentação da fala última do 

deputado Rubens Paiva.  

E aí o que eu estou falando para a pessoa não ficar decepcionada, porque ela 

quer participar, é claro, eu digo: “Vão pra lá para participar do ato, vai ter a leitura 

conjunta do manifesto e as fotos e se – ao final – vocês tiverem música – vocês podem 

ficar cantando ao final de tudo, como as manifestações populares se dão”. É isso, mais 

ou menos, que eu tenho tentado falar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Porque eu acho que, 

além de não rejeitar os grupos, como a gente vai fazer em jogral a leitura do manifesto e 

talvez os nomes, se a gente conseguisse as 500 pessoas para segurar as fotos e a gente 

conseguisse ajudar o coral a cantar, a “Internacional”... Ah, eles vão cantar a “Suíte do 

Pescador”? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não sei, Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom. Eu acho que isso aí 

daria uma outra... Acho que, por exemplo, a foto do dia – como jornalisticamente se fala 

– são as fotos os desaparecidos. Esse vai ser o grande momento. Acho que se a gente 

tiver os atores, não se sentindo rejeitados, os políticos e tal, cada uma segurando uma 

foto, eu acho que as pessoas se sentiriam compensadas, entendeu? 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Se sentem participando. Não é? Que é 

importante as pessoas se sentindo participando.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não se sintam excluídas. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Todo.... 

 

A SRA. – Pergunta. Como ocorrerá o encerramento? Terminou o Sandro Borelli 

e aí? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vai haver uma dispersão. É 

verdade. Vai cair... 

 

A SRA. – Não acontece nada? Não tem nada? Acabou o Sandro Borelli... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Como é que a gente fala assim “Tchau”? Não 

sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas olha... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não sei. Mas a gente tem que prever.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu concordo com você.  
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A SRA. AMELINHA TELES – É por exemplo, sugestão, como vocês 

pensaram ou se não pensaram agora. O próprio Sandro poderia, sei lá, dizer uma palavra 

final, chamar todo mundo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Eles sabem dançar.  

Eles sabem fazer espetáculo. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tá bom.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Mas acho que o Adriano poderia falar uma... 

Pensar... Assim, coisa muito curta. Agradecer a presença das pessoas... É realmente.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. O que ela está falando 

é o seguinte. Vejam bem o que ela está falando. Abre às 10h. Por mais que parte 

artística sensibilize e tal, das 10h ao meio-dia ninguém vai ficar de pé, mal 

acompanhado, debaixo de sol, quieto.  

Então, tenha alguma coisa que não perca o ritmo, que não esvazie, que não dê 

aquele burburinho que o ator está lá apresentando aquele negócio e coisa... Bom e tem 

que ter alguma coisa de fechamento, encerramento, mas que seja uma coisa forte e uma 

coisa combinada. Senão, vira uma fala, uma cascata de... 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Sugestão, ao invés, então... Bom, primeiro isto: eu 

penso que nós todos que estamos aí falados, é por isso que a gente não pode abrir mais 

também para outros... É que estas pessoas todas foram faladas e olha: é um local aberto, 

é um local assim assado, frito e cozido, então, nós sabemos que haverá – eventualmente 

– burburinhos. Cabe a nós tentarmos, é.... Por isso que são curtas as intervenções 

também. Não é meia-hora de cada, à exceção do coral. 
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Eu fiquei aqui pensando comigo, como a gente não pensou, por que então a 

gente não transferir para o final de tudo a final das palavras de ordem: pela isso, pela 

aquilo, pela aquilo? Sabe aquela que está no final do manifesto? Está puxado, 

evidentemente, por você, como você puxou a leitura. É uma sugestão. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Puxar algumas palavras de ordem no final... 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Aquelas que estão no final. Em vez de ler, quando a 

gente acabar, e aí resolve... Pode também, pode também. Ótima ideia. Isso, ler de novo 

essa... Ela falou para ler de novo no final. Isso mesmo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – E podemos colocar no caminhão, não é? Naquele 

telão. A gente coloca as palavras de ordem e alguém... Não é? E... Aí a gente puxa. 

Espera aí porque tem gente se inscrevendo ali atrás.  

 

A SRA. MILENA – Se já está definido então que a leitura do manifesto vai ser 

só com o deputado, assim... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não. É uma leitura coletiva. 

 

A SRA. MILENA – Não. Tudo bem, mas quem vai puxar? Vai ser uma pessoa 

só, está fechado? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É. Sim. Pode ser. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



26 
 

  
 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não estou requisitando a 

exclusividade, não. 

 

A SRA. MILENA – É que não sei se vai ficar muito, mas eu ia propor que 

tivesse um homem e uma mulher. Não sei.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não quero ser chata, mas não faz mal. Pessoa 

chata é chata, não tem jeito. Eu insisti que fosse o Adriano, porque é um ato coletivo 

que tem, vamos dizer, vários representantes de várias forças, de diferentes entidades, 

instituições. O Adriano começou com a equipe dele uma jornada, vamos dizer assim, 

pode ser que seja exagero, um pouco solitária, há dois anos, vamos fazer a Comissão da 

Verdade, e esta presença da Comissão Rubens Paiva ela tem que ser a condutora deste 

ato. É uma pessoa... Adriano, não é ele, não é porque ele é o Adriano, poderia ser uma 

deputada se tivesse feito essa condução.  

É que ele representa, nesse momento, o povo do estado de São Paulo, não só 

quem o elegeu, mas as pessoas que estão apoiando este trabalho da Comissão da 

Verdade Rubens Paiva, que ele interpreta com todos os companheiros que estão aqui, 

amassando o barro o tempo todo.  

Então, não que é um homem ou uma mulher, é porque é um representante da 

sociedade, legalmente eleito. É. Mas principalmente, legitimamente, nesse lugar e nesse 

momento. É por isso. Entendeu, companheira? 

 

O SR. – Talvez uma proposta, acho que pode agregar, é a Amelinha ler junto 

com o Adriano, representando os familiares, a histórica luta também que não contradiz 

nada o que a doutora disse, mas acho só que agrega mais, né, Amelinha? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A Amelinha está inventando esta parte que vou 

ler os nomes. Pode ser muito bem a Amelinha. Eu só li para testar a Amelinha. Mas 

podemos fazer isso, o Adriano pode puxar o manifesto e a Amelinha puxar os nomes. 
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Ficam os dois ali, um do lado do outro. A Amelinha representando a comissão dos 

familiares, acho que pode ser.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – E também a Comissão da Verdade. E queria só 

também bater o pé nisso porque quem sugeriu a Amelinha, eu ia sugerir a Amelinha 

também, já que facilita tudo. Só eu queria que a gente batesse o pé nisso também pra 

não... A mesma coisa que o Adriano falou, se tiver faltando Deus para chegar no ato, 

nós vamos começar naquele horário.  

A mesma coisa, os dois que vão puxar porque senão fica querendo a Maria, o 

Pedro, o João, entendeu? É uma coisa bem firme também.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Eu acho que a nossa programação. A minha 

sugestão, gente... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, deixo eu me 

organizar. Me organizar e organizar. Eu leio manifesto e a Amelinha lê os nomes em 

seguida? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A sugestão é que vocês dois fiquem ali, no palco. 

Você lê o manifesto... Vocês dois juntos, né, assim, fazendo um equilíbrio ali no palco. 

Você e a Amelinha. Você lê o manifesto e ela puxa os nomes, poderia ser.  

Agora, a minha sugestão é que... Ah, essa programação, desculpa, .... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Estou preocupado. É o 

seguinte: eu quero saber realmente que música e quantas músicas esse maestro vai tocar. 

E já para agregar a minha pergunta, que é uma coisa importante, porque em ato, 

tem muita disputa de cara que põe a bandeira dele para a bandeira dele ser caracterizada 
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como a bandeira do ato, apropriação do ato indireto. É como o PC do B fazia na época 

das Diretas. Meio milhão de pessoas, só tinha a bandeira do PC do B lá na frente. 

Parecia que o ato era organizado pelo PC do B, só. Lógico, que o PC do B sempre 

contribuiu.  

Eu queria sugerir, sem prejuízo, que não sou do grupo de baixa bandeira, nem eu 

sou aliado deles, tenho horror desse negócio de baixa bandeira, mas eu acho que a gente 

deveria fazer umas 100 ou 200 bandeiras vermelhas, sem nenhuma estampa, para ter lá. 

Vocês acham que é ruim? Daria uma cara muito comunista, assim? Seria uma detração, 

que seria o ato dos... Não. Porque vocês estão entendendo o que eu estou falando? 

Como é um ato muito amplo e tal. Porque lá no (ininteligível 44:55), é lógico, era uma 

outra... na hora do coral as bandeiras da Internacional, as bandeiras deram um peso 

estético impressionante, maravilhoso. Agora, custa caro pra dedéu. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A Dulce está falando. Espera aí um pouquinho... 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – As bandeiras vermelhas eu tenho lá no teatro. 

Parecem que elas foram deixadas lá no teatro. Como eu não tenho certeza, nem se foram 

deixadas lá, nem qual é... Você fez 50, mais ou menos isso, ou 100, não me lembro.  

Então, na hora em que eu chegar ao teatro... 100... A primeira coisa que eu faço 

é ligar de volta para dizer quantas têm lá e se estão... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Com as hastes, com os 

mastros? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Com os mastros. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Adriano, eu queria problematizar uma questão. 

Eu acho que as bandeiras nossas são os painéis com as fotos dos nossos 437 mortos e 

desaparecidos, na minha opinião, 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A sua opinião tem muito 

valor para mim. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – ...porque são bandeiras suprapartidárias, são 

bandeiras incontestes.  

Então, vamos pensar assim, se a gente tiver montanhas de bandeiras etc. e tal, 

essas coisas vão ficar desaparecidas. Então, eu acho que a gente deveria pensar uma 

coisa aí de cenográfica, pensar, enfim, não sei, eu estou preocupada porque senão 

desaparece o principal e... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Desaparecem as fotos.  

 

A SRA. AMELINHA TELES – As fotos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Entendi. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – E aí a gente não... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Concordo plenamente. 
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A SRA. AMELINHA TELES – É essa coisa. Agora essa coisa da pessoa abrir 

a bandeira lá na frente, pode ter até a bandeira do Corinthians, não sei. Não sei. Tem 

que ter o pessoal da organização, sei lá, maneirar as coisas. As bandeiras do dia são as 

fotos dos mortos e desaparecidos.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Ótimo. Muito bem 

colocado. Parabéns, mais uma vez. Só fazer uma pergunta: as audiências aqui, foram 

geradas faixas que são verdadeiras obras de arte.  

Como aquele pátio é muito feio, muito feio do ponto de vista de imagem e muito 

grande, tem muita parede, eu estava imaginando, fazer das faixas, tem faixas belíssimas, 

tem uma faixa que a Vivian fez para uma noite de Salvador Allende, em solidariedade a 

Cuba, foi maravilhosa, maravilhosa, uma arte gráfica fantástica, eu não sei, geraram 

cada imagem...  

Eu estava imaginando a gente selecionar algumas faixas e, com antecedência, 

criar um ambiente cenográfico das audiências, sabe? Porque tem uma faixa que foi 

baseada no pôster do Angeli, que é o Ustra andando e os pés de sangue, gerou uma 

faixa belíssima. Tem uma faixa que veio lá do... uma arte de Brasília, sobre a tortura, 

que é uma faixa que a gente usou muito.   

Então, estava imaginando a gente selecionar algumas faixas e, com 

antecedência, ir decorar aquelas paredes, criar um ambiente... Quantas? Tem umas 50 

faixas aí, não é, Vi? Ou elas foram sendo levadas pelos familiares? É? Isso eu acho 

legal, sabe, cria um clima porque tem tudo a ver com que a gente fez aqui e tal.  

Precisava combinar isso com o Cachoeira porque isso dá um trabalho 

desgraçado porque tem que fixar as faixas, fazer uma boa distribuição porque dá uma 

arte cênica bonita.  

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Bom dia, Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia, Ana Mara.  
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A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Podia montar uma... Luciana. Bom dia. 

Luciana.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Luciana Burlamaqui.  

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Queria dar duas sugestões, assim, para 

o final, mas acho que são boas as ideias. Só como sugestão mesmo e, talvez, ter uma 

música do coral ou a fala do Rubens Paiva. Só o que me ocorreu, são ideias. Ah, eles 

não podem... Ah, tá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não podem o quê? Eles 

abrem e vazam.  

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Ah, entendi.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ah, mas isso dá para falar 

com o Martinho, viu? É um pouco difícil porque eles chegam cedo e saiam...  Não é a 

tradição do coral ficar até o fim, embora o Martinho esteja envolvido pessoalmente até o 

pescoço em fazer o melhor. Exatamente. Bom... 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Bom, a outra sugestão... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? 
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A SRA. VIVIAN MENDES – A música sempre motiva... 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – A outra sugestão era o.... 

 

A SRA. – Ter a voz do Rubens Paiva no final.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A não ser que o Idibal 

permanecesse, porque eles têm muitas músicas ensaiadas. Inclusive, a “Internacional”, 

“Hino Nacional”.  

Combinar com o Idibal, o Idibal puxa a música. O Idibal puxa. Se bem que o 

grupo também... É um grupo muito antigo e aquilo assim: “Pô, quero embora, hein. Vou 

cantar e vou embora e tal”, mas dá para combinar. Você tem razão, Luciana, uma boa... 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – A outra sugestão era talvez também, 

não sei se o caso, mas se não tivesse a música, terminar com a fala do Rubens Paiva 

também, que eu acho que é bem impactante. No final, vai ter mais gente, não é!? Ah, 

não, o contrário. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. No final vai estar 

muito esvaziado.  

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Ah, tá. Ah, entendi. Entendi. Tá. Tudo 

bem. E uma pergunta: esses vídeos do começo vocês já têm, o que vocês estão 

imaginando?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As videobiografías?   
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A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – As primeiras, às 9h.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – A gente tem as videobiografias. Têm umas 

longas, outras um pouco mais curtas que a gente vai passar. O Mario Okuhara está 

ajudando nisso, então.  

O Douglas Mansur resgatou algumas imagens. A gente vai fazer uma 

composição com uma música de fundo, mas não chegam a ser vídeos longos, são 

principalmente – as biografias que a gente fez – e essas imagens do período e tal. Uma 

coisa um pouco mais... 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – A última coisa que eu queria consultar 

vocês em relação ao vídeo, que eu ainda não sei qual seria, estou vendo, um vídeo curto, 

pelo o que eu entendi, que representa a violência policial de hoje. O momento dessa 

repressão no presente, é isso... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode ser um pedaço do seu 

trabalho maravilhoso. Pode ser um pedaço. 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Tá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você edita um pedaço que 

você acha que seja importante, significativo, que traduza esse momento.  

Agora, você falou uma coisa importante: das 9h às 10h vai prevalecer o telão. O 

criador do clima, o aglutinador vai ser o telão. Vamos ver o que que pode pôr no telão: 

as videobiografias... 
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Cadê a Amelinha? As videobiografias. Disse que ficou maravilhoso o trabalho 

da Sueli. A reprodução. As videobiografias, então, no telão, no telão lá, no telão de led, 

das 9h às 10h para ir agregando a imagem, criando, então vai passar. 

 O seu vai ser diferenciado, o seu vai ser na sequência das exposições artísticas. 

Entendeu? 

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Então, você quer que eu pegue um 

trecho do filme que possa representar... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pode.  

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Tem uma fala do juiz, que eu acho que 

é bem humanista, assim. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Pronto. Pronto. 

Você pode, tá! 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É... Eu queria fazer uma sugestão... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E é até bom, viu? Com o 

mesmo rigor do resto, antes de acabar a reunião, vamos... Vamos... Pedi para o Danilo 

trazer o “linkzinho” do Rubens para todo mundo ver... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Pego aqui. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Saiu um monte de gente da 

reunião, agora. Vamos combinar. Agora... O fim, como é que amarra esse fim, hein?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Então, é... Precisamos ter uma proposta. 

Podemos colocar uma música de fundo, podemos puxar as palavras de ordem. Acho que 

nós precisamos pensar nisso.  

Só queria fazer uma proposta... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Erguer as fotos. Na hora da 

leitura... Que horas as fotos vão ser levantadas pra foto...  

O Danilo chegou.  

Que horas as fotos serão erguidas, assim, qual é o momento? É da leitura... 

Acabou a leitura do manifesto, começa a leitura de nomes. Alguém sugere que todo 

mundo levante as fotos simultaneamente, não é? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Pode ser.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Que está bem no início. O 

ato está bem. Isso vai ocorrer por volta de 10h15... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Às 10h30.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Às 10h30. Entenderam 

isso?  
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A SRA. VIVIAN MENDES – Levantem as fotos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Aí todo mundo levanta as 

fotos. Essas fotos vão estar prontinhas? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vão estar prontas.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Plastificadas e tudo? 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É. Preciso fechar isso com ela agora, urgente. 

Mas olha só, gente, a minha sugestão é o seguinte, ainda mais que nós vamos 

chamar todas essas pessoas, que eu estou de acordo com a proposta do Adriano, no 

começo. 

Nós temos de fazer convites oficiais para todos esses órgãos oficiais, tudo mais, 

acho... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não só os órgãos oficiais. 

Eu acho, viu, como, além de... Por exemplo, eu acho que tinha que chamar essas 

pessoas da época... Por exemplo, os segmentos, como já falei no início, os advogados. 

Então, precisa ter pelo menos cinco advogados da época, de peso, né. O cara da 

Ordem dos Advogados. Não que vá falar, nada disso, mas tem que estar o Belisário dos 

Santos Júnior, o Mário Sérgio Duarte Garcia, Luiz Eduardo Greenhalgh, porque se a 

gente começa a desafinar no convite, logo no convite, as pessoas começam a se sentir 

desconvidadas. 

Porque o problema não é convidar, o problema é a pessoa se sentir 

desconvidada. Aí gera um azedume do cara fala “Putz, não fui convidado”. Então, 
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centrais sindicais, essas coisas mais gerais, as centrais sindicais que estão se reunindo e 

tal. Então, isso eu acho importante. Os advogados.  

Eu acho que, por exemplo, os atingidos de São Paulo, todos os que vieram 

depor, familiares, isso, tem que dar uma prioridade bilhão. O cara pode morar em Jales, 

Santa Fé do Sul, Ilha Solteira. Entendeu? Outros estados que nem o (ininteligível 

55:50). Esse povo que veio aqui. Imprensa na ditadura. Isso aí nem que vocês tenham 

que me falar “Adriano, você quer – além de mandar por e-mail – alguma coisa formal, 

ligar para as pessoas? ”. Entendeu?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Tá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Isso é uma preocupação 

obsessiva. Eu tenho... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Tudo bem. Só pensando assim, eu concordo com 

tudo isso. O que nós precisamos neste convite é garantir que a pessoa entenda o que é o 

evento porque senão aí a gente corre o risco daquela cotovelada e não conseguir 

resolver. Porque começa a pessoa falar “Eu fui convidado, eu vim aqui. Como é que eu 

não vou falar? ”. Então, nós precisamos tomar esse cuidado.  

A minha proposta é a seguinte: que esta programação, com as sugestões que a 

gente fez aqui, ainda que seja meio simplificada, que a gente a feche tanto pra ser 

impressa junto com o manifesto, então todo mundo veja a programação, que fique claro 

que vai acontecer para ninguém querer achar...  

Porque vai chegar lá, na hora, deputado, senador, prefeito de várias cidades 

porque tem um monte de gente dizendo que vem. Porque essa preocupação das 

pessoas... As pessoas sabem que vai acontecer o ato e as pessoas vêm. Então, assim, 

agora precisamos tomar esse cuidado porque vai ser muito difícil, por mais que a gente 

se esforce ali na hora de falar assim: “Olha seu prefeito aqui de não sei de onde.... Você 

não vai falar”.  
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Então, nós precisamos que a programação esteja muito clara. 

Então, eu sugiro que a gente faça esse convite, um convite-ofício, um convite 

oficial. Vou esperar porque eu quero... Porque eu acho que a gente tem que fazer esse 

ofício. Podemos mandar tanto por e-mails como para alguns endereços fixos que a gente 

achar importante, mas que esse convite já tenha a programação. A pessoa saber 

exatamente o que vai acontecer.  

Eu acho que isso vai ajudar porque senão nós vamos chamar a Secretaria dos 

Direitos e vai chegar a ministra, vamos supor. Eu acho que ela não vem, mas vai que ela 

venha. Vamos falar assim: a gente convidou, mas você não vai falar. Então, a pessoa 

tem que saber o que que é a programação.  

Acho que esse convite tem que dizer isso, que é um ato em homenagem, que os 

grandes sujeitos desse momento são as pessoas que nós vamos ler as imagens delas lá, 

que todo o momento político vai estar representado nesse manifesto e que o ato é um 

ato cultural e que é assim. Eu acho que isso deve ajudar, não sei, eu queria ver o que que 

você acha para a gente poder... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está coberta de razão. 

Agora, como é que a gente esclarece que o cara é o convidado e o cara não vai falar, vai 

assistir? Isso que eu acho... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – É... Então, eu também tenho essa dificuldade.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho que são dois 

momentos. Primeiro... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Talvez, o convite assim: “venha junte-se aos...”. 

Não é? 
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A SRA. DULCE MUNIZ – Esse jeito que você está sugerindo de pôr o convite 

à própria organização e à programação, não há nenhum minuto lá que está escrito falas. 

Está escrito leitura do manifesto.  

Penso que, olha, mas nada disso evitará e a gente tem que estar preparado pra 

isso, que uma pessoa ou outra, nem sei se constrangimento, mas talvez a pessoa 

quisesse... Tem que delicada e fraternalmente dizer, “olha, meu amor, é esse negócio 

aqui.” 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Vamos revolucionar.  

 

A SRA. LUCIANA BURLAMAQUI – Ver se tem uma lista de pessoas que 

vão confirmar, de autoridades ou de pessoas que vocês considerarem. É importante estar 

agradecendo publicamente e fazer esse agradecimento. Uma forma de anunciar, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho o seguinte, 

pessoal: primeiro, a coisa mais importante é garantir o convite.  

Na hierarquia, quem é são os mais importantes para ir pra lá?  

As autoridades?  

Não!  

Quem são?  

Os sobreviventes, familiares, sobreviventes, as pessoas que passaram por lá. 

Esses são a hierarquia.  

Eu queria ver da gente garantir, ou por meio digital, eletrônico, por e-mail, 

qualquer forma, ou uma coisa nominal, nominal, mesmo que seja digital, que essas 

pessoas sejam convidadas. Isso eu acho fundamental e até alguma forma de 

confirmação para aferir.  
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Então, isso, porque eu digo e repito, pessoas não convidadas se sentem 

desconvidadas. Essa é a primeira gafe.  

O segundo grupo, evidente, das autoridades; e o terceiro grupo, do pessoal que 

está fazendo política hoje, está vivo, que não é só o pessoal, os contemporâneos, 

sobreviventes que são o pessoal do passado, o pessoal do presente.  

Então, são três grupos: o pessoal do passado, as autoridades e o pessoal do 

presente.  

Se a gente tiver bem claro isso, por mais que... Depois, é o segundo negócio, que 

as pessoas venham e não se sintam desconvidadas, vou usar sempre o termo 

desconvidada, porque elas não vão falar, elas se sintam representadas no ato.  

É da tradição a chamada “Mesa”. Não vai ter a tal da Mesa.  

A última coisa, você, agora, antes da gente ouvir o Rubens Paiva, quando a 

gente pensa em alguma coisa, a gente vai amadurecendo, amadurecendo.  

Hoje, passado quase um mês da proposta do ato até o dia de hoje, vocês acham 

que esse ato, que esse formato é legal?  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Acho bom que a gente ache. (Risos)  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não tem como mudar mais.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu acho que a ideia de fazer desta forma ela é 

absolutamente unitária, ela é absolutamente fraterna e penso que ela vai ser um marco. 

Entendeu? 

Porque tudo bem organizado. A Vivian e o Cachoeira vão ficar... Não vai ficar 

ninguém, por exemplo, de artista. Não vai ter... Percebe? Então, emanado este ato da 

Comissão da Verdade mais atuante do Brasil. Não. Entendeu? Isso tudo pesa... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



41 
 

  
 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas é um ato estético 

artístico... 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – E político, gente. A gente precisa parar...  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É político e estético 

artístico. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – A gente pensa que o artístico não é... Todas essas 

peças, com raríssimas, não sei, todas são. Não tem uma que seja de coisa política.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – No sábado não passa, no 

sábado não faz as passagens. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Não. Não tem jeito.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – As passagens. Como é que 

a gente junta todo aquele povo e na hora improvisa? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Nós vamos fazer uma reunião aqui com todo 

mundo e falar. Entendeu? É muito... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – “Runião”. “Runião” como 

diria o... 
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A SRA. VIVIAN MENDES – Uma reunião com o Cachoeira, apresentando o 

desenho do palco. Esse pessoal é profissional.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – É claro.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – São acostumados. Não é? 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – E aqui a maioria, aliás, todos fazem teatro de rua, 

meu bem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Está bom.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – E por isso que o Sandro, que é a primeira coisa de 

dança que vem assim, publicamente num ato desse, que é muito importante, a adesão da 

dança, ele tem 15 minutos, e o palco foi ampliado para ele.  

Então, acho que está super bem nós sabermos como fazer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – E vamos ter pelo menos 

500 pessoas conscientes, conscientes, que sabem o que que aquela foto que estão 

levantando. (Risos)  

u quero contar uma piadinha: no ato da Praça da Sé, nós do grupo da 3ª idade, 

estávamos aqui num canto, na escadaria, aí chegou um jovem, bem jovem, estava o Zé 

Luís Del Roio fumando com a filha dele lá, aí o jovem, bem jovem, falou assim: “Esse 

cara é bandido, esse cara é polícia”. (Risos). Infiltrado, de paletó amarelo... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



43 
 

  
 

A SRA. DULCE MUNIZ – Para você ficar bem recompensando. No dia em 

que teve a festa aqui na Praça da República, que eu não me lembro que data que foi, 

acho que foi a fundação de São Paulo, Paulinho da Viola. Todo mundo sabe quem é 

Paulinho da Viola. É um ídolo nacional. O menino do meu lado falou assim: “Quem é 

esse tiozinho, velhinho, de cabelo branco?”. É a mesma coisa, meu amigo. A... Como se 

diz isso? A fila anda.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – A vida está dura.  

Nós vamos nos dividir para garantir um quórum qualificado? Vamos? Porque os 

artistas qualificam, é evidente. Agora, precisa ter essa diversidade, tá?!   

Os sobreviventes têm que se sentir convidados. Pessoal da imprensa, o pessoal... 

É um mutirão de... 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não. Vamos pensar num texto de convite que 

consiga expressar, educadamente, que o momento político é coletivo porque essa luta é 

de todos. Se a gente conseguir assim, com delicadeza, escrever isso no convite, eu acho 

que ajuda e a gente consegue que as pessoas se sintam convidadas.  

A gente diz assim: é muito importante a sua presença e tal. Queremos que você 

carregue a imagem de um dos nossos mortos e desaparecidos. Contamos com você.   

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – É fundamental que tenha 

desde, acho que a família Paiva não se envolve muito, mas a família Paiva, os Kucinski, 

entendeu, o Kucinski, todas essas tribos aí se sintam convidadas. Tá bom?! Vamos 

ouvir Rubens Paiva. 

 

* * * 

 

- É exibido o áudio com o depoimento de Rubens Paiva 
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* * * 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, deixe eu falar uma 

coisa para vocês. A última que já é meio-dia. O ato da Praça da Sé, como reação à 

Marcha com Deus pela família, só para vocês terem uma ideia, o Chico Malfitani veio 

de Santa Catarina.  

O Gamberini, que não vai em coisa há mais de 20 anos, quase foi a pé. Eu 

encontrei gente que não ia nem em ato do 7 de Setembro que... o neto do Dom Pedro, 

ainda, entendeu? O cara desesperado que chegou lá na praça querendo saber. Eu estou 

achando que isso foi bom, foi bom, foi muito interessante.  

Além dos ativistas do presente, dos jovens, de todas as tribos lá, que nem sabia 

como conviver junto, embaixo do mesmo guarda-chuva, mas veio o pessoal do passado 

assim preocupadíssimo: “Pô, mas esse negócio da Praça da República, que loucura, tal. 

Como é que nós vamos fazer, reagir”. Muito interessante.  

Agora, que que eu estou tentando dizer, estava conversando aqui com a Vivian. 

Isso aqui está meio assim missa de sétimo dia, sabe? Uma coisa respeitosa, importante, 

bonita, mas não...  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Tem que ser viral, né? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Hã? É. Viral assim, o 

pessoal falava “Não. Aquilo lá tem razão de ser. Tem a ver com que está acontecendo 

hoje. ”. Está meio na memória, na memória, não é? Na memória do passado. Não liga 

para o presente, não é uma coisa mobilizadora.  

Eu estou achando. Eu estava pensando, conversando aqui, que talvez se a gente 

conversasse com os blogueiros, embora eles sejam... Esse negócio da Marcha com a 

família unificou todos. Eles são de diversas tribos. Eu acho que se o pessoal das 
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diversas correntes de opinião que postam, que escrevem, que motivam, desde assim 

Gilberto Maringoni, todas as tribos que tem.  

Um grupo que eu nunca imaginei que fosse se envolver politicamente, o PCO, 

jogou um peso enorme no ato da Praça da Sé. O PSU, por outro lado, nem veio. Eles 

fizeram a convenção lá no Sindicato dos Metroviários, do “Não vai ter Copa”, eles nem 

foram para a praça, embora eles tivessem ido ao ato. 

 Como é que eles vão vir para o ato? Reverencialmente, vamos mandar um 

grupo de direção, um da memória política, mas não um ativismo, um ativismo da luta, 

vamos mandar o pessoal que mexe com o grupo da memória.   

Então, que vem, o Américo, o Manso e tal, mas não eles não estão jogando peso 

no ato, não estão jogando. 

Como é que a gente faz para dar uma pimenta política para o ato? Porque eu 

tenho receio de fazer uma coisa assim muito... muito do passado, muito da memória 

sem protagonismo político, entendeu? Isso me preocupa.  

Primeiro, porque não tem as falas, porque as falas trazem o protagonismo. 

Então, o que que vocês acham? A gente devia conversar, você – principalmente – Tati, 

que é jornalista, você Vivian, que é uma ativista, Renan, vocês aí? O que vocês acham? 

Eu estou achando que assim, por consideração, as pessoas estão convidando, 

mas por consideração. Em respeito ao negócio da Comissão da Verdade, mas parece 

que não tem nada que ver com o dia de hoje. 

 A Luciana é uma pessoa desse grupo, que para ela se não tiver como o dia de 

hoje, ela não... Ela se vincula, mas não é o...  

Não é, por exemplo, eles pegaram um pedaço, embora eles tivessem sido 

estrangulados pelo tempo, do Santos Dias da Silva, os jornalistas atingidos nas 

manifestações vieram para o Santos Dias, para o manifesto, embora, a Eleonora tivesse 

dado aquela patinada... Vocês estão entendendo o que eu estou falando, não é?  

Então, eu queria... Eu estou sentindo isso. Que é uma coisa, assim, meio... “Tudo 

bem. Puta, você estão fazendo um trabalho legal, quanta consideração, mas nos dias de 

hoje nós temos a juventude, os grupos que estão aí vendo a realidade, os massacres...” 
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Eu queria fazer essa provocação, agora, no fim. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Olha, Adriano, é o seguinte: eu penso que agora 

dificilmente você vai poder mudar o caráter desse ato. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Não é mudar.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Espera aí. Eu acho que o caráter que está dado a 

isso é isso mesmo, é na sede da OBAN. Entendeu? A sede da OBAN é isso que 

significa e os movimentos...  

Por exemplo, na quinta-feira tive lá no teatro uma reunião só de jovens para 

fazer um ato no dia 13 de abril, 11,12 ou 10 de abril em defesa à Revolução Bolivariana. 

Só tinha jovem, os movimentos mais... tudo de jovem. E todos eles 

absolutamente aderindo o ato. Então, eu acho que a gente... Desculpa.  

Você pode individualmente, como deputado, como cidadão, como militante, 

como presidente da Comissão da Verdade, ficar com essa preocupação o tempo que 

você quiser, mas eu penso que agora é hora da gente convidar, fazer um bom texto pra 

que todo mundo fique sabendo e chamar os blogs, e chamar essas coisas todas 

modernas, entendeu?  

Eu não gosto muito dessa história que fique sempre querendo priorizar uma 

coisa porque está... Entendeu?  Então, por exemplo, eu acho que os resistentes e os 

sobreviventes são tão importantes quanto os jovens que não se ligam ou não se tem 

alguma coisa do presente, sendo que tem muita coisa do presente. Então, eu fico 

superpreocupada... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não, Dulce, você não 

entendeu. Talvez, eu tenha me colocado...  
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A SRA. DULCE MUNIZ – Eu entendi.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Eu quero tentar dizer. Só 

para você ter uma ideia.  

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Eu entendi. Só que não é a hora.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Não. Tá bom. Não tem 

como mudar o caráter do ato, nem quero e nem pretendo. É tudo o que eu acredito na 

vida. Eu estou tentando lhe dizer, só para você ter um exemplo bom, pra... As pessoas 

não sabem nem direito o que que foi o Dops nem a OBAN. Agora o Dops ainda... O 

cara “Ah, aquele prédio vermelho, da Secretaria de Cultura.” Entendeu? Nem sabe 

direito o que que aconteceu lá, nem sabe quem é Fleury.  

A OBAN é menos aí, menos, embora seja, talvez, até por isso... Não, primeiro 

fica calma. A reunião está praticamente encerrada. Eu estou tentando lhe dizer que o dia 

é um dia podre: é segunda-feira, de manhã. Agora, se o negócio não vira, não gira, não 

tem o significado que realmente tem... Porque fazer um ato lá dentro da OBAN, que 

funciona uma delegacia...  

O Dops é museu há quase 20 anos. Lá, ainda é uma delegacia de polícia, mas eu 

não sei, não é problema de quantidade, de gente, de virar notícia. Eu estou tentando 

dizer que eu acho que a gente não está suficientemente apimentado, do ponto de vista do 

imaginário, da contraposição ao Golpe, aos fascistas, entendeu? Só uma preocupação.  

Tá bom. Vamos em frente, Tati.  

 

A SRA. TATI – Eu não sei se está prevista ou não, mas é uma proposta. Eu 

acho que a gente poderia divulgar o manifesto antes do ato porque é uma maneira de 

mobilizar e de falar para que o manifesto e esta atividade, embora seja na OBAN, que é 
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o centro de extermínio, que representa o extermínio na ditadura, que o manifesto tem 

um “link” com a atualidade da violência policial e, enfim, do genocídio das periferias.  

É uma maneira da gente dialogar e, enfim, têm pessoas que são de movimentos 

periféricos, que discutem o genocídio em comitê contra o genocídio, as mães de maio 

estão assinando. Então, acho que é uma maneira da gente divulgar e também divulgar o 

manifesto para os blogueiros e pedir ampla divulgação.  

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Um exemplo disso é...  

Dá uma olhadinha na lista de adesões depois, Adriano, mas por exemplo, até não 

foi neste sentido que eu quis dizer, mas assim, várias organizações feministas, de 

mulheres, as Marchas das Vadias, a própria Olga Benário, a Liga das Lésbicas 

assinaram.  

Eu acho que existe isso. Eu acho que nós devemos aproveitar essa semana para 

fazer isso mais. Não, eu entendi o problema, mas estou querendo dizer é o seguinte.  

Eu acho que é uma sensação porque eu acho que várias entidades de hoje em 

dia, vários centros acadêmicos de universitários, grupos que a gente nem conhecia, de 

militantes, juventudes que assinaram o manifesto.  

Eu acho que isso demonstra que pode até ter uma debilidade, mas eu acho que 

não é esse problema... Eu entendi o que você colocou, mas eu acho que é uma 

impressão.  

Eu acho que tem muita gente aderindo e achando que isso tem a ver sim. E 

achando que esse é um ato unitário. Todo mundo está sabendo. Não sei, é a impressão 

que eu tenho, todo mundo está sabendo.  

Eu acho que nós precisamos fazer melhor, eu acho que divulgar o manifesto é 

importante, é... fazer um releasezinho, colocar isso, fazer disso uma, uma... E  a gente 

fazer isso, a gente tem condições de fazer isso, nós estamos acostumados, colocar nas 

redes, é... Podemos aproveitar o gancho, não é? Eu acho que estava todo mundo focado 

no dia 22, mas agora o nosso ato tem condições de assumir um pouco esse papel de 

protagonismo aí nas discussões. 
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A SRA. DULCE MUNIZ – Durante essa semana, em todos os lugares, vai 

haver manifestação. Por exemplo, nós lá no teatro, de hoje até o dia 30, tem os Direitos 

Humanos. Então, todo mundo que vai lá, vai receber esse...  

Já passou um monte de gente.  

E outra coisa que eu reparei também que a gente não tem quase sindicato 

aderindo porque eles não... Hã? As centrais. Mas enfim, pensando que a gente deve 

também, nós lá no teatro, podemos fazer isso também, que a gente está telefonando para 

convidar para a mostra, a gente pode também falar com os sindicatos, com diretorias, 

com algumas que a gente... também para ir.   

 

A SRA. MILENA – Então, sobre a participação do movimento sindical, eu até 

deixei aqui no papel que vou lhe entregar, o coletivo de apoio ao GT dos trabalhadores 

na Comissão Nacional da Verdade e também vai assinar a participação, aderir a esse ato 

e nela estão inclusas as 10 centrais sindicais, que também algumas assinaram por fora e 

algumas entidades de memória dos trabalhadores. Então, acho.... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Viu, pessoal, só queria para 

vocês entenderem, é o seguinte: quando a “Folha de S. Paulo”, da forma marota e 

canalha, que eles começaram... Quem chamou o ato da Praça da República foi a 

“Folha”.  

O ato não existia, tinha duas pessoas, duas pessoas chamando o ato e eles foram 

fazendo matéria meio, contando piada, meio desprezando, chamando o ato, eles 

chamaram o ato durante 15 dias, chamaram o ato durante 15 dias.  

Aí o pessoal da Esquerda, percebendo que a “Folha” estava fazendo isso, quase 

num espontaneísmo, chamou o ato da Sé e ninguém nem sabia se devia ir ao ato da Sé, 

se não estava chamando, mas quase no desespero, as pessoas foram para Sé e ainda bem 

que foi chamado o ato da Sé naquele repente. Foi ótimo. Por que senão só ia ter o ato da 

“Folha” com os malucos.    
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Então, o que que eu estou tentando dizer... Aí, eu tenho lido. A “Folha”, hoje, 

publicou uma enorme programação, tipo “Folha”. Fez o caderno de ontem, especial.  

Aí, o que acontece, eu conversei com o Lucas Ferraz, lá na Sé, sobre o ato do dia 

31. Eles não estão a fim de dar nada, de dar nada, quando muito fazer uma foto lá no 

dia.  

Ele pediu na redação para fazer, para chamar. Eles não deram. Não deram, não 

deram autorização para ele fazer. O Lucas, com todas as limitações dele, que vocês 

conhecem. Entendeu o que eu estou falando? O Lucas estava na boa. Chegou cedo pra 

caramba, eu fiquei lá na escadaria conversando com ele, na boa.  

Então, sabe quando ele estava tranquilo. Eu falei: “Vocês não vão chamar o dia 

31? Ele falou: já pedi, não dão nada. Não vão dar nada. Quando muito, vão mandar um 

fotógrafo lá no dia para fazer uma imagem”. Entenderam?  

Vocês viram que a cobertura que eles deram, eles deram uma supercobertura 

para a Praça da República, nos detalhes. Ainda bem que tem aquele texto maravilhoso 

da Laurinha. Vocês viram o texto da Laurinha? Maravilhoso. Da Laurinha Capriglione, 

na “Carta Capital”.  

O Eduardo Guimarães, até a hora que ele aguentou ficar lá com os caras, não 

botaram para correr, (risos), ele foi lá – calma amigo – cobrir com um bruta de um 

pedaço, com um bruta de um pedaço.  

Aí, os caras o localizaram, saíram correndo e ele teve que fugir para uma estação 

de metrô... Só o Eduardo mesmo. Vai lá na Sé, fica descontraído, foi na rua, mas a 

“Folha” deu uma tremenda cobertura para o ato dos malucos. E em sentido imparcial, 

que era maluco nas duas, maluco na Sé e maluco na República.  

É, é verdade. Eu passei lá na República, tinha um caveirão, bom... Calma, 

Vivian. Vamos lá. Eu vou começar a chamar as pessoas (Inaudível). Está bom, então.  

A sessão está encerrada.  

Obrigado, pessoal.  
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COMISSÃO DA VERDADE 
BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

24/09/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 143ª Audiência Pública, dia 24 de setembro de 

2014, Auditório Paulo Kobayashi. 

Está instalada a 143ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 24 de setembro, no Auditório Paulo Kobayashi, sobre a 

participação do Brasil na Guerra Civil Espanhola, e homenagem a Apolônio de 

Carvalho, David Capistrano e combatentes brasileiros das brigadas internacionais contra 

o nazifascismo. 

As sessões da Comissão da Verdade serão todas abertas ao público. 

Para compor a Mesa, convido o Exmo. Sr. Cônsul Geral da Espanha em São 

Paulo, Sr. Ricardo Martínez Vázquez. (Palmas.) Em seguida, convido o pesquisador e 

proponente desta audiência, Silvio Gabriel Serrano Nunes. (Palmas.) Em seguida, 

convido a companheira Ângela Mendes de Almeida, autora do livro “Revolução e 

Guerra Civil na Espanha”. (Palmas.) Em seguida, convido o advogado e teatrólogo 

Idibal Pivetta, autor da peça “A Cobra Vai Fumar”, sobre a participação das tropas 

brasileiras na Segunda Guerra Mundial, no caso, César Vieira, autor da peça. (Palmas.) 

Convido ainda, para fazer parte da Mesa, duas pessoas que irão representar esses dois 

personagens, Cristina Capistrano, filha de David Capistrano, e Dulce Muniz, atriz, que 

vai falar sobre Apolônio de Carvalho. (Palmas.) Então convido a Cristina Capistrano e a 

Dulce Muniz a virem compor a Mesa. 

Sem mais delongas, passo a palavra ao Cônsul Geral da Espanha em São Paulo, 

o Sr. Ricardo Martínez Vázquez. 

 

O SR. RICARDO MARTÍNEZ VÁZQUEZ – Muito obrigado, presidente. 

Senhoras e senhores, para mim é um prazer estar hoje aqui. Quero agradecer o 

convite, agradecer, e ao mesmo tempo parabenizar pela iniciativa desta homenagem aos 

brasileiros que lutaram pela liberdade, neste caso na Guerra Civil Espanhola, na defesa 

da democracia na Espanha, no que foi o prelúdio da Segunda Guerra Mundial e foi o 

prelúdio da luta entre as democracias do mundo e o fascismo. 
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Acho que a história das brigadas internacionais foi, felizmente, conhecida graças 

a Hemingway, a toda à história, toda literatura que se desenvolveu a partir dele, e 

mesmo se a experiência não foi finalmente vitoriosa, mas, sim, foi positiva. 

Eu gostaria, hoje aqui, também render homenagem, como representante da 

Espanha, a todos os brasileiros que lutaram pela democracia e a liberdade no meu país, 

como símbolo da solidariedade, tão importante no mundo, e nesse momento foi 

necessária na Espanha, mas infelizmente ainda é necessária em todo o planeta, em todo 

o globo, no mundo, porque ainda temos problemas de guerras e há necessidade da 

defesa da liberdade e da democracia. 

Então, gostaria que esses exemplos de brasileiros, de heróis brasileiros que 

estiveram ao lado de todos os democratas do mundo, lutando contra o fascismo na 

Espanha, que fossem reconhecidos e os jovens puderam ter um exemplo da importância 

da defesa da liberdade. 

Hoje acho que seria mais importante defender a liberdade com a palavra, com as 

ideias, do que com as armas, mas, infelizmente, temos guerras em todo o planeta, 

infelizmente temos guerras e temos ameaças contra a liberdade e contra a democracia. 

Eu também queria parabenizar o Brasil por ter uma Comissão da Verdade. Acho 

que na América Latina tem havido comissões da verdade para esclarecer momentos de 

ditadura, que foram terríveis. Nós, na Espanha, nunca chegamos a ter uma comissão da 

verdade, e ainda temos pendências, mas, faz ao menos oito anos que aprovamos a Lei da 

Memória Histórica, que foi o primeiro passo para o reconhecimento da honorabilidade 

das vítimas da guerra civil e da repressão, da ditadura franquista. 

Felizmente hoje na Espanha temos uma democracia consolidada, como também 

no Brasil, em pleno período eleitoral nestes dias, mas queria, realmente, parabenizar o 

Brasil por ter tido esta Comissão da Verdade, que vai durar ao menos até o final desta 

Legislatura, este ano. 

E, para finalizar, porque eu não quero ser o protagonista deste ato, são os 

brasileiros hoje e, sobretudo, os lutadores pela liberdade, os brasileiros na Espanha, e 

queria, como uma homenagem da Espanha, ler o nome dos combatentes brasileiros 

homenageados hoje aqui. 

Alberto Bomilcar Besouchet, David Capistrano, Apolônio de Carvalho, Joaquim 

Silveira dos Santos, José Homem Correia de Sá, Eneas Jorge de Andrade, Nelson de 

Souza Alves, Roberto Morena, Dinarco Reis, Delcy Silveira, Eny Antonio Silveira, 
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Nemo Canabarro Lucas, José Gay da Cunha, Hermenegildo de Assis Brasil, Carlos da 

Costa Leite e Homero de Castro Jobim. 

Muito obrigado a eles e muito obrigado a vocês. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Excelente. 

Então, vamos passar a palavra, em seguida, ao Silvio Gabriel Serrano Nunes, 

que fez uma pesquisa, cujo título é “A última grande causa da humanidade - A defesa da 

segunda república espanhola na Guerra Civil pelas brigadas internacionais”. Tem a 

palavra o nosso colega, nosso companheiro Silvio Gabriel Serrano Nunes. 

 

O SR. SILVIO GABRIEL SERRANO NUNES – Preliminarmente gostaria de 

agradecer a acolhida que este projeto teve pela Comissão da Verdade, por sua 

excelência, o deputado presidente Adriano Diogo. Gostaria de agradecer a presença do 

Cônsul, a presença dos pesquisadores, a presença dos familiares, para este evento. 

O que seria a justificativa para este evento hoje aqui na Assembleia? Primeiro, 

isso segue uma tendência mundial de se reconhecer, nos países de origem dos 

brigadistas, como defensores de valores universais, como a democracia. 

Além do mais, é importante que se diga que em vários países muitas vezes o 

maior esforço bélico que fizeram se dá na Segunda Guerra Mundial, contra o 

nazifascismo, e os primeiros a lutarem contra o que seria, o Eixo, se dá nos campos da 

Espanha, contra Hitler e Mussolini. 

Além do mais, eventuais retaliações que esses brigadistas sofreram quando 

voltaram para as suas pátrias, porque em alguns lugares era expressa uma condenação, 

esperava por eles uma condenação penal por terem participado de um conflito armado 

no estrangeiro. Essas penalidades estão sendo, progressivamente, extintas. A Suíça, em 

2009, reabilitou os seus brigadistas. E fazer um esforço ainda maior que é reconhecê-los 

como heróis de suas próprias pátrias. 

E, é curioso notar que ao redor do mundo, em vários países, há monumentos em 

homenagem aos brigadistas, e não temos mais, ainda bem, nenhum momento a Hitler, 

Franco ou Mussolini. 

Uma questão que se coloca, por que a Guerra Civil Espanhola, a defesa da 

república, é conhecida como última grande causa da humanidade? É graças a uma 

solidariedade internacional antifascista. Intelectuais... em todo o mundo começa a haver 
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comitês de ajuda à causa republicana, e muitos acabam sendo voluntários, propriamente, 

no conflito armado. 

É importante que se diga também o caráter simbólico que isso tem como uma 

luta de liberdade em seus próprios países. A luta contra o nazifascismo na Espanha 

carregava um simbolismo de liberdade. Exemplo, os italianos, alemães e portugueses, já 

não podendo lutar em suas pátrias contra os regimes de Mussolini, Hitler e Salazar, 

viam na defesa da república espanhola a esperança de um mundo melhor. 

Um exemplo de luta, mesmo em países democráticos, nos Estados Unidos 

muitos negros, que fizeram parte da Abraham Lincoln Brigade, viam ali o combate a 

ideias racistas. É importante que se diga que pela primeira vez na história militar dos 

Estados Unidos um negro comanda brancos, que é o caso de Oliver Law, que tem esse 

caráter extremamente simbólico. 

E também vários judeus, dispersos em várias nacionalidades, viam ali uma 

resposta ao antissemitismo crescente que os regimes fascistas que na Europa estavam 

propagando. 

A Guerra Civil Espanhola e a república espanhola foi um tema um tanto quanto 

proibido no Brasil em tempos de ditaduras. Foi, claro, mais no período de Getúlio 

Vargas, mas mesmo no período do regime militar brasileiro isso também foi um tema, 

conforme a gente vai ver um testemunho. 

José Carlos Sebe Bom Meihy diz, quanto à relação do Estado Novo: 

“Logicamente, num Estado como o Brasil, onde os movimentos pendulares de esquerda 

e direita oscilaram com frequência e força, o efeito de situações semelhantes no exterior 

teria de produzir impactos. Assim, antes do estabelecimento da ditadura estado-novista, 

o terrorismo de direita já inibia qualquer iniciativa brasileira que se afigurasse como 

apoio às esquerdas. Dada a não existência expressiva de imigrantes espanhóis como 

noticiadores dos atos republicanos, restava à grande imprensa e às instituições 

comprometidas com ideários afinados com o governo, motivar e controlar qualquer 

divulgação. O Estado Oficial Brasileiro era claramente interessado em promover a 

versão da guerra como caos e resultado da democracia desordenada, decorrente das 

eleições e do regime republicano. Nada mais oportuno que a exemplificação imediata da 

Espanha”. 

Na mesma linha, todo um serviço saneador de propaganda insistia, sobretudo 

através do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, na mesma tecla. Isso valia 

para a política autoritária brasileira como um sinônimo da vontade do governante, acima 
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da Constituição e dos direitos civis, suspensos em 1930, depois em 1934 e novamente 

em 1937. 

Elaborou-se, então, no Brasil, uma engenharia noticiosa que reorganizou as 

informações, instruindo-as com teor ideológico, montada para fomentar a ideia de que 

as esquerdas, em qualquer lugar do mundo, eram inconsequentes e desastrosas. 

Assim, as notícias da Guerra Civil Espanhola tiveram um efeito de eco para 

mostrar a oposição como incapaz e destruidora da ordem e progresso. 

Além disso, cumpre-nos, é curioso que um dos primeiros pesquisadores sobre 

essa temática, sobretudo da participação dos brasileiros, é um diplomata de carreira, que 

é o professor doutor Paulo Roberto de Almeida, e ele fala que em seus primeiros 

estudos, já na época da ditadura militar, ele não podia divulgar isso, e ele divulgava sob 

um pseudônimo. 

Só para ler o relato dele, a primeira versão do trabalho foi então publicada sob o 

título, pouco apelativo e vagamente crítico, de “Brasileiros na Espanha”: “Sob o 

pseudônimo que constituía meu alter ego literário e militante desde os anos de 

autoexílio na Europa entre os anos 1971 e 1977, no período de temas de ciências 

humanas, então, a 'Revista dos Termos Marxistas Independentes', que era editada em 

São Paulo. Eu estava, então, em meio de uma carreira de escritor militante, centrado em 

temas políticos e sociais, que se manifestou em vários outros trabalhos também 

publicados sob a cobertura de pseudônimo, em atenção às circunstâncias da época”. 

Ele publicava como Pedro Rodrigues, e só na década de 1990 que ele vai afirmar 

a autoria dele, a verdadeira autoria dele. 

Uma questão que ainda se coloca, é importante que também, por exemplo, como 

Apolônio de Carvalho e David Capistrano, na ditadura militar também, Apolônio de 

Carvalho seria perseguido e David Capistrano é um desaparecido político, importante 

citar também essa relação. Ou seja, nos dois períodos de ditadura no Brasil, a Guerra 

Civil Espanhola é um tema tabu. Claro, muito mais em Vargas, obviamente, mas 

também na ditadura militar também tem esse trato. 

Umas breves explanações sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre as Brigadas 

Internacionais em geral, sobre essa participação brasileira, os historiadores que estou me 

valendo aqui são José Carlos Sebe Bom Meihy, Josep Buades, Ismar ininteligível de 

Souza, Paulo Roberto de Almeida, Pierre Vilar e Francisco Romero ininteligível, além 

de outros, mas esses são os historiadores que estou articulando a fala. 
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Primeiramente, o que foi a Guerra Civil Espanhola? Para Josep Buades, a Guerra 

Civil Espanhola, de julho de 1936 a março/abril de 1939, deve ser entendida como o 

episódio mais cruel e sangrento do processo de modernização espanhol. A partir de um 

golpe militar malsucedido, que depois os conspiradores justificavam como uma 

contrarrevolução, o pesquisador fala: “As estruturas internas da Espanha eram mais 

complexas que ela própria havia imaginado. Nesse sentido, as duas 'Espanhas' se 

levantam (“las dos Espanhas se alzam”.). E para muito além do binômio esquerda e 

direita, o conflito coloca às claras dicotomias como nacionalismos regionais e 

unitarismo espanhol. Defensores do regime monárquico, do catolicismo versus 

defensores do regime republicano de estado laico, herdeiro do discurso iluminista e 

numa crença no progresso”. 

Uma questão também que acho que cabe a nós mencionarmos aqui num 

parêntese, seria a ideia de um caráter simbólico, de isso estar sendo feito aqui na 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo por meio da Comissão da Verdade. 

Porque a segunda república espanhola permitiu um resgate das culturas regionais da 

Espanha. Estamos num parlamento regional, um exemplo disso é a recuperação da 

Generalitat de Catalunya, aprovação do estatuto de autonomia da Catalunha, aprovação 

do estatuto de autonomia do País Basco e da Galícia. 

A da Galícia, por muito pouco tempo, porque os nacionais logo acabam 

dominando aquele território. E para os nacionais, a figura do Blas Infante, da Andaluzia, 

fazendo pesquisas dessa cultura árabe que dava ensejo à própria Andaluzia, são figuras, 

acho, que devem ser mencionadas neste momento, neste Parlamento aqui em São Paulo, 

que guarda uma certa simetria, vamos dizer assim. 

Há uma questão importante também, desse caráter simbólico, agora, 

propriamente, para entenderemos a questão das Brigadas Internacionais. Quando 

eclodiu a guerra, comitês de ajuda à Espanha republicana acabam se espalhando 

praticamente em todo o mundo. Os mais, podemos citar aqui, seria na França, em Paris, 

onde funcionava a sede europeia da Internacional Sindical Vermelha, organizou-se um 

comitê para arrecadar fundos para a república. É o Comitê International d’Aide au 

Peuple Espagnol. 

Nos Estados Unidos, Hollywood, quem diria, essa última fronteira, digamos, da 

civilização anglo-saxônica, que talvez tenha tanta dicotomia com essa cultura latina, 

hispânica, importantes roteiristas, atores e diretores, manifestaram seu compromisso 

organizando eventos para arrecadar fundos. Errol Flynn, chega a Barcelona em março 
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de 1937 para entregar uma carta de apoio ao governo, além de um cheque de US$1,5 

milhão para compra de remédios e alimentos. 

Só para se ter uma noção, uma amostragem, de uma lista de intelectuais políticos 

que fizeram uma arte militante, organizaram comícios para uma arrecadação de fundos, 

de dinheiro, enfim, ou alguns que ainda vão partir para o teatro de guerra. Nós temos 

nomes como Diego Rivera, Frida Kahlo, Octavio Paz, Antoine de Saint-Exupéry, Beth 

Davis, Pablo Neruda, Lázaro Cárdenas, Jorge Amado, Manuel Bandeira, John dos 

Passos, Ernest Hemingway, ininteligível, Robert Capa, Charles Chaplin, Simone 

inaudível e vários outros intelectuais que estão, de alguma forma, alguns empunhando 

armas, outros pela arte militante, ou ainda arrecadando fundos, em defesa da república 

espanhola contra o nazifascismo. 

Alguns desses intelectuais acabam ingressando em Espanha não propriamente se 

alistando às Brigadas Internacionais, eles acabam ingressando com cartas, dizendo que 

fariam meramente coberturas jornalísticas. Mas se sabe que chegando, vendo o calor 

dos acontecimentos, acabavam, de alguma forma, auxiliando a república espanhola, seja 

com traduções, seja com voos de reconhecimento, de alguma forma eles acabavam se 

engajando na luta contra o nazifascismo. 

Precisamente nesse contexto de solidariedade internacional, no fim de setembro 

de 1936, em Paris, representantes do Comintern, Willi Münzerberg, responsável pela 

seção da Europa Ocidental, o representante do Partido Comunista Italiano, Togliatti, da 

França, Maurice Thorez, e da Espanha, do Partido Comunista Espanhol, na época o 

argentino Victorio Codovilla, decidem formar colunas internacionais militarizadas que 

até então vinham sendo espontaneamente formadas. 

Luigi Longo, a gente vai até citar ele no momento que fizer a leitura do discurso 

histórico do Dr. Juan Negrín, que isso é quase um protocolo nas homenagens às 

Brigadas Internacionais, do Partido Comunista Italiano, e conhecido na Espanha pelo 

apelido de Comandante Gallo, se encarrega de fazer a mediação com o governo 

republicano e organizar os preparativos finais. 

Assim, os estrangeiros, que até então combatiam de forma precária, em colunas 

nacionais, italianos na Coluna Giustizia e Libertà, os alemães na Centura Thalmann, 

franceses e belgas na Coluna Commune de Paris, serão enquadrados nas agora 

chamadas Brigadas Internacionais. 

Uma questão interessante é que há um momento da guerra, que tanto o Dr. Juan 

Negrín e Azaña, baixam um decreto, baixam um ato legal de dar a qualquer estrangeiro 
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que estivesse em solo espanhol lutando pela república contra o nazifascismo, e a 

república, o status de brigadista. Isso é um pequeno detalhe, interessante, para se dar um 

status jurídico a essas pessoas que estavam na Espanha. 

A atuação das Brigadas Internacionais pode ser destacada nas batalhas de Madri, 

Jarama, Guadalajara, Belchite, Teruel, Ofensiva de Aragão, Batalha de Caspe e na 

Batalha do Ebro. 

O fim, a retirada das Brigadas Internacionais começa em 21 de setembro de 

1938, em Genebra, na sede da Sociedade das Nações, quando Juan Negrín anuncia a 

decisão de retirar os voluntários das Brigadas Internacionais, numa tentativa de provar 

que o governo legalmente constituído não necessitava de forças estrangeiras para 

enfrentar o conflito. E, de certo sentido, acusar o uso indiscriminado de forças 

estrangeiras pelos nacionais, sobretudo pela ajuda de Hitler e Mussolini. 

Na filosofia política, uma figura, que a guerra civil, na verdade, não é guerra, é 

doença, é o corpo político que está adoecendo, Hobbes tem isso e Antoine de Saint-

Exupéry vai falar isso, ele recupera um pouco essa imagem. 

A ideia que se tem é que a guerra civil inicia, talvez, como uma doença 

autoimune, a ideia que são generais sublevados, se torna irremediavelmente, a partir do 

momento da contaminação da inédita virulência das armas e tropas de Hitler e 

Mussolini, e os brigadistas entram em Espanha como antígenos vivos, e oferecem sua 

própria vida para tentar barrar essa realidade. Talvez uma metáfora aí. 

A racionalidade da retirada das Brigadas, nesse contexto, para alguns 

historiadores, seria porque a república já estava ficando sem insumos, não dava para 

municiar seu próprio exército, quanto mais esse contingente, e poderia ter uma 

repercussão na sociedade das nações, na ininteligível nações. 

Apolônio de Carvalho claramente vai chamar isso de uma atitude quixotesca. 

Ele disse que os nacionais jamais respeitariam isso, e os nacionais aproveitam, aqueles 

que nunca respeitaram o comitê e o pacto de não intervenção, aproveitam esse ato 

unilateral do bando republicano e potencializam ainda mais a ajuda do bando sublevado. 

Só uma questão, um parêntese que acho interessante, já que a gente está falando 

de Brasil e Espanha no contexto da Guerra Civil, muito se fala da ajuda de Hitler e 

Mussolini, mas fica um pouco esquecida, que acho interessante recuperar, o papel de 

Salazar. Afinal, entre Brasil e Espanha tem Portugal, linguisticamente, culturalmente, aí. 

Salazar envia um contingente modesto, enfim, que são os viriatos, até para 

treinar as suas tropas num exercício real de guerra, mas muitos historiadores apontam 
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que o verdadeiro auxílio de Salazar vai se dar em abrir as fronteiras de Portugal para 

que os nacionais tivessem livre trânsito, e enquanto Estremadura não caísse, a parte 

oriental de Andaluzia e a Galícia estavam isoladas, e Portugal fazia essa ponte. Isso foi 

uma ajuda estratégica para os esforços de guerra dos nacionais. 

Feito esse parêntese, voltando, o impacto dessa retirada das Brigadas 

Internacionais no contingente brasileiro, nesse momento, segundo o depoimento de 

Delcy Silveira a Paulo Roberto de Almeida, nesse momento, Roberto Morena era um 

militante comunista, mas ele não vai, propriamente, a combate. Ele vai ser aproveitado 

nos quadros administrativos das Brigadas, e ele manda cartas a todos os brasileiros, 

muitos internados em hospitais na Catalunha, feridos de guerra, da decisão do governo 

republicano. E na carta diz, pela primeira vez Morena falava na retirada dos quadros 

brasileiros e na necessidade de preservar a sua experiência para lutas no Brasil. Nesse 

momento já se sente que a Espanha vai cair nas mãos do fascismo. 

Agora, um pouco só, entrando, propriamente, o Brasil e a Guerra Civil em 

termos oficiais. Em termos oficiais, isso eu acho uma das grandes ironias da história, 

porque em termos oficiais o Ministro das Relações Exteriores da época, José Carlos de 

Macedo Soares, solicita a Getúlio Vargas para assinar um decreto que declarava a 

neutralidade do Brasil no conflito. Getúlio nega e se recusa até a participar do comitê de 

não intervenção. Ou seja, propunha, segundo Josep Buades, uma neutralidade absoluta, 

só que no fundo essa neutralidade foi sui generis. Por quê? 

Getúlio Vargas não nutria muita simpatia pelo lado republicano, ainda mais 

depois da vitória da Frente Popular, e quase ocorre um incidente diplomático entre 

Madri e Rio de Janeiro por um motivo. A mãe de Prestes, Prestes estava na cadeia no 

Brasil, e a mãe de Prestes estava na Espanha e nos meses de abril e maio há vários 

comícios na Espanha republicana pedindo a libertação de Prestes, com apoio de Dolores 

e Juan Casanovas. 

Uma vez estava percorrendo uma livraria e estava olhando um livro de Lorca, e 

constava toda a obra dele, no último volume, me lembro até hoje, um dos últimos 

escritos que Lorca fez é uma resposta, à “Pasionaria”, à própria dona Leocádia, ele 

aderindo a esses comícios para a libertação de Prestes. Acho que ele acaba não indo 

porque ele acaba sendo morto. Não sei se ele foi, mas um dos últimos escritos, não 

chega a ser uma carta, mais provavelmente um bilhete que ele fala que está indo, que ele 

apoia essa libertação. 
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A Embaixada do Brasil acolhe, em Madri, a embaixada do Brasil acaba 

acolhendo, em Madri, sobretudo a imprensa espanhola vai denunciando que ela está 

acolhendo fascistas, e era olhada com suspeitas pelo governo republicano. 

O representante diplomático vai para Barcelona, quando a capital, devido à 

ofensiva de Madri, o encarregado de negócios então, Carlos da Silveira Martins Ramos, 

a exemplo da embaixada sueca, faz uma distribuição de alimentos para crianças 

espanholas republicanas. 

Apesar de Getúlio Vargas manter a representação diplomática junto ao governo 

da república, ele envia para a zona controlada pelos nacionais café e açúcar. 

As boas relações entre a Espanha de Franco vão ser seladas, e o governo de 

Getúlio Vargas, serão seladas simbolicamente com o envio de uma reprodução da 

Espada de El Cid, recebida no Catete, em 26 de dezembro de 1939. 

Na literatura a gente pode mencionar poemas de Manuel Bandeira, Drummond, 

sobretudo evocando seu irmão de poesia Lorca, assassinado, Jorge Amado, Érico 

Veríssimo, que vai escrever a saga com base nos diários de um brigadista, que é 

Homero de Castro Jobim, e Érico Veríssimo ainda que vai dizer que esse foi talvez seu 

pior livro, era um livro que tinha pertinência naquele momento histórico. 

Interessante notar uma tradução, Monteiro Lobato está na cadeia, e ele traduz na 

cadeia “Por Quem os Sinos Dobram”. Com isso ele consegue romper a censura do 

Estado Novo, pelo DIP, porque não dava para censurar um livro de repercussão 

internacional, e leva ao público brasileiro temas como anarquistas, comunistas e a 

guerra civil. 

Agora, brevemente, para mencionar a própria atuação do Brasil na Guerra Civil 

Espanhola. Segundo Paulo Roberto de Almeida, apesar de algumas referências 

apontarem a existência de mais de 30 brasileiros combatentes na Espanha republicana, o 

número provável de voluntários saídos do Brasil não ultrapassaria 25, dos quais, apenas 

17 ou 18, segundo os dados aqui disponibilizados, e sustentados em mais de uma fonte, 

foram mobilizados nos cenários de guerra e se tornaram efetivamente combatentes. 

As motivações que presidiram a tomada de decisão por parte desse punhado de 

homens de participar da Guerra Civil Espanhola como combatentes voluntários foram 

as mais diversas possíveis. Basicamente podem ser identificadas duas posições. Por um 

lado, o cumprimento de um dever de solidariedade e de internacionalismo proletário por 

parte dos militares vinculados ao PCB. Por outro, a colaboração pessoal e direta em 
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defesa de convicções políticas, no caso a luta contra o fascismo, mas, sem junções 

partidárias da parte dos voluntários não comunistas. 

Em ambas situações, tratava-se de manifestação concreta de solidariedade, 

fundamentada na certeza de que os combates nos campos da Espanha constituíam parte 

de uma mesma luta geral contra as forças do fascismo. 

O primeiro grupo, contudo, além de ser mais numeroso, era melhor preparado 

organicamente e mais motivado ideologicamente, mas em ambos seus elementos se 

distinguiam heroicamente em situações de combate pessoais. 

Aí vem essa contradição que eu precisava mencionar. Eles partem para a 

Espanha porque foram beneficiados pela Macedada. A Macedada, é curioso que na 

condição, José Soares de Macedo, na condição de Ministro das Relações Exteriores, 

tenta fazer de tudo para que o Brasil não entre na Guerra, mas como depois ele assume a 

pasta de Ministro da Justiça, quando ele faz a Macedada ele liberta presos políticos não 

condenados e muito deles vão partir para o solo espanhol e lutar como brigadistas. 

Devido ao fato, já encerrando, de ser um contingente relativamente pequeno, nós 

brasileiros não formamos uma brigada própria. Fomos alocados em brigadas pré-

existentes. A que recebeu maior número é a Brigata Garibaldi, de italianos. Aqui 

também resgatar um caráter simbólico, eu acho que se Anita Garibaldi estivesse viva na 

época, isso seria uma grande felicidade para ela. E alguns ainda lutaram na Abraham 

Lincoln Brigade, dos Estados Unidos. 

No quartel general das Brigadas Internacionais, em Albacete, eles eram 

submetidos a um escrutínio das suas biografias pelo Partido Comunista Espanhol. Além 

de se averiguar uma possível experiência militar prévia, o voluntário era investigado 

sobre sua orientação ideológica, dando especial atenção se eram trotskistas ou não. As 

informações eram checadas e as falsidades condenadas com expulsão. 

Apesar de um número pequeno, o contingente brasileiro é importante pelo 

seguinte, destacam-se pela coragem e pela formação militar. É importantíssimo que Dr. 

Negrín, no discurso histórico que vamos ler depois, ele destaca isso, dessa preocupação, 

nas Brigadas, muitos, por terem essa formação militar, ajudam a Espanha, que estava 

com as milícias populares, que estavam sem esse treinamento. 

E só um exemplo de coragem, que é mencionado por esse pesquisador, que é de 

David Capistrano. Em meados de 1938, estou correndo por causa do tempo, mas já 

encaminhando para encerrar, em meados de 1938, na ofensiva do Ebro, na retirada das 

forças republicanas, David Capistrano imobiliza os fascistas com metralhadora em 
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punho, e permitiu que todo o contingente dele pudesse bater em retirada, que é um ato 

de grande heroísmo que é citado pela literatura, que gostaria de mencionar. 

A título conclusivo, eu gostaria de fazer uma citação, que é uma citação que 

muitas vezes nós vemos, quando estive em São Francisco, na Califórnia, onde há um 

dos maiores monumentos erguidos às Brigadas Internacionais, tem essa citação, como 

também citações, os monumentos geralmente trazem citações do discurso de Dolores, 

“La Pasionaria”, que a gente também vai ler no final, mas é uma citação, que quero 

recuperar, de Ernest Hemingway, que não está em “Por Quem os Sinos Dobram”.  

É um texto de 1939, quando ele já está nos Estados Unidos, ele vê que o 

fascismo ganhou, e ele vai fazer uma homenagem aos combatentes americanos que 

lutaram lá. Como brasileiros lutaram também nesse contingente militar, nesse batalhão, 

essa brigada, gostaria de fazer essa citação. "No man ever entered the Earth more 

honorably than those who died in Spain, already have achieved immortality". E aí eu 

acho que, e nos discursos históricos falam: “Muitos foram enterrados em valas comuns 

e até hoje não foram resgatados, e eu acho que é muito bonito isso, porque nenhum 

homem adentrou à Terra de forma mais honrada do que aqueles que morreram em 

Espanha. (Palmas.) Eles já atingiram a imortalidade”. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se for possível, o pessoal 

do gabinete do Rui Falcão providenciar, se houver mais exemplares, deste documento, 

excelente, muito bem feito. 

Doutor, esse material que o senhor apresentou, tem como entregar para a gente, 

sistematizado? 

 

O SR. SILVIO GABRIEL SERRANO NUNES – Com certeza. São notas 

dispersas, mas com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lógico que nós vamos 

recuperar as notas taquigráficas, mas se puder ter um texto. 

Agora vou passar a palavra para esta companheira, Ângela Mendes de Almeida. 

Queria, antes de a Ângela falar, apresentar o trabalho dela e dizer o seguinte. 

Como todos sabem, Ângela Mendes de Almeida era companheira de Luiz 

Eduardo Merlino, e hoje, através do portal Ponte, a Tatiana Merlino, que é jornalista da 

Comissão da Verdade, postou um texto magnífico, como sempre, que é o seguinte, que 
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o Ministério Público Federal acusa os agentes da ditadura de matar o jornalista Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino. 

Eu vou pedir para a Ângela fazer a apresentação do trabalho dela, para o qual ela 

se organizou para hoje à noite, sobre a Guerra Civil Espanhola, autora que é do livro, e 

depois quero retomar essa questão que o Ministério Público Federal, pela primeira vez, 

os desaparecidos era uma rotina, mas pela primeira vez o Ministério Público faz uma 

denúncia contra uma pessoa morta e assassinada pela ditadura. 

Então, queria passar, imediatamente, a palavra à companheira Ângela Mendes de 

Almeida, autora do livro “Revolução e Guerra Civil Espanhola”. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Primeiro, queria agradecer o 

convite do Silvio Nunes, da Carolina Capistrano e do nosso querido Adriano Diogo, que 

está proporcionando esta oportunidade. 

E eu me propus a falar aqui porque, de fato, eu escrevi, logo que voltei do exílio, 

este livrinho, é um livrinho mesmo, para divulgação, sobre a Guerra Civil Espanhola, 

porque eu tinha trabalhado, antes de voltar, numa tese sobre a Terceira Internacional. 

E quero dizer que, eu voltei para o Brasil e depois passei um longo período no 

Rio, e em 1996 eu tive a oportunidade de participar de um debate sobre a Guerra Civil 

Espanhola com o próprio Apolônio, foi em 1996, um ano antes de ele publicar esse 

livro, e mais ou menos o que falei, em parte o que vou falar hoje, está contido neste 

livro meu, neste livrinho, que é bem um livrinho, de 1981. 

Mas, o motivo que me propus a falar aqui é para destacar, lembrar e homenagear 

o brasileiro Alberto Bomilcar Besouchet, que combateu na Guerra Civil, mas que foi 

morto, não pela ação das forças franquistas, e sim no episódio chamado "Jornadas de 

Maio", de 1937, em Barcelona, que foi retratado no filme do Ken Loach, “Terra e 

Liberdade”, que, por sua vez, é baseado no livro de memórias sobre esse episódio do 

George Orwell, “Homenagem à Catalunha”. 

O Alberto Besouchet, na verdade, como vou mostrar, ele não morreu pela ação 

das forças franquistas, e sim pela ação das forças comunistas e republicanas ligadas ao 

governo central, mais particularmente pela ação do serviço secreto soviético. 

Para entender como isso foi possível, porque a guerra civil, como o Silvio 

mostrou, tem episódios maravilhosos, e episódios dramáticos, e esses episódios 

dramáticos estão profundamente ligados ao contexto mundial e à história do 

comunismo. 
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Na verdade, nesse período, como vou historiar, o Stalin e seus agentes tinham 

como inimigos principais a esquerda anti-stalinista, e na Espanha a esquerda anti-

stalinista eram os anarquistas da CNT-FAI e os poumistas, os militantes do POUM, 

inventei essa palavra "poumistas", já escrevi em alguns textos meus, os militantes do 

POUM, Partido Obrero de Unificación Marxista, que eram comumente chamados de 

trotskistas. 

A Guerra da Espanha foi um laboratório, do ponto de vista militar, para os 

fascistas italianos e para os nazistas alemães, que experimentaram armas e táticas de 

guerra. Mas, o mesmo não aconteceu, exatamente assim, para a União Soviética. 

Na Espanha de 1936 a 1939, durante a Guerra, foi aplicada uma linha da 

Internacional Comunista que se denominava Frente Popular. Só pode se entender esse 

período pensando no período anterior da Internacional Comunista, de 1928 a 1934, em 

que a Internacional tinha definido como seu inimigo principal os social-democratas, os 

traidores da classe operária. 

E não deu, sobretudo na Alemanha, nenhuma importância ao ascenso do 

nazismo. Ao contrário, durante, a Alemanha, não vou me deter nisso, durante esse 

período na Alemanha, não vou me deter nisso para ficar no meu tempo, mas em 

inúmeras ocasiões, é um período muito esquecido, mas sobre o qual eu trabalhei, os 

comunistas fizeram frente com os nazistas em ascensão, e quando depois Hitler tomou o 

poder, veio aquela consciência da barbaridade dessa linha. 

E foi sob o impacto da ascensão do Hitler ao poder, em 1933, que a linha foi 

mudada exatamente ao contrário. Era a linha da Frente Popular, que foi definida no 7º 

Congresso, em 1935. Agora, era necessário fazer frente com os socialistas, com os 

sociais-democratas, os antigos traidores da classe operária e com os partidos burgueses 

radicais e republicanos. 

Mas, apareceu justamente um outro inimigo principal, que era exatamente os 

esquerdistas, ou seja, aqueles que eles chamavam de trotskistas, que eram, no caso da 

Espanha o POUM, os próprios trotskistas, os anarquistas, naturalmente, que eles 

chamavam de incontroláveis, e todos que estivessem se opondo à linha do partido, a 

ideia de que só existe uma linha do partido, pensamento único. 

Então, a Guerra Civil Espanhola foi invadida pela luta política e, aliás, não se 

pode falar luta, eu chamaria de repressão, que aconteceu na União Soviética exatamente 

nesses anos, exatamente nos anos da guerra civil. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 15

Em dezembro de 1934 foi assassinado, num crime até hoje muito pouco 

esclarecido, um grande dirigente comunista soviético, Kirov, e a partir daí desencadeou-

se uma repressão na União Soviética, sobretudo contra os próprios membros do Partido 

Comunista, que se caracterizou primeiro pelos expurgos. Pessoas eram expulsas dos 

partidos, o que não é comum num outro país. Lá perdia-se o emprego e ao perder-se o 

emprego, perdia-se não só a sobrevivência, como aqueles cartões de racionamento, etc. 

Mas, se caracterizou por esses expurgos que já existiam antes, mas também por 

prisões, torturas, fuzilamentos com ou sem processo, e condenações, seja a trabalhos 

forçados nos campos de trabalho, seja exílio em partes longínquas, na Sibéria em geral, 

do país. 

É nesse contexto trágico, trágico para a União Soviética, e trágico para os 

comunistas, que acontecem aqueles processos. Além dos grandes processos de Moscou, 

que eram verdadeiros espetáculos em que os grandes líderes da velha guarda 

bolchevique se auto-acusaram, alguns chegaram a morrer antes, se suicidaram, mas os 

que foram julgados se auto-acusaram de crimes impossíveis, inverossímeis, e que com o 

tempo ficou claro, mas também no processo contra os generais mais importantes do 

exército vermelho, oito generais, entre os quais o Tukhachevski e o Yakiv. 

Mas essa repressão trágica na União Soviética atingiu, além dos membros do 

Partido Comunista, grandes massas. Só vou dar uma estatística do historiador Nicolas 

Werth, ele diz que de agosto de 1937 a novembro de 1938, aconteceram 50 mil 

execuções por mês. Esse é o período que a própria União Soviética chama de grande 

terror. 

É nesse contexto, é esse debate, que não era só um debate, era uma perseguição 

política, e não apenas uma perseguição, mas uma liquidação, como eles diziam, ou seja, 

um extermínio, que invade, de uma certa medida, tragicamente, a Espanha. Muitas 

pessoas que foram lutar na Espanha, estrangeiros ou não, foram eliminados pelo serviço 

secreto soviético. Vou citar só alguns, o alemão Erwin Wolfe, ex-secretário do Trotski, 

dois anarquistas italianos que estavam lá, Camillo Berneri e Barbiere, Marc Rein, 

jornalista social-democrata, e o austríaco Kurt Landau, do POUM. 

Mas, o que queria destacar é que essa repressão também golpeou muitos 

stalinistas que tinham estado na Espanha e que, ao voltar da Espanha, por sua vez, 

também foram fuzilados, como o general Berzini, o general Goriev, o jornalista do 

“Pravda” chamado Koltsov, que é um personagem do livro do Hemingway, “Por Quem 

os Sinos Dobram”, e o bolchevique Antonov-Ovseenko, que teve um papel muito 
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importante na revolução, e que na Espanha tanto trabalhou pela repressão à esquerda. 

Ele também foi fuzilado. Isso, para citar um número mínimo, porque não dá tempo e 

nem é a minha especialidade. 

Nas Brigadas Internacionais os voluntários também foram vítimas de uma 

repressão. Sofreram censura, expurgos, castigos, por exemplo, de enviar para missões 

muito perigosas e que eram quase uma condenação à morte. E esses fatos aparecem em 

muitos relatos. Aliás, aparece até nos relatos, pelo menos de dois combatentes 

brasileiros que voltaram, quando eles falam da morte do Besouchet. 

Por exemplo, o José Homem Correia de Sá diz assim, explicando por que o 

Besouchet foi fuzilado: “Havia muita incompreensão e ser fuzilado não denigre a 

ninguém”. E o Gay da Cunha diz assim, diz que o Besouchet foi fuzilado pelo André 

Marty, que era um comunista francês das Brigadas Internacionais, e que no romance do 

Hemingway ele aparece, depois foi sempre taxado assim, o Carniceiro de Albacete. Há 

muitos livros que dizem que não é verdade, até de trotskistas, mas ele ficou, existem 

muitos episódios de fuzilamentos sumários, e ele ficou com a fama, e evidentemente ele 

não tem nada que ver com a morte do Alberto Besouchet. Quer dizer, evidentemente, 

enfim, além dessa menção do Gay da Cunha, não se sabe de nenhuma outra indicação 

disso. 

Então, as Jornadas de Maio, que muitos consideram uma provocação montada 

em Moscou e, por exemplo, existem indicações de que o “Pravda” já tinha noticiado em 

dezembro de 1936 que proximamente os trotskistas, que eram os do POUM, e os 

incontroláveis, que eram os anarquistas, iriam ser liquidados na Catalunha. 

E na Catalunha era o lugar em que as estruturas de caráter socialista tinham 

avançado mais, em que a população estava bastante unida e onde tinham mais força os 

anarquistas da CNT-FAI e os militantes do POUM. 

As Jornadas de Maio eram o episódio, narrado no filme do Ken Loach, o prédio 

da Telefonica, essa mesma Telefonica que nos atormenta hoje, o prédio da Telefonica 

em Barcelona estava tomado pela UGT, pelos sindicatos da UGT, que eram socialistas, 

e pelo sindicato anarquista da CNT, e tinha também uma delegação do governo da 

Catalunha, a Generalitat. 

Em 03 de maio de 1957 esse prédio foi atacado por um conjunto de guardas de 

assalto, que estavam em três caminhões, não era muito, que eram liderados pelo 

Rodríguez Sala, que era comissário da ordem pública e era comunista. Houve ali uma 

resistência, nada se resolveu, mas em poucas horas, três ou quatro horas, o prédio da 
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Telefonica foi rodeado de milicianos e de operários anarquistas e poumistas, e aquela 

situação perdurou, primeiro com pequenas escaramuças, como o filme mostra, e depois 

já com combates, onde o NKVD, o serviço secreto soviético, teve papel 

importantíssimo. 

Finalmente, para não me deter nesse episódio, ao final de três ou quatro dias, o 

governo central, depois de tentar uma reconciliação, enviou tropas, e houve uma 

repressão a essas massas que estavam lá, cerca de mil pessoas foram feridas, e 500 

mortas. E, além disso, muitos presos. 

Em seguida, começou uma perseguição diretamente aos militantes do POUM, 

que eram um grupo que praticamente era menor e mais situado na região da Catalunha, 

e principalmente ao seu dirigente, Andrés Nin. 

Vou falar do Andrés Nin porque ele tem tudo a ver com a morte do Besouchet. 

O Andrés Nin tinha sido militante comunista, há pouco tempo ele tinha voltado de 

Moscou, trabalhava numa organização da Internacional, Profintern, e tinha lentamente 

caminhado para a oposição dentro do Partido Soviético. Ele tinha sido, tinha aderido ao 

trotskismo, mas já tinha rompido, sempre respeitando a figura do Trotski. 

Um desses agentes soviéticos famoso, que estava na Espanha, Orlov, que 

posteriormente desertou e foi para os Estados Unidos, mas esse dirigente era, dizem, e 

há polêmicas sobre isso, o mais importante agente do serviço secreto, ele confeccionou 

um documento no qual aparecia como se o Andrés Nin fosse, estivesse unido às forças 

franquistas, fosse um agente franquista. 

Nos documentos russos que já foram abertos, aliás, foram abertos por uma 

reportagem da televisão espanhola, esse ato aparece com o nome de Operação Nicolai, e 

a ideia, vou acabar, sim, em seis minutos, acho que sim, a ideia era fazer um tipo de um 

processo de Moscou na Espanha, mostrando que havia um complô entre os franquistas e 

os poumistas, como já tinha acontecido nos processos de Moscou. 

O Nin foi preso, ele foi levado para Alcalá de Henares, que é perto de Madri, e 

foi sequestrado dessa prisão oficial. Segundo os relatos, depois ele foi levado para 

prisões clandestinas que o serviço secreto tinha na Espanha, que chamavam-se chekas, 

que eram casas onde eles punham esses presos, foi torturado para confessa aquilo que 

estava no documento. Não confessou, morreu e desapareceu. 

Os comunistas que estavam no governo foram cobrados, aliás, foi cobrado 

internacionalmente, o que aconteceu com o Andrés Nin, e os comunistas declararam que 

ele tinha sido sequestrado em Alcalá de Henares por forças franquistas. 
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Essa operação desse Orlov está narrada em vários lugares, mas recentemente, ou 

seja, há coisa de 10 anos, num livro de um agente soviético chamado Sudoplatov, ele 

menciona isso como a coisa mais natural. Já é um fato, enfim... 

E esse documentário, que está no “Youtube”, da televisão espanhola, narra essa 

história do começo ao fim. 

A morte de Alberto Besouchet se encaixa, então, nesse cenário. Eu vou me 

basear aqui no Paulo Roberto de Almeida, que você já citou, e no Daines Karepovs, um 

outro historiador, que tem um artigo exatamente sobre o Alberto Besouchet. Ele era 

filho de militar, tinha entrado no exército e era militante comunista, os irmãos também, 

ele tinha três irmãos, Augusto, Lídia e Marino, todos comunistas, e foi enquanto tenente 

que ele participou da revolução, do levante de 1935, em Recife. Ele foi ferido, mas não 

foi preso. 

Voltou ao Rio de Janeiro e contatou com os irmãos. Nessa altura, não sei se 

foram todos os irmãos, mas acho que pelo menos dois deles, tinham já rompido com o 

Partido Comunista e tinham contatado o grupo trotskista que se chamava Liga 

Comunista Internacionalista, e tentaram convencê-lo, mas ele não saiu do partido, ele 

ficou, e decidiu ir para a Espanha. E antes de sair para a Espanha ele escreveu uma carta 

aberta para a direção do partido pedindo à direção que divulgasse. Mas, nessa carta 

aberta, ele usou algumas expressões que foram consideradas esquerdistas. Parece que a 

carta não foi divulgada. As expressões eram "Espanha soviética", entre outras, e 

"revolução proletária mundial". 

Ele foi o primeiro brasileiro a chegar à Espanha. Isso, todos os relatos 

coincidem. Ele entrou na Espanha em fevereiro de 1937. A maioria das fontes dizem 

que ele levava uma carta do Mário Pedrosa para o Andrés Nin. Daí, as fontes que 

relatam a vida dele, os relatos dessa história, umas dizem que ele chegou, ele fez contato 

com os comunistas da França, que era o caminho para entrar na Espanha, e algumas 

fontes dizem que ele entrou, se integrou às Brigadas e outras, como, por exemplo, 

Apolônio, de que ele se integrou nas milícias do POUM. 

Ele foi ferido em Guadalajara, e já tinha, já era coronel. Aí, as informações sobre 

a morte dele, há duas informações, um pouco diferentes. Segundo uma notícia que é 

dada pelo major Costa Leite, comunista, o mais alto graduado militar que tinha ido para 

a Espanha, essa informação consta no informe que está nos arquivos russos, ele teria 

sido morto nas Jornadas de Maio, de 1937, nessa batalha que houve. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 19

Mas existe outra informação, está no texto do Daines, de que a família recebeu 

uma informação de que ele foi fuzilado mais tarde, no momento em que as Brigadas 

Internacionais são convidadas a se retirar da Espanha e de Barcelona, e foi nesse 

momento, outubro de 1938, que ele foi fuzilado. Ele estava preso. 

Essa notícia da família coincide com o que o Apolônio de Carvalho diz sobre o 

Alberto Besouchet. Ele diz o seguinte, que o Alberto Besouchet foi preso como 

militante do partido de Andrés Nin e em fins de 1938, com os franquistas às portas de 

Barcelona, foi fuzilado covardemente, ou seja, foi preso e fuzilado, de onde se conclui 

que ele foi fuzilado por aqueles que tinham prendido os militantes do POUM. 

Então, eu acho que... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete essa passagem. O 

que o Apolônio fala? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Que ele é preso como militante 

do partido de Andrés Nin. Então, ele foi preso nas Jornadas de Maio, porque foi nas 

Jornadas de Maio que depois aconteceu essa perseguição ao POUM. 

Fins de 1938, ou seja, nessa data, que é a data em que as Brigadas se retiram de 

Barcelona, ele diz: “Fins de 1938, com os franquistas às portas de Barcelona, foi 

fuzilado covardemente”. Está na página 125. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Essas notas, você podia 

entregar para a gente depois? Obrigado. (Palmas.) 

O senhor cônsul vai pedir licença. Muito obrigado. (Palmas.) 

Como está ficando muito longo, depois nós vamos apresentar os vídeos, e o 

pessoal vai apresentar alguns números musicais, vamos fazer a apresentação do Idibal. 

O Idibal acabou, o Idibal Pivetta, o César Vieira, acabou de concluir esse 

trabalho artístico, que é a base da peça “A Cobra vai Fumar”, que é a participação das 

tropas brasileiras na Segunda Guerra Mundial, na Itália. 

Quando terminar, todas as pessoas que se dispuserem, tem livro para todo 

mundo à disposição, e o Idibal vai autografar. É a primeira fala pública depois, o livro 

ficou pronto esta semana, e o Idibal vai fazer um pré-lançamento, e vai dar um livro 

para cada um. 

Tem a palavra Idibal Pivetta, nosso companheiro e amigo. 
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O SR. IDIBAL PIVETTA – É uma surpresa do Adriano para mim, porque não 

sabia que o livro ia ser lançado, mas está muito bem lançado aqui, na mão de vocês 

todos. A gente espera que vocês opinem. 

Nós estamos fazendo esse espetáculo, o Grupo de Teatro Popular União e Olho 

Vivo, que já realizou mais de 70 espetáculos, como sempre, nos bairros operários da 

grande São Paulo, e gratuitamente. 

Esse grupo conta a história, ou pretende contar a história, em profundidade, do 

que foi a participação da Força Expedicionária Brasileira na Segunda Grande Guerra 

Mundial. 

Eu começaria dizendo que os dados oficiais falam que morreram na Itália 305 

pracinhas, 305 soldados do exército brasileiro, quando, na realidade, foram 3.205 que 

morreram na Itália, não 305, como até hoje o exército passa como informe para aqueles 

interessados agora em estudar o que aconteceu. 

Nessa peça, que é um musical, nós contamos a história, principalmente, de um 

pracinha, nascido em Porto Alegre, cujo nome é Otto Tiaraju Müller. Tiaraju era o 

nome de um grande cacique tupi-guarani que lutou contra os espanhóis e portugueses 

em 1750. E o Otto Tiaraju, que tem o nome em homenagem a esse índio, Otto Tiaraju 

Müller é o principal personagem desse espetáculo. 

Eu tomei a liberdade de trazer algumas anotações, porque acho este ato aqui 

muito importante. Talvez seja a primeira vez que no Brasil se fala diretamente, 

especificamente, sobre a Guerra Civil Espanhola e a participação do exército brasileiro, 

quando aqui era uma ditadura, vai uma parcela de 25 mil homens lutar na Itália para 

derrubar outra ditadura. 

A gente vai ler alguns trechos poéticos. O primeiro é: “Quando se sente bater no 

peito heroica pancada, deixa-se a folha dobrada enquanto se vai morrer”. Essa é uma 

primeira poesia. Uma segunda, que vocês devem conhecer a letra: “Houve um comício 

em Mangueira, e o cabo Laurindo falou, toda escola de samba aplaudiu, e toda escola de 

samba chorou. Eu não sou herói, herói são aqueles que tombaram por nós. Eu não sou 

herói. Heróis são aqueles que tombaram por nós”. Essa é a letra, um enredo de escola de 

samba. 

Vou ler um trecho desse espetáculo, “A Cobra vai Fumar”, que é musicado, não 

vou cantar, apenas ler:  
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“Era uma vez, era uma vez, era uma vez um fato que merece ser contado todo 

dia, todo ano, todo mês, fato importante, ocorrido na terra do gigante adormecido, terra 

de muito sol, muita alegria, terra de carnaval e futebol. Era uma vez, era uma vez, era 

uma vez, um país de gente boa, tirando uns carinhas muito à toa. Terra de gente 

bronzeada, batuta, e também de uns bons filhos da puta. Terra de muito sol, muita 

alegria, terra de carnaval e futebol. Era uma vez um governo sacana, posando de bacana, 

mandando a nossa gente morrer lá fora, quando a luta dolorosa e dura contra a ditadura 

tem de ser aqui mesmo, já e agora. Mandando a nossa gente morrer lá fora, quando a 

luta dolorosa e dura contra a ditadura tem que ser aqui mesmo, já e agora. Terra de 

muito sol, muita alegria, terra de carnaval e futebol”. 

Essa homenagem se refere aos mortos na Europa, na Segunda Grande Guerra. 

Vou pedir a vocês homenagem a todos que tombaram na Segunda Grande Guerra, 

personificados num grande homem, um grande poeta, Federico Garcia Lorca. Todos de 

pé, um minuto de silêncio. 

 

*       *        * 

 

- É feito um minuto de silêncio. 

 

*       *        * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Obrigado, 

Idibal. No fim vai ter o livro do Idibal. 

Agora, como está organizado, Vivian? Vamos passar os vídeos, toca uma música 

e a família do David e a Dulce, pelo Apolônio. 

Vamos assistir a esses vídeos que o pessoal preparou. Podemos sair da Mesa. 

 

*       *        * 

 

- São apresentados os vídeos e números musicais. 

 

*       *        * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, Cícero e 

pessoal. 

Cristina Capistrano e Dulce Muniz agora. Não percam o lançamento precoce do 

livro do Idibal. 

Vão falar primeiro os familiares, Cristina Capistrano e Dulce Muniz, adotada 

pela família Carvalho. Primeiro os familiares falam. 

 

A SRA. CRISTINA CAPISTRANO – Eu queria agradecer a homenagem, e 

contar um pouquinho, rapidamente, um pouco do que a participação do meu pai na 

Guerra Civil Espanhola trouxe para a gente. 

É claro que, em primeiro lugar, um interesse, o interesse pela Guerra Civil 

Espanhola foi uma coisa importante na nossa vida porque a gente tinha esse testemunho 

vivo, dentro de casa, e a partir dos relatos que meu pai fazia dessa luta dá para 

compreender um pouquinho como ele pensava o mundo. 

A gente sabe que uma pessoa que, na época tinha 24 anos, tinha participado do 

Levante Comunista de 1935, saiu daqui para, numa missão de participação na Guerra 

Civil Espanhola por conta daquilo que era a política do Partido Comunista naquele 

momento no Brasil. 

E o que, basicamente, meu pai contava, era um pouco daquilo que já foi relatado 

aqui e dessas lutas que também a Ângela retomou aqui no relato. Ou seja, aquilo era um 

caldeirão de discussões de todas as questões da revolução socialista, de todas as 

questões dos partidos comunistas no mundo inteiro. Se discutia tudo, ao mesmo tempo, 

a toda hora. E isso tudo em meio a uma guerra, ou seja, em meio a uma participação 

armada em vários episódios etc. 

Agora, do meu pai, o que posso dizer, é que ele, por estar totalmente alinhado 

com a posição do Partido Comunista Brasileiro e, portanto, com a posição de Moscou, 

para ele, que tinha saído daqui numa outra situação, completamente diferente da 

situação da Europa e da situação dos partidos comunistas na Europa nesse momento, 

para ele se tratava de um, como eu acho, no meu entender, para a maioria dos 

estrangeiros que participaram da Guerra Civil Espanhola, se tratava de uma esperança 

de construção de outra situação no mundo, de outra visão. Existia esse sonho. Acho que 

esse sonho existia de todos aqueles que participaram, como voluntários, na Guerra Civil 

Espanhola. 
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E, claro, lá chegando, você tinha as questões todas, internas do lugar, da 

Espanha, as lutas dentro da Espanha, as lutas dos diversos segmentos políticos que 

participavam naquele momento da Guerra Civil Espanhola. 

Evidentemente que a guerra custou muito ao povo espanhol, mas para pessoas 

como meu pai, que participaram desse movimento, a Guerra Civil Espanhola também 

foi uma grande escola. 

E talvez até um pouco diferentemente do relato que a Ângela fez, na visão do 

meu pai a Guerra Civil Espanhola não foi perdida por falta de apoio na Espanha, do 

povo espanhol, mas sim em função de todas essas lutas internas que aconteciam lá. 

A gente até brincava lá em casa, porque meu pai dizia assim: “Eu era muito 

próximo dos anarquistas” – como, aliás, toda juventude, no mundo inteiro, 

principalmente jovens como meu pai, que tinham saído do alto sertão do Ceará para 

virar comunista internacionalista. Então, a visão dele era de, quando ele chegou lá, era 

uma visão que era muito próxima dos anarquistas, porque se tratava ali, basicamente, de 

uma emancipação daquilo que era considerado, aqui no Brasil e em toda América 

Latina, a opressão da miséria, a opressão do latifúndio etc. 

Mas, ao chegar lá, a visão dele mudou na medida em que ele considerava que as 

ações eram tão desorganizadas, dos anarquistas, que ele diz que virou stalinista no dia 

que ele viu um grupo de pessoas, de um local onde eles tinham batalhado a tomada de 

poder, e esse poder tinha sido entregue aos anarquistas, aos incontroláveis, como a 

Ângela falou, e de repente não havia distribuição de comida, havia uma desorganização 

geral da situação da localidade, e com isso o povo foi para a rua gritar: “Que volte o 

rei”. 

Então, eu estou contando isso porque isso marcou profundamente a posição dele. 

Quer dizer, que volte o rei, depois de toda essa luta? E se a gente pensar um pouco 

quanto tudo isso é complexo, eu gostaria até que o cônsul estivesse aqui, porque queria 

fazer esse relato na frente dele, que hoje você tem, depois de todo esse empenho, você 

tem uma Espanha monarquista, uma restauração da monarquia na Espanha. 

E isso, evidentemente, não se deve às diferentes correntes do socialismo, e muito 

menos do republicanismo. Isso se deve mais ao momento em que a Espanha sofreu com 

o ascenso do nazifascismo na Europa. Estava mais relacionado a isso do que 

propriamente às questões dos socialistas, para falar de uma forma bem genérica, na 

Guerra Civil Espanhola. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 24

Por outro lado, quando meu pai saiu da Espanha, já derrotada a Guerra Civil 

Espanhola, e foi para a França, e continuou nessa participação da luta contra o 

nazifascismo, também aí eu gostaria de deixar bem claro que meu pai era uma pessoa 

que, apesar de ter toda uma instrução militar e ter tido uma condição de 

desenvolvimento dessa experiência militar, tanto no Brasil como fora, ele era uma 

pessoa absolutamente antiguerras. 

Aliás, quero dar isso como testemunho, porque uma das coisas que fazia com 

que meu pai mais tivesse se aliado à União Soviética no momento em que ele saiu 

daqui, em 1964, e no momento em que a União Soviética partiu para a política da 

chamada coexistência pacífica, ela tinha, no meu pai, um grande admirador. Por quê? 

Porque meu pai dizia, brincando, que guerra é uma coisa muito ruim. Você mata um 

monte de gente que você não teria nenhuma razão para matar, e não consegue atingir 

nenhum daqueles que você realmente gostaria de eliminar. 

Então, daí que ele passou a assumir uma posição contra, antiguerra, quer dizer, a 

favor de que as lutas políticas se dessem de uma forma um pouco mais civilizada. 

Estou fazendo este depoimento agora porque nós sabemos o que está 

acontecendo no mundo neste momento. Quer dizer, há uma campanha pela guerra. A 

verdade é que há uma campanha pela guerra e que o capitalismo hoje precisa de uma 

guerra. Não está conseguindo tanto, mas não deixa de localizar as guerras como forma 

de manter grande parte da humanidade na retranca de um desenvolvimento, de uma 

nova condição para a maioria da população do mundo. 

Então, só queria fazer este depoimento assim bem pessoal, porque o que nós 

conhecíamos antes de 1964 sobre a Guerra Civil Espanhola estava num diário que meu 

pai manteve durante muito tempo, enquanto estava na guerra, e depois, talvez ele até 

pretendesse publicar isso e tal. Mas, tudo isso se perdeu em 1964, quando a polícia 

invadiu nossa casa. E nós sabemos que existem muito mais documentos da história do 

Brasil nos arquivos policiais do que com qualquer historiador. 

Então, o meu depoimento aqui é bem pessoal porque acho que todas essas 

questões já estão sendo discutidas de forma mais isenta, acadêmica, com diversas 

posições, mas para uma coisa que para a nossa memória é importante é que os 

brasileiros que saíram daqui para lutar na Guerra Civil Espanhola eram pessoas que 

buscavam uma outra posição no mundo, ou seja, que buscavam a construção de uma 

sociedade socialista, e que viam na revolução, na Guerra Civil Espanhola, um momento 

dessa construção. 
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É isso. Agradeço a atenção de vocês em meu nome, em nome da minha família, 

da minha irmã, Maria Carolina, da minha mãe, que tem 96 anos, está sabendo de toda 

essa homenagem, mas não pôde, evidentemente, comparecer. Boa noite a todos. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dulce Muniz. 

 

A SRA. DULCE MUNIZ – Primeiramente, quero agradecer esta, que considero 

uma honra, porque eu não vim aqui para falar do Apolônio, eu vim aqui para falar uma 

poesia, para falar alguma coisa, e como por, absoluta impossibilidade de ter aqui algum 

parente do Apolônio, também René, bem velhinha, e Raul parece que está viajando, está 

na Europa e como eu chamo, primeiramente, Dulce Querino de Carvalho, eu acho que 

sempre fiquei nessa ilusão de que eu era meio parente do Apolônio, então eu aceitei, 

porque eu me chamo Dulce Muniz, mas o meu nome antes, do meu pai, tem o Carvalho. 

E eu sempre abriguei aqui no meu coração, a ideia de que eu pudesse ser uma 

longínqua tataraneta, sei lá o quê, do Apolônio. 

E tenho muita honra de falar aqui um pouquinho, porque eu o vi contando as 

histórias, cresci ouvindo as histórias sobre Apolônio, sobre David, sobre os brigadistas, 

sobre as heroicas jornadas dos combatentes brasileiros, não só na Guerra Civil 

Espanhola, mas também na resistência francesa. 

Então, eu cresci ouvindo isso, e quando fiquei grande, eu conheci o Apolônio, 

quando ele fundou o Partido dos Trabalhadores, e ele, no Colégio Sion, subiu, com mais 

cinco grandes, que a gente brincou, Antonio Cândido, Mário Pedrosa, Sérgio Buarque, 

Apolônio, Lélia Abramo, a única mulher, e Manuel da Conceição. Foram os seis 

primeiros grandes. 

E daí eu fiquei um pouquinho mais próxima dele, algumas vezes conversei 

bastante com ele. Eu fui ao lançamento de uma publicação que tinha ele, tinha Lélia, 

tinha Vladimir, e tirei muitas fotografias, tinha a sua mãe, Maria Augusta, e tirei muitas 

fotografias. Mas naquela época as fotografias não eram tão fáceis como hoje, então eu 

tentei pegar o que podia hoje para trazer inclusive para entregar também para a Cristina, 

mas não pude, mas já me comprometi a dar para ela. 

E depois, quando ele lançou o livro dele, “Vale a Pena Sonhar”, eu também tirei 

muitas fotografias, fiquei muito perto dele, conversando. 
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Então, o meu depoimento, perto dele, de uma jovem militante, que aprendi 

muito e tenho certeza de que o exemplo, a despeito de todos os problemas que nós 

sabemos que estavam envolvidos nessas lutas todas, e que até hoje estão, tenho certeza 

que Apolônio e David, e todos aqueles que engrossam as fileiras do socialismo, quando 

nós pensamos e quando eles pensaram em construir uma sociedade socialista, era para 

que nós, os seres humanos, pudéssemos alcançar uma sociedade bem diferente desta, 

com altos valores humanos, e que nós pudéssemos, de fato, nos olharmos uns aos outros 

bem nos olhos e nos considerarmos camaradas e companheiros. 

Então, é a minha terna gratidão a Apolônio de Carvalho, também a David, e a 

todos os brigadistas e a todos aqueles que, através dos tempos, ainda hoje continuam 

acreditando que é possível, que vale a pena sonhar e que um mundo diferente, bem 

melhor do que este, é possível. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ininteligível, é possível? 

 

O SR. ININTELIGÍVEL – Então, é a nossa homenagem aqui, poética e teatral, 

ao Apolônio de Carvalho, David Capistrano e todos os combatentes, e também à minha 

avó, que era espanhola, dona Angelina Carvo Macia. 

 

De Manuel Bandeira, “No Meu e no Nosso Coração”.  

 

"Espanha no coração 

No coração de Neruda, 

No vosso e em meu coração. 

Espanha da liberdade, 

Não a Espanha da opressão. 

 

Espanha republicana: 

A Espanha de Franco, não! 

Velha Espanha de Pelaio, 

Do Cid, do Grã-Capitão! 

Espanha de honra e verdade, 

Não a Espanha da traição! 

Espanha de Dom Rodrigo, 
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Não a do Conde Julião! 

 

Espanha republicana: 

A Espanha de Franco, não! 

 

Espanha dos grandes místicos, 

Dos santos poetas, de João 

Da Cruz, de Teresa de Ávila 

E de Frei Luís de Leão! 

Espanha da livre crença, 

Jamais a da Inquisição! 

Espanha de Lope e Góngora, 

De Góia e Cervantes, não 

A de Felipe II 

Nem Fernando, o balandrão! 

Espanha que se batia 

Contra o corso Napoleão! 

 

Espanha da liberdade: 

 

A Espanha de Franco, não! 

Espanha republicana, 

Noiva da Revolução! 

Espanha atual de Picasso, 

De Casals, de Lorca, irmão 

assassinado em Granada! 

Espanha no coração 

De Pablo Neruda, Espanha 

No vosso e em meu coração!" 

 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cristina. 
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A SRA. CRISTINA CAPISTRANO – Queria retomar, só para falar o seguinte. 

Quando meu pai desapareceu, em 1974, ele entrou pela fronteira, em Uruguaiana, e 

quem foi buscá-lo em Uruguaiana era um companheiro chamado José Roman, que era 

filho de um combatente da Guerra Civil Espanhola que veio para o Brasil, com toda a 

família, e depois que os filhos estavam um pouquinho mais crescidos, ele voltou para a 

Espanha para lutar durante toda a época da ditadura franquista. 

Essa pessoa, que era o pai do José Roman, foi uma das últimas pessoas a serem 

fuziladas pela ditadura franquista. 

Estou fazendo esse testemunho porque algumas pessoas falaram, inclusive na 

própria comissão, que o José Roman era um motorista do meu pai, e queria retomar 

isso, porque não existe investigação possível na Comissão da Verdade sem, sobre a 

morte do meu pai, sem que se investigue, junto, a morte do José Roman. Porque ele 

também é considerado desaparecido político, e ele foi, certamente, preso junto com meu 

pai, deve ter sido preso em Uruguaiana, junto com ele, porque o José Roman saiu de 

São Paulo para buscá-lo num carro, e desapareceu o meu pai, o José Roman e o carro. 

Então, nunca se soube. Eu queria lembrar, faço questão de lembrar sempre isso, 

porque essa questão também está relacionada com a questão da Guerra Civil Espanhola, 

porque aqui em São Paulo existiam muitos espanhóis que lutaram na Guerra Civil 

Espanhola, que vieram para São Paulo para sobreviver à Espanha franquista. E o José 

Roman era um deles. Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom. 

Vai ter agora a leitura do discurso. O Silvio vai fazer com a Cristina. Então, a 

leitura dos discursos de despedida das Brigadas Internacionais de Juan Negrín e Dolores 

Ibárruri, “La Pasionaria”, com o Silvio e com a Cecília. Queria que a Mesa não de 

desfizesse. 

 

O SR. SILVIO GABRIEL SERRANO NUNES – É praticamente um 

protocolo, em todos os lugares do mundo onde são realizadas homenagens aos 

brigadistas, se faz a tradução desses dois discursos. 

O primeiro discurso é do presidente do conselho de ministros, o Primeiro 

Ministro da Espanha na época, Juan Negrín, em 25 de outubro de 1938, em Les Masies, 

Tarragona, Catalunha. 
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E o outro discurso, datei de 1º de novembro porque a maioria das fontes datam 

ele de 1º de novembro, mas muito provavelmente ele foi proferido em 28 de outubro, na 

festa de despedida das Brigadas Internacionais, em Barcelona, por Dolores Ibárruri, “La 

Pasionaria”, e com uma coisa muito simbólica, David Capistrano ouviu esse discurso, 

David Capistrano estava em Barcelona nesse momento de despedida. 

Apolônio de Carvalho, quase certeza, me parece, estava na frente de Madri, mas 

agora a neta dele vai ler, em português, uma tradução que fiz a esse mesmo discurso. 

São muito importantes esses dois discursos porque eles trazem elementos 

históricos, está aí no caderno da audiência, e elementos conceituais também da guerra. 

“Queridos amigos internacionais, queridos irmãos, irmãos sempre. Por uma 

fraternidade que vosso sacrifício de sangue selou nos campos de batalha. Pelos restos 

mortais dos que jazem para sempre em Espanha. 

Que magnífico espetáculo, queridos irmãos, presencio neste instante. O que é 

isso que vejo, senão um plebiscito em miniatura de todos os povos do mundo, 

testemunhado por todos os que sentem como sua a causa da Espanha, que é a causa da 

liberdade e do direito. 

Viestes à Espanha espontaneamente, a defender nosso país, sem nenhuma 

obediência hierárquica superior, por vossa própria vontade de sacrificar aquilo que mais 

dificilmente alguém poderia dispor, sacrificar a vida. 

Vínheis defender a justiça, o direito escarnecido, porque sabíeis também que 

aqui em Espanha se encontrava em jogo a liberdade do mundo inteiro. 

Encontram-se aqui congregados os representantes autênticos de 53 países, que 

para lutar com os irmãos da Espanha tiveram de vencer grandes dificuldades até 

conseguir pisar em terra espanhola. 

Servíeis como heróis na luta pela liberdade do mundo durante esses dois anos 

que tendes vivido vinculados a nós, em horas inesquecíveis para a história de nosso 

povo. 

Muitas foram as vezes que os voluntários internacionais, que nunca foram 

tantos, como pretendem demonstrar nossos inimigos, irmanados na luta, escreveram 

páginas gloriosas de nossa epopeia. 

Eu recordo aqui os tristes momentos do mês de novembro, quando pensávamos 

que, de uma hora para outra, Madri cairia, cidade praticamente indefesa, e digo 

praticamente porque tão somente a defendiam os próprios corpos de seus filhos, que 

careciam de armas, para tornar mais contundente sua gloriosa e imortal defesa. 
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Não esquecerei nunca a impressão extraordinária que me causou, daqueles 

momentos angustiosos, o desfile silencioso, sereno, sem um canto, mas com ar de 

resolução imponderável, de dois mil voluntários internacionais, que pelas ruas de 

Valência se dirigiam com firmeza para Madri, atacada pelo inimigo sem nenhuma 

piedade, mesmo sabendo que ali, indiscutivelmente, iriam apostar, e quase sempre, mais 

que apostar, perder a vida. 

O que tem ocorrido na Espanha já sabeis, porque também tem sucedido em 

outros países. Embora não tenham reagido como nós, elementos conhecidos por todos 

conseguiram criar uma situação na qual um estado, um governo legalmente constituído 

encontra-se, por traição e vileza, sem as defesas necessárias a qualquer governo, 

assistido tão somente por uma grande massa popular, não preparada para uma guerra. 

Junto a essa grande massa popular, desarticulada e desordenada para a defesa, 

contribuístes grandiosamente para que não se sentisse desassistido o povo espanhol. 

Porque vos via autênticos representantes de vossa colaboração, as grandes tarefas de 

organização, que cristalizaram em um magnífico e potente exército, hoje já 

autenticamente espanhol, que marcha com passo firme e seguro para a vitória. 

Hoje me agrada, caros amigos, queridos irmãos, recordar neste instante solene 

de despedida aqueles dias inesquecíveis de Madri, na cidade universitária, em Brihuega, 

Guadalajara, Toledo, Belchite, Teruel, Lérida, e na frente do Leste, enfim, em tantos 

outros lugares que já não posso seguir nomeando, porque em quase todos teatros de 

nossa tragédia colaborastes com heroísmo sem precedentes, sentindo com toda a 

intensidade a justiça de nossa causa. 

Eu quero render uma homenagem póstuma a todos os vossos mortos, que são 

também nossos. Quero lembrar-vos em nome de todos e também, como vossos chefes e 

comissários, de Hans, ininteligível, Wolf, general Luckas, grande homem, morto na 

frente do Leste, Walter, e tantos outros chefes e comissários, que com seu comando e 

entusiasmo souberam vos conduzir nos momentos mais duros para vitórias e 

resistências insuperáveis. 

Comissários de grande capacidade, que como Gallo e Marty, foram as 

verdadeiras escoras de vossas Brigadas Internacionais. 

Vossa retirada é uma necessidade, que nos impomos para demonstrar a essa 

farsa da não intervenção que a retirada dos voluntários não é um problema para a 

república, e sim para os sublevados, coligados com as forças estrangeiras que pretendem 

conquistar novas posições na Espanha. E que a Espanha adotou essa resolução 
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considerando que podia contribuir para a pacificação do mundo, fazendo tudo que 

estivesse ao seu alcance para delimitar o conflito, para alcançar essa paz baseada na 

justiça da qual a Espanha não se separa jamais. 

O governo espanhol gostaria de vos testemunhar, de uma maneira direta, seu 

agradecimento. Vosso espírito e de vossos mortos nos acompanham e ficam unidos para 

sempre na nossa história. O governo da república reconhecerá e reconhece aos 

internacionais, que tão bravamente lutaram conosco, e que já podem dizer que são 

conaturais a nós, o direito a reivindicar, uma vez terminada a guerra, a cidadania 

espanhola. Com isso, seremos todos honrados. 

Bom retorno, irmãos internacionais, como acaba de vos desejar o chefe do 

exército do Leste. Bom retorno, e continuai a luta junto de vossos povos para dar a 

conhecer a verdade do que ocorre em Espanha enquanto nosso povo continua com vossa 

ação nas frentes de combate. 

Quando existe um dever a cumprir, ou se sucumbe ou se cumpre. Nós temos um 

dever a cumprir, de assegurar para a Espanha um futuro novo, mais humano e 

progressista, e o cumpriremos. Podem cair dez, cem, mil, mas quando o povo quer 

vencer, não sucumbe jamais e vence, ainda que ao custo dos maiores sacrifícios. 

Camaradas combatentes, amigos, irmãos, viva a república”. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cecília Capistrano. 

 

A SRA. CECÍLIA CAPISTRANO – Queria agradecer ao Adriano Diogo, à 

Comissão da Verdade que tão carinhosamente recebeu este projeto, e o Gabinete do Rui 

Falcão, que ajudou no livreto, na produção do livreto e no apoio geral, principalmente 

ao nosso chefe de gabinete, Ivo Carvalho, que também é um apoiador das bagunças que 

a gente apronta. 

Eu vou fazer aqui o discurso da “Pasionaria”. 

“É muito difícil pronunciar palavras de despedida dirigidas aos heróis das 

Brigadas Internacionais pelo que são e pelo que representam. 

Um sentimento de angústia, de dor infinita sobre as nossas gargantas, 

amarrando-as. Angústia pelos que se vão, soldados do mais alto ideal de redenção 

humana, desterrados de sua pátria, perseguidos pela tirania de todos os povos. 

Dor pelos que ficam aqui para sempre, fundindo-se com a nossa terra e vivendo 

no mais fundo de nossos corações, aureolados pelo sentimento da nossa eterna gratidão. 
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Pela primeira vez na história das lutas dos povos presenciou-se o espetáculo 

assombroso, por sua grandeza, da formação das Brigadas Internacionais para ajudar a 

salvar a liberdade e a independência de um país ameaçado, nossa Espanha. 

Comunistas, socialistas, anarquistas, republicanos, homens de cores distintas, de 

ideologias diferentes e de religiões antagônicas, mas todos amando profundamente a 

liberdade e a justiça, vieram oferecer-se a nós incondicionalmente. 

Davam-nos tudo, sua juventude e sua maturidade, sua ciência e sua experiência, 

seu sangue e sua vida, suas esperanças e seus anseios, e nada nos pediam. Quero dizer, 

sim, queriam um posto na luta, ansiavam a honra de morrer por nós. 

Bandeiras da Espanha, saudai a tantos heróis, inclinai-vos perante tantos 

mártires. Mães, mulheres, quando os anos passarem e as feridas da guerra cicatrizarem, 

quando a lembrança dos dias dolorosos e sangrentos desvanecer em um presente de 

liberdade, de paz e de bem estar, quando os rancores se atenuarem e o orgulho da pátria 

livre possa ser igualmente sentido por todos os espanhóis, falai aos vossos filhos, falai-

lhes desses homens das Brigadas Internacionais. 

Contai-lhes como, atravessando mares e montanhas, transpondo fronteiras 

eriçadas com baionetas, vigiadas por cães raivosos e ansiosos por cravar-lhes os dentes, 

chegaram à nossa pátria como cruzados da liberdade, a lutar e a morrer pela liberdade e 

a independência da Espanha, ameaçada pelo fascismo alemão e italiano. 

Abandonaram tudo, afeto, pátria, lar, fortuna, mãe, mulher, irmãos, filhos, e 

vieram a nós a dizer: 'Aqui estamos, vossa causa, a causa da Espanha, é a nossa mesma 

causa, é a causa de toda a humanidade avançada e progressista'. 

Hoje, muitos se vão, milhares permanecem, tendo como sudário a terra da 

Espanha e a lembrança saturada de profunda emoção de todos os espanhóis. 

Camaradas das Brigadas Internacionais, razões políticas, razões de estado, a 

saúde dessa mesma causa pela qual ofereceste vosso sangue com generosidade, sem 

limites, levam às vossas pátrias uns, e à imigração forçada outros. Podeis marchar 

orgulhosos, sois a história, sois a lenda, sois o exemplo heroico da solidariedade e da 

universalidade da democracia frente ao espírito vil e o acomodatício dos que 

interpretam os princípios democráticos visando os cofres cheios de dinheiro e as ações 

industriais que almejam salvar de todo risco. 

Não vos esqueceremos, e quando o ramo de oliva da paz florescer, entrelaçado 

com os louros da vitória da república espanhola, voltai. Voltai para o nosso lado. Aqui 

encontrarão pátria os que não têm pátria, amigos, os que vivem privados de amizade, e 
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todo o afeto e o agradecimento de todo o povo espanhol, que hoje e amanhã gritará com 

entusiasmo: 'Viva os heróis das Brigadas Internacionais'". (Palmas.) 

Obrigada pela presença resistente de todos os amigos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. Fale no 

microfone. 

 

A SRA. NÁDIA – Meu nome é Nádia, sou casada com o Vicente, que é 

espanhol, cujo pai lutou três anos na Guerra Civil, esteve em campo de concentração, 

não saiu de lá nesse período. Saiu da Espanha pelo franquismo, que continuou até a 

morte de Franco, pelas condições insuportáveis de viver ali para quem era comunista. E 

esse é um exemplar vivo, espanhol, filho dele, que faleceu com 98 anos vivendo aqui no 

Brasil, Vicente Gomes ininteligível, de Valência. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai falar, Vicente? 

(Pausa.) Não? Sempre econômico. Estou meio perdido. Não paro de chorar. 

Agora tem mais uma apresentação musical antes do lançamento do livro do 

Idibal ou podemos ir direto, Cícero? Não, vamos direto. Muita emoção para uma noite 

só. 

Queria só fazer uma formalidade. Queria pedir para a Capistrano voltar para a 

Mesa, a Ângela, o Idibal, por favor, o Silvio fica aqui, Cecília, que você e o Silvio 

montaram tudo isso, antes de a gente ter acesso ao livro do Idibal, e só quero fazer uma 

fala bem pequena, como é do meu hábito. 

Hoje, nós estamos fazendo a 143ª Audiência da Comissão da Verdade, e, não 

vou poder ler o artigo, que é muito grande, mas o Ministério Público, vejam a 

importância desta notícia aqui, o David Capistrano é desaparecido, então, de acordo 

com o entendimento de vários juristas, enquanto os corpos insepultos não aparecerem, o 

crime é continuado. 

Pois bem, o Ministério Público Federal denunciou, nesta segunda-feira, à 

Justiça, quatro agentes da ditadura pelo assassinato do jornalista Luiz Eduardo da Rocha 

Merlino, ocorrido em 19 de julho de 1971, no DOI-CODI de São Paulo, localizado à 

Rua Tutoia, bairro do Paraíso, capital paulista. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



 34

Então, qual é a diferença desta denúncia nova em relação às anteriores? Merlino 

não é desaparecido, é morto. Então, se esta denúncia prosseguir e vingar, não só a 

questão dos desaparecidos como a questão dos mortos passa a ser crime continuado. 

Por que estou fazendo esta introdução, da impossibilidade? A Comissão da 

Verdade, esse enorme processo, que me lembro sempre de dona Maria Augusta, se 

assemelha muito ao processo da chamada Comissão da Anistia, dos Comitês da Anistia. 

Por quê? 

Porque nós nos unificamos na luta do povo brasileiro contra os crimes da 

ditadura, do passado e do presente, os crimes continuados, como as execuções 

extrajudiciais, as chacinas, os fuzilamento, e todas as heranças da ditadura que 

advinham da impunidade dos torturadores, dos ocultadores e de todos os assassinos e de 

todo o sistema repressivo que a ditadura criou e que permanece vivo e intacto até hoje. 

Então, evidente que esta sessão vai beber numa fonte anterior à ditadura, que é o 

fascismo, que é o ventre onde foram geradas todas as ditaduras, e falamos de várias 

histórias. 

E por que nós tínhamos planejado fazer com determinado enfoque David 

Capistrano e Apolônio de Carvalho, e aí, quando a Ângela surge, fala que quer 

apresentar uma outra visão, uma outra versão, que não é só uma? 

É esse o espírito que nos norteou na Comissão da Verdade. Aqui, a Comissão da 

Verdade Rubens Paiva, além de ela ser constituída, ao contrário da Comissão Nacional, 

por todas as pessoas envolvidas e atingidas pela ditadura, todo o corpo é um trabalho 

coletivo, o de militantes, resistentes ou descendentes dos resistentes, como a própria 

jovem Thaís Barreto, sobrinha de Zequinha Barreto, é uma comissão que tem por 

objetivo trabalhar com todas as visões da esquerda que resistiu, que lutou. 

Então, esta sessão, muito bem preparada pelo Silvio, pela Cecília, teve essa 

visão, que é uma visão que não prevalece no Brasil hoje, infelizmente, que o campo da 

esquerda está muito dividido e a direita avançando cada vez mais. 

Então, queria agradecer, sinceramente, esta belíssima, a organização desta 

belíssima sessão, por tudo, e tratar desses personagens maiúsculos da história do Brasil. 

Que David Capistrano, além de lutar a vida toda, toda, ainda é um desaparecido político, 

até hoje. E Apolônio, que montou, contribuiu para a formação do Partido dos 

Trabalhadores, assim como esta incansável companheira, heroica companheira, Ângela 

Mendes de Almeida, que reivindica a memória de seu companheiro Merlino, e de todos 
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os outros que resistiram à ditadura, cada um sob seus ideais e suas formas de ver o 

mundo. (emocionado). 

Então, queria só registrar, ainda nessa emoção, que não me conformo até hoje, 

pelo grupo que preparou esta audiência, que Elci Pimenta foi defenestrado da Comissão 

da Verdade por um ato persecutório dessa luta interna fratricida que o PT atravessa 

hoje. Uma vergonha Elci Pimenta ter sido defenestrado da Comissão da Verdade por 

conta dessas coisas horríveis que ocorrem dentro do Partido dos Trabalhadores e aqui na 

Assembleia Legislativa. 

Queria falar isso de público, diante dos meus companheiros, Mira, Rogério, o 

Elci foi embora, mas queria falar da minha tristeza pelo Elci não compor a nossa 

comissão, e vocês sabem muito bem porque Elci foi tirado da comissão. 

Para finalizar, Idibal Pivetta, você que representa, como Darcy Passos, esse setor 

da resistência, dos advogados, aproveita, faça o pré-lançamento dessa importante 

contribuição que o Grupo União e Olho Vivo fez em toda a resistência do povo 

brasileiro. 

 

O SR. IDIBAL PIVETTA – Queria agradecer ao Adriano, a todos vocês, dizer 

que ninguém estava preparado para fazer o lançamento do livro hoje. O livro veio da 

tipografia ontem, mas, como já disse, foi uma honra estar presente com você aqui, com 

o Adriano, que foi nosso companheiro de cárcere. Ficamos detidos mais ou menos 

juntos uns 40 dias no DOI-CODI, depois no presídio do Hipódromo, no próprio DOPS, 

eu por 90 e poucos dias e ele por, infelizmente, por dois anos. 

Mas, quero lembrar até para o Adriano a nossa saída do DOI-CODI, depois de 

tantos dias sem ver a lua, sem ver porra nenhuma, a gente sair sendo levado pela 

Veraneio do DOI-CODI lá para o DOPS, algemados, os dois, mas sorrindo, porque 

aquilo era um caminho longo ainda para a libertação. 

Muito obrigado a vocês e o nosso sonho, certamente, um dia vai se realizar. 

Pessoal, se quiser vir aqui, a gente tem o prazer de oferecer a vocês o livro. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

*       *        * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/02/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está instalada a centésima 

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

dia 25 de fevereiro às 10 horas no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva dos depoimentos 

sobre os casos de assassinatos de Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emmanuel Penteado, 

Francisco Seiko Okama. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas 

as suas audiências abertas ao público. 

Queria chamar para compor a mesa Iara Xavier Pereira, militante da Ação 

Libertadora Nacional e companheira de Arnaldo Cardoso Rocha. Queria convidar ainda o 

Amilcar Baiardi, ex-preso político, como testemunha. Queria convidar ainda o doutor 

Marco Aurélio Guimarães e doutor Celso Nenevê. 

Eu passo a palavra imediatamente à Iara Xavier Pereira para que ela faça o 

depoimento, o resgate da verdade. Com a palavra, Iara Xavier Pereira. 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Bom dia a todos e todas, cumprimentando 

aqui na mesa o Deputado Adriano Diogo. Hoje nós vamos ter o estudo e a apresentação das 

circunstâncias de morte de Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emmanuel Penteado e 

Francisco Seiko Okama.  

Arnaldo era um mineiro nascido em Belo Horizonte em 1949 e foi assassinado no 

dia 15 de março de 1973. Arnaldo é filho de um militante do Partido Comunista, João de 

Deus Rocha e de Annette Cardoso Rocha, que ao longo dos anos ficou muito ligada à Igreja 

Católica, na vertente dos Direitos Humanos. 

Ele nasceu, coisa que deve ser típico de mineiro, em casa. A família eram 10 filhos, 

Arnaldo era o terceiro, e todos os oito primeiros nasceram em casa ainda, no bairro Sion, 

onde a família mora até hoje. O pai é vivo, tem 94 anos e a Annette tem 92, muito lúcida, 

acompanhou todo o processo da exumação, os resultados. 
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Arnaldo estudou na Escola Técnica Federal, fez o serviço militar, quando era 

secundarista iniciou a militância no Partido Comunista e quando da realização do sexto 

Congresso, um grupo de outros jovens, ele participou da criação da Corrente 

Revolucionária de Minas Gerais, que mais tarde se integrou à Ação Libertadora Nacional. 

A partir de janeiro de 1971, com uma série de prisões, quedas, mortes, inclusive de 

Aldo de Sá Brito, em Belo Horizonte, Arnaldo passa para a clandestinidade. Ele atua em 

São Paulo, atua no Nordeste, onde a organização estava tentando criar algumas áreas de 

atuação rural. Ele tinha um preparo, assim, não sei se instintivo, ele nunca fez treinamento. 

Lá no nordeste ele escapou de um cerco muito grande, ele era considerado um militante 

bem preparado para situações de emboscadas. 

Em 1972, entre abril e maio, Arnaldo é deslocado para o exterior com o objetivo de 

estruturar e remontar... Nessa época a Ação Libertadora tinha muitos militantes que tinham 

sido banidos por sequestro... libertados, né, pelo sequestro de embaixadores e outros 

militantes que estavam em treinamento, preparando para voltar, e Arnaldo vai para 

coordenar essa reestruturação da organização no exterior. 

Logo em seguida que ele sai é assassinado o Iuri, a Ana Maria e o Marcos, 

resultando no ferimento do Antônio Carlos Bicalho Lana, e os outros companheiros da 

coordenação nacional já conhecendo o tipo e o espírito de Arnaldo deslocam o 

companheiro para o exterior para dizer que estava tudo sob controle, que ele continuasse 

com a tarefa e que aqui continuariam tocando. E ele diz assim: “não, o meu lugar agora é 

lá. Eu estou voltando dia tal, vou estar em tal lugar”. 

Eu reforço isso porque aqui tem vários militantes, para você ver a grandeza do gesto 

de Arnaldo, que poderia estar preservado, estava preservado lá fora e decide que não, 

entende que os seus conhecimentos, sua experiência, ele seria muito mais útil sabendo que 

o preço seria a vida dele. Passam-se os anos, mais de 40 anos e a mãe, minha cunhada ainda 

não chegou, a irmã dele deve estar chegando, que não conseguem compreender muito... 

Porque suicida nós não éramos, nem um pouco, mas mostra, assim, a firmeza de caráter, de 

decisão, o comprometimento com a luta de não vacilar de Arnaldo. 

A partir do seu retorno até a sua morte nós passamos a ter uma relação afetiva, dessa 

daí resultou na nossa gravidez, confirmada poucos dias antes de ele ser assassinado onde 

ele... Sempre que a gente fazia discussões, ele dizia assim: “Não, eles já nos tiram tantas 
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coisas, não podem nos tirar o direito de a gente ter uma vida normal, de termos filhos”. 

Outros militantes que já têm... tão engajados, porque eu tinha muito medo de ter uma 

criança. Ser preso você é uma coisa, você ser preso com filho seu... Aqui está a Amelinha, 

passou por essa experiência, não sei se tem outros. E ele sempre dizia: “Não, nós estamos, e 

eles não podem nos tirar esse direito." 

O corpo de Arnaldo não é sepultado como indigente, no cemitério de Perus, porque 

o pai se desloca aqui para São Paulo e consegue a liberação, depois de um dia muito tenso, 

de deslocarem ele da Tutóia para cá, para a sede do Exército, que eu nem sei onde fica... É 

aqui? Pois é... Eles liberam o corpo como o de Ana, o de Marcos, que eu relatei ontem, em 

caixão lacrado, sob vigilância policial, inclusive durante todo o velório, ele foi velado na 

casa onde nasceu, e o pai tem que prestar um depoimento, eu não sei se à tarde vão 

comparecer, foi intimado o escrivão, que ainda está vivo, e depois vocês vão ver o laudo 

médico, que os peritos e o Dr. Marco Aurélio aqui fez, e é uma coisa que me angustia. 

Possivelmente, Arnaldo ainda estava sendo seviciado enquanto o pai tentava resgatar seu 

corpo, uma grande possibilidade, pelo o que vocês vão ver. 

Por isso, talvez, essa demora, essa protelação e o acinte dos agentes de repressão de 

dizer: “não, nós temos que louvar, esses meninos são muito corajosos. E a coragem deles é 

uma coisa que tem que se admirar e respeitar”. Tapinha nas costas dele, e ele dizendo: “eu 

ouvi tudo calado, para poder recuperar o corpo do meu filho”. 

Francisco Seiko Okama nasceu em São Carlos, ele é de 1947. Nós não temos 

praticamente nada a respeito dele, da sua vida, onde estudou. Tentamos contatar uma irmã, 

o que não foi possível, então, o resgate da sua vida ainda está por se fazer. Ele era um 

operário metalúrgico, como ele chega na ALN, até o momento, não conseguimos recuperar. 

O outro companheiro, que era o Francisco Emmanuel Penteado era de 1952, nasceu 

em Taquaritinga, era estudante secundarista, começou a militância ainda lá, veio para São 

Paulo. No fim de 1971, ele passa para a clandestinidade. Nesse período, todos os dois eram 

do Grupo Tático Armado da ALN, que era coordenado por Gelson Reicher, que nós vimos 

ontem, era o coordenador do grupo deles. Com a morte de Gelson, passa o José Júlio. Com 

a morte de José Júlio, ele passa a ser o coordenador do grupo. 

A versão dos órgãos de repressão era de que Arnaldo, Francisco Seiko e Francisco 

Emmanuel foram localizados casualmente, sempre: estavam encostados, conversando, a 
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patrulha passou, deu ordem de prisão, eles reagiram a tiros e teriam sido mortos. Dois ainda 

na Rua Caquito e o outro descendo pela Lauro Vergueiro. Nesse tiroteio foi ferida uma 

senhora, que eles registram, e só. 

Muitos anos depois, com base na busca que fazíamos pela Comissão de Familiares, 

eu e Suzana chegamos ao local, fazendo uma pesquisa, para ver o que lembravam da época, 

se tinha alguém e nós encontramos um senhor que era um sapateiro - hoje em dia nem sei 

se ainda tem essa função, mas tinha uma lojinha onde fazia o conserto -, que disse: “não, foi 

aqui mesmo, ele correram, um rapaz tombou aqui, eles colocaram no carro e, se eu não me 

engano, pelo menos um desceu correndo aqui". 

Quem viu... tinha dois meninos, à época, andando de bicicleta e um quase foi 

atingido. “Ah, era o Carlos, tal, você desce aqui e vê se você encontra”. Nós começamos a 

descer, era uma ladeira, à direita tinha um rapaz com uma nenenzinha no colo e nós nos 

aproximamos e dissemos assim: “ah, nós estamos procurando...”. Ele falou, mais ou menos 

a casa... “Você conhece o...”. Eu, realmente, não gravo nenhum nome desses, só o outro 

Carlos. E ele falou: “Não, eu sou fulano, que que é?”. Eu falei: “não, eu sou esposa, viúva, 

de um dos rapazes”. Aí ele falou: “Ah, sim, nós estávamos...”. Como era uma ladeira, 

menino, né, que é muito danado, pegava a bicicleta e descia embalado. E ele falou: “Mas 

quem assistiu foi o Carlos. E quando começou a correria e o tiroteio...”. A casa desse rapaz 

era bem no começo. “... eu já joguei a minha bicicleta para cá e entrei. E o Carlos estava 

pela esquerda e ele entrou”. Esses locais que tem aquela entradinha para você ir à casa dos 

fundos, tipo um corredorzinho, e ele que viu o outro rapaz. “Mas o Carlos mudou, a família 

não está mais aqui”. “Mas onde que era a casa?”. Ele explicou e nós começamos a descer, 

que era mais no final, e vi um rapaz subindo com um violão, aí nós perguntamos: “Você 

conhece onde morava o Carlos, a mãe?”. Ele falou: “O que vocês querem com ele? Sou 

eu”. 

Nós ficamos assim, “não é possível, encontrar os dois”. E aí repetimos a história e 

ele relatou que vieram os tiros, ele entrou exatamente na casa onde a senhora recebeu um 

tiro de raspão no rosto, na lateral. Ele disse assim: “ah, eu joguei a bicicleta ali, nisso veio 

um rapaz correndo, ele tomba...”. Ele descreve muito claro isso, ele não diz assim “levou 

um tiro na perna”, nada disso, ele diz: “ele dobra as pernas, tomba, ele estava com alguma 

coisa no bolso, não sei se era uma carteira, esse documento, essa coisa cai, para um fusca 
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verde, descem um rapaz e uma moça que tem uma mecha branca, ele diz ‘ah, essa pessoa é 

fácil de identificar, porque essa moça tinha uma mecha branca no cabelo’, e levantam ele, 

colocam no fusca e vão embora. 

E aí nós perguntamos, nós estávamos com as fotos, “esse era um Nissei?" e ele disse 

“Não”. O Francisco Emmanuel era mais claro, o Arnaldo, vocês podem ver ali na foto, era 

mais moreno, tinha uma complexão diferente. Ele não afirma nem que era o Emmanuel, 

nem que era... Ele disse “não, reconhecer eu não reconheço, foi muito rápido, mas era uma 

pessoa morena”. Então, há uma dedução que pode ter sido o Arnaldo, pelo depoimento 

desse rapaz. 

Isso ficou muito gravado, até que foi um pouco referendado, naquela época nós não 

tínhamos a quantidade de informação que temos hoje e o modus operandi, de levar lá para a 

o DOI-CODI, quando a Suzana, numa casualidade, que vocês vão ouvir no depoimento do 

companheiro Amilcar, encontra ele. E ele afirma e vocês vão ver que viu dois corpos, sendo 

um que era o japonês, lá no pátio do DOI-CODI. Então isso para a gente já era um indício 

muito forte de que eles não teriam sido mortos durante um confronto. 

O corpo de Arnaldo, então, foi para Belo Horizonte; o do Francisco Emmanuel, o 

tio dele recebeu, também caixão lacrado, e foi enterrado aqui num cemitério, que agora o 

irmão dele informou que já está em Araraquara; e o do Francisco Seiko, o pai, não sei se 

ainda permanece vivo, Sr. Masahares, levou e sepultou em Mauá. Há um depoimento de 

alguém que conseguiu entrar no IML, que viu, de que o corpo do Francisco estaria muito 

machucado. 

Nós adotamos uma sistemática, até para facilitar a investigação da Comissão 

Nacional da Verdade, de evidências. Nós sempre questionamos, depois vocês vão ouvir 

aqui, principalmente o Dr. Celso Nenevê, a falta de perícia de local, ainda mais com 

ferimento de civil, três mortes, aqui em São Paulo, nós conseguimos recuperar muito pouco 

as perícias de local, uma até analisada pelo Celso, no caso da Gastone. 

O laudo de necrópsia, como sempre, foi assinado pelo Dr. Isaac Abramovitc. Outras 

divergências são as roupas em que eles chegam. Sintomaticamente, todos estavam sem as 

calças, só de camisa, meia, um estava de sapato, outro não. Nós vamos ver o depoimento 

depois do Amilcar, então eu não vou me deter neles no momento. 
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E essa dúvida ficou, até que em maio de 1992 um ex-agente que era do serviço de 

inteligência, Marival Chaves, dá uma entrevista a um repórter da "Veja", Expedito Filho, 

onde ele começa a relatar que os órgãos de repressão capturavam o militante, esse militante 

concordava... A organização não ficava sabendo que ele estava preso... Concordava em 

retornar para a organização e... Eles chamavam de cachorros, se infiltravam, na realidade, e, 

a partir daí, eles começavam a ser seguidos, e eles, então, dentro de uma estrutura, de uma 

análise de inteligência, decidia quem eles pegavam, como, quando e onde. Lógico que isso 

nos esclareceu muitas coisas, de que às vezes você chegava ao local onde você percebia 

polícia e não entendia, e o outro companheiro dizia “eu também não sei”, quer dizer, e eles 

sempre tratavam de jogar de forma que a culpa caísse no outro militante, causando uma 

confusão no estudo que a gente podia fazer. 

E ele diz assim, eu vou ler essa parte, Adriano, que eu acho importante. “Cachorro, 

não foi um cidadão, que no calor de um interrogatório violento forneceu uma informação a 

seus carrascos. Foi o sujeito que se tornou um funcionário regular...” Porque eles recebiam 

remuneração. “... do porão, com direito a salário e, por mais estranho que isso possa 

parecer, até mesmo com um contrato de trabalho. Encapuzados, alguns chegaram a 

interrogar colegas da mesma organização”. E ele indica o nome do senhor João Henrique 

Ferreira de Carvalho, conhecido como Jota, como um exemplo de um desses “cachorros”,  

citados por ele. Porque ele sai do Brasil, meados de 1972, após a morte do Iuri, fica 

descontatado. 

Esse é o depoimento dele. Ao chegar ao exterior, na Argentina, ele decide voltar ao 

Brasil e se entrega para o DOI-CODI. Diz que estava arrependido, que não acreditava mais 

naquela organização, naquele sistema de luta. E aí, ele é citado como um exemplo, porque 

ele permaneceu sem que a organização o detectasse como um possível infiltrado até o final. 

Nós só fomos tomar conhecimento em 1992. E diz que ele é muito citado na antiga Escola 

Nacional de Informações como um modelo a ser seguido. 

Ele deu uma entrevista, eu estou fazendo uma citação e citando o repórter, onde ele 

confirma que fez, mas não assume diretamente a responsabilidade. Segundo Marival, a 

delação dele permitiu a eliminação de pelo menos 20 pessoas, inclusive a do Antônio 

Carlos Bicalho Lana, que sobreviveu à emboscada onde tombou Iuri, Sônia Moraes e 

Issami. E diz “a partir de 1973, Jota delatou todos os comandos da ALN”.  
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Arnaldo se encontrava com João Henrique. No dia 2 de março, ele tinha se 

encontrado, entre outros militantes, com esse infiltrado, e ele, retornando para a casa, que 

ontem no meu depoimento até eu dei, ele passa do nosso ponto, cansado, dá uma cochilada, 

e quando percebe estava já no Itaim. Ele desce do ônibus abruptamente, ele vê uma padaria, 

ia comprar um frango para levar para casa, ele desce ali, inclusive para poder voltar, pegar 

outro ônibus, quando o ônibus sai da frente dele, ele começa a receber tiros. Ele estava 

sendo seguido no ônibus. 

Ele escapa, ferido, isso foi dia 2 de março, ele é morto no dia 15, quando ele está 

retornando às ruas após a recuperação do ferimento, e uma das pessoas que ele encontrou 

teria sido o Jota. E há indícios de que, possivelmente, ou ele ou o Francisco Seiko, ou o 

Francisco Emmanuel já estavam sendo seguidos, Ou ele encontrou ainda, naquele mesmo 

dia... Em depoimento à CNV ininteligível eu não lembro o que ele disse, mas em 

depoimento ao Ministério Público ele disse que não, aonde eles localizam. 

Então, eu acho que todos esses indícios e provas mostram que não foi fortuito, eles 

escolhiam o momento. Então, naquele momento eles pegaram não só o coordenador de São 

Paulo, porque Arnaldo era da coordenação nacional, como os dois chefes do Grupo Tático 

Armado. Não pode ter sido uma simples coincidência. 

No laudo de necrópsia, que nós vamos ver aqui um pouco mais detalhado, Francisco 

Seiko recebeu cinco tiros: no canto externo da pálpebra, feriu e transfixou olho, no 

pescoço... O famoso tiro que o Mauro ontem se referiu, de incapacitação, que era na região 

glútea esquerda, ele tem, ferimentos contusos. Isso pelo laudo oficial mesmo, que ainda é 

muito restrito. 

O Francisco Emmanuel, ele recebeu pelo menos, nós estamos falando... eles não 

foram exumados com estudo, como o Arnaldo... Ele recebeu, relatado pelo Isaac 

Abramovitc, três tiros. Inclusive, ele diz que pegou do lado da mandíbula, saiu aqui, de 

cima para baixo, na própria descrição dele, e muitas escoriações, que o próprio Abramovitc 

diz, irregulares, no supercílio, canto... Os peritos, tanto os que estão realizando o trabalho 

pela CNV como o Dr. Marco Aurélio, que realizou a exumação do Arnaldo com a 

metodologia da antropologia forense, desmentem, e eu não vou aqui me prolongar nessa 

parte técnica porque eles vão saber explicar muito melhor do que eu, onde mostra uma 

similaridade nos tiros que tem no membro do lado direito com o do lado esquerdo, a 
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quantidade de projéteis que atingiram o osso, porque o que atingiu só carne passou, né. 

Foram encontrados também projéteis no caixão. Aconteceu um imprevisto... Como disse o 

Dr. Marco Aurélio na hora que nós vimos “ah, pode ser bom e pode ser ruim”. Eu digo 

“não gosto disso”... Foi que na hora que nós abrimos, estava totalmente submerso em água. 

Nós esperando, né, porque se não tivesse, como ele disse, podia ter posto tudo a perder, 

mas, preservou outras evidências, mas não nos possibilitou ver, desses projéteis que nós 

encontramos, onde eles estavam alojados. Porque a água movimentou, foi feita uma 

exumação quase às cegas, não permitindo você, pelo menos, saber desses projéteis. 

E fica comprovado que, pelo menos do ponto de vista técnico, de prova física, nós 

podemos afirmar que Arnaldo não morreu como os órgãos de repressão noticiaram. São 

cinco laudos: tem laudo de balística, tem o laudo da Polícia Federal também, onde as 

conclusões são homicídio, porque, principalmente, no final de todo o sofrimento dele, ele é 

executado com um tiro na cabeça. 

Com as tecnologias hoje, mais modernas, foi possível até a Polícia Federal chegar a 

algumas lesões a um nível de concentração de vestígios, de pólvora, do que compõe, que 

mostra que tem tecido de curta distância que Celso vai poder explicar melhor. E ele 

também faz um comparativo, que aí esse todo detalhamento nós não vamos expor hoje, mas 

que cabe à Comissão Nacional da Verdade ver, foram achadas mais de 30 lesões, onde só 

sete são descritas no laudo. Como os laudos são muito sucintos, fica prejudicada a análise 

dos peritos e de você poder ter assim “tem as roupas, não tem”, a questão de trajetória, de 

tudo isso, mas é possível a gente ver como ele foi seviciado. 

Os agentes de Estado envolvidos na morte de Arnaldo, Francisco Seiko e Francisco 

Emmanuel, nós fizemos um levantamento pelo que nós conseguimos recuperar. Seja aqui 

nos arquivos do extinto DOPS, seja no arquivo do Superior Tribunal Militar, e nós 

indicamos esses nomes para uma investigação mais aprofundada pela CNV, responsável 

por uma execução extrajudicial, prisão e tortura. O então comandante do DOI-CODI, 

senhor Carlos Alberto Brilhante Ustra; o delegado de polícia, adido ao DOI-CODI, Renato 

d’Andrea; o delegado de polícia Edsel Magnotti; o chefe da seção do DOI-CODI, João 

Batista Garcia; Manuel Aurélio Lopes, à disposição do DOI-CODI, que foi o escrivão da 

lavratura dos autos de apreensão; Jair Romeu, do IML de São Paulo. Na ficha de requisição 

tem apenas o nome Miguel, identificado como sargento, eu não sei se o pessoal de São 
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Paulo conseguiu mais identificação, não tem sobrenome; Isaac Abramovitc, que era o 

médico-legista; Orlando Brandão, que foi o segundo legista; Epitácio Ferreira dos Santos, 

que foi o escrivão que tomou o depoimento do pai de Arnaldo, enquanto ele aguardava a 

liberação do corpo; Pedro Nunes de Oliveira, que foi o declarante de óbito de Arnaldo; e 

João Henrique Ferreira de Carvalho, que é citado como agente infiltrado do DOI-CODI na 

ALN. 

Entre o material resgatado mais recentemente, nós nunca conseguimos, apesar de 

termos suspeita, de uma participação direta do então delegado Sérgio Paranhos Fleury. E eu 

sempre digo, os documentos, cada vez que a gente olha, a gente descobre mais um ponto, 

por isso, às vezes, as pessoas ficam “vocês ficam repassando isso, isso, isso”. E relendo 

para tentar montar esse breve relato, nós vimos a entrega de um material apreendido na casa 

dos pais do Francisco Seiko, em Mauá, e o delegado responsável que foi lá fazer a 

apreensão: Sérgio Paranhos Freury. 

Pelo menos do caso dos meus oito meninos, é o primeiro documento onde nós 

conseguimos ter a participação de forma, ainda que indireta, do Fleury nos eventos. Isso 

chamou muito a atenção, porque ao longo desses anos todos de pesquisa, nós nunca 

tínhamos, eu nunca tinha achado um documento que estava relacionado a esses oito casos. 

O Estado reconheceu a responsabilidade tanto da morte de Arnaldo, de Francisco 

Seiko e de Francisco Emmanuel. Um parecer foi proferido pelo Luis Francisco Carvalho 

Filho, onde ele diz: “As evidências, logicamente concatenadas, indicam que os três 

militantes não foram diretamente para o IML. O depoimento de Amilcar Baiardi se ajusta 

aos demais elementos probatórios. Decidimos, de acordo com as provas dos autos, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos legais, há indício suficiente para se declarar 

que os militantes morreram de morte não natural em poder dos agentes do poder público. 

Voto pelo reconhecimento de Arnaldo Cardoso Rocha, Francisco Emmanuel Penteado, 

Francisco Seiko Okama, para fins dos artigos 4º, inciso b, da Lei 9.140.” 

Nós não chegamos nas circunstâncias. A Comissão Especial de Mortos não fazia 

exumações, quando o máximo de avanços que nós conseguimos era a análise comparativa, 

quando nós tínhamos foto, dos laudos e foto que vários, nós contamos aqui com a 

colaboração do perito Celso Nenevê. 
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Então, a posição dos familiares de Arnaldo é que requer, Dra. Maria Rita, uma 

investigação que esclareça, definitivamente, as suas circunstâncias, a identificação dos 

autores, que se efetive o nosso direito à verdade. Dada a natureza política dos fatos e dos 

crimes perpetrados pelos agentes do Estado, nós queremos afirmar alguns princípios: os 

atos praticados por Arnaldo Cardoso Rocha foram atos legítimos de rebelião contra um 

regime ditatorial ilegítimo; a busca da verdade sobre o assassinato de Arnaldo, quando hoje 

vige o Estado de direito democrático, não implica em esquecimento dos crimes do Estado 

ditatorial de ontem. 

Esta iniciativa está inserida no contexto da luta pelo direito à memória de todas e 

todos que lutaram contra a ditadura militar, e no caso específico da luta pela memória de 

Arnaldo, enquanto opositor político que ousou se levantar em armas contra a tirania. 

Reconhecemos os avanços da anistia política, o reconhecimento da responsabilidade do 

Estado pela Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos nos termos da Lei 

9.140, mas declaramos que tais avanços não foram suficientes para esclarecer todos os 

fatos, identificar os responsáveis e, menos ainda, garantir o direito pleno à verdade, que 

espero que possa ser garantido pela Comissão Nacional da Verdade. 

Informamos que buscamos na Justiça, baseados nos direitos e nos princípios dos 

Direitos Humanos, perante os órgãos do poder judiciário nacional e do sistema 

internacional de direitos humanos, como já ocorreu no caso Gomes Lund e Outros vs. 

Brasil, no caso Araguaia, que condenou o Estado brasileiro. Nós temos o direito de saber o 

que realmente aconteceu com Arnaldo. O Estado deve isso à memória de Arnaldo e de sua 

luta, assim como de centenas de outros brasileiros que lutaram contra a injustiça, a 

violência, a opressão. 

Reestabelecer a verdade histórica é um compromisso com o presente e com as 

gerações futuras. Nesse sentido, desmascarar versões falsas e reconhecer os desmandos, 

arbitrariedades e crueldades cometidas em nome da segurança de um Estado ditatorial 

cumprem um papel histórico, essencial para a construção e consolidação de um Estado 

democrático, igualitário, confiante no futuro e que não teme assumir os erros do passado. 

Mas, nós cobramos do Estado brasileiro não apenas o esclarecimento da perseguição 

política, tortura e assassinato de que foi vítima Arnaldo, e não apenas o estabelecimento do 

seu direito à memória e à verdade, mas nós nos declaramos no sentido que se faça justiça. 
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Nós estamos prestes a completar 50 anos do golpe militar. É inconcebível que ainda 

hoje se tenha tabu em se chegar à verdade do fato, ainda que nós tenhamos poucos 

agentes... Dessa lista que nós lemos, foi feita uma pesquisa pela Comissão Nacional da 

Verdade, muitos já faleceram, e é nesse sentido aqui que isso está sendo transmitido que eu 

peço às pessoas que vivenciaram, que viram algum confronto, alguma captura, ou, como 

eles diziam, algum tiroteio, aqui em São Paulo ou em outra cidade, que identifica que foi 

com militantes políticos, que procure, aqui em São Paulo, a Comissão da Verdade Rubens 

Paiva, a Comissão Nacional da Verdade, no Rio também tem estadual, e que às vezes um 

detalhe que essa pessoa viu vai nos permitir, a nós familiares, a conhecer um pouco mais 

dessa realidade. Então é importante que quem viveu aquela época, muitos transeuntes 

saíram feridos, inclusive nesse tiroteio, que venham dar seu depoimento do que viram, se 

foram procurados, que tipo de agente procurou, que tipo de assistência eles tiveram, se 

tiveram. Porque esse é o momento de nós resgatarmos essa história, e essa história não é 

minha só, enquanto familiar, não é a da mãe de Arnaldo e do seu pai, é a história de todo 

povo brasileiro. Obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE - ADRIANO DIOGO – PT – Maria Letícia, irmã do 

Arnaldo, acabou de chegar de Minas Gerais para esta audiência. Eu queria convidar para 

que ela viesse aqui para a mesa. Ela senta ao lado da Dra. Maria Rita Kehl, por favor. 

Então, nós vamos passar a palavra para o Amilcar Baiardi, ex-preso político, que 

estava preso no DOI-CODI à época. Com a palavra, Amilcar Baiardi. 

 

 

O SR. AMILCAR BAIARDI – Bom dia a todos, inicialmente eu precisaria 

agradecer esse convite da Comissão Nacional da Verdade, e, aliás, não é o primeiro, tem 

outro, no qual a Rede Brasil - Memória, Verdade e Justiça atuou. Também eu tive essa 

oportunidade de fazer um depoimento e reputo isso da maior importância para que se 

restabeleça a verdade, como foi lembrado aqui por Iara. 

O meu depoimento aqui vai se pautar em torno do que efetivamente eu vi, e não 

tinha nenhum nexo político com a ALN nem com os presos. Minha gênese política é outra, 
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eu participei da Polop, Colina, depois a VAR – aqui tem o Raul Davi que foi meu 

companheiro também na época da VAR– e essas prisões, que levaram, inclusive à 

condenação, eu saio no início, em meados de 1971, e venho residir em São Paulo, trabalhar 

numa empresa de consultoria na qual Armando, que está aqui defronte, também trabalhava, 

e outras pessoas foram presas lá, inclusive Dalmo Rosalen, que era colega nosso, e a Diva 

Burnier, de saudosa memória, que também foi companheira nossa, sobrinha do brigadeiro 

Burnier, e quando este ficou sabendo que a Diva estava presa, teria dito para os seus 

algozes: “deem a ela o tratamento de terrorista e esqueçam que é minha sobrinha”. 

Muito bem, em decorrência de uma rede que havia aqui em São Paulo, alguns 

médicos, principalmente da USP, e ligados ao MR-8, alguns militantes dirigentes do MR-8 

que corriam risco de vida, se trasladavam do Rio para São Paulo e aqui permaneciam 

escondidos durante algum tempo, até que se criassem as condições de eles irem para o 

exílio. Esse foi o caso de um dirigente, ex-sargento da Aeronáutica, que ao sair deixou 

também uma arma comigo, e do Franklin Martins, que se salvou também, digamos assim, 

de ser assassinado por conta dessa rede, e houve até um momento em que quase corremos o 

risco de sermos presos antes, porque eu o transportava de um lado para outro para poder, 

justamente, oferecer mais segurança a ele. 

E ele, ao ser, digamos assim, coletado, recolhido por um carro e levado para a 

fronteira do Paraguai, por onde ele saiu, ele deixou comigo um revólver 38, e aquilo de 

alguma forma era um problema para mim, pessoa queimada e com antecedentes, e eu 

comuniquei isso a um colega de trabalho, Dalmo Rosalen, que eu não suspeitava que ele 

tinha contatos com o PCdoB, que à época estava tentando conduzir a Guerra do Araguaia. 

Ao fazer essa entrega da arma, eu disse: “Dalmo, isso não é, necessariamente, um 

gesto político, mas sim, pessoal. Eu quero me livrar dessa arma e, se por acaso você 

entregar ela para algum militante, tenha o cuidado de que isso não volte, digamos assim, 

para eu ser responsabilizado”. E que pese esse compromisso dele, não ocorreu isso. Dalmo 

foi preso. Ele tinha uma ligação muito tênue com o PCdoB, mas mesmo assim foi 

envolvido, chegaram a ele, perguntaram a origem da arma, e ele disse que eu que havia 

dado. Então, eles me pegam lá na ininteligível, que funcionava ali no Morumbi. E 

imediatamente, quando chequei na Oban, o Dalmo Rosalen já estava lá me aguardando para 

uma acareação. Nessa acareação, eles disseram: “Então, Dalmo, você confirma que recebeu 
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de Amilcar Baiardi um revólver para a logística e o suporte à Guerrilha do Araguaia?”. Ele 

disse: “Não, eu disse que tinha recebido dele, mas não foi um gesto político, ele me deu 

porque eu residia num lugar ermo, isolado”. Ele usou essas palavras e eu disse: “Olha, isso 

aí eu confirmo. Não foi um gesto político, foi um gesto pessoal”. 

Eu me lembro que um dos interrogadores, que eu não consigo mais identificar, até 

porque quando eu passei lá em 1970, foi o Homero e Albernaz os que me interrogaram e 

torturaram. Ele disse assim: “por que você deu a sua arma?”. Eu disse “queria me livrar da 

arma”. Ele disse, jocosamente: “por que não trouxe, então, para nós, por que não nos 

doou?”. Então, era uma, digamos assim, uma brincadeira de mau gosto. Eu disse: “olha, ele 

estava mais próximo de mim, por isso que eu...”. 

Bom, por conta disso, eu não fui indiciado nesse processo do PCdoB, e a partir daí, 

eles me consideraram assim já uma outra categoria e me tiraram daquelas celas do piso 

térreo, que eram três ou quatro com grades, não me lembro bem, e me levaram para o andar 

de cima, onde as portas não eram de grade, as portas eram de madeira. E as janelas eram 

janelas pequenas nas quais havia grades, mas também uma persiana. Ao meu lado estava 

também um grupo de jovens, todas elas do sexo feminino, - que eu não consegui identificar, 

porque nunca as vi, mas trocava bilhetes com elas, inclusive livros, passávamos de uma 

janela para a outra, porque isso era possível -, que podem ter também presenciado esse, 

digamos assim, esse assassinato. Bom, então eu estava nessa condição. Era uma janela que 

permitia uma visão quase que completa da área interna do DOI-CODI, e com algum 

destaque para a quadra de basquete, futebol de salão, voleibol. 

Bem, eu percebi no dia anterior uma movimentação estranha, provavelmente eles 

estariam preparando aqui que chamavam de campana, que era uma armadilha para pegar 

militantes. Havia um caminhão tipo baú, não um grande caminhão, um caminhão de porte 

médio, e eles estavam ensaiando uma forma de, abruptamente, as portas se abrirem. Porque, 

normalmente, no baú as portas são abertas por fora. Eles estavam, com o auxílio talvez de 

algumas cordas, ensaiando uma possibilidade de abertura rápida desse caminhão-baú. 

Eu suspeito que já estivessem preparando alguma coisa, e não acredito em modo 

nenhum que foi um encontro casual, que eles passavam por uma rua e viram os três. Não. 

Havia já uma preparação de véspera. E não sei se alguém viu esse caminhão-baú, mas ele 
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permitia ou o desembarque, rapidamente, de pessoas ou então que de dentro do próprio 

caminhão se alvejasse as pessoas que eram alvo deles. 

Bem, por volta, eu identifico isso tendo ocorrido após o almoço, talvez 14 horas, 

14h30, eu percebo uma movimentação muito estranha. Eles entram um cortejo de, 

aproximadamente, três carros, a maioria deles fusca, entram buzinando, gritando e atirando 

para cima, comemorando. E, logo depois, entra um rabecão, que fica próximo ao portão. 

Eles tiram duas pessoas que, a essa altura, pela forma como portavam, já estavam 

agonizantes, dispõe os dois na quadra de basquete e começam a chutar, interrogar, e até, 

provavelmente, querer dar choque. Uma tentativa, quer dizer... Eles gritavam: “japonês 

filho da puta, japonês filho da puta”, não sei se era... E o outro, não falavam o nome, não se 

referiam ao outro, nem como Francisco, nem como Arnaldo. 

E eu percebi que, além de um gesto, talvez, de vingança, de barbárie, havia também 

um interesse, não sei se viável ou não, de obter alguma informação deles, embora eles já 

estivessem, como eu me lembro, agonizantes. E eu me lembro de chegar a ter ouvido algum 

murmúrio, assim, um gemido. Bom, logo depois, tudo silencia, os corpos são recolhidos e 

inseridos no rabecão e, sobre a tal, foi a quantidade de sangue que se esvaiu, que uma parte 

da quadra ficou como uma lâmina de sangue. Depois que eles levaram, veio o faxineiro, 

que era o mesmo que fazia a limpeza nas outras partes do DOI-CODI, e levou algum tempo 

limpando, com vários baldes d’água e rodo, esse sangue. 

Bom, eu não falei isso para ninguém, não comentei, seria pôr minha vida e risco de 

fizesse, guardei aquilo comigo, associei ao que a imprensa dizia tinha acontecido no dia 15 

de março, não tive nenhuma dúvida. A duvida que eu tenho é se o outro, já que um com 

certeza era Francisco Seiko, se o outro seria Arnaldo ou o Francisco Penteado, isso não era 

possível. Eu ficava a uma distância entre 40 e 50 metros do local e não consegui nem ver 

detalhes em relação à cor da pele que permitisse, a essa altura, saber quem era o segundo, 

mas um, certamente, era o Francisco Seiko. 

E em 1984, 1985, quando eu cursava o doutorado na Unicamp, num lançamento do 

livro do Flávio Kurtz, eu conheci a Suzana Lisboa e relatei a ela esse fato dizendo que eu 

queria, de alguma maneira, que os parentes e companheiros desses três soubessem que eu 

era testemunha. 
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E logo depois, dei um depoimento de quase nove horas para Jacob Gorender, que 

estava escrevendo aquele livro “Combate nas trevas”, eu sou citado como protagonista, 

também como testemunha, mas a ele eu não disse isso, até porque, achava que em primeira 

mão quem deveria saber seria a família. E veio essa oportunidade, e esse depoimento que 

eu disponibilizei... Não, não, um depoimento verbal... Posteriormente, Iara me pediu algo 

mais formal que eu fiz, então, em essência, era isso que eu teria a dizer, muito obrigado 

pela atenção. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amilcar, só para precisar um 

pouco, até se for necessário, como isso ocorreu há 41 anos, eu queria te perguntar uma 

coisa só para precisar um detalhe, não vai mudar em nada, mas é o seguinte, quando você 

saiu e foi para esse predinho e ficou nessa cela que era de porta de madeira, você olhou pela 

janela pelo pátio, não foi? Então, tem um detalhe que, se precisar, ainda hoje no intervalo 

da audiência a gente pode ir lá até o prédio do DOI-CODI, mas é um detalhe que é 

importante. 

Quando você relatou, você falou que o sangue ficou sobre uma quadra. Lá não havia 

uma quadra, havia um pátio coberto de asfalto, e tal, você poderia... Porque, lógico que esse 

depoimento seu é importantíssimo e vai virar processo, então, teria como você precisar, ou 

você prefere ir lá, quando houver o intervalo, conosco para rememorar o local? 

 

 

O SR. AMILCAR BAIARDI – Bom, se era uma quadra composta com todos os 

equipamentos eu não sei, mas que eles jogavam futebol de salão lá, jogavam. Ou seja, 

praticavam esportes lá, eles praticavam. Então, era um pátio que permitia... Então, eu 

associo como quadra porque praticavam esportes. 

Bom, só para finalizar, eu fui levado uns três ou quatro dias depois, talvez no dia 17 

ou 18 de março, para o DOPS, e alguns colegas, inclusive o Armando Barros de Castro, que 

está aqui, levavam roupa e comida para mim, e fiquei mais cerca de duas semanas lá. E, ao 

sair, eu me lembro de um ritual estranho: todos que iam ser libertados naquele dia ficavam 

em pé e o delegado Fleury se aproximava, olhava nos olhos, assim, a uma distância de 
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menos de um palmo, ele se aproximava bem e dizia assim: “diga seu nome verdadeiro e 

todos os codinomes que você tem, seu filho da puta”. E aí ia por um, por um, por um, por 

um, até chegar o último. Então, tinha esse ritual de saída do DOPS, aí já do DOPS, na 

época. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, só para... A 

Amelinha já tinha ido para o DOPS, né, Amelinha? Porque no dia 15 eles morrem na 

Penha, Alexandre Vannucchi é preso dia 16, morre dia 17, então foi toda essa sequência de 

quedas. 

 

 

O SR. AMILCAR BAIARDI – Só um detalhe. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai lá, Amilcar, pode ficar à 

vontade, pode falar o tempo que você quiser. 

 

 

O SR. AMILCAR BAIARDI – Essa parte superior, que tinha acesso por uma 

escada, ela não era separada, não era um módulo separado do resto da construção. Eu 

estimo que estivesse num nível superior, mas ligado, digamos assim, arquitetonicamente, a 

outra parte onde eles procediam os interrogatórios e onde, embaixo, estavam os xadrezes. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aí pode ter uma confusão 

mas, você vai permanecer no dia de hoje em São Paulo? 

 

 

O SR. AMILCAR BAIARDI – Eu tenho um compromisso, mas... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se houver uma oportunidade, 

a gente dá um pulo lá e acerta, tá, essa descrição. Bom, os próximos são os peritos, Dr. 

Marco Aurélio Guimarães e Dr. Celso Nenevê. Dr. Marco Aurélio com a palavra. Pode 

ficar onde o senhor achar melhor. 

 

 

O SR. MARCO AURÉLIO GUIMARÃES – Bom dia a todos, gostaria de 

agradecer o convite para poder estar presente aqui com vocês nesta manhã, mas antes que 

eu inicie a explicação resumida do trabalho que foi desenvolvido na exumação do Arnaldo 

Cardoso Rocha, eu gostaria de fazer uma manifestação aqui pública, aproveitando a 

oportunidade. Porque quando eu fui consultado sobre a possibilidade de fazer a exumação 

de Arnaldo Cardoso Rocha, eu também fui consultado sobre se haveria algum incômodo ou 

desconforto da minha parte de que os trabalhos fossem acompanhados pela Iara Xavier 

Pereira. 

E, além de professor de medicina legal, eu também sou professor da área de 

bioética, e reconhecidamente defendo o direito da autonomia do ser humano e eu jamais 

poderia me opor a quem, historicamente, já tinha sido negado tanto, o direito de 

acompanhar esses trabalhos, mesmo sabendo que isso pudesse ser extremamente doloroso 

para ela. Mas, deixo aqui, nesse momento, o meu respeito, minha admiração e minha 

reverência pela dedicação por essa luta de ter suportado acompanhar todos esses trabalhos, 

para Iara Xavier Pereira. (Palmas.) 

Essa apresentação é um sumário bastante breve dos achados que aconteceram nos 

trabalhos da exumação do corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. 

A exumação foi realizada no dia 12 de agosto de 2013 em Belo Horizonte e, como 

já foi mencionado, ocorreu um fato inusitado. Nós nos preparamos para realizar a 

exumação, a informação que nós tínhamos é de que se tratava de uma sepultura de cimento, 

enterrada com uma caixa de cimento. Nós esperávamos que fosse uma exumação simples, 

com abertura de urna funerária e recuperação de ossos, mas não foi. 

O fato inusitado é que, devido ao traslado do corpo, respeitando a normatização 

sanitária, a urna em que se encontrava o corpo era uma urna metálica, ela tinha uma 
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vedação de zinco, e a sepultura foi encontrada inundada. Havia, pelo menos, uma camada 

de cerca de 60, 70 centímetros de água que cobria totalmente a urna funerária. Com isso, 

ocorreu um fenômeno, que na área médico-legal é relativamente raro, é uma circunstância 

que tem uma peculiaridade muito grande, que ocorre uma preservação de tecidos nessa 

circunstância, desde que essa inundação tivesse ocorrido logo após o sepultamento. A água 

pode ser muito destrutiva se o tecido já tiver seco, mas, se desde o início o corpo estiver em 

contato, pode ocorrer um fenômeno de preservação, e foi o que aconteceu. 

Na exumação nós conseguimos recuperar um tecido dentro do crânio, uma massa de 

tecido que, posteriormente, em exames histopatológicos realizados no Centro de Medicina 

Legal de Ribeirão Preto, pelo patologista Dr. Sérgio Britto Garcia, se comprovou tratar de 

massa encefálica preservada. Então, mesmo após 40 anos de sepultamento, ainda foi 

possível identificar tecido cerebral junto do corpo. E, por essa mesma razão, o fenômeno do 

corpo estar em água, conservado durante 40 anos, foi possível verificar já in loco, na 

exumação, ao que a gente chamou de equimoses subperiostais. Para que fique mais fácil de 

a plateia entender: o osso é revestido por uma membrana muito fina, que é chamado de 

periósteo; equimose é um extravasamento de sangue por baixo desse periósteo. Ou seja, 

quando uma pessoa sofre um traumatismo que atinge a superfície do osso, pequenos vasos 

se rompem e esse sangue se extravasa entre essa membrana que reveste o osso e a 

superfície do osso, sem destacá-la. Mas isso promove uma mancha na superfície do osso 

que se torna bem visível. No caso específico do Arnaldo Cardoso Rocha, o fato de o corpo 

estar em água durante 40 anos manteve até a coloração vermelho-arroxeada do sangue 

extravasado. 

Bom, com tudo isso, o que eu quero dizer? Esse fenômeno que aconteceu levou a 

um aumento sensível da confiabilidade de todos os resultados obtidos a partir daí, com 

relação à análise antropológica forense. Porque se tratava de uma ossada com estado de 

preservação muito claro e muito evidente. E, no momento da exumação, como a remoção 

que a gente faz tem que ser muito gradual, como foi acompanhado pelos familiares, a 

Letícia também estava lá no dia... Foi bastante trabalhoso, porque tivemos que aspirar a 

água para poder alcançar esses restos mortais. E, na apalpação do fundo da urna funerária, 

quando já não era mais nada visível, ainda conseguimos localizar projéteis de arma de fogo 

dentro da urna funerária. Próximo [slide], por favor. 
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Esse era o aspecto já na abertura da sepultura. Se vocês repararem é a área de uma 

sepultura, no fundo dá para ver a urna funerária coberta com água que ficou acumulada 

dentro dessa sepultura durante todos esses anos. Vocês podem ver que a tampa da urna 

funerária está um pouco deslocada, mas isso é um fenômeno natural que pode acontecer 

durante o processo de ficar muito tempo sepultado, mas ela não estava destacada da parte 

de baixo da urna funerária. Não foi uma violação, mas sim um processo natural de 

degradação da urna funerária. Próxima imagem. 

Na sequência, como foi feito o processo de aspiração da água, nós tivemos que 

conseguir uma bomba de sucção, aspirar o lado de fora do compartimento, na sequência eu 

tive que adentrar a sepultura e retirar gradativamente, canequinha por canequinha, o 

conteúdo de água de dentro da urna funerária para que não houvesse alteração dos restos 

mortais que ali se encontravam. Próxima imagem. 

Esses foram os restos de projéteis que foram recuperados de dentro da urna 

funerária. Isso tudo foi achado tateando o fundo da urna funerária, não se enxergava mais 

nada. Esse foi um material que foi recuperado, que foi possível ser enviado para exame de 

balística. Próxima imagem, por favor. 

Aí, já no nosso laboratório de antropologia forense, no Centro de Medicina Legal, 

da USP de Ribeirão Preto. Essas que vocês estão vendo é uma visão superior do crânio. 

Como pode ser visto, tem uma série de fraturas, mas o ponto crucial a se chamar a atenção 

nesse momento são esses orifícios que podem ser vistos na parte superior, que 

correspondem a orifícios de entrada de, pelo menos, dois projéteis. Pelo menos, pode haver 

mais de, um terceiro nesse daí, já que um dos orifícios, o formato irregular dele não nos 

permitia concluir no exame macroscópico sobre o número exato. Próximo item. 

Essa é uma visão perfil do crânio, em que se pode visualizar um orifício de saída, de 

um disparo que foi efetuado do outro lado do crânio. E na região frontal, próximo da região 

do supercílio, um orifício em formato que a gente chama de buraco de fechadura, que 

indica, provavelmente, um disparo que pegou de raspão. Próximo. 

Um detalhe importantíssimo que também chamou a atenção, com relação  

à primeira costela do lado direito, que fica situada aqui na região do ombro, mais aqui para 

frente, logo abaixo da clavícula, em que se constatou um orifício com característica de 

projétil de arma de fogo disparado de cima para baixo. Como vocês podem ver, essa costela 
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fica nesta posição, então só é possível a ocorrência desse orifício com esse formato se o tiro 

entrar na vertical. Próximo item. 

Para comprovar isso, uma característica bem peculiar, esse é o outro lado da mesma 

costela, mostrando que a parte de cima esse orifício é mais estreito, a parte de baixo ele tem 

lascas que ampliam o seu tamanho, indicando a direção dessa trajetória, o sentido do trajeto 

do projétil. Próximo item. 

Isso é só um sumário dos diversos achados que foram encontrados, mas, aí a quinta 

costela do lado esquerdo, um orifício, também de entrada, muito peculiar na região que fica 

de lateral para posterior do lado esquerdo, indicando que esse tiro não veio da frente do 

indivíduo, mas sim na diagonal por trás. Próximo. 

As escápulas que apresentavam orifícios, que no momento da análise macroscópica 

a gente não podia afirmar se eram orifícios de disparo ou não, mas de qualquer forma, não 

sendo originados por projéteis, poderiam ser originados por outros tipos de instrumentos 

perfurantes, por exemplo. Próximo item. 

E o fêmur esquerdo com diversas fraturas, que a gente chama de dissipação de alta 

energia, não chega a formar um contorno tão nítido de orifício, como nos outros casos, mas 

ali onde vocês veem uma imagem laranja, aquilo é massa de plastilina para poder dar 

sustentação e manter todos os fragmentos agrupados para permitir essa visualização, que é 

extremamente sugestivo de também ser um local que tenha sido atingido por projétil. 

Próximo. 

Com relação à análise da tíbia esquerda, ou seja, é o osso aqui da canela, do lado 

esquerdo, não sei se todos conseguem perceber uma mancha avermelhada, aqui mais na 

parte superior do lado esquerdo, bem chamativa, naquele um terço superior para o médio, 

que é a tal da equimose subperiostal, que a gente designou. Isso é indicativo de trauma, tipo 

contusão, nesta região. Isto é diferente do efeito causado por um projétil. Isso quer dizer 

que essa pessoa estava viva no momento em que recebeu um traumatismo muito intenso 

nesse local, a ponto de ter tido tempo de ocorrer um sangramento por baixo do periósteo, 

que permitiu que essa marca se perpetuasse preservada em água por quarenta anos. 

Próximo. 
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Com relação à pelve do lado esquerdo, aqui no quadril, uma marca também de um 

orifício de entrada, ali próximo daquela ponta, mais aguda, que vocês podem visualizar. E 

isso fica por trás, indicando que a entrada também ocorreu pelas costas. Próximo item. 

E outros ossos do lado esquerdo do corpo que correspondem: a úmero, é este osso 

do braço; rádio, que corresponde ao do polegar, e à ulna, do lado esquerdo, que 

corresponde ao osso que vem para o dedo mínimo, e que, se vocês notarem, nessa 

extremidade, mais para cá, existe um contorno em semicírculo, que indica, nitidamente, a 

passagem de um projétil de arma de fogo. Todas essas fraturas são por dissipação de alta 

energia. Como elas não formaram um contorno nítido de um orifício, a gente não pode, 

macroscopicamente, só no olho, afirmar categoricamente um projétil, mas as características 

das lesões são bastante sugestivas, o que nos indicou a recomendação de que se fossem 

feitos os exames complementares para verificar, com clareza, a origem dos pontos dessas 

fraturas. 

E, ao final, essa imagem já foi cedida pelos peritos que nos sucederam no exame 

antropológico forense, Dr. Celso Nenevê, que vai poder explicar mais adiante. Mas cada 

ponto vermelho, marcado nesse esqueleto representativo, corresponde a lesões encontradas 

no corpo de Arnaldo Cardoso Rocha. 

O que mais chama a atenção, nesse caso, é o padrão simétrico das lesões. Se vocês 

repararem, para cada lesão do lado direito há um correspondente do lado esquerdo, o que, 

praticamente, inviabiliza a possibilidade de que essas lesões tenham acontecido numa 

situação de confronto ou de disputa. A vítima precisaria estar, no mínimo, contida para que 

esse padrão de lesões pudesse ser executado. 

Mas, ainda se soma o fato de os diversos, apesar de só ter sido mostrado até agora 

só um dos ossos com aquela marca, diversos ossos do corpo tinham marcas das equimoses 

subperiostais, indicando que, antes de morrer, foi submetido a uma série de traumatismos, 

antes de se levar os disparos de arma de fogo. 

Curiosamente, pelo menos três dos disparos vêm de um sentido que é inviável, 

também ao nosso ver, que tenham ocorrido em situação de conflito, como vocês puderam 

ver. Pelo menos dois disparos na vertical, no topo do crânio, e um, pelo menos, por cima da 

primeira costela do lado direito, sendo que esse projétil, depois vai ser explicado, 

provavelmente cruzou o tórax e se alojou na coluna, nas vértebras torácicas. Próximo. 
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Bom, com relação à análise antropológica forense, foi possível traçar um perfil 

bioantropológico de que aquela ossada pertencia a um indivíduo do sexo masculino, 

caucasiano, branco, com idade estimada entre 20 e 26 anos na data do óbito, que dá uma 

média de 23 anos, estatura entre 1,69 m e 1,78 m, e destro, que são as características 

bioantropológicas que podem ser obtidas com uma ossada bem preservada, como nesse 

caso. 

Bom, com relação às conclusões. Causa primária da morte, nós colocamos no nosso 

laudo traumatismo crânio-encefálico por ação de instrumento pérfuro-contundente, 

projéteis de arma de fogo. Causas concorrentes: traumatismos múltiplos por instrumento ou 

ação contundente, ou seja, traumas repetidos em diferentes partes do corpo por contusão, 

seguidas de múltiplos traumatismos por projéteis de arma de fogo, atingindo membros 

superiores, inferiores, tórax e pelve, devido ao seu padrão de simetria. 

Finalizando, comentários adicionais. O padrão de distribuição de simetria e 

bilateralidade das lesões indica intencionalidade na sua origem e não uma situação eventual 

de confronto e é altamente sugestiva da ocorrência de tortura. Tendo em vista o número de 

lesões associadas a projéteis de arma de fogo e o encontro de seis projéteis, recomendamos, 

então, a análise pericial dos dados apresentados na área de balística forense, para correta 

estimativa do número de disparos e suas respectivas trajetórias. E finalizamos o laudo 

firmando homicídio doloso, intencional. A nosso ver, dentro de um aspecto pericial, é 

inviável se pensar que essa morte possa ter ocorrido em situação de confronto ou de 

qualquer outra forma que não com a intencionalidade da ação de torturar e matar. 

Agradeço ao Dr. Alexandre Pavan, que participou da perícia como representante da 

Polícia Federal, e aos colaboradores do nosso Centro de Medicina Legal, Rafaela, José 

Marcelo, Maria Ângela e Tereza Cristina, que tanto se dedicaram para que essa perícia 

pudesse ser executada. Agradeço a atenção de todos. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Podemos prosseguir? 

Parabéns. É Ribeirão Preto, né? Dr. Celso, com a palavra. 
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O SR. CELSO NENEVÊ – Bom dia a todos, bom dia  

à mesa. Eu estava comentando com o Dr. Marco e, isso eu não me canso de dizer, e é na 

pessoa da Iara que eu quero homenagear todos vocês, que eu sempre disse para o Marco, 

que a Iara, para mim, é um exemplo de heroísmo, de coragem, de força. Então, eu quero 

que todos vocês que tiveram sempre o mesmo heroísmo, a mesma coragem, a mesma força, 

sintam-se abraçados e acarinhados por quem hoje luta com esse lado de analisar esses 

corpos dessas vítimas todas. 

Bom, para não ser repetitivo, porque muito do que o Dr. Marco colocou, eu vou 

repetir sob algumas visões um pouco diferentes, eu vou tentar ser o mais rápido possível. 

Você pode passar para o próximo [slide], por favor? 

Bom, metodologia utilizada na análise. Como é que nós trabalhamos? A Iara 

colocou, de forma muito clara, que nós não tínhamos o exame de local, que para nós era 

fundamental, como na grande maioria dos casos. Nós nunca tivemos um exame de local, 

nós nunca podemos reconstituir toda aquela cena da forma como aconteceu. Então, o que 

nós trabalhamos nesse processo? Foi com a coleta de fotografias, os laudos e documentos 

técnicos, existentes à época, e a partir disso, nós fizemos uma análise pericial. 

Uma coisa que eu tenho que dizer para os senhores é que a análise de trajetória, que 

é a nossa área e que é extremamente importante para a gente estabelecer uma dinâmica, nós 

precisamos muito dessa trajetória, desse trajeto dentro do corpo. Então, nós tivemos, fora 

aqueles casos onde era evidente uma mudança de trajetória, nós consideramos aquela linha 

reta, a partir dali, e com esses dados constituímos modelos tridimensionais. Com esses 

modelos tridimensionais nós conseguiríamos simular a dinâmica de como aconteceram 

aqueles fatos e a partir daí dar uma dinâmica disso. Então, nós apresentamos a nossa 

conclusão em três itens e eu vou explicar para vocês os três itens. O próximo, por favor. 

Bom, eu só quero dizer para vocês, o Protocolo de Istambul é o protocolo adotado 

pela ONU para análise do crime de tortura e tanto para o Protocolo da Costa Rica para 

execução sumária. Nele, eles trabalham com cinco níveis de conclusão. É aquela primeira, 

não aconteceu nada do que o histórico é apresentado, ou aconteceu tudo da forma que 

aconteceu, mas isso é uma conclusão determinante. Então, nós botamos, daqueles casos 

determinantes, é quando a situação ocorreu daquela forma, quando não há sombra de 

dúvida de que aquele fato ocorreu. E, como todas as outras três possibilidades são 
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sugestivas, quer dizer, é provável que tenha acontecido daquela forma, mas nós não 

conseguimos provar, nos faltam elementos para provar isso, e a outra é muito provável. Nós 

trabalhamos dessa forma. São conclusões determinantes aquelas que aconteceram e não há 

outra sombra de dúvida, conclusões indicativas, quando é muito provável que tenha 

acontecido daquela forma, e sugestiva é quando é provável que tenha acontecido daquela 

forma. Próximo, por favor. 

Então, vamos começar com o primeiro laudo apresentado pelo médico legista de 

São Paulo, Isaac Abramovitc. Isaac Abramovitc se refere a sete feridas pérfuro-contusas, e 

refere-se a uma de ação tangencial na região frontal, aquela que o Dr. Marco mostrou, a 

lesão óssea, correspondente a ela. 

 A conclusão dele é que Arnaldo faleceu em virtude de anemia aguda traumática, o 

que é anemia aguda traumática? Nesses 30 anos fazendo perícia de morte violenta, o mais 

comum de você encontrar, quando você encontra uma troca de tiros, é a pessoa vir a óbito 

por choque hipovolêmico, ou seja, ela tem uma lesão, começa a extravasar o sangue, e a 

partir do extravasamento do sangue, ele vem a óbito por choque hipovolêmico. É 

importante deixar isso bem claro, porque isso era o comum da troca de tiros. Quando, o Dr. 

Marco mostra bem claro e nós vamos rever isso, que a morte do Arnaldo se dá por 

traumatismo crânio encefálico. Nós vamos mostrar os outros ininteligível que ele tem. 

Então, aí vem as respostas aos quesitos que Isaac Abramovitc botou. Por favor, o 

próximo, só para que as pessoas saibam quais foram os quesitos. Os quesitos médico-legais 

foram, o primeiro: houve morte? A resposta dele é “sim, houve morte”, direto. O segundo 

é, qual é a causa da morte? Ele responde “anemia aguda traumática”. O terceiro: que 

instrumento produziu isso? “Foi um instrumento pérfuro-contundente, projétil de arma de 

fogo”. E, por fim, houve tortura? E a resposta dele é categórica: “não”. Tortura, meio 

insidioso ou cruel, por outra coisa? A resposta de Isaac Abramovitc é categórica: “não”. 

Próximo, por favor. 

Tentando fazer a dinâmica do que Isaac Abramovitc descreve seriam essas as lesões 

que ele apresenta. Pelo que ele descreve no laudo, seriam essas as lesões que ele apresenta: 

disparos vindos de todas as direções e que poderiam, facilmente, ser compreendidos como 

uma troca de tiros. O próximo, por favor. 
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Bom, nós trabalhamos com o Dr. Marco Aurélio, e aí em vez de sete, nós 

encontramos 30 feridas nos ossos. Estamos desprezando tecidos moles, estamos 

desprezando aquilo que não pode materializado, que pode ter sido muito maior, mas em 

tecidos ósseos foram encontradas 30 feridas, três delas produzidas por entrada de projétil de 

arma de fogo na cabeça, quando ele só apresentou um. Com duas delas, típicas de 

execução, e localizadas na região parietal esquerda. Me dá o próximo, por favor. 

São aquelas ali que vocês já viram, e eu vou chamar a atenção a essas duas lesões. 

Por favor, o próximo. Uma e a outra. Esses disparos, porque nós podemos dizer... Uma 

coisa que nós insistimos um pouco com a Iara: vamos fazer uma pesquisa através de 

microscopia eletrônica de varredura para ver se a gente encontra resíduos metálicos da 

espoleta, que me garantem que esse disparo aconteceu ou encostado ou a curtíssima 

distância, que são chumbo, bário e antimônio. Nesses dois orifícios nós encontramos 

chumbo, bário e antimônio, que permitiam afirmar que esses disparos foram efetuados a 

curtíssima distância. Então, esquece aquela ideia de troca de tiros, porque não condiz com 

isso. Por favor, o próximo. 

Recuperamos seis projéteis expelidos por arma de fogo, sendo um de calibre .45 e 

cinco de calibre 9 mm. Estão ali os projéteis. O primeiro de lá é o de calibre 45, todos os 

outros de calibre 9 x 19 mm, que eram as pistolas, submetralhadoras e algumas armas da 

época. Por favor, o próximo. 

E aqui é importante: esse infiltrado hemorrágico no tecido ósseo, que vocês viram, 

essa equimose de tecido ósseo notadamente nos ossos dos pés e das mãos, que ele 

apresentava, e na perna esquerda, caracteriza uma ação contundente, um trauma 

contundente, repetições, e muita energia para poder produzir isso. Me dá o próximo, por 

favor. 

Então, está aí o nosso infiltrado hemorrágico, para quem não conseguiu ver bem, o 

próximo. É aquela mancha ali, aquela mancha avermelhada, ele estava vivo e tomou uma 

ação contundente muito considerável para produzir esse infiltrado em tecido ósseo. Esse 

derramamento de sangue é uma reação vital e essa foi uma pancada bem forte. Me dá o 

próximo, por favor. 

O que é importante, isso o Dr. Marco já falou, é que esse tecido cerebral estava 

conservado. Por que isso para a gente é tão importante? O tecido cerebral é um dos 
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primeiros a se desfazer, é um dos primeiros a se perder. Como ele estava preservado, isso 

nos dá uma garantia de que todos os demais que nós encontramos nesses achados são 

confiáveis, que a gente pode trabalhar com eles. Próximo. 

Essa distribuição simétrica das feridas dos lados do corpo, próximo, que vocês já 

viram, ela é bem simétrica. Isso vai nos permitir, considerando o eixo longitudinal do 

corpo, vocês podem perceber que ela se repete, ela é bem contundente. Próximo, por favor. 

Então, aí nós pudemos montar como é que aconteceram as lesões com ele. Vocês 

vão ver a perna esquerda, e olhem que na perna esquerda estão aqueles pontos vermelhos, 

são os traumatismos contundentes, e ali eu tenho as trajetórias dos disparos. Próximo, por 

favor. 

Então aqui são os disparos na cabeça, notem. Tanto na região do processo acromial 

direito, onde vai pegar a primeira costela do lado direito. Notem que todos eles são 

extremamente descendentes. Extremamente descendentes. Gostaria de chamar a atenção 

para esse disparo na região do processo acromial direito, é que em muitos casos a gente 

consegue perceber esse disparo. O próprio Marighella tem um disparo dessa forma, que é o 

último disparo que ele sofre. E é interessante que no caso de Marighella me parece que o 

disparo também é um de calibre 45. Há um processo, há uma repetição nesses fatos, e aí os 

disparos na cabeça. Próximo, por favor. 

E aqui vocês estão vendo os disparos nas costas, na região toda do corpo. Olhem a 

direção dessas trajetórias nós pé e na perna, marcados em vermelho, as lesões contusas. 

Então, como vocês vão ver... e sempre a gente parte do princípio que disparos de antebraço 

e mão são lesões de defesa, nesse caso, muitos deles não o foram não, não foram mesmo. 

Com essas feridas, era impossível movimentação, portar objetos, reações, correr, 

nada disso era possível, ele estava totalmente dominado. É impossível a versão oficial de 

que ele estava numa ação de troca de tiros, era totalmente impossível isso. É só vocês 

verem as direções dos disparos que estão bem assinaladas aí, e os dois momentos 

totalmente distintos. Próximo, por favor. 

Então, estão aí os dois agrupamentos de tiros: os que vão formar aquelas lesões 

todas simétricas que nós vimos em primeiro lugar, que são repetitivas, e aqueles que são 

totalmente descendentes e que atingem a região da cabeça e a região do processo acromial 

direito. Por favor, o próximo. 
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Com isso, nós chegamos a algumas conclusões que nós podemos dizer. A 

distribuição dessas feridas com certeza teria acontecido com o corpo imobilizado, contido. 

E, segundo a bibliografia forense, essa distribuição simétrica em regiões não fatais, como 

acontece, é comum de tortura, ela é típica de tortura. E aí, só isso é suficiente para dizer que 

é tortura? Vamos pensar o seguinte. Eu tenho uma ação só considerando tecidos ósseos, nós 

não tivemos os tecidos moles, a pele, onde ficariam marcados todos os outros vestígios. 

Mas considerando só os tecidos ósseos, nós temos também a ação contundente, traumática. 

Eu tenho a duplicidade de instrumentos, e isso é característico de tortura: a arma de fogo 

mais objetos contundentes. 

As feridas da mão e dos pés, por ação traumática, segunda a literatura, estão 

descritas como um tipo de tortura muito comum que se chamava falanga, onde os ossos dos 

pés e das mãos eram esmagados, quebrados, e a pessoa claudicava, ela não conseguia nem 

andar, com a utilização de barra de ferro, cassetete, qualquer outro instrumento 

contundente. Próximo, por favor. 

Bom, essas lesões que o Arnaldo apresenta, não as em verde, que são as finais, mas 

as que estão em vermelho, são compatíveis com o corpo suspenso, num tipo de suspensão, 

existem vários tipos de suspensão, mas um tipo de suspensão que se chama suspensão de 

açougueiro ou suspensão de açougue, onde, com os braços semiabertos, a pessoa sofria 

todos esses danos que existem por aí, que estão demonstrados aí. 

A partir de não ter mais resistência porque, uma pessoa que sofreu todas aquelas 

lesões, a dor era incrível, a capacidade de reação já tinha sido totalmente tomada, a partir 

disso, em outra posição, ele já numa posição inferior, quer seja sentado, quer seja de joelho, 

ele sofre as lesões que vem atingir a cabeça e que terminam com a morte de Arnaldo. Por 

favor, o próximo. 

Não dá para excluir alguma posição intermediária entre essas, mas, dessas duas 

posições, tanto a de açougueiro, suspensão de açougue quanto a suspensão dele final, ele 

passou por ela. Pode ter acontecido alguma posição intermediária a essa durante todo esse 

processo. Próximo, por favor. 

Considerações finais. Só para vocês terem ideia, nós conseguimos observar trinta 

feridas contusas e pérfuro-contusas, diferente das sete que constavam no laudo inicial. O 

laudo de necrópsia de Isaac Abramovitc deixou de descrever as duas lesões mais 
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contundentes que estavam na região parietal esquerda, e que foram as duas da cabeça, que 

um disparo muito próximo, quase encostado, e que foram as fatais. Como a necrópsia 

original... Ele que tinha os tecidos moles, pele, ele não descreve nada, nós perdemos uma 

série de outros instrumentos que, se, só pela análise do tecido ósseo a gente consegue hoje 

dizer que é tortura, à época, embora ele tenha dado, categoricamente “não”, nós teríamos 

elementos para poder dizer muito mais contundente a existência dessa tortura. 

Mas eu gosto de mostrar para vocês a multiplicidade de instrumentos que foram 

utilizados na morte do Arnaldo, por quem executou essa morte e a simetria dessas feridas. 

Esses dois vestígios, por si só, são extremamente categóricos da ocorrência de tortura. 

Obrigada a todos. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, Amelinha, Criméia, não é 

por falta de gente capacitada que tem no Brasil que as ossadas até hoje não foram 

identificadas. Faltou vontade política mesmo. Bom, a Dra. Maria Rita. 

 

 

A SRA. MARIA RITA KEHL – Bem, bom dia, primeiro eu tenho que me 

desculpar, tanto ontem quanto hoje, de sempre chegar atrasada, é que quando eu estou em 

São Paulo eu tenho pacientes que eu preciso atender. Agora, então, à tarde eu também não 

vou poder ir pela mesma razão. Como tem muitas viagens pela Comissão da Verdade, 

quando estou aqui, eu acumulo reposições de faltas. Isso não é muito importante, só para 

justificar, porque eu acho muito chato chegar quando já começou, enfim. 

Eu acho que as pessoas sabem, cada vez que eu venho aqui, já vim algumas outras 

vezes no ano passado, e fico muito impressionada e muito tocada com esse trabalho que 

está sendo feito sistematicamente pela Comissão dos Familiares dos Mortos e 

Desaparecidos. Na Comissão da Verdade esse não é o meu grupo de pesquisa. Eu estou 

com um grupo que é muito numeroso e muito espalhado pelo Brasil, nós não temos a 

possibilidade de ter esse tipo de trabalho para cada caso, que é dos camponeses e dos 

indígenas, da ordem dos... Somando esses dois grupos, nós encontramos milhares de 

vítimas. 
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E, perdidas pelo interior do Brasil, todas com notícias de jornal recolhidas pelo 

relatório que o Gilles também ajudou a fazer com a Secretaria de Direitos Humanos, o 

Gilnei desculpe, Gilles. Não, ele é o maior companheiro na Comissão, isso é porque eu 

estava muito perdida aqui nessas informações terríveis. 

Bem, a única observação que eu tenho que fazer aqui, não podendo colaborar, e 

estando aqui representando a Comissão, mas sem estar encarregada aqui desse trabalho, que 

talvez seja o mais doloroso de todos porque os familiares que estão empenhados nisso cada 

vez têm notícias de mais sofrimento dos seus maridos, irmãos, filhos, enfim. É que das 

crueldades que esse aparato militar, político e civil também, que sustentou durante 21 anos 

a ditadura brasileira, talvez a pior crueldade... evidentemente que a tortura é a pior 

crueldade, mas a segunda pior crueldade é encarregar os familiares de ter que descobrir isso 

porque o Estado oculta. 

Ou seja, ontem eu estive no lançamento do livro do Bernardo Kucinski, eu já tinha 

dito isso. A pior crueldade talvez seja o desaparecimento de pessoas, porque obriga um 

familiar a decidir quando ele vai deixar de procurar. E essa decisão deve ser a mais 

dolorosa que existe, quando um familiar, sem nenhuma informação diz “desisto, não está 

vivo, não vou encontrar”. Deixar essa responsabilidade para um familiar, eu fico 

imaginando a carga de tormento, de culpa, mesmo sabendo que é impossível 

realisticamente, é uma crueldade. 

E a segunda crueldade é obrigar, com essas mentiras de peritos, como o Isaac 

Abramovitc e outros, a descobrirem como foram torturados, o quanto sofreram e de que 

maneira morreram os seus parentes. Então, eu tenho a impressão que esse relatório, que vai 

ser talvez a pesquisa de vocês mais sistemática, não tenho certeza, porque cada colega vai 

tocando suas pesquisas então a gente não sabe como ela são, mas eu tenha a impressão que 

essa pesquisa, do grupo de São Paulo e do grupo do Rio também, é que vai dar o principal 

subsídio para a Comissão Nacional da Verdade. 

E talvez esse seja o capítulo mais doloroso, mas, ao mesmo tempo, dentro daquilo 

que dizer a verdade contém um elemento de reparação, não a reparação que todos desejam, 

que seria ver a justiça feita, mas pelo menos que a verdade venha à tona, seja um elemento 

de reparação. Eu sou obrigada a reconhecer que o trabalho da Comissão Estadual da 

Verdade é, para a Comissão Nacional da Verdade, é precioso, e é feito por pessoas que sei 
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que o fazem a custa de sofrimento pessoal. Pessoas que não fazem isso como nós, que a 

presidente escolheu propositalmente, talvez pela condição que ela teve que negociar essa lei 

com o Congresso, pessoas que não têm envolvimento pessoal nas pesquisas. Não perderam 

familiares, não foram torturadas, não foram presas. Os setes membros da Comissão da 

Verdade têm essa... não sei o que dizer, como se chama isso, mas não temos a mesma 

carga... O distanciamento, mas é que distanciamento... eu não me sinto distante, mas um 

distanciamento da minha história pessoal, nesse sentido há um distanciamento. E vocês que 

fazem isso sem distanciamento nenhum. 

Então, eu só posso expressar a minha admiração, meu enorme respeito e minha dor 

compartilhada, quando eu venho aqui. É impossível não ter uma dor compartilhada, muito 

obrigada. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Criméia, Petit, peço só mais 

um minuto, por favor, que vocês possam permanecer só mais um minutinho. Eu acho que 

nós já estamos partindo para o encerramento dessa parte da manhã, então, antes de fazer o 

encerramento eu queria fazer a seguinte fala, também encerrando, 

Os pais do Arnaldo, nem o senhor João de Deus Rocha nem a dona Annette 

Cardoso Rocha puderam, por motivos óbvios, de idade, de deslocamento, vir aqui hoje. 

Veio a irmã, Maria Letícia Rocha Pimenta, que pediu para não falar, e nós vamos respeitar. 

Então, a Maria Letícia é familiar, é irmã do Arnaldo, na ausência dos pais, então, eu queria 

homenagear, agradecer, pedir uma salva de palmas para a Maria Letícia (Palmas.) E dizer 

que toda essa luta não foi em vão, e que o povo brasileiro agradece e respeita a memória do 

seu irmão, um verdadeiro revolucionário, combatente do povo brasileiro. Muito obrigado. 

(Palmas.) 

O irmão do Francisco Emmanuel Penteado está presente, o Adilson. Não vai usar da 

palavra também? Então está bom. Então, o Adilson, como é o nome completo? Adilson 

Luis Palomino, irmão materno do Chiquinho. Também peço uma salva de palmas. 

(Palmas.) 

Não havendo mais nada a tratar nessa sessão da manhã, eu agradeço a presença de 

todos, companheiro Amilcar, dos dois antropólogos, parabéns pelo trabalho maravilhoso, 
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que é o que mais o povo brasileiro está precisando, é que o trabalho dos senhores seja 

respeitado, valorizado e, ainda bem que a Comissão Nacional da Verdade tomou essa 

medida. Muito obrigado, a sessão está encerrada. Voltaremos à tarde, às 14 horas. 

 

 

(Intervalo) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Centésima nona sessão da 

Comissão da Verdade Rubens Paiva do Estado de São Paulo. Antes de entrar na ordem do 

dia, eu quero ler um pequeno texto de um fato que ocorreu há 30 anos em Cubatão, em 

plena ditadura: 

“Há 30 anos, no dia 24 de fevereiro de 1984, os moradores de Vila Socó, atual Vila 

São José, Cubatão, São Paulo foram surpreendidos pelo vazamento de gasolina em um dos 

oleodutos da Petrobrás que ligava a Refinaria Presidente Bernardes ao Terminal Alemoa, 

espalhando 700 mil litros de gasolina pelo mangue. Duas horas após o vazamento, 

aconteceu a ignição espontânea seguida de incêndio. O fogo se alastrou por toda a área 

alagadiça superficialmente coberta pela gasolina, incendiando as palafitas. O número oficial 

de mortos é de 93, que já seria muito, porém o próprio Ministério Público à época afirmou 

que o número extra oficial era superior a 500 vítimas fatais, baseando-se no número de 

crianças que deixaram de comparecer às escolas e morte de famílias inteiras, sem que 

ninguém pudesse reclamar os corpos. Ninguém foi punido, nada foi apurado, ninguém foi 

parar no banco dos réus. O inquérito foi arquivado. A ditadura abafou mais uma tragédia. 

Abaixo à ditadura”. (Palmas.) 

Esse texto é do nosso companheiro advogado e vereador de Cubatão à época, 

Dojival Vieira. Vamos lá, vamos entrar no clima. 

Está reinstalada a centésima nona audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de fevereiro, no Auditório Teotônio Vilela, 

para a oitiva dos depoimentos sobre os casos de assassinatos de Arnaldo Cardoso Rocha, 

Francisco Emmanuel Penteado, Francisco Seiko Okama. Formação da mesa: Iara Xavier 

Pereira, queria chamar o Sr. Manoel Aurélio Lopes, agente de Estado, para sentar aqui à 
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mesa, queria chamar o Dr. Celso Nenevê, e o Márcio Kameoka, que é da Comissão 

Nacional da Verdade, Ivan Seixas, nosso companheiro da Comissão da Verdade Rubens 

Paiva. 

Iara, você poderia fazer a introdução, por favor, dos trabalhos dessa tarde? Então, já 

vou passar para o Kameoka. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Boa tarde, senhor Marco, senhor Manuel, eu sei 

que o senhor tem dificuldade de ouvir, vou tentar falar devagar. Vou pedir para o senhor 

responder às perguntas o melhor que o senhor puder, e ao final, se o senhor desejar, o 

senhor pode oferecer a informação que o senhor quiser, o senhor pode falar sobre o que o 

senhor desejar. Posso pedir já mais um microfone para ficar aqui? 

Vou deixar um microfone com o senhor, porque algumas perguntas são bem curtas, 

tá bom? Novamente, obrigado por ter vindo. Senhor Manoel Aurélio Lopes, a minha 

primeira pergunta é quando o senhor ingressou na carreira policial? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Dezenove do nove de 1969. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – E o senhor trabalhou no DOPS, é isso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – E qual era a sua função no DOPS? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Escrivão de polícia. 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Em qual delegacia do DOPS o senhor era lotado? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Inicialmente, na Delegacia Especializada  

em Ordem Social. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – O senhor tinha um superior direto, era um chefe 

dos escrivões? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – João de ininteligível Pereira. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Isso quando o senhor entrou no serviço, em 1969? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Exato. Quando eu assumi lá. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Em 1973, o senhor lembra quem era o seu 

superior imediato? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Em 1973? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Desculpa, eu estou me afobando. Eu vou pedir 

para o senhor descrever um pouco as suas funções do DOPS. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois não. Inicialmente, me encaminharam 

para a Delegacia Especializada em Ordem Política e Social, localizada do segundo andar, à 

época, a qual tinha como titular, Dr. Ivair de Freitas Garcia e, posteriormente, outras 

autoridades. E ali, como é que se diz "debutamos" na função de escrivão de polícia. Oitivas, 

interrogatórios, e tal. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Entre os superiores posteriores que o senhor teve, 

incluía o delegado Sérgio Paranhos Fleury? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sob as ordens diretamente dele não, mas 

era anexo, porque ele também pertencia à mesma delegacia. Só que, como escrivão, a gente 

tinha o delegado como titular. Então, por exemplo, entre aspas, trabalhei com o Dr. Edsel 

Magnotti, Ivair de Freitas Garcia, e outros delegados diversos, porque de vez em quando 

mudavam as autoridades na unidade de ordem social. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – O senhor pode citar os nomes dos delegados com 

os quais o senhor trabalhou? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O tempo vai longe, pode ser que haja 

alguma troca, mas, já citei o Dr. Edsel Magnotti, um instantinho só... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso ajudar o senhor? 

Romeu Tuma. 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Romeu Tuma? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O Dr. Tuma veio a assumir a direção do 

departamento mais tarde. Na gestão que eu cheguei era o Dr. Lúcio Vieira e, 

posteriormente, Dr. Wanderico de Arruda Moraes, quando eu assumi. Ele era o delegado 

titular do DOPS na ocasião, em 1969. Depois, passaram vários mais adianta e, finalmente, 

o Dr. Tuma foi, praticamente, um dos últimos quando do encerramento das atividades do 

departamento. O Dr. Tuma, se eu não me engano, era o titular. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Alcides Singillo também fez parte dos delegados que o 

senhor esteve junto. O senhor atendeu o delegado Alcides Singillo? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. Também, só que eu não 

trabalhei sob as ordens dele, exclusivo, assim. Servia, porque eu fui um escrivão escalado 

para, vamos dizer assim, encarregado para um determinado setor. Então, tinha 

relacionamento com o Dr. Fleury também. Não era direto, sob a batuta. Conforme a 

pergunta, eu entendia assim, então, o grupo que trabalhava ali, tinha outras autoridades 

também e a gente, os escrivães serviam a todos, praticamente. Não sei se... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor serviu, então, ao delegado Sérgio Fleury 

também? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Também, poucas coisas, porque naquela 

época a atividade da equipe dele era mais, vamos dizer assim, direta. Ele tinha a equipe 

funcionando diuturnamente... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      36
 
 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Interrogatório? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Era mais com os investigadores. Escrivão, 

praticamente, ele usava pouco. Porque as peças, perdoe a gíria, vinham ao cartório e aí já 

estava escalado lá. Não tinha assim um escrivão exclusivo para... Então, a gente “Dr. 

Fleury, tudo bem?”. Às vezes precisava assinar um memorando, não tinha ninguém, 

recorria a ele. Sempre no estilo dele, tudo bem... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E qual era a atuação do delegado Sérgio Fleury que o 

senhor conhece? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bem, ele era uma autoridade bastante 

vibrante... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Chocante? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Se o senhor permite a gíria, bastante 

antenado, como se diria hoje. Praticamente, ele estava assim, à minha maneira de ver, 

desculpe aqui a pretensão, das diversas autoridades que serviam, porque cada um é cada 

um, então, ele se manifestava prontamente, bastava qualquer coisa. Desculpe a expressão 

de gíria aqui, "triscou, ele já leu", nesse molde, perdoe a gíria. 

Então, é o que eu posso dizer sobre ele. Nem todos tinham ou demonstravam essa 

faculdade. Muita gente tem, mas fica quietinho, escondido. O Dr. Fleury já demonstrava, 

bastava o senhor apreciar e assim era a equipe dele também, o encarregado da equipe, o 

assistente, os outros, o pessoal era, vamos dizer assim, vacinado naquela direção. Quer 
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dizer, qualquer coisa o pessoal está antenado em qualquer direção. Então, causava uma 

admiração enorme em todo mundo porque se destacavam. Nem todos tinham esse 

privilégio, muitos ficavam mais, como é que se diz? Estava antenado também, mas 

reservado, a gente não captava. 

Porque escrivão, modéstia parte, eu conseguia um trânsito com todos eles, uns mais 

outros menos, e aquele que a gente estava designado “ah, você vai seguir o Dr.”, então, 

estamos antenados, eu já sei os costumes do senhor, procuro facilitar, né? Nem todos, a 

gente servia esporadicamente. Chegou uma testemunha extra, o cartório está ocupado, 

então a gente entra em funcionamento, servindo aquela equipe. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O delegado Fábio Lessa também o senhor teve contato? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. Uma pessoa muito bacana. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E o Roberto Guimarães? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pouco tempo, foi quando chegou muita 

gente do órgão do Exército e o Dr. Roberto Guimarães atuou bastante nessa época. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pode esclarecer? “Veio do órgão do Exército”, como 

assim? Quem foi para lá do Exército, só para eu entender? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ele perguntou o quê? 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Sobre o órgão do Exército. 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É o DOI-CODI. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, mas foram para lá para dentro do DOPS? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Quando o Dr. Roberto Guimarães chegou 

de uma cidade “xis” do interior, eu o conheci aí. Então, vamos dizer assim, a sala dele ficou 

muito agitada, porque vieram vários presos, vários detidos àquela época e o Dr. Roberto 

Guimarães rodou dia e noite, duas, três noites, os escrivães também se cansavam, para 

ouvir aquele pessoal todo, porque tinha prazo para o pessoal seguir viagem para outros 

estados. Então, o Dr. Roberto foi... que eu me lembro bem, eu também fui convidado, 

gentilmente, e participei ali. 

Então, nós ficamos sem voltar para casa dois, três dias porque era muito gente para 

ser ouvida e o Dr. Roberto teve uma participação aí muito ativa. Depois, não sei explicar 

porque, ele seguiu para outro endereço. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Rubens Tucunduva também, o senhor teve contato? 

 

  

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O Dr. Tucunduva era mais, vamos dizer 

assim, mais eclético, quer dizer, àquela época, não participava, assim, muito. 

Cumprimentava o escrivão com a cabeça, falava pouco, que eu pude ver. A gente notava 

que ele, não sei se posso dizer, era quase um meio estranho no ninho, vamos dizer assim. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      39
 
 

O SR. IVAN SEIXAS – Desculpa, o senhor falou um pouco de “participou”, “tinha 

que ouvir todas essas pessoas”, isso significa que o senhor participava de interrogatórios 

dos detidos? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, senhor. Normalmente não. Para o 

escrivão já vinha o relatório do investigador. ininteligível, o investigador ficava junto 

acompanhando o que o cidadão declarava. Então, o escrivão transcrevia, na sua maior 

parte, transcrevia o que a equipe de investigação já tinha levantado e, naturalmente, passava 

para o papel. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – O senhor conhecia a carceragem do DOPS? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – A carceragem? Sim. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Onde ficava? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu entrei na Polícia com 30 anos, então já 

tinha uma formação do lado, por isso eu procurei, durante a minha passagem por ali, me 

relacionar civilizada e educadamente com todos os companheiros, o carcereiro, o pessoal da 

porta, pessoal da faxina, com as autoridades, quer dizer, todos eles, dentro do possível, à 

minha maneira, sem muita bajulação, eu tenho dificuldade para bajular. 

Mas, dentro do possível, com o devido respeito “com licença, tudo bem”, então, 

tenho uma noção, assim, um apanhado de muita gente. Desculpe a expressão, sou caipira, 

educado no interior, aprendi muito, porque o ser humano aparenta uma coisa... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos o senhor 

trabalhou no DOPS? De quando a quando? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Cheguei lá em 19 de setembro de 1969, 

foi quando eu tomei posse como escrivão de polícia. Quando o DOPS se encerrou, em 

1983, eu fui para a Corregedoria da Polícia Civil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não foi para o DCS? Bom, 

ficou até o fim do DOPS. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De 1969 até terminar. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. De 1972 a 1978, o diretor do 

DOPS me designou para servir ao DOI-CODI do 2º Exo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – 1972 até que ano? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Então, passei esse espaço de tempo 

prestando serviços de escrivão de polícia na assessoria jurídica e policial do DOI-CODI do 

2º Exo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, então, o senhor não 

ficava lá no prédio do DOPS, ficava aqui na Tutóia. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. Nos fundos do próprio 36º 

DP. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, vamos fazer o 

seguinte, vamos nos ater ao caso de hoje. Como o senhor fez o cartório da vítima Arnaldo? 

E os outros dois, o senhor também fez, do Francisco Seiko Okama? Quantos relatórios de 

apreensão o senhor fez naquele dia, o senhor lembra? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Quantos relatórios de apreensão oram 

feitos onde? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – No DOI-CODI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bem, ocorre o seguinte, aqui no DOPS, 

por exemplo, muitas vezes a apreensão, o fruto do material apreendido era o escrivão que 

relacionava. No DOI-CODI, apesar de trabalhar na assessoria jurídica e policial, o próprio 

órgão cuidava desse assunto, e vamos dizer assim, era um pouco diferente do que aqui no 

DOPS. Posteriormente, quando o material era encaminhado para o órgão aqui, então, já 

vinha o auto de apreensão. 

Por exemplo, um fato que não tem nada a ver, mas aconteceu. O cidadão mandou 

numa relação um pente para cabelo. Eu me irritei com aquilo e quando veio o sargento 

fazendo a entrega, eu falei: “por favor, companheiro, isso aqui joga no lixo, isso aqui é 

coisa de uso pessoal, e não tem crime aqui, não tem mancha de sangue que possa haver 
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interesse”. E notei que o capitão que estava coordenando a coisa, foi num momento 

impróprio, ouviu qualquer coisa. Não me falaram nada, ficou quieto. A pessoa que fazia o 

transporte, normalmente um elemento da Polícia Militar que prestava serviço lá no DOI, já 

trazia tudo, nos primeiros tempos, antes de eu ir para lá. Depois, quando eu fui para lá, eles 

continuaram nos mesmos moldes, porque os investigadores, eu sou escrivão, mas os 

investigadores, meus colegas, que trabalhavam lá, e os delegados também da Polícia Civil, 

normalmente não participavam. Tinha uma seção lá chamada seção de análise, que era 

comandada por um... abaixo de major. Eles trocavam os nomes, militar recebia o nome de 

civil, civil recebia o nome de militar. 

Os delegados eu conheci todos... Então, eles modificaram um pouco o sistema. Essa 

seção denominada de análise é que separava um copo de cristal, tal, arma e fazia o 

relacionamento. E, posteriormente, quando o detido era encaminhado para um órgão aqui, 

porque, por coincidência, quando eu estava aqui, eu fiquei assim como o recepcionista, 

praticamente. “Chegou gente do DOI aí”, então, o circo para, a função, desculpe a gíria, 

mas, para tudo, vamos atender o pessoal do DOI. Então, o pessoal já sabia os caminhos, 

encaminhava. “Aqui o material apreendido, quer conferir aí?”, e o escrivão aqui, meio 

chato, porque já era policial velho, então, vamos conferir tudo direitinho porque tinham 

coisas muito importantes, né? E algumas coisas nem tanto. Assim que funcionava, não sei 

se atendi a resposta do senhor. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só fazer uma 

introdução. Nós estamos muito agradecidos que o senhor tenha vindo aqui depor, de livre e 

espontânea vontade. Isso é um ato de grandeza do senhor. Eu vou tentar falar mais alto, se o 

senhor puder acompanhar o movimento dos meus lábios ajuda. 

Mas, o senhor era uma pessoa muito preparada... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Muito obrigado. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Porque uma pessoa do DOPS 

para ir para o DOI-CODI, o senhor não era uma pessoa qualquer, o senhor era uma pessoa 

preparada. Foi uma espécie de uma promoção, de um prêmio que o regime deu para o 

senhor sair do DOPS para ir para o DOI-CODI, porque não era qualquer um que saía do 

DOPS e ia para o DOI-CODI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, por outro lado, a 

Comissão da Verdade também é constituída de pessoas experientes. Em outras palavras, 

todos nós vivemos esse período, sabemos bem da coisa. 

Hoje, nós estamos tratando de três casos, que o senhor, felizmente, veio falar. São 

três pessoas que morreram. Houve um depoimento pela manhã, de uma testemunha que viu 

dois lá no pátio. Eles teriam sido trazidos da rua gravemente feridos e vieram a falecer. 

O senhor podia... vamos ler o nome de cada um, pausadamente... ver se o senhor 

pode lembrar desse dia, da chegada deles, e que tipo de cartório foi feito? Eu sei que tinha o 

pessoal da análise, nós sabemos que as pessoas tinham nomes trocados, se o senhor puder 

falar até os nomes trocados, seria da máxima importância. Mas, que o senhor lembrasse... A 

primeira coisa que a gente queria saber é como que o senhor foi promovido, como é que o 

seu trabalho foi reconhecido, que o senhor saiu do DOPS para o DOI-CODI. Como foi essa 

passagem? O senhor lembra? O senhor podia explicar para a gente? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois não. Por sinal, apesar de, vamos dizer 

assim, um pouco triste, porque estava instalado ali, estava me sentindo integrado e... Por 

exemplo, tem um trechozinho, até pitoresco, quando estava na Ordem Social, o delegado, 

não sei se ainda vive hoje, Renato D’Andrea, cujo irmão foi diretor do IML, segundo ele 

mesmo... Então, nos conhecemos ali, conheci o Dr. D’Andrea na Ordem Social. Mas, o 
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senhor sabe, o senhor é um jovem já vivido, entre os delegados existe também uma certa... 

não posso afirmar que era A ou B, mas dava para a gente perceber. 

Então, o Dr. D’Andrea era uma pessoa de muito bom senso e me pareceu que os 

colegas ficavam um pouco incomodados, me perdoe se alguém da família está por aí, com 

o Dr. D'Andrea. Então, não sei porque cargas d’água, daqui a pouco a gente ficou sabendo 

que o Dr. D’Andrea foi para o DOI. Aí, eu tive uma pequena altercação com o delegado 

Alcides Singillo, da Ordem Social também. Não gostei da atitude, aquele tempo era mais 

jovem e, como é que se diz, criei uma altercaçãozinha. E de castigo, perdoe a gíria, fui 

recolhido da diretoria do DOPS. Chamava-se assim: o escrivão cansou daqui, manda para 

diretoria. 

Então, estava no plantão da diretoria, prestando meu serviço, lá na escala, tudo 

certo. Um dia o Dr. Renato D’Andrea sofreu um acidente, a pistola dele disparou e atingiu 

a veia femoral e ele mancava e usava uma bengala. Era um senhor robusto fisicamente, 

então ele mancava um pouco. E certo dia eu estava no telex, exercendo o meu trabalho no 

horário de plantão, Dr. D’Andrea chega à porta e aponta um envelope tradicional de ofício. 

Fala “Lopes, eu vou levando o seu ofício”... 

 

(Foi solicitado que ele usasse o microfone) 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Muito mais perto, desculpe. Fui locutor de 

rádio, hoje... perdoe. Então, o Dr. D’Andrea apontou lá na porta, no corredor do DOPS ali 

que o senhor conheceu e me disse: “Lopes, eu vou levar o seu ofício em mãos, senão você 

vai me dar o chapéu. Você vai trabalhar comigo lá no DOI”. Assim que eu fiquei tendo a 

notícia de surpresa. Quer dizer, a bem da verdade, meia hora antes, o chefe encarregado do 

departamento pessoal do DOPS, Dr. "qualquer coisa" Valim, à época, passou com a 

pastinha dele, foi despachar na sala do diretor, o plantão ficava no quarto andar, no mesmo 

andar do diretor, e ele me disse “Lopes, silêncio, você vai para o DOI, o diretor acabou de 

assinar a portaria para você aqui”. 

Mas, não pude nem perguntar para ele se não dava para segurar, ou qualquer coisa, 

ele já, esperto como era, seguiu o caminho. Eu voltei para o telex, naquele tempo era o 

telex, a máquina diferente, aí dois dias depois aconteceu isso, o Dr. D’Andrea apontou na 
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porta e me disse: “Lopes, está aqui o seu ofício, eu vou levar em mãos, senão você me dá o 

chapéu”. Aí, procurei me aproximar dele, estou na sala, é um salão grande, ou era, e disse: 

“Dr., eu vou criar problema para o senhor lá, o senhor já me conhece”. Naquele tempo eu 

praticava defesa pessoal, tava mais jovem, mais embalado. “O senhor já me conhece, eu 

vou criar problema para o senhor lá, porque a mãe do soldado é a bandeira, e a minha mãe é 

uma velhinha”. (Chora). Desculpe. “Provavelmente vai acontecer isso lá e eu vou ratear, 

vou criar problema para o senhor, é o senhor que está me levando para lá”. Não sei se eu 

respondi a pergunta do senhor. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Aproveitando, já falando do DOI-CODI, quem 

era o comandante do DOI-CODI, quando o senhor chegou? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Quando cheguei, o Carlos Alberto 

Brilhante Ustra é o nome que eu sei quente dele, porque trocava de novo, como eu também 

trocava de nome. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – E o senhor conheceu o capitão Dalmo Lúcio 

Muniz Cirillo? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Muito. Na sequência que estão, era a 

pessoa mais tratável, mas maleável para a gente tratar, porque o Dr. Silva, número 1, tinha 

as suas, como é que se diz, nos atendeu sempre muito bem, pelo menos eu como escrivão. 

Era civil, não conhecia o mundo militar, então, nunca bati continência, tudo bem, mas 

respeitava, colocava como disse. Segui lá também, mas mais apurado, com mais cuidado, 

né? Estou aqui para trabalhar, sou brasileiro, quero fazer meu trabalho, não quero 

problema. Então, dentro do possível, a gente cuidou do que foi possível. 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Tá, eu queria que o senhor falasse um pouquinho 

do seu trabalho no DOI. 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Uma retrospectiva lá? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Não, a sua função. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, sempre como escrivão. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Sempre como escrivão. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Era uma salinha que criaram no 

pavimento do 36º DP, nos fundos do 36º, funcionava ali. A assessoria jurídica estava no 

vão livre do pátio do estacionamento e trabalhávamos eu, Dr. D’Andrea e os delegados que 

faziam o trabalho de pesquisa, vamos dizer assim, porque tinham vários delegados lá 

também,  externa, e eles se serviam da assessoria jurídica, porque estavam ali com o Dr. 

Andrea, não havia uma subordinação. Havia subordinação por hierarquia de delegado, o Dr. 

D’Andrea já era primeira classe, naquela época, e nem todos eram primeira classe, e o 

pessoal entre eles também. E a gente estava ali no meio, trabalhando ali, fazendo meu 

serviço, às vezes batendo os relatórios. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quais eram os outros delegados que estavam lá, além do 

D’Andrea? 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Tudo bem. Conheci todos por nome 

porque, dentre as minhas funções, tinha um “presentinho”, entre aspas, para o pessoal que 

prestava serviço lá, então a relação era feita na assessoria jurídica e policial. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, só para nos entender. Esse presentinho acontecia 

quando? Quando alguém era preso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Era uma ajuda de custo e a gente retirava 

a verba no gabinete do secretário. Uma pequena ajudazinha para escrivães e investigadores. 

Naquela época acho que era 25 cruzeiros. Para delegado era um pouco mais, acho que 33, 

então não era muita coisa, mas era isso aí. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse dinheiro, essa ajuda não constava no hollerit, né, 

logicamente? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Absolutamente. De acordo com a data do 

mês programado fazia-se a relação. E o pessoal: “Ô escrivão, já chegou, não chegou”, 

aquela coisa normal, né? E eu providenciava, tinha a condução, tudo. “Dr., vou no gabinete 

do secretário”, ia até a tesouraria, né? Então passava para o escrivão, e eu era incumbido, às 

vezes atrasava no retorno, às vezes no trânsito chegava tarde. O pessoal ficava bravo 

porque algum ficava esperando, não sei quem era, mas ficava esperando. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Senhor Lopes, essa ajuda de 25 cruzeiros. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não põe com segurança, mas é mais ou 

menos isso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tudo bem, o delegado recebia 33, isso era por cada preso 

que tinha. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, senhor. Por cada elemento que 

estava à disposição do DOI-CODI. Não era preso, ele perguntou se era por cada preso. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Por cada investigador, delegado? A gente não está 

entendendo como era pago isso. Era por cada pessoa trabalhando no DOI ou cada pessoa 

recebia? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Todo policial que prestava serviços ao 

DOI-CODI se beneficiava, era incluído nessa listinha. Então, designava mais dois 

investigadores, vem vindo mais dois colegas, então eles também se beneficiam. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, mas a pergunta que eu estou lhe fazendo é o 

seguinte, senhor Lopes. Se era por mês ou se era por cada pessoa que foi presa pelo DOI, 

recebia, somando ia dar 25 vezes 10, por exemplo? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, não, ele está misturando. Está 

colocando os presos com relação a isso. Que eu tenha conhecimento não, isso aí era estático 

da Secretaria de Segurança Pública aqui. Então, a gente fazia a relação... 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – E todo mês? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era fixo? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, sim, automaticamente. É o que eu 

disse com o presente de quem ia trabalhar lá, de quem ia prestar serviço. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era um valor fixo? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, sim, só aquilo ali. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não era referente a cada preso não. Era um valor fixo? 

Não era por produtividade? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Cada integrante que era, vamos dizer 

assim, que ia prestar serviço lá, como a gente falava. “O senhor trabalha onde?”. Por 

exemplo, o juiz militar. Fui até a auditoria militar, àquela época, Dr. José Paulo Paiva. “Pô, 

escrivão!”. Era uma criatura super tratável, o senhor Nelson Guimarães também era uma 

criatura muito... Bom, com a gente sempre foi, mas tudo bem. 

“Como é que é o mundo lá?”. “Bom, você deve estar brincando, né, fazer uma 

pergunta dessas para o escrivão aqui?”, mas tudo bem, vamos lá, a gente fazia o possível. 

Então, não sei se esclareci esse ponto do senhor. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A pergunta era essa. Esses 25... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não tinha nada a ver com preso, que eu 

saiba não. Não era por produção, não tinha nada a ver. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, os 25 era uma ajuda não computada no salário. Era 

por fora. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, eu voltei para a casa, perdi a minha 

ajuda. Se respondi, desculpe, de outra forma. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era uma caixinha por fora. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Era uma ajuda, né, porque o pessoal 

estava prestando serviço aqui. Já tinha o refeitório aqui, tudo bem tudo instalado aqui, 

agora passava a prestar serviço lá. Porque, pelo que eu sei, o pessoal... Lá tinha um pessoal 

da Aeronáutica, da Marinha, do Exército, para eles era diferente. A engrenagem eu não sei 

dizer para o senhor como era, que eles parece que tinham uma ajuda também, mas era de 

outra forma. E aí era acondicionada promoção, serviços prestados, até onde eu ouvi, mas eu 

não posso afirmar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que o deles deve ser por produtividade, né? Porque eles é 

que estavam na... 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É, porque eles estavam, por exemplo, o 

pessoal de Quitaúna. Trouxeram um convidado de lá, o camarada tinha, assim, um protetor 

lá, guindou ele lá, trouxe ele para cá. Então, ele ganhou a promoção mais rápido, ou coisa 

assim. Ouvi falar, não posso falar nada, porque é do Exército, nem o RGE não cheguei a 

ler. 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Mas, a gente começou a falar disso, porque por 

causa do presentinho, o senhor conheceu os nomes dos delegados que trabalhavam ali. O 

senhor pode citar alguns dos delegados que trabalharam lá? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, tudo bem. Eu gostaria até de omitir 

porque algum é capaz de me pegar aí na rua e ficar chateado, né? Não tem o que fazer, vai 

lá dedar os caras. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eles estão todos mortos já. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eles trabalharam lá, somos todo 

brasileiros, que respeitam a todos, como se diz... Bom, vou citar porque faz bastante tempo 

também. Eu passei por cirurgia vascular recentemente, estou tomando medicação adequada, 

e às vezes ajuda um pouco. São várias autoridades... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Manoel, eu estive lá 

em 1973. Eu estive lá. Eu, Adriano Diogo estive lá. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O senhor conheceu lá como funcionava.  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor trabalhava junto 

com o Dr. D’Andrea naquela sala do cartório lá, eu conheço o senhor. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Por favor, ajuda aí, traduz para mim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Senhor Manoel, o que eu 

quero saber... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ele esteve lá? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Em 1973. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu estive lá em 1973.  

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ele esteve lá. Passou uma horas lá e viu 

como é que funciona. (Vozes de pessoas explicando). Ele conheceu os delegados que 

estavam lá. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, vamos lá. Vamos ao 

assunto de hoje, que é o que nós pedimos para o senhor vir aqui hoje. Nós queremos saber 

desse dia 15 de março de 1973. Então, hoje o assunto é 15 de março de 1973. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois não. Antes de responder o senhor, 

quero confirmar a data que eu saí de lá. Porque, se eu não me engano, eu saí horas antes. 

Por favor, me empresta a minha pastinha. Está com a minha assistente ali, a minha filha. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Alguém pode imprimir aquele 

documento, por favor? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Aquela tirinha, é uma tirinha de papel. 

Obrigado, é só isso aqui. Eu anotei aqui, a data do ofício que me apresentou lá, para 

responder o senhor com a máxima honestidade possível. Agora falta o óculos. Um 

instantinho só, por favor. É que eu anoto em código. 

Eu recebi o ofício de retorno do DOI para DOPS, o ofício está datado de 22 do 

doze... Me perdoe aí, desculpe... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica tranquilo, fica tranquilo... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Um escrivão sendo interrogado não é 

fácil. O ofício de retorno: 22 de novembro de 1978. Muito bem. O ofício de apresentação lá 

é exatamente a 26 de outubro de 1972 e todo esse período da minha vida eu passei lá. 

Então, saí em 1978. O caso que o senhor está perguntando é de 1973. E em 1973... vou me 

aproximar aqui do companheiro... Desculpe, que o meu equipamento está falhando um 

pouco. Por favor, pode repetir a pergunta dele? Ele quer saber se na data que ele já citou 

duas vezes... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Bom, nós temos aqui uma cópia de um 

documento que cita o seu nome, que cita que o senhor lavrou. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Perigoso esse camarada, hein. 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – A primeira pergunta é se o senhor reconhece esse 

documento, a sua assinatura e se o senhor se recorda desse caso, e aí nós vamos perguntar 

algumas coisas mais específicas. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Perdão, preciso de um instante. 

 

(analisa o documento por alguns segundos) 

 

É, esse caso da Rua Caquito teria acontecido... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Só um minuto, por favor. Aqui para o público... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Estou estranhando porque a redação não é 

minha, mas pode ter sido... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Eu só quero ler aqui um pouco para a audiência 

esse documento, que fica difícil de ler na tela. Isso aqui é um auto de exibição e apreensão 

do DOI e do 2º Exército que lista uma série de armamentos, munições e alguns documentos 

que foram apreendidos... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, o pessoal da TV está 

reclamando que a gente está falando muito longe do microfone e não está se ouvindo nada, 
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então, vamos tentar caprichar porque senão a gravação está saindo só um zunido, então 

vamos lá, a começar pela gente, vamos lá. Faça a leitura, por favor, integral do documento. 

Vamos lá. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Tá ok. Vou ler este documento para a audiência. 

Tá ok? 

“Ministério do Exército, 2º Exército, Quartel General, Segunda Seção. 

Destacamento de Operações de Informações. Auto de Exibição e Apreensão. Aos 19 dias 

do mês de março de 1973, na cidade de São Paulo, na sede do DOI-CODI do 2º Exército, 

na sala da assessoria jurídica e policial, onde se achava o Dr. Renato D’Andrea, delegado 

adido comigo, escrivão, de seu cargo ao final nomeado e assinado, em presença das 

testemunhas infra-assinadas, compareceu o capitão do Exército, senhor João Batista Garcia, 

chefe da seção administrativa do DOI e exibiu à autoridade: um revólver marca taurus, 

calibre 38, número 194.253, uma cartucheira calibre 12 sem número aparente, sendo o cano 

e a coronha cerrados, 13 cartuchos calibre 12 íntegros, cinco cartuchos calibre 38 íntegros, 

uma cédula de identidade RG número 4.964.034, uma Carteira Nacional de Habilitação 

número 1183373, um cartão de identidade funcional número 72 do Banco de 

Desenvolvimento de Minas Gerais. Documentos todos esses em nome de José Carmo 

Espinelli. Material esse encontrado em poder de Arnaldo Cardoso Rocha ou José Carmo 

Espinelli, a altura do número 300 da Rua Caquito, Penha, nesta capital, no dia 15 de março 

de 1973, morto em entrevero com agentes de segurança. 

Em seguida, pela mesma autoridade, foi ordenado que fizesse apreensão de objeto 

acima mencionado, o que foi feito. Nada mais havendo a tratar, mandou a autoridade 

encerrar deste auto, que depois de lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, 

Manoel Aurélio Lopes, escrivão, que escrevi e assino.” 

O senhor reconhece este documento e se recorda de tê-lo lavrado? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Isso que aconteceu na Rua Caquito, no 

bairro Penha, segundo consta... Tem até uma história interessante, a pessoa conversando na 
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roda explicou o seguinte. Um dos elementos participantes da expropriação, quer dizer, o 

subversivo falava expropriação e não assalto, o sujeito desceu, eu não conheço lá, mas ao 

lado da Rua Caquito tem uma ladeira e o sujeito desceu numa desabalada carreira e lá 

embaixo o cidadão que falava estava esperando. Então, ele disse que disparou e o indivíduo 

virou uma cambalhota, um salto mortal, caiu logo ao lado dele. 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – O senhor recorda de quem contou esse caso para 

o senhor? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esse caso aí era um dos integrantes que 

trabalhavam lá também, um sr. de cor, não me lembro o codinome nem o nome dele. Ele 

tinha um carro Karmanguia, que tem um limpador de parabrisa diferente, tudo bem. Esse 

camarada, como disse o senhor “de cor” parece que era sargento do Exército, mas não sei 

qual era a procedência dele, porque ele estava lá no órgão na altura desse acontecimento, e 

ele descreveu esse acontecimento dessa forma. 

 

 

O SR. – O Sr. Mário. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – O nome dele não era Mário? Era Mário o nome 

desse senhor “de cor”? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Magno? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Mário. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É possível que o apelido dele, não o nome 

oficial do Exército, né, mas o nome usado lá, então, é possível que seja. Agora, eu não me 

recordo de ter datilografado isso. Eu fiquei sabendo porque no dia seguinte eu, por 

exemplo, quando cheguei lá, que fui apresentado ao major Ustra, eu fiz uma colocação que 

deixei até o Dr. D’Andrea, que o senhor conheceu, ficou até, me deu um puxão de orelha, 

permita aqui o parêntese. 

O que é que houve? Eu cursava Metropolitanas Unidas na ocasião e, como conhecia 

aqui, por aqui também no DOPS a gente passou às vezes três, quatro dias direto sem 

faculdade, sem nada, e tudo bem. Coloquei para o major Ustra, no instante que o Dr. 

D’Andrea subiu, cheguei, me apresentei “Dr., tudo bem?”, depois da história do ofício, ele 

falou assim: “você tem até terça-feira para se apresentar”. Tudo bem, limpei minhas 

gavetas, passei para o colega que veio e fui para casa. Na terça-feira, à hora combinada, 

compareci lá. E o Dr. D’Andrea logo disse: “vamos falar com o major, que eu vou te 

apresentar o nosso comandante”. Subimos o pavimento superior e assim que “tudo bem, tal, 

isso aquilo”, eu falei assim “comandante, eu tenho um problema”. “O que que é?”. “O 

problema é que eu sacrifico a minha esposa e os meus filhos porque eu sou escrivão, ganho 

pouco, para pagar a faculdade, que o Dr. Edivaldo me disse que eu não tenho direito à bolsa 

porque já cancelou a verba desse ano aqui, eu tinha tentado tudo isso, isso não é 

brincadeira”. 

Então, coloquei ao senhor comandante que eu precisava do espaço da manhã, que eu 

saía da minha casa onde moro, Vila Maria e Metropolitanas Unidas, depois seguia até a 

Tomás Carvalhal, que era o novo local de trabalho. E o senhor comandante disse 

“D’Andrea vê aí com ele, acerta aí”. “O dia que precisar...”, ressaltei, “estou aqui 24 horas, 

36 horas, não tem problema, mas, se for possível, eu prefiro que o senhor me deixe o tempo 

da manhã para que eu possa, por esse motivo”. 

Depois, descemos para a nossa sala, o Dr. D’Andrea me puxou a orelha, no bom 

sentido: “você tinha que falar com o comandante que você...”. Falei “bom, Dr., falei para o 

senhor, eu preciso, eu pago a faculdade, sou eu que pago, eu não tenho bolsa de estudos, eu 

tenho três filhos e uma esposa para cuidar, depende de mim, então eu não posso... o que eu 

pago da faculdade não está fácil. Apenas coloquei, o senhor não gostou, desculpe. Tomei a 

liberdade de avançar o sinal”. 
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Mas ficou tudo bem, por isso, como falei anteriormente, consegui me entrosar da 

melhor forma possível, não é que eu fosse privilegiado. 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, isso aí o senhor está 

falando para dizer que nessa manhã o senhor não estava lá? É isso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É, no dia que eu fui apresentado... Esse 

item eu me esqueci de acrescentar. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está bom, ótimo, mas vamos 

voltar ao caso, vai? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Voltando a este documento. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esse assunto aqui eu estou tentando me 

recordar, que eu desconfio que foi datilografado esse documento e, agora estou tentando 

aqui, apesar da cópia, ver se eu identifico a minha rubrica aqui. É, está bem parecido.  

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Posso lhe fazer uma pergunta, aproveitando? Este 

caso da Rua Caquito aconteceu no dia 15, este documento é do dia 19. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Quatro dias depois. 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Por quê? Não seria o caso de lavrar 

imediatamente, no dia seguinte? 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O que eu posso responder ao senhor... O 

caso da Rua Caquito, vamos dizer assim, ficou uma certa nuvem, perdoe a gíria, quer dizer, 

ficou um espaço aqui. Realmente aconteceu no bar, o bar era do subversivo? Sim ou não? 

Alguma coisa um pouco... E o acidente com esse cidadão que eu lhe contei, que me causou 

uma espécie, o cara não sabia que eu estava esperando ele lá embaixo, o cara fugindo e 

aconteceu esse filme aí, esse trecho do filme, essa cena. 

Quanto aos materiais, eles não eram como aqui na Polícia Civil aqui, por exemplo: 

chegou o material, imediatamente era tomada a providência, o escrivão escala alguém, não 

precisa nem ele fazer, ele já escala alguém para relacionar tudo o que está aí para não 

extraviar nada, para a máxima precisão. 

Esse aqui, às vezes acontecia isso, quer dizer, uma equipe A, equipe B... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu ajudar o senhor, que 

eu tenho uma memória boa, espera um pouquinho. Vivian, dá uma olhada, vê que dia foi... 

se foi lavrado no dia 19, foi sábado... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Normalmente aos sábados eu era 

dispensado porque a assessoria jurídica... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, não, não, vamos com 

calma, espera um pouquinho, vamos reconstituir, vamos fazer direito agora. O senhor é um 

perito, o senhor é um especialista, vamos fazer com nível de especialista. 

Onde está aqui a data da lavratura do documento, por favor? Dezenove de março... 

Tem a hora que ele fez, ou não? Então, vê que dia foi 19 de março de 1973, por favor. 
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A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Deputado Adriano, eu queria só fazer uma 

manifestação. Meu nome é Iara Xavier Pereira... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não está no microfone. Não, é 

que ele tem que ligar, pode falar. 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Meu nome é Iara Xavier Pereira e eu sou 

viúva do Arnaldo Cardoso Rocha, a quem o documento está se referindo aí. Na plateia está 

irmã dele, minha cunhada Maria Letícia. 

Passados esses 41 anos nós ainda sofremos para saber o que ocorreu. Então, o 

senhor é pai, deve ser avô, provavelmente, e passado esse tempo o senhor estava de um 

lado, eles estavam de outro, mas, eu aqui queria apelar para o senhor que, a esses 41 anos, o 

que o senhor tiver de informação que nos possa trazer um conforto de saber o que 

aconteceu, que o senhor dispusesse a data. 

O senhor citou logo, quando ele falou a data, o senhor logo falou “Penha”, 

“Caquito”, então isso é uma coisa que ficou marcada porque nesse período teve vários 

confrontos. O senhor, de imediato, citou inclusive o bairro. Uma memória, né... Eu também 

já estou de certa idade... muito boa. E o senhor disse aí que estava meio nebuloso, contou a 

história desse senhor que fala de um que estava correndo, que essa informação confere com 

uma criança que estava andando de bicicleta naquela época, e que viu essa pessoa correndo 

quando esse outro rapaz foi atingido, né. E nós temos aí, Márcio, o papel do Sérgio 

Paranhos Fleury. 

Vivian, se tiver um jeito de pôr a foto dos três, que talvez ele relembre. Morreram 

três militantes nessa época, e o delegado Fleury, que o senhor falou como era muito ativo, 

muito rápido, ele imediatamente... Volta no Francisco Seiko... Foi a Mauá, na residência 

desse rapaz, dos pais dele. Não é o senhor que lavra o termo de apreensão não, é outro 

escrivão que o Márcio pode ajudar. E, que se eu não me engano é dia 16, né Márcio? A data 

de Mauá e do Fleury? 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Foi o Neidival de Carvalho, no dia 16 de março. 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Exatamente. Então, antes de lavrar 

 

 

O SR. – Edsel Magnotti, o delegado. Não era o Edsel Magnotti? 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, é Oban. Não é DOPS, é 

Oban. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esse escrivão era nosso colega, prestamos 

o mesmo concurso. Ele era carcereiro, passou no concurso, ele era escrivão titular do Dr. 

Magnotti. Bom, não sei se essa data que eu estou me referindo é a mesma. Mas, o par está 

correto, o Dr. Magnotti era com que o escrivão Neidival de Carvalho trabalhava. Como 

todos trabalhavam na Ordem Social do DOPS, o material talvez tenha vindo do Exército e 

passou por aí, então, coube a ele elaborar o auto de exibição e apreensão. 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Sim, mas o que eu estou chamando a 

atenção, se o senhor puder me ouvir é que o que foi apreendido, em tese, no momento que o 

Arnaldo morreu foi lavrado quatro dias depois, e o que foi apreendido em Mauá... O 

delegado Fleury, que era rápido, se deslocou a Mauá após o entrevero, o que não foi de 

manhã, foi à tarde, e chega no dia 16 com esse material. 

Então, essa questão da sistemática, e vocês estavam lá e deviam ouvir esse episódio 

que o senhor chamou de nebuloso, se o senhor pudesse dizer porque considerado nebuloso, 

para nós familiares seria muito importante. Principalmente, senhor Manoel, que nós 
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realizamos, em agosto do ano passado, a exumação, que o pai dele buscou ele lá em São 

Paulo e depois, Vivian, se pudesse botar o esquema final, onde foi localizado mais de 30 

ferimentos, o que não é compatível com um enfrentamento. 

Então, por isso que eu peço, em nome da família, passados esses 41 anos, eu 

entendo a sua posição, entendo que o senhor trabalhou todo esse tempo, mas, a bem da 

verdade, de a gente conhecer a realidade dos fatos, o que o senhor quis dizer com nebuloso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bem, é que como escrivão, eu tinha pouca 

informação, vamos dizer assim, com precisão, do que se passava na rua. Ouvia a equipe A e 

equipe B, que participou do caso, digamos assim, então a equipe A dava a versão deles. Às 

vezes, reservadamente, um dos integrantes discordava um pouco. É claro, a gente almoçava 

todos juntos, convivíamos, trabalhávamos juntos, o assunto não era comigo, era reservado 

entre eles mesmos, mas às vezes um comentava com o outro. 

Mas, nesse caso aqui usei a expressão “nebuloso” e não pedi desculpa pela gíria, 

porque, vamos dizer assim, eis aí um dos casos que o pequeno escrivão aqui, apesar de ser, 

entre aspas, o termo "abelhudo" não é do escrivão, é que a função dele, se me permitem, é 

como disse alguém: o que é um escrivão, ele é um enfermeiro, o que é um enfermeiro? Ele 

entra na suíte da patroa e entra no banheiro da empregada. Quer dizer, ele passa por todo 

esse vão aí, o bom escrivão. É o trabalho dele, se ele abre o bico, problema dele, agora, se 

ele não abre, ele ouve a testemunha, depois encontra com qualquer coisa. É isso o que eu 

quero dizer, endossa essa tese. 

Não quero dizer que eu seja tão puritano assim, mas respeito a opinião e a colocação 

disso tudo rapidamente, não é? Então, às vezes os meninos, o pessoal da equipe comentava 

alguma coisa. Esse caso da Rua Caquito, eu não me lembro se eu estava numa diligência 

com outro delegado, de vez em quando o Dr. D’Andrea, espirituoso como ele era, segundo 

ele disse mais tarde, falou “você vai prestar concurso para delegado, então, estou vacinando 

você já. Você vai lá para participar para você ver como é”. Falei “pô, Dr. o senhor também 

é acomodado para caramba, né? Um castigo danado que o senhor manda a gente." Eu fiquei 

em dúvida, até hoje não sei se ele mandava por confiar na gente e os outros que estavam ali 
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tinha uma reserva, nunca pude chegar aí, mas cheguei a desconfiar. Falei “pô, cria uma 

situação aí que não tem nada a ver, né?”. 

O Dr., aquele que morreu em Santos lá, que o pessoal desenrolou a esteira e 

disparou contra ele, o Tavinho, então, trabalhava lá... O Dr. D’Andrea falou com o Tavinho 

na minha presença: “leva o Lopes com você lá”. Ficamos três dias numa casa em Santo 

André, na esperança que a pessoa interessada deveria portar lá, de acordo com informações. 

Então, ele pôs na hora que a gente precisava descansar um pouco, ele falou “Ô escrivão”, 

meu nome lá era outro, não era Manoel. Mas, deixou a merenda, que era o que se tinha, ao 

lado da cama, eu tinha treinamento, tinha facilidade para usar o brinquedo, inclusive estou 

surdo hoje porque no DOPS, dentro da garagem, embaixo da carceragem, o delegado, 

“Desculpe aí, ô Lopes, eu tenho um motel aí, segura as pontas para mim, dá instrução para 

esses caras, vem vindo mais duas turmas aí”. E lá ficava o paspalho aqui duas horas 

seguidas. A Bernardini forrou o prédio para recolher os petardos, porque era tudo lá dentro. 

E duas horas o velho ouvido são não aguentou. Hoje estou surdo e a médica me disse 

“infelizmente, o senhor abusou muito”, acho que foi aí, né? Naquela altura, tudo bem, a 

gente era mais jovem, então a gente participou e me machuquei. O primeiro, perdoe aí, 

tampão que a gente recebeu lá foi quando o diretor da General Motors veio visitar a fábrica 

aqui no Brasil e o segurança dele veio trazer, ele foi visitar o DOPS antes de ir para o 

aeroporto. Porque a delegacia de estrangeiros, a carceragem era lá no DOPS naquele tempo 

e não sei porque esse senhor apareceu lá. 

E nós ganhamos da General Motors, o engenheiro da segurança mandou um par de 

abafadores para o instrutor de tiros poder aguentar na sala com a molecada, porque a cada 

20 minutos entrava uma turma. Não tem nada a ver com o problema aí, mas a gente recorda 

porque foi uma boa fase, são 14 anos que eu deixei da minha vida lá. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu falar uma coisa para o 

senhor. Vamos tentar continuar a pergunta da moça. Deixa eu só lembrar... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu não tenho condições de... por favor. 
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SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só para o senhor ter uma ideia, 

no dia 15 morreram três, na Caquito. Morreram três, na Caquito. Isso, no dia 15. No dia 17 

morreu aquele menino, Alexandre Vannucchi, morreu lá dentro. 

O senhor lauda, o senhor faz o atestado dessa ocorrência no dia 19, na segunda. 

Então, eles foram pegos e assassinados, os três da Caquito, no dia 15. Dois foram para lá, 

dois foram vistos lá, o japonês e mais um outro. O Alexandre entra no dia 16, morre no dia 

17 e o senhor lauda, o senhor faz esse documento na segunda-feira. Lembra disso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois é, doutor. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em seguida morreu o Crioulo. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu estou me esforçando aqui, porque eu 

não lembro de ter trabalhado nesse documento. Esse documento foi montado, ao que me 

consta, não consigo lembrar. Foi o que eu disse, me veio à memória, está registrado aqui 

isso aí... O caso da rua Caquito, a senhora quer a satisfação porque eu falei nebuloso, 

porque, vamos dizer assim, aquele foi um dos casos que ocorreram, que eu mesmo não 

tenho uma definição, a não ser esse trecho aí que o rapaz citou, que o sujeito fugiu em 

desabalada carreira e lá em baixo ele estava esperando. E não sei quem foi a vítima desse 

tiro que ele deu. 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Deixa eu aproveitar, então, tem uma questão que 

eu queria que o senhor... 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – (Fala incompreensível fora do microfone, 

junto com Márcio Kameoka.) 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Não, tudo bem, se o senhor não lembra do 

documento, está em dúvida, ok. Eu queria perguntar para o senhor se recorda desse oficial 

do Exército, do capitão João Batista Garcia. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Como disse o senhor agora pouco, os 

nomes lá eram modificados, né, eu tinha outro nome. Pode ser que essa criatura seja o “A”, 

por exemplo, e tudo bem, porque eu sei quem é o “A”, agora, se foi montado também, ou se 

esse daí é um visitante que por um acaso estava por lá na ocasião da ocorrência, porque às 

vezes vinha pessoas de outros estados também, e eu quero crer que eles que traziam as 

informações, porque assim como a Bete Mendes aquele tempo também aqui no DOPS, e a 

mãe dela, que houve um problema lá na sala e tive que interferir para ajudar um pouco. 

Então gravei mais esse ângulo. Mas o que era isso aí? Um pessoal do Rio Grande do Su,l 

ao que me lembro, que veio, passou por aqui, então lá no órgão também, provavelmente, 

esse tal Dias, possivelmente... Quem seria esse Dias? 

Eu não tenho assim... precisaria encontrar um companheiro daquela época, ventilar 

o assunto, se ele conhece, se ele quiser abrir, então é o que eu posso dizer. Essa é a minha... 

o que está registrado aqui comigo. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Tá, então vou lhe fazer uma pergunta um pouco 

diferente. O senhor se lembra de alguma ocasião em que uma equipe do DOI vai para a rua, 

tem uma ação e eles voltam comemorando. Voltavam comemorando aqui para a Tutoia? 

Atirando, gritando, celebrando? 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu acho que é bom verificar bem essa 

informação... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Eu estou lhe perguntando se o senhor ouviu 

alguma coisa... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse caso o senhor lembra... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pode ter ocorrido, porque eu saía às 18, 18 

e 30, eu vinha embora. A equipe de interrogatório... às vezes encontrava o pessoal que ia 

assumir, passavam pela assessoria jurídica: “oi, escrivão, tudo bem?”, companheiros que 

trabalhavam lá. Então, a parte noturna eu não tenho conhecimento salvo alguns dias que, 

por emergência, eu fiquei até mais tarde... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Senhor Lopes, o senhor qualificou, com a pergunta que a 

Iara fez, o senhor qualificou esse episódio, desses três rapazes que foram mortos, que é esse 

auto de apreensão, o senhor qualificou como sendo “nebuloso”. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. Eu quis dizer que eu não 

tenho segurança para responder, desculpe, é aí que eu quis dizer. A não ser esse trecho aí 

que eu já citei. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, o senhor lembra quando os três corpos chegaram 

no... 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Para mim foi um só lá, agora que eu estou 

tomando ciência, para o senhor ter uma ideia. Acredite que foram três que morreram no 

episódio da Rua Caquito. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor não sabia disso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois é, que foram três vítimas... Para mim 

era uma vítima só. Agora se foi uma num dia, outra no outro, como o doutor falou aí agora 

pouco, pode ter sido essas aí eu não acompanhei, então, eu estava fora. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E esse corpo desse rapaz que foi um só, que o senhor disse 

que foi lá para o DOI... O senhor disse que foi um só, não foram três, um só que foi levado 

lá para o DOI, é isso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ocorre o seguinte, doutor, esse 

acontecimento, se eu não me engano, foi depois das 16 horas lá no local. Talvez, se passou 

por lá, eu talvez não estivesse mais... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, o senhor falou que foi um só lá para o DOI, o senhor 

falou, não fui eu. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Veja bem... Gostei da sua observação, o 

senhor me obriga aqui a limpar bem a tela, antes de comentar. Para mim foi um só, baseado 

na história que o rapaz “de cor”, com todo respeito, era um moreno, contou que ele estava 
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esperando o sujeito. Só tenho esse trecho aí com convicção, porque foi ele que contou, eu 

estou ouvindo, estamos ali na roda... Como ele explicou: “o cara não esperava, o cara 

saltou, eu atirei e ele virou uma cambalhota”. 

E ficou nebuloso porque não entendi, se foram detidos três elementos, um, ou se 

outros ficaram feridos também. Vamos dizer, para mim era um bar onde era o local de 

reunião do pessoal, sinteticamente falando, e esse aí tentou a fuga, se machucou, não sei 

quem era, não me lembro do nome, nada. É o que eu posso afirmar ao senhor, que tenho 

registrado aí. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, esse que está aí, esse auto de apreensão... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois é, esse nome que eu comentei aqui 

com o Márcio, me parece assim um visitante, por exemplo. Porque eu não me recordo com 

esse nome aí... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Então, eu vou lhe perguntar alguns nomes. Queria 

perguntar se o senhor os conheceu ou se eles trabalhavam no DOI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois não. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Lourival Gaeta. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Lourival Gaeta. Sim, delegado de 

polícia... Mais um trecho da pergunta ou só isso aí? 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Não, tem vários nomes. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele foi escrivão de polícia e virou delegado depois, não é 

isso? 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Desculpe, eu só perdi a primeira parte. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele foi escrivão de polícia e depois delegado, ou ele 

sempre foi delegado? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu desconheço que ele tenha sido 

escrivão, o que eu sei é que ele foi chefe do setor de computação da Ford do Brasil, e aí 

prestou concurso para delegado. Comigo ele era meio fechado, eu tenho até uma 

rusgazinha. Eu sou caipira, tenho minha formação... Pedi um favor para a pessoa certa feita 

e me lembrei de dois favores delicados que a pessoa me incumbiu, uma missão meio difícil 

e particular. Por exemplo, entregar um cheque para a senhora mãe dele, que o pai dele não 

visse o cheque, não ficasse sabendo. Eu anotei aquilo, “tudo bem, sou escrivão, estou aqui 

para trabalhar”, porque ele trabalhava, o Dr. Calandra, num outro setor. 

Ao final, próximo do encerramento do órgão, o Dr. Calandra foi para a assessoria 

jurídica. Porque eu cheguei, Dr. D’Andrea, depois Dr. José Ricardo Soares e o Dr. Calandra 

assumiu porque o Dr. Ricardo Soares pediu recolha, então o Dr. Calandra pediu assessoria 

jurídica. Então, trabalhei com ele na assessoria jurídica com uns dois ou três meses só e um 

dia eu achei... Desculpa, não estou falando nada contra o Dr. Calandra, uma excelente 

pessoa, mas ele me disse o seguinte... Chegou a alegria do pessoal, chegou a verba do 

gabinete do secretário, porque não tinha hora para voltar. Geralmente, pedia para um 

delegado “doutor, o senhor pode passar lá, pegar para mim?”, “não posso”, “então, vou eu 

mesmo”, chegava tarde, o pessoal já tinha ido embora. Então ficava lá comigo o numerário 
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para... e ele, o dr. D’Andrea colocou o seguinte: “vai ali na padaria, troca isso aí e já paga 

para todo mundo trocadinho”. Eu trabalhei em balcão também e sou filho de português: 

“pô, mas que saco, todo mundo sabe o quanto vai receber. Ajuda aí, colabora, o senhor sabe 

quanto vai receber, deixa uma de cinco aí no bolso para facilitar o troco porque lá no 

gabinete do secretário não dão trocado”. Fiquei assim “porque o Dr. Calandra é cheio dos 

gravetos né?”. 

Então ficou. Depois nos encontramos de volta, quando eu voltei no meu retorno ao 

DOPS ele já estava lá, daí conversamos pouco, mas ele um pouco arredio, é o jeito dele... O 

senhor tinha uma outra pergunta? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Tem vários nomes para lhe perguntar, mas eu 

queria apresentar para o senhor umas fichas individuais do DOI que são de outros casos que 

nós discutimos aqui antes. Queria saber se o senhor lavrou documentos desse tipo, com 

relação ao Arnaldo, ao Francisco Seiko, relacionados a esse ato de apreensão. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bom, deixa eu ver se consigo concatenar, 

porque vocês são altamente treinados e eu estou afastado faz tanto tempo, então, fica meio 

complexo, às vezes a gente, como é que se diz? Daqui a pouco vão me esperar aí na rua: 

“porque você tinha de abrir o bico lá? Estou contando o que eu vi, estamos aqui, somos 

brasileiros, ninguém quer ofender ninguém. A pessoa reclama com toda razão, merece 

respeito. Agora, perguntado ao vivo, à pessoa, ele dirá como foi, como não foi. Acho que é 

melhor assim, né? Então, conheci o medo, mas já passou faz muito tempo. 

Me ajuda aí que está difícil a leitura aqui. O senhor perguntou sobre o auto de 

exibição e apreensão e ficou esclarecido, então? Quer dizer, não posso afirmar quem seja o 

“qualquer coisa” Dias, pode ter sido um visitante e, como, talvez, tenha sido elaborado... O 

doutor aqui colocou que foi elaborado quatro, cinco dias depois. Por que isso? Não entendi 

a pergunta subliminar. Claro, aqui no DOPS era diferente, nas delegacias por onde passei, o 

cartório de delegacias onde chefiei também seguia a mesma rotina: apreendeu, está tudo 
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apreendido, está tudo separado ali, já está identificado? Conforme o caso. É crime, queria 

as provas, então tudo bem. Cada caso é um caso. 

Isso aqui é mais complicado porque, o sujeito leu "O Capital" na estante do cidadão 

lá, passa a mão n’ "O Capital" e diz que o cara é subversivo. E o que você quer que eu 

faça? Apreendo lá um volume de "O Capital" datado de tanto, com maior clareza possível, 

quando chega para o juiz na ouvidoria, o que eu consegui eu coloquei ali. Agora, nunca 

recebi pressão, que eu me lembre, diretamente assim : “isso aqui apreende, isso aqui não 

apreende, isso aqui vai para a minha gaveta”... Porque eu tinha uma Beretta 765 que era 

muito cobiçada lá por uma pessoa do DOI, e a pessoa montou uma artimanha, na minha 

maneira de ver, para que, vamos dizer assim, o colaborador do interessado conseguisse 

desviar a pistola do escrivão, porque a 765 era original, de ferro fundido, pesava quase um 

quilo, mas era carga do DOPS aqui. Tudo bem, eu percebi, aí dei corda, como diz o 

brincalhão... eu também gosto de brincar às vezes... dei corda para ver até onde o sujeito ia, 

e mordeu a isca, e se machucou. A pistola foi embora quando me levaram o carro na mão 

grande, e a pistola estava embaixo do tapete do outro lado. Perdi a pistola do mesmo jeito, 

mas não concordei em expropriar, assim, dessa forma. Até podia transferir a minha carga 

para ele, ele era oficial do Exército, tinha direito, né? Agora, esse é o meu temperamento 

meio quadrado, desses que não leva a nada, mas... Então, aqui procurei exercer a minha 

tarefa dentro do possível... Conversava muitas vezes com o Dr. D’Andrea, que ele era 

aberto, então a gente: “Doutor, vamos apreender isso aqui? A xícara aqui e tal, faleceu a 

vítima, tem a borra do batom ali...  

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Então, o senhor lembra de receber essas armas, 

esses documentos? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eis a questão, aí entra o nebuloso também. 

Foi feito o procedimento e não consigo encontrar na minha placa da memória aqui. Por isso 

que ficou né, o caso despertou a atenção. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Senhor Manoel, a pergunta é assim, sim ou não. 

Normalmente, o senhor via o material apreendido ou só registrava, essa é a pergunta. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Aqui no departamento tinha que estar na 

minha mesa... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No DOI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Lá no DOI-CODI dificilmente o escrivão 

participava disso... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor nem via? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esses documentos aqui, eles nem tinham o 

formulário modelo 27 desse aqui. Isso aqui era tudo feito aqui. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, aqui no DOI não via o material. Era só a relação 

que os militares lhe apresentavam, é isso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O senhor montou cem por cento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É isso? 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Era o sistema lá. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tá, ou seja, o senhor não via nada, o senhor só registrava 

para poder constar. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Toda regra há exceção. Uma ou duas 

vezes me recordo. Houve o seguinte caso, rapidamente. Um motorista de táxi, 

acidentalmente, abalroou uma viatura que estava em serviço e o pessoal da viatura 

reclamou. Outra viatura veio e prendeu o motorista de táxi, que foi atendido pela porta do 

36º DP e, como era assunto do DOI-CODI, atenderam pelo 36º para não chamar a atenção. 

E o motorista de táxi, coitado, foi prensado lá de todo lado... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi torturado. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O pessoal desconfiou que ele era 

subversivo e que estava abalroando o carro propositadamente. Esse ai eu participei da 

apreensão, porque eles fizeram aquele “auê” e a assessoria jurídica: “chama o escrivão, não 

deixa ele embora, tem que fazer uma apreensão aqui”. Então, apreendi do motorista de táxi 

isso, aquilo, outro, coisinha boba, e fiz o trabalho na delegacia, nos fundos da delegacia, 

deram uma máquina lá, claro... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Vou pedir para o senhor descrever esse “auê”, 

como é que foi esse interrogatório. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esse aí eu fiz a apreensão desse caso do 

motorista de táxi. E depois de 24 horas mandaram ele embora, pronto, porque ficou 

provado que o motorista era policial militar. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Mas o que fizeram com ele até descobrir? O que 

foi esse “auê”, essa confusão que gerou? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – A confusão gerou pelo seguinte, seguiam 

a viatura com os nossos agentes, esse táxi acidentalmente... 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Não, eu quero saber do interrogatório do 

motorista de táxi. Como descobriram que ele era... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ele explicou as coisas, e eu peguei o 

documento dele, com a declaração dele e falei “espera, alguma coisa está errada aqui. O 

cara é motorista de táxi”. Aí o cara conseguiu, chegou um conhecido dele com o 

documento dele lá. Então, provou que ele era policial militar... Se ele era do P2 eu não sei, 

mas ele estava trabalhando e ele não tinha nada a ver com o abalroamento da viatura. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos organizar, espera um 

pouquinho. Eu tenho uma pergunta a fazer, aí o Ivan vai fazer uma pergunta. Eu queria 

saber quando o senhor vai para o DOI-CODI, quando o senhor vai e se o senhor lembra a 

data quando o senhor sai do DOPS e vai para o DOI-CODI. Isso é importante. Eu sei que 

ele já falou, mas é importante. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Vou confirmar aqui, porque a cabeça às 

vezes escapa. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, é importante saber a data 

exata que o senhor começa no DOI-CODI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É a data do ofício que me apresentou lá. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, isso que eu quero saber. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu tenho comentários do DOI lá em casa, 

está tudo lá em casa. Não sei para que serve, mas, alguma coisa agrada, outras não. Por 

favor... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica tranquilo. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Chegada no DOPS... não tem nada a ver. 

DOI: 26 de outubro de 1972. E retornei para casa, digamos assim, para o DOPS, em 22 de 

novembro de 1978. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 1978, tá bom. Para mim é 

suficiente. Ivan com a palavra. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Bom, o que eu queria saber é o seguinte. O senhor era um 

escrivão. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, o senhor era um escrivão um pouco especial, porque 

o senhor falou... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bondade do senhor. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, o senhor que falou. O senhor fez diligências, escrivão 

não faz diligência e o senhor foi fazer diligências. O senhor falou que fez instrução de tiro, 

deu instrução de tiro. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era instrutor de defesa pessoal também. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não cheguei a ser instrutor, eu participava 

com o pessoal. Os delegados tinham aula, o Dr. D’Andrea, que era robusto, e o professor 

me esqueço o nome, permitiu que eu também participasse das aulas ali para melhorar os 

meus conhecimentos. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não, mas o senhor falou que o delegado disse: “você dá 

aula de tiros aqui no DOPS”. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, mas... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E por isso que o senhor ficou surdo. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Na seguinte situação, doutor: o delegado 

era o instrutor de tiro, e o delegado recebeu aquele telefonema, aquele encontro, assim ele 

me falou: “Lopes, segura aí que eu tenho um motel com aquela gata”. Desculpe. “Segura 

para mim as pontas aí”. E eu curti a dele... se o diretor me procurar... Aí era a gestão do 

Tuma até, no final. “Dá um jeito aí, de lá eu te mando o telefone de onde eu estou, porque 

de repente a coisa pega”, porque ele estava em horário de serviço. Era só isso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, a minha pergunta é a seguinte, o senhor não é uma 

pessoa qualquer, porque um escrivão fica ali para escrever, daí vem o nome. O senhor sai 

para fazer diligência, o senhor dá aula de tiro, aula de defesa pessoal, o senhor é uma 

pessoa que, acho que por esse perfil, por isso é que o senhor foi trabalhar no DOI-CODI, 

porque eram pessoas especiais que trabalhavam lá. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O doutor fez uma colocação assim agora 

pouco, né, e eu expliquei a ele que de fato, vamos dizer assim... Porque o senhor foi no 

DOI? Eu escolhi lá? Não. Agora, se me permitem, sem interromper o senhor, eu tenho a 

seguinte impressão: todo mundo que foi para lá foi de castigo, a minha impressão. Eu não 

encrenquei com o Singillo 
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O SR. IVAN SEIXAS – Me desculpa, mas um castigo que tem um prêmio em 

dinheiro por fora... 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Mas era uma casquinha, doutor, era uma 

casquinha...  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não é tão castigo assim. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – E o senhor sabe, o senhor é um homem 

avançado. O pessoal que está na Polícia Civil, o pessoal do uniforme tem outra disciplina, 

né? Por exemplo, me disseram uma vez no rancho “não, quando o chefe fala, o soldado fica 

quieto”, então o sargento falava, os outros todos ficavam todos quietos. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, mas o senhor recebia na Secretaria de Segurança 

essa caixinha? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É, a gente retirava a verba do gabinete de 

secretário. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, recebia do secretário ou tinha alguém em especial? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, na estrutura, doutor. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu sei, mas quem lhe dava esse dinheiro? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – No meu serviço lá no DOI, a relação do 

pessoal da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que presta serviço aqui: Joca, Justino, 

Júlio, todo mundo fazia a relação do pessoal. Ininteligível investigador, escrivão só tinha 

eu. Apresentava isso na data correta lá no gabinete do secretário, tinha que ir pessoalmente, 

trazia o numerário e esperava às vezes meia hora... 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto do salário esse pro 

labore, vamos dizer que é um pro labore. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Obrigado. 

 

 

SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Uma verba de adiantamento, 

vai. Quanto era em percentual do salário, isso aí que o pessoal quer saber. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quanto a mais? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É que não tinha, doutor, era só uma 

taxinha. 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – O senhor recebia 25 cruzeiros de ajuda, quanto 

era o seu salário? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quanto era o seu salário? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, agora ficou difícil, porque a moeda 

era em outra cifra ainda, né?  Era uma casquinha... Daqui a pouco vou brincar, hein, não era 

como dos deputados, por exemplo da Assembleia Legislativa, era um mundo diferente, né. 

Eu trabalhava na Secretaria da Fazenda, o cara “pô, você é técnico de máquina, e tal, 

arranja uma boquinha na Assembleia, ganha três vezes o que nós ganhamos aqui”. Tudo 

bem, não é crítica, mas não sei se eu respondi a colocação dele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não chegou a responder, mas é que assim, eu quero saber 

como é... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – E muito obrigado pelo escrivão especial. 

O senhor sabe, eu tenho vontade de aprender, né... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor recebia das mãos de quem. Quem é que dava 

essa caixinha? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O tesoureiro da Secretaria de Segurança, 

lá na Avenida Higienópolis. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na própria? 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, sim, era o tesoureiro. Apresentava as 

relações, às vezes ele dizia: “aguarda um pouquinho. Ih, rapaz, você chegou fora de hora, 

dá uma volta por aí, depois você volta aqui. Estou sem dinheiro” ou “tem outra coisa na 

frente”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tá, então, tudo bem. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Proteção eu acho que não tinha. Encostou 

na lista... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu só queria entender como é que funcionava isso, que é 

bastante importante. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O que eu posso dizer ao senhor é isso. Se 

eles brigavam lá... Porque tinha gente que não era de lá que reclamava. Por que os 

ininteligível de lá recebiam uma ajudazinha e eles aqui não recebiam? Isso era uma 

ininteligível danada. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, eu quero saber o seguinte, lá no DOI-CODI, o 

senhor ficava em qual sala? Onde era fisicamente? Era no prédio da 36ª, era naquele 

predinho onde tinha um rancho embaixo e tinham os outros andarem em cima? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O senhor conhece lá. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Sim, lógico que conheço. 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – A assessoria jurídica e policial estava 

situada nos fundos da... Bom, no próprio 36. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No prédio do 36. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Na frente do 36º DP. Ele era dividido, 

fechado com concreto, não tinha comunicação entre a... só por fora, só pelo pátio. O Dr. 

Manteca era o delegado titular do 36 na época. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que eram duas ou três salas só para a 36ª, o resto era tudo 

do DOI-CODI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Isso, porque no prédio só tinha um 

pavimento, né, um sobradinho. Então, o Dr. Manteca ficava em cima, o plantão ficava 

embaixo e do lado de trás, vamos dizer assim, ficava o DOI-CODI, a assessoria jurídica e 

policial, uma salinha pequena... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Junto com o setor de análise? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Com aquela estrada que ia por trás? 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – A sala de interrogatório, aquelas salas 

especiais, ficava uma parte embaixo e uma parte em cima. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E o senhor tinha contato com a sala de interrogatório ou 

não? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, senhor. Contato não senhor, porque 

era tudo fechado. Eu tinha acesso porque às vezes precisavam assinar um documento, 

qualquer coisa, modéstia parte nunca me barraram, então eu entrava. Como entrava no 

presídio Tiradentes, via a Dilma lá em cima, deixa quieto, né... A Dilma lá na igrejinha, 

estou lá cumprindo o mandato de prisão. Peço um parêntese aí, precisava ir no banheiro 

urgente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A seção está suspensa por 10 

minutos. 

 

(Seção é temporariamente suspensa) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos retomar? Ivan Seixas. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Senhor Lopes, o senhor falou do estande de tiros que tinha 

embaixo do prédio do DOPS, embaixo da carceragem. 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      84
 
 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. Na ocasião foi instalado lá. A 

Cofres Bernardini fechou com chapa de aço as paredes. Fez um cone, que a gente 

disparava, a borra do chumbo batia, não sei quantas chapas tinha, e caía naquele 

ininteligível ali, parecia esse de banheiro. Depois o pessoal vinha juntava aquele 

ininteligível derretido. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem é que fez isso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Na empresa que eu trabalhei, a Hampton 

Máquinas, eu conheci a Cofre Bernardini. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ah, foi o Cofre Bernardini. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Eu queria chegar no setor de segredo. 

Porque fabricava cofre aquele tempo, hoje tem outro nome, mas a Bernardini que forjou 

para o pessoal poder treinar, não sei se foi gentileza. 

Bom, eu estive também, quando eu estava no DOI, certa feita, fui acompanhando o 

pessoal, o Dr. D’Andrea me colocou no grupo. Fomos ao Barro Branco, no estande da 

Polícia Militar e lá conheci alguma coisa há mais que eu não conhecia. Inclusive, eu fiquei 

numa situação delicada porque o administrativo, o tenente que comandava o administrativo 

no DOI me puxou a orelha porque, acreditem, desculpe aí a vantagem, foi verdade. Estou 

treinando, estou disparando carabina, fuzil, fiz 92 pontos. O Exército é tudo automático, na 

Polícia Civil cada um faz tudo, então, o cara anotava os pontos... Daí a pouco, Dr. Pinheiro 

92, o comandante 94... O chefe do administrativo me chamou a atenção. “Pô, Dr. Pinheiro, 

o comandante...” “Eu estou dando o melhor de mim, pô”. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Ele lhe chamou de quê? 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ele usou uma expressão, porque lá eu 

tinha outro nome. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ah, então, era Pinheiro o seu nome. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Desculpe, escapou... Então: “o 

comandante tem que estar sempre na frente, daqui a pouco você bate o comandante, né”. Eu 

fiz 94 pontos, eu tinha 92... Eu estranhei aquilo. Na hora, o Dr. D’Andrea me fez sinal, eu 

fiquei quieto. Voltamos para casa. Aqui em casa eu fui saber o porquê. Aí o Zé: “Pega o 

RDR – Regime Disciplinar do Exército”. Eu falei “tudo bem, é para eu ler a lei 207, eu já 

tenho dificuldade, quanto mais entender o regime em si... tudo bem”. Outra vez, se me 

permite, precisava de projéteis para a prova do IML, Instituto de Criminalística, disparar 

uma arma, mandar a arma... “Cadê os projéteis?”. Eu não hesitei. Tinha um monte de areia 

lá que os pedreiros estavam consertando uma parede, cheguei lá e “pá pá pá pá”, disparei 

três tiros, veio o sujeito do Exército: “Pô, você pode ser preso. Não pode fazer disparo 

dentro do Exército sem ordem do comandante”. Policial Civil é meio chato, mas aconteceu. 

Quer dizer, eu disparei para recolher ininteligível, não tinha piscina lá para disparar do 

lado... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, o cofre Bernardini fez o revestimento de aço... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Segundo eu fiquei sabendo. 
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O SR. IVAN SEIXAS – E o senhor falou também que a GM que fez o revestimento 

acústico lá no estande do DOPS? 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, a General Motors forneceu o tapa 

fone porque a gente, acredite senhor, a gente treinava a olho limpo. Então, acho que estou 

surdo hoje por isso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deve ser por isso que... O senhor falou que o presidente da 

General Motors foi visitar o DOPS, não é isso? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Passou por lá, porque naquela época a 

Polícia Federal não tinha efetivo aqui na capital, o DOPS que emprestava os investigadores. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, ele exercia esse papel. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – E nós tínhamos um colega - deixo o nome 

dele de lado, deve estar aposentando já – bastante esperto, falava dois ou três idiomas e ele 

chefiava o grupo que dava assessoramento no aeroporto lá em Campinas. Como chama 

aquele aeroporto? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Viracopos. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Viracopos. Ele coordenava um grupo de 

policiais do DOPS que prestava um serviço para a Polícia Federal... esses tinham um 

presente diferente, nunca fiquei sabendo como era e quanto era. Então o colega esperto... 
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porque depois a Polícia Federal conseguiu os funcionários, dispensou a turma do DOPS, 

então ele veio, por um acaso na nossa equipe de plantão. Então, a gente tinha trânsito, e ele 

contava isso aí. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, o presidente da General Motors visitou o DOPS, 

visitou o DOI também ou não? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Que eu saiba não. Outros, de outras 

empresas grandes, me parece que passaram por lá, mas... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, o senhor estava lá. Quando o senhor era o Pinheiro, 

o senhor estava no DOI, o senhor, obviamente via o que acontecia lá. O senhor sabe que 

vários empresários passaram por lá, né? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ah, sim. Quando eu cheguei lá, a 

marmitinha que era fornecida era do Grupo Ultra. Deixa os nomes quietos, né... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não, pode falar, não tem problema. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Fiquei sabendo que a comida que nós 

comíamos lá, desde o início, porque eles davam rancho lá. Posteriormente, fiquei sabendo, 

vinham os panelões lá do Exército, o pessoal fica vigiando, a portaria já avisava “atenção, 

chegou rango”. A turma já... O escrivão aqui que chegava da faculdade na hora do rancho. 

Eu saía onze e meia da faculdade, o metrô estava sendo construído, descia a Tomás 

Carvalhal, estava em casa, chegava na hora do rancho. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então, a Supergel, do Grupo Ultra, fornecia a comida? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Grupo, parece... Ultra, é isso. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, que o senhor falou. Os carros, a General Motors dava as 

C14, né? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O caso do tapa fone e da visita... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, os carros. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – A visita é por conta do colega 

investigador, porque ele estava no aeroporto, então, ele era esperto, ele fazia o contato: “vai 

chegar o presidente da General Motors”. Então, ele facilitava. Segundo ele contou, palavras 

dele, o Monza... foi lançado o Monza naquele ano, o veículo... que o diretor internacional 

da General Motors usou foi vendido para ele. Ele aparecia com ele lá na garagem do DOPS. 

“Ah, esse Monza aí”, “É, sou gente boa”. E o pessoal ficava enciumado, coisa de criança. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse era o delegado? Qual delegado era esse? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Que eu saiba, era esse investigador, que 

foi acho que da Guarda Civil, daquela outra, depois passou para investigador. Mas era um 

camarada arejado, sabia se comportar. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Agora, para o DOI, os Opalas, as C14 eram doados pela 

General Motors, né? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esse trâmite eu nunca vi, vou ser mais 

incisivo. Nunca pus a mão nesse documento. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, mas é que o senhor sabe que a comida vinha do 

Grupo Ultra. Que mais que era doado? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ao que parece, isso não é novidade para 

ninguém. Então, são grandes grupos, né, doutor? Ao que parece, esse contato era direto 

com o Comando do 2º. O Comando do 2º que repassava para o pessoal. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Souza e Melo ou o Ernesto... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Antes do Melo, como chamava aquele 

outro? O nome do viaduto ali? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Milton Tavares? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Acho que é esse. Aquele viaduto lá do 

mausoléu... tem um viaduto com nome de militar. Não é Figueiredo. Bom, porque teve dois 
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durante a gestão que eu passei lá, os quatro anos, lá no Comando do 2º, dois. Só estive lá 

uma vez, mas não a serviço do... visitei, vi o que me interessou, percebi que a barra era 

meio pesada para a minha bisbilhotice, fiquei na minha. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, vou lhe chamar de Pinheiro, só para lhe situar. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bom, meu nome lá era escrivão Pinheiro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, escrivão Pinheiro. O senhor entrava por aquela 

escadinha no fundo por onde funcionava a análise e essa assessoria jurídica e policial. Mas, 

ali todo mundo ouvia os gritos de tortura que estavam acontecendo no interrogatório que os 

militares faziam, o senhor ouvia isso, obviamente. Porque várias pessoas já nos falaram 

isso. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É possível porque as salas eram mais ou 

menos protegidas. Por causa da minha deficiência, tenho frequentando essas salas com 

certa frequência. Então, me lembro, né, tudo bem. Só que não tem a comunicação assim. 

Bem, o senhor sabe, foi uma fase que o Brasil viveu, né... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, sabemos. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Então, agora, por isso que eu... minha 

filha até falou “o senhor precisa tomar cuidado, preciso arranjar um OAB para acompanhar 

o senhor, porque o pessoal lá é fogo”. O senhor está acostumado. Trabalhei na Homicídios 

onde eu acho que aprendi a fazer alguma coisa de polícia. Porque polícia política é uma 
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coisa, agora, né... Encontrar o corpo ali e responder aos cinco “Q”, quer dizer, é bonito para 

caramba, né? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora, o senhor ouvia, obviamente sabia o que estava 

acontecendo, né... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, naquele tempo eu ouvia melhor um 

pouco. Eu uso aparelho há 10 anos... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sei. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É que o som não chegava aí, né? Uma que 

a gente também fazia vista grossa. Às vezes eu precisava falar com a pessoa que estava na 

sala de interrogatório, se eu respondo o senhor de outra forma... E a pessoa está ali, é 

urgente, é uma mensagem que precisa responder, tem que abordar a pessoa, né? E eu 

abordo mesmo... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor deve ter conhecido o sargento Marival, que 

trabalhava lá na análise, esse que já deu entrevista. Ele disse para a gente que todo mundo 

ouvia, o quarteirão inteiro ouvia porque era aberto isso. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bem, aconteciam... Delicadeza era 

apelido, né? Então, é o que eu digo, o Brasil viveu uma fase e enquanto eu estava aqui no 

DOPS, sob esse ângulo aí, o que aconteceu? Eu tive a oportunidade funcionando como 

escrivão, para o Dr. Magnotti, por exemplo, quando o Edivaldo dava uma descansada ou 
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então saía: “Lopes, dá uma mãozinha aí”. Nunca me neguei a cumprir, dar uma mão. Não 

sou do tipo puxa-saco, mas estou ali, estou para trabalhar, né? Deu uma folga, o colega quer 

uma mão, vamos dar uma mão, vamos colaborar. Cresci assim... 

Então, ouvindo o Dr. Madeira, por exemplo, cursos lá fora... O delegado saiu um 

instante da sala, foi atender o diretor no quarto andar: “o senhor foi lá fora por quê”? O 

camarada médico, passou pela USP aqui, pela Faculdade de Medicina de Pernambuco 

também, família tradicional lá na região, “qualquer coisa” Madeira... “O senhor foi lá fora, 

agora virou no Brasil, se mete nessa encrenca aí.” “O senhor podia ser mais claro? O que 

foi isso aí?”, ele deu uma aula, no bom sentido, ele explicou o seguinte: “eu fui lá para 

ver...”, aquele tempo, 1971, 1972, antes de eu ir para o DOI, porque lá a medicina está tão 

avançada, que eles introduzem uma microcâmera fotográfica, por uma mangueira, pelo 

esôfago do paciente, e a câmera fotografa as paredes do estômago do paciente. 

 O delegado deu risada e como o delegado saiu da sala, eu puxei conversa ali com o 

cidadão acomodado ali na cadeira com algema, tudo direitinho... Ninguém ia no segundo 

andar, mas teve gente que pulou do segundo andar na Praça General Osório. Eu não vi, mas 

teve gente que pulou pela janela. Então dali para frente a gente fazia questão do 

investigador... Deixa ele, se incomodar, ininteligível, a gente leva, tudo bem. Eu não sou 

adepto da violência... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, mas o senhor ouvia lá dentro do DOI, o senhor ouvia, 

no DOPS também, com o Fleury, era o dia inteiro. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Esse médico explicou isso aí, que ele foi 

lá fora para trazer isso para aplicar aqui no Brasil, então, é um caso para pensar, né? Não é 

que ele seja subversivo porque quer desvirtuar o Brasil, porque quer por, com todo respeito, 

o PCB aqui no Brasil. É que a visão dele é essa, ele foi se aperfeiçoar lá fora num centro 

mais avançado e trazer o progresso para a nossa pátria. Palmas para ele, no bom sentido. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Agora, me diz uma coisa, dentro do DOI tinha a delegacia, 

embaixo tinha... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Nós paramos nisso aí, né. Pois é, nos 

fundos a divisão própria da delegacia, vamos dizer assim, os fundos eram usados pelo DOI. 

Então, o que tinha ali embaixo? Tinha a carceragem no térreo, a sala da assessoria jurídica, 

mais uma salinha de interrogatório rápido, assim, um corredorzinho, porque a delegacia 

está lá ainda do mesmo jeito, só que tiraram as paredes. E a parte de cima tinha o comando 

e a seção de análise, onde trabalhava a rapaziada numa outra coordenada: o capitão lá, que 

cuidava, um senhor meio moreno, e os assistentes dele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O capitão André? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Isso, o apelido dele era capitão André. 

Esse é o homem da Beretta. E não fez segredo. 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Senhor Manoel, o senhor falou a respeito do 

estande de tiro, e depois o senhor falou que disparou uma arma para fazer a balística. Eu 

vou voltar a março de 1973: o senhor também acompanhou lá dentro do DOI a balística 

dessas armas apreendidas nesse dia, que está como dia 19, inclusive a da carabina e 12? Era 

costume, então, o DOI pegar as armas que estavam com esses militantes que foram mortos 

e processar para fazer o exame de balística? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ela pergunta se era normal pegar as armas 

dos presos e reutilizar? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não, fazer o exame de balística das armas. 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É, aí a seção de análise é que podia 

responder porque... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, senhor Lopes, o senhor falou que fez isso. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, eu fiz num outro caso, não foi o caso 

do motorista de táxi, mas foi quase igual, foi na mesma época. Quer dizer, chegou um 

revólver apreendido, cadê os projéteis para fazer a balística? O perito não adivinha, o perito 

faz a técnica, o senhor sabe, então, vou mandar o revólver, mas cadê os projéteis? Naquele 

caso tinha os projéteis, os documentos diziam que tinha. O escrivão ranheta aqui quis ver os 

projéteis para poder mandar, para cumprir, porque senão o pessoal do ICM cai em cima de 

mim, eu não estou aqui para pagar sapo. Então, disparei num monte de areia, porque devia 

disparar numa lata d’água, né? Mas a areia estava mais fácil, disparei. O cara me 

repreendeu porque eu devia pedir autorização do comandante para poder fazer disparo 

dentro do quartel... 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Certo, mas sem ser o senhor, não 

necessariamente precisava ser o senhor que fez. Mas, o senhor tomou conhecimento de 

balística realizada ali no DOI de disparar a arma para pegar o cartucho, a cápsula 

deflagrada para fazer a balística? E, antes que o senhor me responda, que é a minha última, 

já que o senhor, uma vez ou outra, comparecia às salas de interrogatório porque precisava 

falar com o investigador, ali dentro do DOI alguma dessas salas tinha algum mecanismo 

onde o preso, em vez de ficar sentadinho, algemado na poltrona, ficava numa posição 

suspensa? 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Nesses termos que a senhora colocou, eu 

nunca vi. O máximo que eu vi foi usar a lata de leite ninho, o cidadão nu, subir com os dois 

pé, um em cima de cada lata de leite, encostado na parede, segurando duas folhas de papel 

com os braços abertos. O cara deixava cair a folha, o “fulano” reagia. Essa aí eu assisti e 

está aí. Os femininos nunca participei, via pessoas do sexo feminino sentada lá na cadeira 

do dragão, e no DOPS puseram até os auto-falantes na frente e depois enlouquecia até o 

próprio interrogador. Mas, tudo bem. Então tiveram que neutralizar, porque o som era 

muito estridente, então modificaram. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, então o senhor está nos informando assim: mesmo 

sendo escrivão o senhor chegou a ver tortura, ficar em cima das latas de leite ninho, cadeira 

do dragão, pau de arara, provavelmente, o senhor deve ter visto porque lá isso acontecia 

direto, não que o senhor fizesse, mas o senhor viu isso daí? Porque eles faziam. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – No órgão lá, esse tipo de filme era exibido 

à noite, normalmente... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não filme... verdade. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Desculpe, esse tipo de acontecimento, 

desculpe... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Era exibido à noite. Aqui que eu 

estranhei... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que era o dia inteiro. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – É, por aqui, vamos dizer assim, o pessoal 

montava, porque a equipe do Fleury era vibrante para caramba: assalto à banco, roubo de 

carro... segundo soube, quando ele veio para o DOPS trouxeram ele para lá por causa disso, 

que ele tinha uma expertise nesses assuntos. Então, para subversão, quanto mais rápido tirar 

o serviço, parece lógico, né? Então, acho que por isso que convidaram ele. 

E, realmente, era aquela criatura muito admirada, também muito criticada, mas tinha 

uma certa competência. A primeira câmera, que qualquer cachorro hoje leva no pescoço, 

né, eu vi na casa dele instalada. Ganhou de presente, não sei, para a segurança da casa dele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, no DOI isso era comum, a tortura, como ele ensinou? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não posso... Bem, no DOI, as salas eram 

praticamente, quando eu entrei nas salas, né... Estão interrogando, não vou interromper, a 

menos que haja motivo. “Eu quero falar com o Joca”. “Está na sessão de pau”, por 

exemplo. Tudo bem, dou um sinal, o cara me conhece, o cara sai aqui fora, preenche, 

assina, faz o que precisa, e eu não me meto, porque não é da minha área. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Claro, uma questão de educação. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – A gente é ser humano, a gente sente... os 

relatórios depois passavam por mim, de uma forma ou de outra, os que iam da análise 

diretamente para outras unidades do órgão, ia direto: "secreto". Agora, os que abriam, que 

iam para o departamento, geralmente passavam pela assessoria jurídica porque um dos 

delegados que trabalhavam ali com a equipe do Dr. D’Andrea é que iam levar em mãos 

aquilo. 

Ou às vezes o Exército tinha pressa ou tinha urgência, encaminhava diretamente de 

diretor para diretor, quer dizer, o Comando do 2º, e o pessoal lá... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor falou em Jota ou Joca, só para eu entender? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, é um jargão, como se diz, tem os 

dois, como não quero dar o nome, Joca, né... Mas, se tiver o interesse, repergunta e vou ver 

se dá para abrir. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, esse Jota que o senhor chegou a falar? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, Jota não. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Joca. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Desculpe, é que tem o filme do Dingue-

Lingue, Joca e a raposa e tal. Para citar “chama o Joca aí”. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Tá. E, dos nomes que o senhor lembra lá do DOI. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Números? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nomes. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Paramos aí... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lá o senhor deve ter, pelo tempo que o senhor ficou lá... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ele me mostrou aqui... os delegados que 

trabalhavam lá, o senhor perguntou. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, o senhor conheceu lá, porque o senhor ficou até 

1978. O senhor deve ter conhecido, obviamente, o Ustra, o capitão Dalmo, o capitão Ênio, 

o Aldir dos Santos Maciel, que foi o... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Foi o que assinou o meu ofício de recolha. 

Recolha não, retorno para o DOPS. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor deve ter conhecido o capitão... 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Concluí o curso de Direito, então 

aproveitei o embalo, tinha concurso para delegado de polícia, mas um delegado me jogou 

na cara: “você não é delegado porque você não quer”. O Joca, aí vem o Joca. "Você pensa 

que eu não sei". Desabafo aí. É o Dr. D’Andrea que fez isso. Numa roda de delegados, 

estavam todos conversando e o Demétrio ininteligível: “pô, Lopes...”, quando foi procedida 

a desidentificação das provas do concurso de delegado, o Dr. Demétrio me deu uma carona 

no carro dele, fomos lá à escola de polícia, na academia, que hoje está na Cidade 

Universitária, estamos sentadinho, daqui a pouco começa a brincadeira. 

Daqui a pouco um tal de... identifica, porque era tudo desidentificado as provas... 

identificou e o gajo aqui tinha feito 92 pontos no total... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De delegados que tinha lá o senhor deve ter conhecido o 

Davi dos Santos Araújo? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Já ouvi esse nome, mas não me lembro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Lá ele era conhecido como capitão Lisboa. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Talvez tenha passado por lá, doutor, antes 

de eu chegar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E o Dr. João José Vettorato, o senhor chegou a conhecer? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – João José Vettorato, esse passou por lá, 

segundo diziam. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Ah, o senhor não foi contemporâneo dele? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ouvia falar muito bem dele porque tinha 

uns detalhes aí, uns investigadores que gostavam muito de trabalhar com ele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De militares tinha o capitão André Pereira da Silva. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Para mim, eles chamavam só de André. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É o que lhe deu a Beretta, não é isso? Que tirou a Beretta 

do senhor? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bom, não chegou a... essa aí é meio 

delicada, né? Ele montou um, eu acho assim... Um agente de lá, que era chegado, 

subordinado a ele, criou uma situação, né? Veio com aquela situação. “Pô, bonita, o Dr. 

gostaria de dar uma olhada”. “Não tem problema, só que não é roubada de ninguém, é 

carga do DOPS com autorização do diretor, e eu tenho a cópia da autorização”. Porque 

quando eu trabalhava aqui, tinha uns funcionários que cuidavam do depósito de 

apreendidos e não sei o que foi lá uma vez, mandaram um gaiato aqui para lá: “o diretor 

assinou, despachou, você vai tomar conta do depósito”. Então, vi cada coisa interessante... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era um abacaxi, né? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      101
 
 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Relógio rolex original daquele tempo, 

bonito, deu vontade também... 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sumiu. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Mas, um delegado logo tomou as 

providências e levou. (risadas) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele se antecipou. Agora, me diz uma coisa, o senhor 

estava falando da bolsa de estudos na Metropolitanas Unidas, a FMU. O senhor chegou a 

conseguir, só por curiosidade, o senhor conseguiu a bolsa de estudos para o seu filho? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Pois é, acho que eu comentei, acho que o 

senhor não estava aqui. Porque foi o que eu coloquei para o comandante lá. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, o Ustra. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O Dr. Edivaldo me atendeu no escritório 

naquele tempo dele, era na 9 de julho, alto luxo, sofisticado, muito bacana ele, e, o senhor 

não conta nada para ninguém, trabalhei com chave, não trabalhei na Bernardini, 

ininteligível a porta da seção pessoal do DOPS e fui procurar no prontuário se Edivaldo 

Alves da Silva tinha sido investigador mesmo. E tinha, estava lá... 
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O SR. IVAN SEIXAS – É, ele era tira. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Então, eu achei que por aí... “Bom, sou 

escrivão, quem sabe se ele dá uma força”. Porque, desculpe, passei uma fase, como todo 

mundo, daquelas bem difíceis. Construindo uma casa, família, a faculdade, e atrasou dois 

dias já vem 10% e machucava pra caramba. Desculpa, mas eu sou pequeno, então, apelei 

por aí. 

Então, cheguei, depois de muito esforço consegui. “Hoje o doutor está aí hoje vai 

atender ao senhor”, porque ele estava em audiência, era muito ocupado. Ele ia à faculdade, 

mas tudo bem. Ele me atendeu lá, puxou as cortinas, ajeitou a gravata. “Pô, Dr. Manoel, 

qual é o problema?”. “É aquele caso, doutor, que o senhor visitou lá com o pessoal”. 

“Poxa”, isso e aquilo... Ele, como um bom advogado se manteve no parquete e “sinto 

muito, doutor, mas, infelizmente, não há a possibilidade, a verba já esgotou”... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O major Ustra... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Nem 20% da bolsa, não deu nada... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O major Ustra era amigo dele, né? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Bom, o Edivaldo é uma criatura... Hoje 

mais ainda, o senhor o conhece, mas naquele tempo tinha esse pessoal... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era amigo dele. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Podiam ser meio botinudos às vezes, né?  

E na hora H sabiam com quem estavam mexendo, não vai derrubar a muralha ali, é a fonte, 

né. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, ele era amigo do major Ustra, mas o major não 

conseguiu a bolsa para o senhor? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, eu não... veja bem. No Exército não 

pedi nem para me aprovar no concurso para delegado. Eu parei aí, né. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Risadas) 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Desculpe, às vezes eu... sou diabético, 

vario um pouco. Numa outra roda, depois que acabou o circo, o Dr. D’Andrea e o Dr. 

Demétrio, parei aí...me chamou na intimidade. “Ô Pinheiro, você não passou para delegado 

porquê? O senhor não tinha tirado 92 pontos lá aquele dia? A maior nota foi 96, você tirou 

92 e não passou?” Aí eu virei, é chato falar aqui, era o Dr. Orlando Rozante foi o que me 

examinou em Direito Constitucional, e eu pedi revisão de prova e fui reprovado em Direito 

Constitucional. Então, o Dr. Orlando Rozante estava na roda, e eu apontei para o Dr. 

Demétrio: “Foi o Dr. Rozante que me reprovou, talvez ele possa explicar para o senhor”. 

Abre aspas, resposta do Dr. Orlando Rozante... E o Dr. Demétrio não manda recado, né, já 

virou “Pô, você reprovou o Lopes e conhecia ele lá do DOPS”. Abre aspas: “Como é que 

eu podia aprovar o Lopes, só podia aprovar cinco velhinhos, já tinha seis na lista. Era 

gestão do governo Maluf..". Eu parei um instante, custou para eu ter a resposta. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      104
 
 

O que ele me perguntou em Direito Constitucional? Hoje não lembro mais... Qual é 

o número do Decreto Federal que delimitou o mar territorial brasileiro para 200 milhas? Eu 

estava com a LSN no bolso e eu, a resposta... ele sentado aqui mais alto, eu ali, hoje não me 

lembro nem o número do decreto... disse o número do decreto e disse: “Assinado aos tanto 

de tanto de tanto pelo Figueiredo”. Então, quando ele disse isso aí que não pôde aprovar por 

velhinho, eu fiquei meio chateado. Mas, se o senhor me dá cinco segundos eu conto o entre 

aspas do Dr. Rozante.  

Estavam na caça do Marighella, e naquele tempo foi utilizado um carro coletor de 

lixo que, daquela época, era daqueles que o cara chegava na beirada e jogava lá em cima. 

Que nem aqueles caras do leite que punham... Era um baú curvo. Foi utilizado um veículo 

daquele para uma diligência. No para-choque, e o delegado A do lado direito, parece que 

era o Fleury, e o Dr. Orlando Rozante do lado esquerdo, mas o paletó dele era meio curto, a 

ponta da Beretta aparecia, que eles foram ininteligível aquela tábua ali fora. Montagem, né, 

hoje a gente pode falar. 

Tudo bem, eu olhei: “pô, doutor, como é que é, não vai dar isso aí”. Só tinha aquela 

Beretta... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, desculpa lhe interromper, esses cinco que tinham na 

fila para ser aprovados não eram de vestibular, eram cinco... 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Concurso para delegado...  

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Concurso para delegado... Eram cinco que eram chegados 

do DOI, não é isso? 

 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      105
 
 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Não, não posso dizer, porque não sei 

quem é, né? Porque ele me disse, se eu me lembro bem, que só podia aprovar cinco 

velhinhos... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Velhinho era um pessoal da pesada? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Naquele tempo, eu já tinha mais de 43, 

porque depois aprovou uma lei que liberou. Hoje qualquer idade pode ser aprovada. Por 

isso fiquei conformado, embora frustrado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa só eu ir concluindo, a 

Amélia Teles vai fazer uma pergunta para o senhor, mas deixa eu fazer antes da Amélia, 

senhor Antônio Pires Eustáquio. Desculpa, Manoel Lopes, já estou até me confundindo 

aqui. Dos três que morreram na Rua Caquito, no dia 15, essa daqui é a companheira do 

Arnaldo Cardoso Rocha, aquela senhora de branco é a irmã dele, que veio de Minas Gerais 

só para ouvir o seu depoimento. Embora tenha tido toda uma fase técnica, política nas 

perguntas, na intimidade, na sinceridade, olhando nos seus olhos, o senhor que veio 

acompanhado até da sua filha, vou explicar o contexto. 

Essa senhora, a Iara, é a companheira do Arnaldo. O Arnaldo, lá na Penha, estava 

acompanhado de mais duas pessoas, o Francisco Seiko Okama e o Francisco Emmanuel 

Penteado, três jovens. Aí, segundo testemunhas, dois teriam ido lá para o DOI. Os peritos 

aqui de manhã mostraram que eles não morreram em tiroteio, eles foram executados. Então, 

veio a irmã, aquela senhora Letícia, que deu uma saída da sala, a esposa dele, que é essa 

senhora, ouvir. Elas só queriam ouvir do senhor o seguinte: o senhor os viu? 

Por que pediram para o senhor vir aqui hoje? Porque foi encontrado um documento 

com o seu nome, com a sua assinatura, que o senhor teria feito o auto de apreensão, embora 

o fato tivesse ocorrido no dia 15, o senhor fez o auto de apreensão no dia 19. Então, para 

encerrar, lógico que a Amelinha também quer fazer uma pergunta como familiar, mas o que 
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elas querem ouvir é o seguinte, e para elas isso é muito importante, muito importante, 

porque desde o dia que aconteceu isso, há 40 anos, a semana que vem já faz 41 anos, elas 

estão atrás dessa história, e essa história não fecha, entendeu? Não fecha. E elas queriam 

ver se o senhor não podia, na sua memória, lembra desses três jovens, desses três meninos, 

que morreram na Rua Caquito. É só isso que elas vieram perguntar para o senhor. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Sim, senhor. Eu, como ser humano me 

sinto, como é que se diz, numa situação bastante difícil por, justamente nesse caso, não ter 

assim uma ideia clara de como teria ocorrido. Não me recordo nem sequer de um relatório, 

porque circulam sempre um relatório, nem sempre passava pela assessoria jurídica e 

policial. É como eu classifiquei, 40 minutos atrás, dando como um caso um pouco escuro, 

quer dizer, poxa, eu tomo conhecimento de todos os casos e, justamente esse, que a gente 

tem interessem está parecendo que a gente está recusando. 

Mas, acredite, estou usando o meu maior bom senso, não tenho condições de, 

desculpe, trazer a pessoa de volta. Mas, não é aí, aqui todos somos adultos, somos criaturas 

que raciocinam, compreendem as situações... Saio aí um caminhão, me atropela, porque 

quebrou a barra de direção. Pode acontecer, pode ter acontecido aqui também... Agora, 

imagino, porque já encontrei outras pessoas em outras circunstâncias, que também... Porque 

às vezes a gente encontra um pequeno fiozinho que dá para ajudar, no caso aqui, volto para 

casa um pouco chateado porque estou sendo usado... Não me recordo... Montaram, porque 

montar não custa muito, a máquina hoje monta mais depressa ainda, montaram, a meu ver, 

esse documento, e como o moço citou aí, quatro dias mais tarde. 

Quer dizer, tem uma série de nuvens procurando escurecer isso aí. Então, onde é, 

será, que está, né? Desculpe, eu costumo comentar muito com paralelismo... Será que foi 

acidente com JK? Deixa isso para lá, né? É mais ou menos isso aí, nós temos aí a versão, 

temos a outra, temos a outra também. Outro dia vi um comentário, isso aí precisa tomar 

cuidado, até onde foi acidente com o Tancredo? Deixa quieto, né? O senhor que é uma 

pessoa profunda... Comparo esses casos que se tem, só para dizer tudo em poucas palavras, 

quer dizer, o caso aqui também. E lamento que eu não tenha a convicção. Outros casos... 

esse é aquele caso que o Joca comentou, isso, aquilo... 
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Agora nesse caso aqui, já começa por aí, o auto de exibição e apreensão não era 

normal ser feito lá. Que mais? Implantaram o rapaz aí, quer dizer, tudo indica que foi 

implantado. Agora, quem implantou, por que, houve um acidente? Às vezes há acidente, 

não acredito que o pessoal de lá seja, como é que se diz, por aí, é subversivo, apaga isso aí. 

O pessoal comenta assim às vezes, mas creio que pouca gente pensa dessa forma. Somos 

brasileiros, temos as nossas deficiências, mas acho que pouquíssimos deles são capazes de 

ir por ali. 

O senhor ali colocou a sala crítica. Então, claro, eu cheguei na hora do almoço, 

porque estava um rebu lá, um sujeito estourou a vidraça da janela, porque estava pendurado 

no pau, escapou, era hora do rancho, tentou descer pela antena, que tinha uma antena no 

quintal, e se esborrachou lá embaixo, porque aqui de baixo o segurança já tinha... 

Então, cheguei para almoçar: “Bom, o que foi”, “ah, o fulano aí”, ainda falei para o 

camarada “tira o investigador daqui, o que estava capitaneando o trabalho, tira ele daqui, 

rapidamente”. O Dr. D’Andrea tinha ido almoçar e tudo bem, depois parece que já 

ajeitaram a situação, o cidadão nem voltou para prestar serviço lá. Esse caso ocorreu dessa 

forma. Então, esse acompanhei um pouco, tudo bem, então fui ler os relatórios para ver se 

realmente o acidente procedia, quer dizer, a causa era tão grande que procedia o acidente. 

Não concluí porque não era nada comigo, mas fiquei pensando. Agora esse outro caso aí, 

por exemplo, talvez, não estou afirmando, mas tudo leva a crer que “aqui ninguém...”, vai 

por aí. Está aqui sua assinatura, numa cópia. Agora, como o senhor está fazendo né, vamos 

aos fatos, como é que foi, o cinco o quê? O que você tem a dizer sobre? É, infelizmente, 

justo esse caso, então quando foi feita a pergunta há mais de meia hora eu já joguei que era 

um caso um pouco escuro. 

Mas você não estava lá, não tomou conhecimento? Conhece tanta coisa... É de 

estranhar que você não conheça - alguém vai falar isso aí - ou não quer ajudar as pessoas. 

Não é aí, acreditem, estou sendo o mais honesto possível. Tenho 77 anos já e estou contente 

com a vida que tive até aqui, e espero continuar mais um pouco, e sempre que possível, 

aprendi isso desde criança, procure ser útil. Na minha escola... (chora) A minha escola diz 

“por que estamos aqui?”, para servir. Cada um tenta como achar melhor. (continua 

chorando). 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Amelinha, Amélia Teles. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Boa tarde, eu sou Amélia Teles e, senhor Manoel, eu 

gostaria que o senhor olhasse para mim para ver se o senhor entende, ouve, compreende a 

minha pergunta, a minha questão. Eu fui presa política, passei pelo DOI-CODI, 1972 – 

1973, até o dia 14 de fevereiro de 1973, e sou também, fui torturada e acho que todas as 

pessoas que passaram lá nessa época, que passaram na minha época, passaram mais de 50 

pessoas ali dentro do DOI-CODI. Todas tinham sido torturadas. 

E quando eu não era torturada, eu ouvia os gritos das outras pessoas, eu ouvia os 

gritos ali, o senhor trabalhou lá, o senhor lembra que tinham duas celas. Tinha um muro, de 

um lado tinham três celas, do outro lado tinham três celas e ainda tinha o cofre. E quando a 

gente ficava ali naquelas celas, mesmo tendo aquela porta fechada, entre as salas de tortura 

e as celas, a gente ouvia os gritos. Era muito comum ouvir os gritos, ouvir o barulho do pau 

de arara, aquele canos que eles colocavam para pendurar as pessoas, os choques, a cadeira 

de dragão. Quer dizer, o barulho era muito imenso, então as pessoas que estavam fora da 

tortura, na cela, ouviam. 

E ali no DOI-CODI o espaço era muito pequeno, tudo ficava muito próximo do 

outro. Então, eu acredito, né, até o senhor falou que já viu torturas, o senhor falou da lata de 

leite condensado, o senhor viu a tortura da cadeira de dragão. Provavelmente, se o senhor 

fizer um esforço o senhor também viu a tortura do pau de arara, dos choques elétricos. E, 

geralmente, quer dizer, praticamente todas as torturas, nós ficávamos nuas. As mulheres 

ficavam nuas e os homens também. Então, quer dizer, eram cenas chocantes, chocantes, 

não dá para esquecer. 

Então, eu gostaria que o senhor confirmasse, nessa pergunta que eu faço, que o 

senhor viu essas torturas, eu gostaria que o senhor confirmasse. E gostaria também que o 

senhor... Hoje está sendo discutido o caso do Arnaldo Cardoso Rocha, do Francisco 

Emmanuel Penteado e do Francisco Seiko Okama, que o senhor disse que não viu. O que 

nós gostaríamos de saber é se essas pessoas foram levadas para dentro da Oban e depois 

assassinadas dentro da Oban, sob tortura, isso que a gente gostaria de saber. 
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Mas, não foram só essas pessoas que foram assassinadas. Então, o senhor vai ver... 

O senhor que chegou lá em 1972, o senhor não ouviu falar que o Antônio Benetazzo foi 

assassinado lá no dia 30 de outubro, lá na Operação Bandeirante? No DOI-CODI, que é o 

nome que ficou, eu sou testemunha do assassinato do Carlos Nicolau Danielli, que foi 

assassinado lá dentro da Operação Bandeirante, lá dentro do DOI-CODI, naquela sala ali 

embaixo, quer dizer, assassinado sob tortura, porque eles eram assassinados sob tortura. 

Aí, tem um livro com 437 nomes e fotos, que o senhor pode ver. Logo em seguida, 

o deputado Adriano falou, mas eu gostaria de reafirmar essa denúncia e essa busca de 

esclarecimento, a respeito do caso do Alexandre Vannucchi Leme, porque ele foi torturado 

e foi morto dentro do cofre, e o corpo dele foi arrastado, ele todo sangrando e foi arrastado 

pelo corredor. Quer dizer, todo mundo ali, todos os funcionários, e o senhor era... o senhor 

deveria ser um funcionário assíduo, frequente, então, não é possível não ter visto, todo 

mundo viu, não foram só os presos. Ali, todo mundo.., foi uma comoção, porque escorria 

sangue do corpo que ainda era um semi-cadáver, digamos assim. Depois fizeram aquela 

história, que ele morreu atropelado, mas isso aconteceu lá dentro. Em seguida, o Queiróz, 

que é o Ronaldo Mouth Queiróz, que também foi assassinado pelo DOI-CODI. Mais tarde a 

gente vai ver no ano de 1973, nós vamos ver o Helber José Gomes Goulart, em seguida 

morre o Luiz José da Cunha, que era conhecido como comandante Crioulo, que todo 

mundo... 

Eu estava presa no DOPS, com esses meninos aí da Rua Caquito, eu estava no 

DOPS porque eu já tinha sido transferida, porque eles vão ser mortos em 15 de março de 

1973, e eu sou levada para o DOPS em 14 de fevereiro de 1973, portanto, eu não estou na 

Oban. E tem um PM que fica lá cuidando das celas lá embaixo, ficava ali passando no 

corredor, falou “mataram mais três de vocês lá na Penha”. Ele falou para mim, eu falei, 

“como?”. Ele falou “foram mortos três”, ele falando, o cara que trabalhava dentro do 

DOPS, ele não trabalhava na Oban, isso era muito comentado. 

Eu gostaria, eu como ex-presa política, como militante de Direitos Humanos e como 

Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, eu gostaria que esclarecesse, 

assim, caso por caso. O que o senhor viu, o senhor nunca ouviu falar de ninguém que foi 

assassinado dentro da Oban? Dentro do DOI-CODI, o nome dessa pessoa, o que 

comentavam? Porque não é possível, eu não posso acreditar, o senhor é muito inteligente, a 
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gente viu que o senhor conhece muito, o senhor era um profissional tão competente e 

vinculado com esse esquema, que o senhor sai do DOPS... Para entrar no DOPS o senhor 

tinha que ser competente, agora ainda é chamado para trabalhar no DOI-CODI, não era 

qualquer um que era chamado. O senhor entrar na sala do comandante Ustra e pedir para 

ele alguma coisa, o senhor tinha uma intimidade com ele, e o Ustra, hoje, ele já é até 

declarado torturador pela Justiça paulista e ele é um dos comandantes que mais matou ou 

mandou matar militantes da esquerda naquele período. São 50 e tantos casos só na conta, na 

época, o major, hoje coronel, general, não sei, mas na época o major Ustra. 

Então, alguma coisa, eu gostaria o seguinte. O senhor aqui fala o que quiser, mas 

que pelo menos o senhor tentasse lembrar das pessoas que foram mortas, como foram 

mortas. O senhor falou aí do Lourival Gaeta, que o senhor conheceu, ele era um torturador, 

um estuprador, ele cometia violências sexuais lá dentro daquela sala, todo mundo lá sabia 

disso. Eles, inclusive, ficavam só de calça, eles tiravam camisa. Esse Gaeta, por exemplo, 

fazia horrores, ele estuprava, ele se masturbava, jogava a porra em cima da gente. Isso 

aconteceu comigo, e eu vi outras companheiras também que falaram isso, e todos os 

torturadores ficavam ali comentando, rindo. Que dizer, era um ambiente... Inclusive, essa 

tal de assessoria jurídica do DOI-CODI, que eu estou só sabendo agora, eu ouvi outro dia o 

capitão Ubirajara dizendo que trabalhava na assessoria jurídica, agora também o senhor 

está falando, que é o Calandra, né, o delegado de polícia, que também era um torturador, 

um torturador, lá dentro. Quer dizer, a assessoria jurídica do Dr. Calandra é a assessoria da 

tortura, porque o que ele fazia era tortura, o Calandra fazia tortura lá dentro da Oban, isso aí 

eu vi. 

Então, eu acho o seguinte, vamos tentar cooperar aqui e esclarecer esses casos. Tem 

muitos casos em 1973. Fora os desaparecidos que a gente não está falando, o Paulo Wright, 

vários outros desaparecidos que eu nem estou colocando aqui, mas que passaram sim no 

DOI-CODI. O Paulo Wright eu tenho certeza. O Paulo Stuart Wright passou no DOI-CODI 

em 1973. Teve gente que viu ele lá dentro. Como é que desaparece, agora a gente fica aqui, 

nós estamos há 40 anos buscando informação. Então, eu acho que dar informação é 

colaborar para esse país ter uma decência, uma dignidade, é o mínimo. 
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O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Muito bem. Eu gostaria de deixar bem 

claro à senhora o meu trabalho como era, como já disse. Eu saía da faculdade, chegava, 

coincidia estar na hora do almoço, por exemplo, nem sempre acontecia porque eu chegava 

lá na seção tinha uns problemas lá para resolver, que cabiam a mim, então, atrasava um 

pouco. Mas, normalmente, eu chegava, entrava na fila do almoço, depois do almoço, vamos 

dizer assim, começamos a trabalhar. 

Eu, como era escrivão, e era civil, no meio de um pessoal todo uniformizado, leia-se 

aqui militares, nada contra, conseguia, dentro do possível, uns mais, outros menos, 

mantinha trânsito, pelo menos razoável com todos eles. Aqueles que tinham mais, mais 

próximos. 

As equipes de interrogatório e o pessoal que as coordenava, pertencia mais a um 

setor chamado análise, no órgão, que eles que reuniam os papéis, a declaração do detido A, 

do B, do C, extraíam as perguntas e orientavam, através delas, os interrogadores, o pessoal 

da equipe. E o pessoal da equipe, como já foi comentado aqui, eu acredito também, nunca 

fui convidado para participar dessas equipes, o meu interrogatório era aqui atrás da mesa. 

Quer dizer, então, passei para a divisão de homicídios, como disse, então é um outro 

tipo de interrogatório, um outro tipo de trabalho. A equipe do DOI, a senhora já é madura, 

não ignora que devem ser pessoas, vamos dizer assim, que têm mais facilidade para aquele 

trabalho, porque é um trabalho degradante, um trabalho que não se ajusta para qualquer 

pessoa. 

Então, o pessoal, a gente conversava, alguns contavam alguma coisa, outros não 

contavam nada, outros tinham medo. Desculpe a pretensão, dava para eu perceber que 

tinham medo de abrir o bico perto do escrivão, porque eu ficava, normalmente em cima do 

muro, na pior, em cima do muro. Na sala onde eu trabalhava, do Dr. D’ Andrea, tinha um 

gravador importado, gravava umas músicas agradáveis e a gente ouvia música, só música 

na assessoria jurídica e policial. Não é que nós não fazíamos nada, estávamos lá para ouvir 

música, mas, entrava o comandante, a gente baixava o volume, deixava quieto. Eu 

trabalhava sob as ordens do delegado. 

Mais tarde... A senhora falou do Dr. Calandra, ele foi da assessoria jurídica porque o 

assessor jurídico da época pediu retorno e o Dr. Calandra estava em outra equipe, uma das 

equipes de interrogatório, me parece, e ele foi transferido, então, e passou a assinar pela 
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assessoria jurídica e policial. E, como ele tem o temperamento, o jeito dele, e tal, tudo bem, 

nos demos bem, até que eu pedi uma recolha. Eu tenho... Revendo os dados para poder 

apresentar aqui, tem alguns comentários que fizeram a meu respeito, porque cada um que 

saía, geralmente, falava alguma coisa. 

E as nossas solicitações, porque nós, por exemplo, temos um caso da Polícia Civil, 

as promoções, uma é por antiguidade, a outra é por merecimento, e tem uma cópia de um 

ofício que o comando oficiou o diretor do DOPS, pedindo que considerasse a promoção do 

pessoal que prestava serviço no órgão, redigido, montado pela gente lá. Montei o ofício, o 

comandante aprovou e foi encaminhado para o DOPS, eu tenho uma cópia comigo. Então 

cita o nome dos colegas, todo pessoal da Polícia Civil, delegados... delegados não, que os 

delegados na promoção. O fundamento colocado no ofício, não sei se é dele, porque eu fiz 

até onde foi possível, o fundamento foi o seguinte: como esse pessoal está aqui e não tem 

ninguém para tecer comentários sobre o trabalho deles, peço ao senhor que autorize ser 

revisto esse pessoal para... É época de promoção, nós não tínhamos nenhum padrinho para 

dizer se a gente é eficiente ou não. Então, foi isso aí com referência ao pessoal da equipe de 

interrogatório... Por favor. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você vai fazer mais alguma 

pergunta? 

 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Não, eu queria tentar, pela última vez, perguntar 

se o senhor reconhece algum desses três retratos. 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – Ouvi o nome, eu li documentos da 

criatura. Esses outros aqui não me lembro. O Vannucchi Leme o jornal publicou muito, a 

televisão, e tal, e era bastante jovem. E ninguém perguntou, mas por exemplo, igual ao caso 

do Herzog, eu saí na sexta-feira, ele estava lá ainda. Como ele era da TV Cultura, eu falei 

“quem é esse cara aí?”, jornalista, tal, isso e aquilo. Conhecia alguns colegas jornalistas... 
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O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Mas, o senhor não viu nenhum desses três no 

DOI? 

 

 

O SR. MANOEL AURÉLIO LOPES – O Herzog eu vi na sexta-feira. Estou em 

casa, assistindo televisão no domingo, a notícia estampou na televisão. Então, cheguei na 

segunda, problemaço, né? Justo com quem foram mexer. Tudo bem, não tenho detalhes 

também, como é que se diz... acompanhei o fotógrafo quando fotografou lá o corpo, as 

montagens que foram feitas. Tudo bem, é o que saiu na imprensa. 

Esses daqui, o nome não é de tudo estranho, mas não tenho, assim, lembrança... por 

exemplo, nem sabia que eram três jovens que foram acidentados na Rua Caquito, para mim 

era um camarada de idade já, um deles. Aqui que eu fiquei sabendo que foram três. 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Senhor Manoel, por favor, olha aquela 

imagem. Por favor, está pequeno, eu não sei se o senhor consegue ver. Cada círculo 

vermelho ali significa um ferimento de tiro que foi encontrado pelos médicos legistas, pelos 

peritos criminais, nos restos mortais desse primeiro que está aí, que é o Arnaldo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tenta dar um zoom, que essa 

tela é muito pequenininha, para pelo menos a Iara poder... 

 

 

A SRA. IARA XAVIER PEREIRA – Então, ele não se acidentou. O senhor, como 

um atirador e um policial, pode ver ali que isso não é um acidente. E até o senhor para 

acertar com essa simetria esses tiros, o senhor sabe que de longe não é fácil, e que não são 

tiros compatíveis, tampouco, com um confronto armado, onde ele poderia estar atirando em 

vocês, investigadores, e recebendo tiro. 
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Então, é só para retificar que o senhor fala de acidente. Neste caso aqui, está 

provado que não houve um acidente. Todas essas marcas, está comprovado cientificamente, 

que tem o projétil, foi realizado o estudo pela Polícia Federal, onde se passa, hoje em dia, 

na sua época não devia ter, é um espectro que detecta o nível de chumbo no osso. Então, ele 

tem aí 30 ferimentos, 15 de perfurações que pegou o osso. Então só, se o senhor não tinha 

conhecimento, 41 anos depois, para o senhor ter conhecimento, e, por favor, não diga mais 

que foi um acidente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mostra a balística, por favor, 

vê se tem as imagens de balística, da origem, por favor. Mostra a sequência das fotos. Tá 

bom, não vai conseguir, né? Esses aqui são os ossos dele, todos os ferimentos. Pode ir. Essa 

é a balística, amplia um pouco a balística, por favor, todos os ferimentos. Os verdes são de 

execução, os tiros finais, os outros foram os anteriores, e ferimentos em geral em todo 

corpo, 30 pontos da execução. 

Tá bom. Eu agradeço primeiro a você, Iara, os seus familiares, por ter organizado 

essa audiência, muito obrigado, ao senhor que compareceu a esta audiência, de livre e 

espontânea vontade, e todos aqueles que acreditam na verdade. Um dia essa história vai ser 

contada e nós vamos banir o cinismo e a mentira da nossa terra. Abaixo a Ditadura. 

(Palmas.) 

  

 

*     *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

25/04/2014 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, primeiramente sobre a comemoração da 

realização do (Ininteligível) que hoje faz aniversário, vamos lembrar disso. 

 

O SR. – Trinta anos da votação Dante de Oliveira. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dante de Oliveira também, então já que estamos 

falando de memória, vamos lembrar. (Ininteligível) 

Bom, a gente tem hoje como pauta, vamos fazer um apanhado para fazer um 

balanço das coisas que estão sendo feitas e também o planejamento do que vem pela 

frente. 

Para vocês entenderem, a gente tem uma reunião programada originalmente era 

dia 12, 13 e 14 e não é mais nessas datas, não será nessas datas, será na semana 

seguinte. 

 

A SRA. – Tem reunião? 

 

O SR. – Será fechado, mas com certeza (Ininteligível) 

 

O SR. – Comissões estaduais. 
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A SRA. – Ah, tá! 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa reunião o que ela é? Como a gente está afunilando 

agora a reflexão do relatório, a gente tem uma preocupação, a gente Comissão Nacional 

da Verdade, tem uma preocupação em fazer a articulação do relatório com todos os 

envolvidos. 

Em primeiro lugar, a Rosa Cardoso não pode vir porque ela está preparando a 

audiência fundamental que é do Riocentro, (Ininteligível) meio barra pesada. 

 

A SRA. – Vai ser em Brasília? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Rio de Janeiro. 

 

A SRA. – Rio de Janeiro, super cidade. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma barra pesada porque vai ter a presença do Newton 

Cruz, ele já confirmou, já foi intimado (Ininteligível), tudo possível, um pouco 

interessante para nós. Márcio Kameoka, se aprochegue. 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Bom dia. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Márcio Kameoca da Comissão Nacional da Verdade, é 

o articulador lá em Brasília desta reunião.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



3 

 

Então, a Rosa Cardoso não pode vir, ela pediu mil desculpas e eu hoje estou em 

uma condição de relator adjunto com o Pedro Dallari, e algumas outras pessoas que 

estão juntas na comissão de redação do relatório e ela me pediu para estar presente aqui 

hoje representando a Rosa com essa indicação, ela está organizando a audiência pública 

do caso Riocentro. 

Vai ter uma segunda da morte, mas (Ininteligível) do caso Riocentro e 

provavelmente vai ter mais revelações e os depoimentos que vão acontecer são 

fundamentais. Eu não vou conseguir ir, porque estou com a cabeça nisso e 

(Ininteligível) faz essa reunião e se a gente consegue fazer algum (Ininteligível). 

Então essa reunião, Márcio ficou... não foi definida ainda a reunião porque 12 e 

13 não será, não é?   

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Das comissões? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. 

 

O SR. MÁRCIO KAMEOKA – Deve ser dia 19. Tinha uma minuta de ofício 

circulando e eu acho que será dia 19. 

 

A SRA. – Essa reúne, desculpe. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu vou explicar o que é.  

Essa reunião é o seguinte, como a gente está afunilando a elaboração do relatório 

e eu já vou explicar o relatório, tivemos uma reunião da Comissão Nacional, vamos ter 

nessa reunião do dia 19, uma reunião da Comissão Nacional com as comissões que são 

partes da grande teia que foi montada são as comissões estaduais, comissões municipais 

e as comissões universitárias. 
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As comissões estaduais e municipais, são comissões de Estado, elas são 

obrigadas a apresentar um relatório e, portanto tem que prestar contas e etc., essa é a 

parte fundamental, mas a gente sabe da importância desse espaço aqui das comissões 

universitárias, porque a base da pesquisa está sendo feita com pesquisadores de 

universidades, então isso é uma coisa fundamental para a confecção do relatório. 

Então, a ideia nesse dia é se costurar de como será a cooperação dentre as 

Comissões para poder fazer um relatório correto. Então, a ideia do relatório se 

suscintamente, a gente vai ter um relatório sintético, sintético, sintético de 50 páginas 

para a divulgação para a imprensa. 

Esse relatório sintético, sintético, sintético, ele é o relatório que vai, os jornais 

vão publicar em duas, três páginas para fazer a publicação, cada sindicato, cada 

universidade, cada espaço, pode fazer a publicação desse relatório sintético porque 

basicamente declarações do que foram apurados genericamente e o que se fez e se vai 

fazer daí a diante. 

O relatório de verdade, é um relatório que a gente está calculando algo como 

umas 600 páginas, que é o relatório sintético propriamente dito, do que foi apurado, tem 

uma série de divisões que no tocante das universidades, eu vou passar aqui, a Angélica 

me deu agora a última versão, a gente tem desse que são 600 páginas mais ou menos 

que vão ser publicados em livros, então, esses relatórios. 

Há uma grande chance de a gente ter outros relatórios de assuntos, então 

“Mortos e Desaparecidos”, tem um relatório como foi o “Brasil Nunca Mais”, que tinha 

um relatório geral, depois tinha os atingidos, os funcionários, etc. e tal. 

Obviamente que é uma coisa custosa e aí a gente fica (Ininteligível). Com 

certeza vai ser feito esse relatório por assunto e tudo mais digital para se ter o site da 

comissão com o espaço específico de (Ininteligível ) que pode ser consultado e etc. e tal. 

E a documentação, as transcrições, os vídeos e etc. e tal de depoimentos em que 

todo mundo vai fazer, vai ter uma cópia em físico, e que vai ficar no Arquivo Nacional 

para dizer que a Comissão Nacional cumpriu a sua obrigação, as Comissões setoriais, 

etc. e tal fizeram também porque o que foi apurado está aqui. 
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Então, tudo o que nós apurarmos será desse que a gente chama de os anais da 

Comissão. Então, esses anais de tudo o que foi apurado, que foi reunido de material, de 

foto, de filmes e gravação de depoimentos, transcrições fica nesse que é o documento 

histórico para ser pesquisado daqui para frente, o que a gente teria em mãos inclusive 

para detectar, se for o caso o que não foi detectado, o que estava na cara e ninguém 

conseguiu ver e, então, é isso, ter mais materiais para mais pesquisas. 

Então, esses três formatos obviamente que a gente tenha responsabilidade aqui 

de fazer a nossa parte. O que vai ser discutido? É exatamente essa articulação de o que 

tem para cada um fazer aqui, então a divisão de tarefas, a linguagem, o formato e etc. e 

tal. 

Agora outra coisa e que aí é uma, eu tive uma conversa com o Pedro Dallari que 

é o coordenador, de um formato que nós estamos fazendo aqui em São Paulo que a 

gente vai pegar cada segmento, dentro dos Mortos e Desaparecidos a gente tem os 

militares, tem o campo, tem a (Ininteligível) e eu já vou falar sobre isso também e a 

gente vai fazer um relatório, por exemplo, do campo a gente vai fazer um relatório sobre 

o que foi apurado das lutas e da repressão no campo. 

Com esse relatório parcial vai se fazer uma passada, uma maratona por 

universidade e por entidades em várias regiões do estado apresentando o relatório até 

junho a gente escreve e com ele em mãos que é um relatório preliminar, a gente 

apresenta para o segmento seja pesquisadores, sejam os atingidos que são as entidades 

sindicais e etc. e tal, apresenta o que foi apurado e ouve se está bom, se está falho, 

precisa isso, passou da medida tal coisa e fecha-se uma nova redação ouvindo a 

sociedade.  

E mais ainda, pedindo o retorno do que com base nisso o que você tem de 

recomendação, reivindicação para futuro, (Ininteligível) no campo etc. e tal.  

Então, com isso a gente tem não uma imagem do Olimpo, em que os eleitos da 

Comissão Nacional decidem o que quer de recomendação, isso não existe. 

Pois não? O movimento sindical é lá embaixo, no “M”, daquele lado de lá. Eu 

também tenho algumas informações. 
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Então, a gente faz essa passada mostrando o relatório, ouve o retorno se o 

relatório está adequado e ouve as recomendações do setor para constar no relatório. 

Eu conversei com o Pedro e ele falou assim, “Isso é legal, gostei e vamos fazer 

por aí e tal”. A ideia é de fazer em todos os campos, agora eu acho e ele concorda 

comigo, as universidades são espaços adequados para a gente apresentar o relatório 

como um todo. 

Então, como é que a gente faz? Apresenta em Brasília e cada um que se vire? 

Não pode ser isso. Então, a ideia é a gente fazer uma apresentação do relatório nas 

universidades, (Ininteligível). 

Então, apresenta-se para a comunidade acadêmica e para a comunidade geral do 

que foi apurado e ouve-se esse retorno, se faltou (Ininteligível) etc. e tal e as 

recomendações. 

Eu queria combinar com vocês da gente articular isso para já. A gente ter isso e 

ver quem vai fazer a elaboração de cada relatório de cada universidade e a gente vai 

fazer um relatório geral das universidades e a gente tem que apresentar isso. 

Então, a gente criar essa dinâmica aqui porque a gente vai fazer o relatório com 

esse prazo de junho, mais tardar no começo de julho e a gente vai passar cada 

universidade apresentando isso daí. 

Com essa apresentação a gente ouve o retorno e ouve as recomendações porque 

essa fase de recomendações ela é decisiva. 

 

A SRA. – As recomendações, na hora em que eles forem apresentar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não consegue imaginar um relatório sem ter uma 

projeção para o futuro. A projeção para o futuro obviamente são as recomendações. 

 

A SRA. – É cada um em sua universidade, é isso? 
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O SR. IVAN SEIXAS – Sim, mas apresentando o relatório geral. 

 

A SRA. – Ah tá, cada um na sua universidade, mas apresentando um de todos 

em conjunto, é isso? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho isso, estou colocando isso. 

 

A SRA. – Mas tem que fazer até junho? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, a gente faz o relatório de cada universidade, 

(Ininteligível) para vocês descobrirem então o relatório, como é que é a versão da última 

versão que se tem?  

 

A SRA. – Específico, do capítulo das relações do ambiente normalmente 

universitárias. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com relação ao ambiente universitário. O ambiente 

universitário pré e pós-golpe, uns três itens. O ambiente universitário pré-golpe, reforma 

universitária, movimento estudantil, política e cultura que seriam basicamente o 

(Ininteligível). 

 

O SR. – A gente vai receber, desculpe Ivan, por escrito depois, a gente vai 

receber isso?  
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O SR. IVAN SEIXAS – A ideia é no dia 19 ser entregue para todo mundo isso. 

O segundo ponto, o golpe e o primeiro período de expurgos nas universidades, 

aposentadorias, exonerações nas universidades, decretos (Ininteligível), na ilegalidade. 

O terceiro ponto é a reorganização do movimento estudantil pós-golpe 

(Ininteligível), o congresso na UNE, o massacre da Praia Vermelha, a morte do Edson 

Luís, Quinta e Sexta-feira sangrenta, Passeata dos Cem Mil, invasão da UNB, Conflito 

na Maria Antônia, Congresso de Ibiúna, decretação do AI-5 e etc. e tal. Aí um apanhado 

de como é que foi nesse momento. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Se você me permite, aí eu acho que esse é um bom 

momento que, na verdade, a gente vai colher exatamente os insumos de outros lugares e 

de outros fatos para colocar ali, por exemplo, a Ana na última reunião ainda levantou 

que aí é uma histografia, que o reitor, ele não era reitor, não é? 

 

A SRA. ANA – Ele tinha sido nomeado reitor da Universidade Federal de São 

Paulo, que estava sendo fundada a partir do MEC reunindo. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Mas cassado. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a própria universidade foi cassada, ela deixou de 

existir. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Então, esse tipo de dado vai ser importante para estar 

nesse primeiro momento histórico do capítulo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E aí, é muito importante pelo seguinte, porque a gente 

tem uma historiografia oficial em (Ininteligível) que é dada por personalidades que eu 
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acho que são babacas, o Fernando Gabeira é um. Então, você tem uma história que ele 

conta, que é que tudo aconteceu no Rio de Janeiro, tudo é no Rio de Janeiro e nada 

aconteceu fora, e você pega a lista de cassações pelo decreto (Ininteligível) que eu pedi 

uma cópia para cada um dessa lista. 

Teve no Rio de Janeiro bastante gente cassada, mas o maior número foi na 

Bahia, por exemplo, no Ceará teve bastante gente cassada, mais nordeste e todo mundo 

conta porque no Rio de Janeiro, Edson Luís, passeata dos cem mil, agora, as passeatas 

aconteceram no Brasil inteiro. As punições, os expurgos, aconteceram no Brasil inteiro.  

Então, a gente precisa contar para tirar esse foco só do Rio de Janeiro, só São 

Paulo também, e contar a história inteira por toda a importância que tem em tudo, ou 

seja, no Ceará, por exemplo, tem uma figura como o Bergson Gurjão Farias, você tem 

Goiânia, em Goiás você tem o Honestino, quer dizer, você tem figuras que não são do 

Rio de Janeiro, mas só se fala no raio do Rio de Janeiro. 

Então, não é isso, não é o foco que todo mundo (Ininteligível) o seu espaço 

regional contado porque senão a gente passa a ser uma coisa fechada em um estado ou 

outro e não é nada obviamente contra o Rio de Janeiro, mas é contra a história parcial 

que se tem. 

Aí o segundo capítulo, a segunda parte do capítulo que é o B, o 477 que é a 

repressão e a resistência nas universidades, anos de chumbo e a resistência nas 

universidades, o 477 e o segundo período (Ininteligível) a ASI e a AESI que é 

Assessorias de Segurança da Informação nas universidades. 

A resistência nas universidades do movimento estudantil a partir das demais 

específicas educacionais e a resistência cultural com o desbaratamento da última 

diretoria em 72/73 exatamente (Ininteligível) preso e desaparecido. 

Tem um ponto que não está aqui, que deveria estar que é o próprio acordo MEC-

USAID. Se alguém tem algum estudo sobre esse ponto que é o acordo MEC-USAID 

seria muito importante, muito importante para a gente colocar como um capítulo de 

destaque porque foi um incentivo para o movimento estudantil, o movimento estudantil 

sai às ruas por causa disso. 
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A SRA. ANGÉLICA – E o livro do Patto? Tem um capítulo no livro do 

historiador Rodrigo Patto que é “As Universidades no Regime Militar”, que saiu agora 

em março, um dos capítulos é sobre os acordos. 

 

A SRA. SILVANA – Tem uma professora da (Ininteligível) também, a Francis. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, isso é fundamental para que a gente consiga 

reunir. 

 

A SRA. ANGÉLICA – (Ininteligível) é grande, por isso que tem que pegar, ele 

não trabalhou com toda a documentação, como não dá para trabalhar, ninguém trabalha. 

 

A SRA. – Isso sem dúvida nenhuma, não é crítica não, é porque é impossível 

mesmo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora vocês percebam a importância, a gente está 

falando o negócio da Comissão Nacional e não entrou o MEC-USAID, aí a Silvana está 

falando que lá em Foz tem alguém que estudou isso. 

 

A SRA. ANA – (Ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A Ana está falando, então assim, esse é o trabalho. 

 

A SRA. – A gente está fazendo só para a (Ininteligível). 
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O SR. IVAN SEIXAS – Esse é o trabalho cooperado que a gente tem que fazer 

para contar a história por inteiro. A reorganização do movimento estudantil e o retorno 

dos movimentos em massa. 

 

O SR. – Esse é o dois ainda. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Esse aí é o B, o segundo ponto que é o B que é a 

reorganização do movimento estudantil e o retorno dos movimentos de massa em 1977. 

A volta do MA às ruas, encontros (Ininteligível), encontros nacionais dos estudantes, o 

terceiro (Ininteligível) reprimido pelas forças policiais que no fim acabou (Ininteligível), 

acabou em São Paulo, a carta aos brasileiros em 1977, o engajamento (Ininteligível) da 

anistia, a reconstrução da UNE em 1979, (Ininteligível) da UNE em 1980. 

Então, esse ponto ele também tem uma importância que (Ininteligível), e vamos 

ver se a gente consegue desmontar a ditadura a partir desses, não são só as greves do 

ABC.  

Uma coisa que é importante é o artigo C, é o controle e a vigilância dos 

chamados subversivos que a DSI-MEC e as ASIs e AESIs universitárias que eram as 

Assessorias Especiais de Segurança e Informação que atuavam, que era o braço 

operacional da repressão dentro das universidades. 

Aí, gente, é fundamental que quem conseguir em documentos dessas AESIs, é 

devastadoramente importante. 

 

A SRA. – Tem um jeito muito fácil, aprendi com a Janice. A gente escreve para 

Arquivo Nacional e, depois, eu mando para vocês o e-mail se vocês quiserem, e aí 

manda por e-mail, e manda para mim por uma carta por correio porque tem que ter uma 

assinatura que não pode ser eletrônica na universidade, e eles mandam tudo para a gente 

pelo correio. 

Eu recebi faz duas semanas toda a documentação. 
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O SR. – A documentação não chegou ainda. 

 

A SRA. – Então, é aquele documento que você me mandou. 

 

O SR. – (Ininteligível) 

 

A SRA. – Não, eu sei, tinha 1.200 páginas aquele. 

 

A SRA. – Não, aquele é o índice. 

 

A SRA. – Aquele que a gente recebeu é o índice? 

 

A SRA. – É só o índice. 

 

O SR. – Mil e duzentas é o índice. 

 

A SRA. – Ele é o índice. 

 

A SRA. – Não, eu sei, mas o índice não fala cada uma das pessoas? Que o que a 

gente precisa saber e aí com as pessoas a gente tem que levantar a documentação, não é 

isso? O que eu digo é que esse índice a gente consegue com esse pedido e aí depois tem 

que deslocar pesquisador para ir lá com o nome de cada um e verificar o que tem. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



13 

 

 

A SRA. – Mas porque um item em um índice de mil páginas pode ter 

(Ininteligível), só para vocês terem uma ideia. 

 

A SRA. –  A IPM era pequeninha, então o nosso não tinha 1.200 páginas, deve 

ter alí umas 300 páginas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ah, bem menos. 

 

A SRA. – Então, o problema é quando a gente abre. 

 

O SR. –  (Ininteligível) um milagre econômico.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só o índice já é um dossiê, imagina o UNB como é que 

não deve ser. 

 

O SR. – O da UNB era gigantesco, os documentos da ASI, mas a gente já 

terminou esse trabalho. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas vocês conseguiram alguma coisa? 

 

O SR. – A gente já fichou, já estão analisados e fichados. A gente tem o material 

já sobre a pesquisa de um ano sobre os documentos da ASI da UNB. 
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A SRA. – Vocês encontraram alguma coisa importante? 

 

O SR. – Muita coisa importante e uma coisa importante que a ASI da UNB ela 

centralizava as informações, então é muito interessante, porque os documentos têm lá o 

destino e aí tem remissões para várias outras ASIs. Então, no sentindo de mapear por 

onde circulavam esses documentos e os outros órgãos de repressão. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A chamada difusão. 

 

O SR. – A difusão. Então, isso também a gente pode combinar de disponibilizar, 

teria que arrumar um esquema de escanear, talvez até as nossas fichas já, lógico que a 

gente fez a pesquisa voltada por causa da UNB, mas evidentemente que vocês nos 

ajudaram muito, dois meses ou três meses a gente conseguiu que nossos pesquisadores 

acessassem a sala da Comissão da Verdade que vocês têm lá. 

Então, com isso a gente poderia colocar um pen drive, que os computadores, só 

da Comissão da Verdade, tem e gravar. Então, isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vocês entenderam o que ele está falando? 

 

O SR. – Isso ajudou. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso é importantíssimo. 

 

O SR. – Isso ajudou enormemente no sentido de acelerar e a gente poder ter 

acesso direto sem ter que ficar indo porque também é uma rotina de ir, se deslocar ao 

Arquivo Nacional e trabalhar com esses documentos na UNB. 
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A SRA. – Agora todos os documentos estão disponíveis? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No Arquivo Nacional? 

 

O SR. – Isso é o que não se sabe. 

 

O SR. – Eles são fragmentados, tem vários documentos, tem várias áreas que 

desapareceram. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Na verdade já tem algumas coleções organizadas, uma 

da UNB e da UFG que são as duas maiores. Então, é como ele estava explicando, por 

intermédio da coleção, a AESI-UNB e a AESI-UFMG, você pode buscar documentos 

da AESI-USP e de outras, da DASI. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que não quer dizer que tenha tudo lá, mas tem um 

bom caminho. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Mas tem, de cabeça eu sei, tem os dois grandes, é o 

UFMG e USP, não, perdão. É UFMG e UNB, Pará. 

 

O SR. – Londrina. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Londrina tem também e aí são dois pequenos que são 

organizados já em coleções. Aí de resto é busca por palavra mesmo. Então, você não 
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tem nada estruturado porque se sabe, o acervo da DSI-MEC enfim, é desaparecido, tem 

a tal da. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, isso aí é da universidade, agora tem o do MEC que 

era supostamente o central. 

 

A SRA. – O do MEC, como era o nome (Ininteligível) 

 

A SRA. ANGÉLICA – Foram seis. 

 

A SRA. – Seis pessoas. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Foram porque até onde a gente conseguiu levantar, são 

seis nomes que passaram pela DSI. Dos anos 1980 é a que ainda está vivo, é o José 

Olavo Castro. 

 

A SRA. – Quem mais? Você lembra? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não lembra? 

 

A SRA. ANGÉLICA – De cabeça os nomes eu não sei, mas eu tenho anotado e 

eu posso passar. O primeiro é (Ininteligível), eu não vou saber assim, mas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS –  Não tem nenhum nome Armênio não, não é?  
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A SRA. ANGÉLICA – Não, (Ininteligível) é USP. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Porque nos arquivos do DOPS ele entra no DOPS 

várias vezes e é apresentado como DSI-MEC, por isso que é (Ininteligível), ele era o 

cara da USP mesmo. 

 

A SRA. – (Ininteligível) 

 

A SRA. – (Ininteligível) é o irmão. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível) é o irmão dele.  

 

A SRA. ANGÉLICA – Ah, mas aí um é da ARSI. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que é ARSI? 

 

A SRA. ANGÉLICA – ARSI era a... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A regional? 

 

A SRA. ANGÉLICA – A regional da educação do MEC aqui no estado de São 

Paulo, os irmãos e o outro. 
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O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível) 

 

A SRA. ANGÉLICA – Agora não sei, o (Ininteligível) e o (Ininteligível) eram 

chefe da AESI-USP ou o (Ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, só para vocês saberem, a Janice me passou os nomes 

dos dois, o (Ininteligível) e o (Ininteligível), para a Comissão Nacional convocar para 

serem ouvidos, então estou comunicando e eu já passei para vocês (Ininteligível) 

convocar esses dois para ouvi-los. Aí como é que é feito? Qual é o procedimento que a 

gente vai fazer?  

A Comissão Nacional é que tem o poder de convocação, a Comissão Nacional é 

que ouve juntamente com a Comissão Estadual ou a Comissão Universitária, que seja. 

Então, isso que eu estou falando, vocês botem na cabeça porque esse é o caminho que 

nós temos para fazer. 

Vão acontecer esse caso da USP, os dois devem ser ouvidos aqui na Assembleia 

Legislativa em cooperação porque é uma universidade estadual. Então, você tem na 

Comissão Nacional, na Comissão Estadual e a Comissão Universitária da USP. 

Então, esse é o procedimento para qualquer outra comissão universitária, e aí dá 

para a gente pensar dessa forma porque você não consegue convocá-lo, convidar no 

caso. Não vai, agora aqui, ele é obrigado a ir.  

O que tivermos de documentação é apresentado como acusação, isso a gente faz 

com torturadores, faz com essa gente também. Apresenta a documentação e fala, “Você 

era assim porque tem documento assinado e tem que reconhecer, você escreveu tal coisa 

punindo, reprimindo, perseguindo e etc. e tal”, é uma acusação e ele obviamente no 

Estado Democrático de Direito, pode se dar o direito e não responder e ficar em 

silêncio, mas ele vai ser acusado e fica registrado o escracho que a gente vai fazer com 

cara obviamente. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



19 

 

Mas a pergunta, a acusação é feita, então o caminho tem que ser via Comissão 

Nacional da Verdade, só para saber. Agora usem e abusem dessa (Ininteligível). 

 

A SRA. – E esse José Olavo de Castro?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, nós vamos ter que pensar e aqui é o que nós 

estamos fazendo, o que vai decidir e propor à Comissão Nacional o encaminhamento 

nessa área desse José Olavo. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Mas esse José Olavo já está encaminhado o pedido, já 

está encaminhado. 

 

O SR. – Você é a Angélica? 

 

A SRA. ANGÉLICA – Eu sou a Angélica. 

 

O SR. – Ah, porque eu não estava na reunião em Brasília. Já conhecia de e-mail, 

e agora pessoalmente. Mas nessa reunião em Brasília eu acho que eles te entregaram 

formalmente um pedido para a convocação de seis pessoas, ou não? 

 

A SRA. ANGÉLICA  – O Daniel acho que vai me passar ainda. 

 

O SR. – Não, eu estou com o pedido aqui, são seis colaboradores. 
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O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível) tem o Kameoka que é o. 

 

O SR. – E a gente gostaria de formalmente se puder hoje aqui passar à Comissão 

Nacional da Verdade a solicitação para a convocação oficial de seis repressores, 

colaboradores. Aí está só o ofício, a gente precisa instruir no sentido de anexar a 

documentação caso seja necessário nisso que você falou, desde que a gente comprove 

grau de participação dessas pessoas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Chamar o cara e ele ser acusado (Ininteligível). 

 

O SR. – Então, a gente pode combinar o passo aqui só para saber os nomes e 

adiantar. 

 

O SR. – Você tem que deixar uma cópia disso comigo hoje João. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Então, só para aproveitar, esse realmente é um ponto 

superimportante, por exemplo, vocês levantaram na documentação, o nome da AESI, o 

que foi chefe da AESI, funcionário da AESI e tem documentação comprovando.  

Olha, a gente tem o nome, mas e a gente não conseguiu dados, a gente não sabe 

se ele está vivo, qual é o contato, onde ele mora e tudo mais. Isso tem também, a gente 

fez no caso do (Ininteligível) e (Ininteligível) a gente ligou para a Comissão Nacional, 

levantou os dados deles de endereço e tudo mais para poder fazer no primeiro momento 

um convite que normalmente é negado como o Ivan disse e depois então fazer a 

convocação. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, para vocês entenderem a Comissão Nacional usa um 

instrumento que é do estado brasileiro que se chama INFOSEG, é um banco de dados 
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de informação de segurança. Tem várias entradas, tem Receita Federal, tem processos 

criminais, tem cidadão e etc. e tal. Bota o nome do cara, o CPF, e aparece de alguma 

forma. Se está morto, está escrito lá assim, atestado de óbito (Ininteligível) ou está 

escrito lá, é sócio de uma empresa tem outra forma de entrar para saber se ele é sócio de 

alguma empresa. 

Então, você consegue localizar e isso é de como é feito, nada de segredo, é assim 

que se faz, você coloca lá e aparece dando o endereço, seja o endereço residencial, seja 

domicílio eleitoral, todas as possibilidades aparecem lá e, aí é mandado o mandado 

judicial, mandado de convocação é mandado para ele pela polícia federal e aí o cara tem 

responde dizendo, “Dia tal você tem que estar lá”. Ele pode dizer, “Eu não vou”, a 

segunda vez ele é obrigado senão ele é conduzido coercitivamente, ele é preso, ele faz 

porque é obrigatório, senão é desacato à lei. 

Então, isso serve (Ininteligível). Esse ponto que paramos aqui para discutir do 

controle e vigilância, eu acho que é a alma da gente, sabe por quê?  

Porque um dos capítulos fundamentais que a lei obriga a Comissão Nacional da 

Verdade a fazer é apontar os autores. Autores não são só torturadores, são aqueles que 

fizeram repressão, aqueles que levaram o estudante a cair na clandestinidade e ser morto 

pela repressão política, então isso também é autor. 

Aí é fundamental que a gente amplie concretamente a lista de autores. Você tem 

os autores, você tem os mandantes, os financiadores e todas essas categorias que servem 

para torturar e matar e serve também para a repressão dentro do ambiente universitário e 

não é menor, não é uma coisa pouca porque o estudante ser proibido de estudar, ele 

pode ser sustentado, ele pode trabalhar de qualquer outra profissão, mas e o professor, 

mas e o professor que foi reprimido por esses caras dentro das ASIs? Ele perde o 

emprego, ele passa fome se for o caso, porque o cara não vai mais conseguir lecionar. 

 

O SR. – Ivan, só uma informação, uma sugestão. Nessa documentação lá do 

Arquivo Nacional? Eu estive por duas vezes lá no Arquivo Nacional e realmente, se 

você levar uma máquina fotográfica para fotografar tudo, é um trabalho absurdo. Agora 

tem o pen drive, tem essa possibilidade? 
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O SR. – A gente mandou um ofício para a Comissão Nacional pedindo 

autorização para usar a sala da Comissão Nacional, porque só os computadores da 

Comissão Nacional que tem essa possibilidade. 

 

O SR. – Mas de qualquer maneira. 

 

O SR. – Então, a sugestão é... 

 

O SR. – (Ininteligível) de qual a possibilidade, é um direito na verdade e eles 

cobram por isso. 

 

O SR. – Em um desses documentos existe a informação. 

 

O SR. – Eles cobram? 

 

O SR. – O Arquivo Nacional cobra, e se é documentação pessoal, você tem 

direito e a certidão é gratuita e sim seria gratuito, mas fazer a cópia é cobrado, pela 

cópia, pelo papel físico. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Agora como essas comissões fazem parte dessa grade 

da Comissão Nacional, então isso foi facilitado e não vai cobrar a entrega inclusive essa 

coisa que é  (Ininteligível). 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



23 

 

A SRA. – Para quem, esse ofício é dirigido ao Pedro Dallari, é isso? Com cópia 

para você? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pode ser. 

 

O SR. – Então, eu fui lá duas vezes... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A gente pode até fazer coletivamente isso dizendo 

quais são as universidades e aí o Márcio encaminha isso depois. 

 

O SR. – A gente vai ter que organizar um calendário. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É claro. 

 

O SR. – O problema é o acesso à sala, não é uma sala assim, não é essa sala 

aqui. 

 

O SR. – Eu acho que essa ideia de mandar. 

 

A SRA. ANGÉLICA – No Rio também, Brasília e Rio, a sala de Brasília, eu 

não conheço, mas a sala do Rio é meio pequena também e tem os pesquisadores da 

Comissão mesmo que trabalham diariamente lá, três ou quatro pessoas, deve ter uns 

quatro computadores no máximo, e tem que realmente... mas isso é questão de agenda 

mesmo. 
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A SRA. – E está em Brasília, não é? Está em Brasília mesmo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E se a gente fizer um acordão aqui, a gente pode usar 

os préstimos do pessoal de Brasília e dizer, olha a gente quer isso aqui para evitar ir para 

lá se não puder entendeu? É uma questão da gente se articular. (Ininteligível), não sei se 

vão gostar. 

 

O SR. – Não é gostar, a gente não tem é pessoal mesmo, não é uma questão. 

 

A SRA. – Uma coisa que eu tenho a dizer, é que a gente como historiadora, a 

gente gosta é de olhar, não sei. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, vá lá. É só fazer esse agendamento que o 

Márcio está falando. Diga, pelo amor de Deus. 

 

O SR. – Não, lá nessa documentação da DSI-MEC, existe, tem uma lista com 

nome e o endereço de todos os chefes da ASI e DSI do Brasil inteiro, eu não me lembro 

de que data que é, mas tem o nome de todo mundo. 

Então, essa é uma informação que é importante e eu acho que essa lista deveria 

alguém copiar e mandar para toda, para nossa rede de e-mail para as pessoas 

verificarem se realmente esse era o nome do chefe da AESI da sua universidade e sugiro 

aqui que essa lista com esse nome, todos esses chefes que seja nesse relatório específico 

das universidades que é para dar nome às pessoas. 

 

A SRA. – Deixa eu perguntar uma coisa porque eu sou lenta para essa coisa de 

internet. Então, isso daí, essa lista está aonde? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



25 

 

 

O SR. – Está no banco de dados do DSI-MEC lá no Arquivo Nacional apenas 

em Brasília. Eu tirei foto dessa lista, que eu não quis pagar. Uma vez eu fui lá e gastei 

700 reais com CD, 4.000 páginas de documentos, 700 reais. Da outra vez que eu já 

estava mais esperto, levei a minha máquina fotográfica e fotografei... essa lista com os 

nomes todos eu não sei, você deve ter encontrado esse documento, você não tem esse 

documento? Eu fotografei e ele deve ter lá, digital. 

 

A SRA. – Você manda para a gente? 

 

O SR. – Eu vou tentar encontrar, mas eu que você já deve ter encontrado. 

 

O SR. – Eu vou falar com o Daniel, o Daniel deve estar com a... 

 

A SRA. – Com a documentação? 

 

O SR. – É um membro da nossa Comissão que está atuando o braço do Arquivo 

Nacional, então, é ele quem está lá coordenando a pesquisa de documentos do Arquivo 

Nacional. Vou perguntar para ele, se ele tiver. 

 

O SR. – Eu vou procurar a minha lista e vou passar essa lista para a rede. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vocês têm acesso lá no Arquivo Nacional porque o 

banco de dados, ele é conjugado Rio e Brasília e (Ininteligível) fazer fora de lá. Então, 

você vai lá à sede do arquivo do Rio, ou na sede do arquivo em Brasília. 
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A SRA. – O que a gente faz em Brasília a gente faz no Rio? Essa logística aí, 

quer dizer com o mesmo computador no mesmo banco de dados? 

 

O SR. – É, tem uma sala da COMISSÃO lá e pode. 

 

O SR. – Com o mesmo USB, o mesmo USB assim? 

 

O SR. – É uma sala da Comissão inclusive. A Comissão tem uma sala dentro do 

Arquivo Nacional no Rio. 

 

A SRA. – Ah, porque aí é mais fácil. 

 

O SR. – Inclusive se tiver alguma dificuldade com relação a isso, a gente pode 

tentar (Ininteligível) em Brasília e eu vou falar com (Ininteligível). 

 

A SRA. – Se tiver o quê? 

 

O SR. – Se tiver alguma dificuldade, o que eu acho que não vai ter na sala da 

Comissão, nós temos aí no Projeto Memórias Reveladas no Arquivo Nacional que pode 

também ajudar no caso das Comissões se houver algum interesse a gente tem condição 

pelo Memórias Reveladas, auxiliar. 

 

O SR. – E se a gente mandar um ofício para os dois ligares? Eu não sei se para 

os dois lugares, mas para o Arquivo Nacional, tanto em Brasília quanto no Rio 
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informando que as comissões passarão a entrar em contato e vocês também pode 

mandar o telefone de contato, o e-mail das pessoas, tanto em Brasília quanto no Rio, 

para que a gente possa fazer diretamente esse agendamento. 

 

O SR. – Eu acho que a gente tem que trabalhar sob demanda, eu acho que tem 

que organizar isso, eu acho que a gente precisaria organizar quem quer ir, ter primeiro 

pelo menos uma estimativa de tempo e organizar em cima disso, e a gente pode dividir 

entre São Paulo e Rio. 

Agora não dá para fazer isso no guarda-chuva porque na última conta tinha oito 

pessoas da comissão no Arquivo Nacional em Brasília, tinha duas no Rio, e estavam 

chegando mais três. Então, o espaço vai ser limitado. 

 

A SRA. ANGÉLICA – O espaço eu não sei como está agora, são três ou quatro 

computadores, no Rio de Janeiro eram três computadores, e tem dois ou três 

pesquisadores constantemente na sala. 

 

O SR. – Pois é, por isso que eu acho que não pode fazer o pedido em aberto, tem 

que organizar. 

 

A SRA. IVAN SEIXAS – Acabam fazendo um rodizio assim porque não. É, 

tem que organizar e. 

 

A SRA. – (Ininteligível) a gente manda um ofício, é melhor assim? 

 

O SR. – Não precisa ser um oficio, vocês podem me enviar um e-mail e a gente 

tenta organizar um calendário porque aí a gente transforma isso em um ofício se o 

secretário executivo achar o caso, mas talvez não precise. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então, você conversa lá com o Pedro e o André. 

 

O SR. – Olha, outra sugestão que é uma coisa que a gente vai tentar, porque os 

arquivos UNB eles estão organizados, porque o CEDOC da UNB organizou antes e 

quando eles foram usar aquelas solicitações que fossem recolhidos do Arquivo Nacional 

eles já foram para lá organizados e a UNB não ficou com nada, impressionante. 

 

A SRA. – Não ficou com cópia? 

 

O SR. – Não, não ficou com cópia, então, a UNB não tem mais, foi feito tão às 

pressas, na época foi feito tão... o documento chegou que quem estava lá jogou e a UNB 

ficou sem nada. 

 

A SRA. – E da IPM, o documento original que foi mandado para lá do processo 

que o Marcos Lindenberg, que era o reitor sofreu, a gente mandou a cópia para eles e 

perdeu o original.  

 

O SR. – Bom, os originais estão lá no Arquivo Nacional. O que gente fez foi um 

ofício para o Ministério da Justiça que é o qual o Arquivo Nacional está ligado 

solicitando então que o Ministério da Justiça por meio do Arquivo Nacional fizesse a 

cópia de toda a documentação que a UNB mandou para lá voltasse para a UNB porque 

queríamos incorporar no nosso relatório.  

Então, outro caminho assim, também sem passar pela Comissão Nacional da 

Verdade, mas indo direto ao Arquivo Nacional é tentar com o Ministério da Justiça 

que... se é possível os documentos relativos à instituição se eles podem fazer ao invés de 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



29 

 

pagar, solicitar, mas a gente está tentando, posso tentar, os documentos eram nossos, 

foram recolhidos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho melhor, mas é esse caminho.... 

 

O SR. – Agora de imediato para o relatório. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É melhor fazer o agendamento porque aí você para 

tudo, senão você vai cair em uma burocracia do Ministério da Justiça. 

 

O SR. – Eu acho que podemos correr no paralelo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só que é mais viável por aqui. Ok? 

 

O SR. – Você terminou, Ivan? Eu só queria ouvir o resto antes de... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois tem o item D, é a apresentação de casos 

emblemáticos. Eu queria sugerir três casos, Honestino Guimarães, Ana Rosa Kucinski e 

caso da UNE. Eu acho que ainda tem casos emblemáticos.. 

 

O SR. – O caso Alexandre Vannucchi Leme. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, desse que eu ia falar. 
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A SRA. – Acho que cada um vê o seu caso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O caso Alexandre Vannucchi, o caso do Anísio Texeira 

e outros casos que são emblemáticos, aí você está falando no caso da UNIFESP que o 

reitor deixou de ser cassado, e aí a própria universidade também cassada, é um caso que 

a gente tem que contar isso daí, assim como todos os estados devem ter histórias brutais 

desse tipo, acho que seria legal a gente fazer essa referência. 

E por último os anexos que são as listas de vítimas, mortos e desaparecidos 

(Ininteligível) lista de professores demitidos e ou aposentados pelo regime, outras 

contribuições nas comissões universitárias, documentos importantes são relevantes e 

depoimentos. 

Obviamente que aqui entra também essa lista do 477, cassados pelo 477. Então, 

fica aqui agora com para gente comentar quais outros casos emblemáticos que se tem 

para sugerir para a gente poder discutir (Ininteligível) e como fez com a questão 

(Ininteligível) e o que mais está faltando aqui para a gente poder complementar ao 

relatório. 

 

A SRA. – Eu queria, vou só dizer o que eu quero falar e você disse que você fala 

antes ou depois, eu queria perguntar qual o significado desse negócio de casos 

emblemáticos? 

 

O SR. – Ah, eu ia falar outra coisa. 

 

A SRA. ANA – Porque... eu não sei como a gente vai lidar com essa ideia, por 

quê? Como o nosso universo era pequeno, o universo que era a Escola Paulista de 

Medicina e na tentativa de se tornar universidade federal foi abortada pelo regime, é 

óbvio que o caso do Marcos Lindenberg é emblemático? Sem dúvida que é, mas eu 

pergunto o que significa os casos emblemáticos? 
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Por exemplo, a gente tem um caso lá que é do Baeta, que era professor e era do 

Partido Comunista. Ele era professor da Escola Paulista de Medicina, ele era do 

Instituto Butantã e quando ele foi, simplesmente exonerado, porque vejam, o Marcos 

Lindenberg foi aposentado.  

O Baeta foi exonerado, ele foi também retirado do Instituto Butantã por um 

documento de denúncia e a gente achou esse documento de denúncia que a filha dele 

nos trouxe que ela encontrou por um caminho lá enfim, assinado pelo cara que fez a 

denúncia, está lá assinado e depois ele foi para a UNICAMP, eu já comentei isso e vou 

até lá verificar qual foi o caminho dele, saiu do país, voltou para o país. 

Então, tem uma trajetória aqui, digamos, andante de alguém que não encontrava 

lugar, não foi preso até onde, fugiu, conseguiu fugiu e tal, mas é uma trajetória de 

resistência que eu acho que é importante a gente contar. 

Então, para além disso, quando a gente vê o movimento estudantil nos anos 1970 

na escola, em 1972, 11 alunos foram presos de uma vez, eram acusados de ser do 

MOLIPO, um deles é o vereador Gilberto Natalini, mas ele não era do MOLIPO.  

Um dos alunos presos tinha um irmão que era, Horta, ou alguma coisa assim. 

Então, na verdade pegaram os caras todos de uma mesma república e prendia e levava 

para ver e que saía apanhando, pressionando e tal. 

Então, por que todo esse introito aqui? Para dizer o seguinte, eu não sei se a 

gente precisa pensar em casos emblemáticos, a gente precisa verificar em cada 

experiência, o que significou a capilarização da ditadura, o enraizamento da ditadura, 

que compromete o funcionamento da própria academia. Não existe academia sem 

liberdade, não existe universidade sem liberdade. 

Então, é esse comprometimento, que eu acho importante a gente destacar, eu não 

estou dizendo para a gente não fazer casos emblemáticos que evidentemente a gente tem 

que fazer as denúncias, tem que recomendar que essas pessoas sejam acolhidas de volta 

como aconteceu agora com a Ana Rosa, como a gente vai fazer com Marcos 

Lindenberg, com o Baeta também a gente vai devolver os títulos para ele, e é óbvio que 

isso tem que acontecer. 
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Mas eu fico me perguntando se não seria mais interessante a gente pensar nesses 

enraizamentos porque são esses enraizamentos que vão fortalecer as recomendações, 

que dizem respeito à institucionalidade democrática propriamente dita, quer dizer, é por 

meio desses enraizamentos que a gente consegue fazer a crítica, por exemplo, da 

militarização da polícia, eu acho, porque nós enraizamentos a gente tem essas 

continuidades. 

Não estou dizendo para não fazer os casos emblemáticos, eu acho que o papel 

das Comissões da Verdade Universitárias, porque tem pesquisadores mais diretamente 

ligados, é conseguir mapear esses enraizamentos porque eu acho que eles que ajudam a 

gente a pensar institucionalidade democrática. 

Não estou de forma nenhuma descartando o que você sugeriu, só. 

Eu estou só dizendo que a gente tem que pensar nesses enraizamentos que é um 

papel muito importante que a gente teria que colocar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, Jeanice. 

 

O SR. – Deixa só eu colocar o que eu queria colocar antes dela falar isso. Na 

verdade, é uma coisa que eu até queria ter comentado pelo menos com o Ivan na terça-

feira quando estava em Brasília. 

Ontem na Câmara dos Deputados, a Comissão de Educação fez uma audiência 

para discutir os impactos da ditadura na educação. Então, tem uma, que eu estava 

conversando com o professor (Ininteligível). Então, tem um pouco de idas e vindas 

nessa discussão de universidades porque tem essa ideia de discutir a educação em um 

sentido mais amplo. 

O professor Moacir Gadotti, do Instituto Paulo Freire, e outros falaram muito 

dos outros impactos, não só na universidade, mas todo um modelo da educação muito 

mais tecnicista, instrucionista que o regime militar bancou. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Que é o acordo MEC-USAID. 

 

O SR. – Que é o acordo MEC-USAID, e que a universidade é uma parte disso, 

mas que teve um contexto mais amplo. O Gadotti narrou coisas específicas do contexto 

do Paulo Freire que o Ranieri Mazzilli suspendeu o programa nacional de alfabetização 

antes da posse do Castelo Branco, então, tem várias coisinhas enfim. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Do Golpe, do Golpe, do Golpe. 

 

O SR. – Pois é, são essas coisas. 

 

A SRA. – Quem fez parte da Mesa? 

 

O SR. –  O Emir Sader, o Moacir Gadotti, o professor Sadi da UNB, o Volnei 

Garrafa, que também é da UNB, mas ele veio falando pelo PCdoB. Eles querem fazer 

uma publicação a partir dessa audiência, de qualquer forma enfim, nós sabemos quem 

são as pessoas, acho que é importante trazer essas pessoas, e também tinha o Marcos 

Guerra, que é da OAB do Rio Grande do Norte, mas ele ainda tinha feito à exposição 

porque ele é ligado ao Paulo Freire, à experiência de Angicos, no Rio Grande do Norte 

em 1963/1964 e também estava participando da Mesa. 

O pessoal da Federal do Rio Grande do Norte, eu não sei se vocês conseguiram 

falar com eles, mas eles também estavam com material levantado não só do que 

aconteceu lá, mas com essa ideia de discutir os modelos de alfabetização enfim, estou 

jogando mais coisas na máquina, e aí eu acho que o Ivan ia fazer isso em algum 

momento. 
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O SR. IVAN SEIXAS – É e eu queria inclusive que a Silvana desse 

(Ininteligível) no dia 30 de maio.   

 

A SRA. – Ah, está marcada? É aquele colega lá da UNIFESP? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, exatamente, que eu acho que é a fala da Ana, nós 

temos que ver os danos causados à universidade, não é só perseguição. O 

emburrecimento, a retirada do poder de formulação de pensar de ser crítico e aí vai se 

fazer essa audiência sobre os danos à educação e eu queria que você falasse um 

pouquinho. 

 

O SR. – Lógico. 

 

A SRA. – Então, é um informe, um convite, uma mobilização, tudo, mas do que 

informe exatamente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Depois da provocação que Márcio fez. 

 

A SRA. – Pedir se é possível mobilizar nas universidades das pessoas de São 

Paulo para virem participar e a gente fechou, então, no dia 30 de maio, aqui na 

Assembleia, que vai ser essa audiência sobre ditadura na educação. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ou a CNV, Comissão Estadual e além desse GT que 

foi criado aqui. 
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A SRA. – Então, daí vai estar na Mesa o professor Luiz Antônio Cunha que é o 

professor que estuda a ditadura na educação. 

 

O SR. – Sobre educação ou ensino superior? 

 

A SRA. – Então, não sei. Daí o Marcio talvez diga. Pela impressão que eu tenho, 

não assisti lá o de Brasília, a nossa tem o perfil muito mais o que discutir na educação 

básica, porque as falas são em cima da própria educação, tem uma professora de história 

a Circe. 

 

A SRA. – Circe Bittencourt, ela dá aula de história. 

 

A SRA. – Que também vai falar sobre o ensino de história, sobre a ditadura, um 

orientando do Cunha que fez um estudo sobre a Escola Superior De Guerra, sobre o 

ensino de EPB, eu vou fazer uma discussão sobre qualidade de democratização e então 

é um debate de um dia inteiro, mas que a gente ainda não fechou a divulgação da Mesa 

e tal. 

E poderia inclusive sair daqui com mais alguma contribuição para a gente 

porque vai ser um debate de um dia todo, até pode ser de dois dias se for o caso e a 

organização da coisa é a partir das necessidades da gente que tem a ver com aquela 

conversa que a gente teve naquela reunião de pensar em reestruturar o currículo a partir 

desse estudo, mas também de pensar às implicações disso para o ensino. 

Me parece que a nossa Mesa aqui tem um foco mais em educação básica e lá, 

apesar de discutir a campanha nacional de alfabetização Paulo Freire e etc., mas tem 

uma discussão mais do ensino superior. Então, eu acho que as coisas se ajudam e a 

gente tem um objetivo. 
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O SR. IVAN SEIXAS – É ensino básico, mas ensino básico no sentido de 

(Ininteligível). 

 

A SRA. – Ah não, então o ensino básico para a legislação educacional brasileira 

é a educação infantil e ensino fundamental e médio, isso é educação básica, só tem 

ensino básico e superior, tem dois blocos. 

Então, a educação básica pensando na organização da educação que a época que 

a educação infantil tinha quase nada, sobretudo no ensino fundamental e médio e as 

implicações disso, para a organização de ensino, qual a formação. 

 

O SR. – A alfabetização de adultos. 

 

A SRA. – O conteúdo e etc. sim, não e daí para pensar a educação hoje 

inclusive. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Do que sobrou da ditadura hoje. 

 

A SRA. – Com objetivo um pouco propositivo no sentido de pensar o que a 

gente tem hoje de organização da educação que ainda remonta o perfil da ditadura e a 

possibilidade de pensar outra escola que não esteja presa a esse modelo de organização 

da obediência. 

 

O SR. – Ou discutir experiências anteriores a 1964 com (Ininteligível) educação 

de base. 
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A SRA. – Exato. Então, a gente vai fazer isso, o que antes existia de 

possibilidade, o que interrompeu, o que virou e o que a gente pode pensar hoje. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que é fundamental, para vocês terem uma ideia da 

importância disso que nós estamos falando, é um dos painéis falando sobre educação 

moral e cívica, EPB, OSPB, MOBRAL, Projeto Minerva e para vocês terem uma ideia 

eu acho que o Sepúlveda no Rio. 

 

A SRA. – Que é o orientando do Cunha. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, ele descobriu, por exemplo, que se foi criado uma 

enciclopédia de moral e cívica, como firmadores dessa enciclopédia, o ministro coronel 

Jarbas Passarinho que foi o ministro da EDUCAÇÃO para vocês terem uma ideia como 

ele é bom, da educação, foi da Justiça, foi da Casa Civil, foi da Agricultura, qualquer 

coisa e quem pensava e controlava isso para vocês terem uma ideia era o general Carlos 

de Meira Mattos, que era o formulador da Escola Superior De Guerra para a escola de 

guerra brasileira. 

Ele era um pensador militar da ditadura e é um cara que vai se preocupar 

(Ininteligível) a enciclopédia moral e cívica. Então, não é uma coisa pequena, não é uma 

coisa que a gente possa dizer, não foi mais ou menos, não, foi muito grande na 

preocupação dele, não tinham a preocupação de ficar seis meses no poder, estavam 

pensando em se perpetuar e isso que a Silvana está falando é fundamental. 

Isso que a gente está falando aqui temos que pensar os danos causados nas 

universidades, os danos causados pelo MEC-USAID, os danos causados no 

emburrecimento da universidade, e para toda a educação. 

Acho que se a gente, a gente vai tentar terminar como é nome do, da UNIFESP? 

 

A SRA. – Cleber Vieira. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A gente fazer uma divulgação entre as comissões 

universitárias para ver quem mais pode colaborar, e se for o caso em vez de um dia a 

gente fazer dois dias, fazer seminário em vários dias e pensar grande nisso daí. 

 

A SRA. – É, não quer dizer que a gente não vá discutir universidade se for o que 

se pensa na reforma educacional, impossível não pensar na educação básica, 

(Ininteligível) as explicações disso na formação da população em geral, na organização 

da educação básica e no ensino superior inclusive como polo de formação dos 

profissionais da educação de todas as áreas. 

 

O SR. – É, na Câmara dos Deputados isso, mas acho que vai demorar, mais fácil 

entrar em contato (Ininteligível). Eu sei que o Marcos Guerra por exemplo, tem isso 

pronto. Mas tem gente disponível, o Gadotti e eu acho que eles vão cooperar numa boa. 

Muitos deles têm a apresentação (Ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem fala baixo pode falar no microfone que está 

funcionando o microfone. Janice com a palavra. 

 

A SRA. JANICE – Bom, eu acho que duas questões que estão sendo tratadas 

aqui que são muito importantes, quando eu trabalhei um pouco com os índices, porque 

eu queria ter alguns indicativos quantitativos, não que eles fossem decisivos na 

investigação, mas eles fornecem um indicativo e só para vocês terem uma ideia, eu 

trabalhei com índice ligado aos eventos da USP, o professor Oscar Sala, que foi diretor 

da FAPESP tem 70 entradas, e o professor Florestan Fernandes que é conhecidamente 

que todos conhecem pelas suas posições de Esquerda, tem 32 entradas. 

Então, isso me surpreendeu assim como tinha surpreendido a relação entre a 

ADUSP e a SBPC, tem mais entradas da SBPC do que da ADUSP, bom donde conclui-
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se que política científica é um tema que está sendo discutido profundamente pelo 

aparelho repressor e, então, me parece que as agências financiadoras, quer dizer, veja 

só, o Sala tirando as entradas do José Serra que são maiores, a entrada do professor 

Oscar é uma das maiores no compito de todas as outras entradas. 

Isso me surpreendeu muito, porque ele era um homem de posição enfim, nós não 

poderíamos dizer que o Oscar Sala era um homem de Esquerda. Aí perguntando para as 

pessoas, me disseram que ele teve problemas, que ele foi um homem muito discreto 

que, nunca comentou e que teve problemas enormes na manutenção da política 

cientifica da FAPESP. 

Esse dado eu acho que ele é muito importante, então eu acho que nós devemos 

perseguir uma estrutura que está sendo montada por parte do aparelho repressor e que 

vai dar uma atenção especial às políticas de ciência e tecnologia e, especialmente, à 

questão da física nuclear. 

Existem áreas que estão sendo vigiadas, e profundamente vigiadas, e elas devem 

ser mapeadas, porque elas dizem respeito à política que estava sendo levada à frente. 

Então, eu acho que deve ser dada uma atenção especial às agências financiadoras, então 

todo mundo dá uma olhada porque veja só, a universidade o que é? Um lócus de saber, 

então o que a repressão interfere? Ela interfere na direção desse lócus. 

O que você desmobiliza? Você desmobiliza também na produção desse 

conhecimento científico. Então, na medida em que você não financia determinadas 

pessoas ou laboratórios e financia outros, você cria uma política científica. Então, qual 

política científica que está sendo criada e qual está desmobilizada? Eu acho que essas 

questões têm que ser em par tratadas no relatório.  

Outra questão que é mais de cunho pessoal e simbólico, mas também eu acho 

que vale a pena ser tratada, quando eu estava, eu passei um mês mexendo com o caso 

Ana Rosa por negociações políticas para fazer um evento que fizesse jus à história da 

Ana Rosa. 

Tinha uma coisa que me doeu o tempo inteiro, é o Wilson Silva, quer dizer, eu 

tratava de uma pessoa que chama Ana Rosa, que tem uma difusão na imprensa que todo 
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mundo conhece e etc. etc. e ao mesmo tempo eu tratava do esquecimento do seu marido, 

que morreu junto com ela, que passou pelas mesmas coisas que ela passou. 

Eu acho que a gente tem que pensar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era físico? 

 

A SRA. JANICE – Ele era enfim, no caso da USP ele era aluno da USP. Eu 

acho que existem inúmeros esquecidos no rol dos nomes lembrados, quer dizer, tem 

grandes nomes lembrados e eles que são lembrados porque tiveram a sorte de nascer em 

famílias que tinham condições de fazer um repertório na imprensa e divulgar essas 

pessoas, e depois têm os inúmeros esquecidos e eu acho que a gente deveria listar os 

esquecidos, quer dizer, tem diversas pessoas porque... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Nomes emblemáticos das pessoas. 

 

A SRA. JANICE – É quer dizer, se fazer o emblema dos esquecidos entende? 

Eu acho que a gente também tem que perseguir esse silêncio, a Ana Rosa se casou, ela 

se chamava Ana Rosa Kucinski Silva, então onde é que ficou esse Silva?  

 

A SRA. – Naquela época era obrigado a usar o nome do marido. 

 

A SRA. JANICE – E ela casou oficialmente com ele, então ela tem esse nome. 

Então, eu queria lembrar isso, quer dizer, eu acho assim, que a gente vai trabalhar no 

patamar da ciência e tecnologia, vamos dizer das políticas científicas, então é um bloco, 

e nós vamos trabalhar no bloco do simbólico e o bloco do simbólico deve valorizar 

aqueles que se tornaram emblemas, porque se tornaram emblemas, e os que não se 

tornaram e que nós não podemos esquecer. 
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Então, eu acho que vale a pena pensar uma maneira simbólica de representar 

esses desaparecidos que a gente não cita os nomes, mas que devem ser nomeados 

também. É só isso, obrigada. 

 

O SR. – Só um pontinho, um dos esquecidos é o Alberto Carvalho da Silva. 

 

A SRA. – Que dizem que era da FAPESP. 

 

A SRA. – Exatamente. 

 

O SR. – Foi demitido da FAPESP no mesmo ato que demitiu o Fernando 

Henrique. 

 

A SRA. JANICE – Exatamente, o Alberto Carvalho e o Oscar Sala é um pacote. 

 

A SRA. – Eu ia falar meu Deus, a FAPESP começou com o Alberto Carvalho, 

eu sei que porque eu era bolsista. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para registrar, a Janice é a presidente em exercício 

da Comissão da Verdade da USP e ela conseguiu promover na semana passada, essa 

semana? 

 

A SRA. JANICE – Essa semana. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A reparação da Ana Rosa que ela foi demitida por... 

 

A SRA. JANICE – Abandono de cargo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Abandono de Cargo e já sabemos que ela era 

desaparecida, foi oito meses depois do desaparecimento dela ou mais. 

 

A SRA. JANICE – Mais, eu acho que um ano e pouco. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E aí conseguiu anular essa coisa que foi feita lá em 

1975 e conseguiu fazer inclusive a reparação histórica com pedido de desculpas. E 

agora na terça-feira de manhã foi feito, à tarde foi feito a inauguração de um 

monumento em homenagem à Ana Rosa em frente do Instituto de Química.  

Tem um valor muito grande porque é voltar atrás às barbaridades que foram 

feitas pela ditadura, ela tem uma importância muito grande não só para as famílias, mas 

para a comunidade que foi agredida. 

E isso que você está falando do Wilson Silva de ser esquecido, eu tenho uma 

preocupação, eu sou filho de um operário que foi morto e ninguém lembra praticamente 

dos operários. 

Todo mundo quando fala em morto e desaparecido fala em quem? Em Rubens 

Paiva e Vladmir Herzog. Só que o Vladmir Herzog morreu em outubro e, em janeiro, 

morreu o Manuel Fiel Filho que é um morto de segunda classe porque ele é operário 

nordestino e tal e ele até lembrar. 

Agora ninguém lembra, que dois meses e meio antes do Herzog, antes do 

Herzog morreram dois policiais militares, o tenente Almeida, José Ferreira de Almeida 

que ele morre igualzinho ao Herzog, suicidado, com a corda não sei o quê, o caso dele 

era o cadarço do sapato, na mesma janela, na mesma sala igualzinho, só que com uma 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



43 

 

pequena diferença, o Herzog morre ajoelhado, colocaram o corpo dele ajoelhado e o 

tenente Almeida não, está em pé, um pouco mais canalha a farsa. 

E o outro que é um coronel, o coronel José Maximiano Netto, matam o coronel e 

botam em um táxi, a farsa, botaram em um taxi e chegou em Campinas onde ele morava 

morto dentro de um táxi, quer dizer, tem um pouquinho de criatividade a mais, mas 

essas histórias ninguém lembra, o Manuel File Filho é um morto de segunda classe e os 

PMs são de terceira classe, eles não são nem lembrados que morreram. 

Então, a gente fez aqui uma Audiência Pública para registrar essas mortes 

porque não dá para a gente esquecer ninguém, então eu sou particularmente eu sou 

contra esses casos emblemáticos, porque tem que ter casos emblemáticos dos 

esquecidos, como você está falando, o cara que cria a FAPESP não existe, como assim? 

É um cara que está sustentando uma “porrada” de coisas hoje. Obrigado. 

 

O SR. – Bom, eu queria falar na linha da Ana, não acho que seja descartável 

essa questão dos emblemáticos, mas eu penso que ela teria que ser colocada com 

perspectiva de enraizamento, e eu vejo essa perspectiva como a colocação de um marco 

de contemporaneidade nas questões que nós vamos lentar acerca das pessoas que foram 

atingidas. O marco de contemporaneidade, querendo dizer o seguinte, abre parênteses, 

ontem, aliás, semana passada na UNESP, houve uma ocupação de uma diretoria por 

estudantes por questões de bolsas que não receberam e etc. A diretoria pediu a 

reintegração de posse, foi polícia, os estudantes saíram de lá. 

Ato contínuo, a comissão que se reuniu dois dias depois lá, que é uma comissão 

de permanência estudantil, membros da comissão, um deles está aqui, redigiram um 

documento protestando contra o fato de ter considerado um caso de polícia o 

movimento dos estudantes que ocuparam a reitoria. 

Ontem, eu recebi a notícia de que um dos membros da comissão que é um 

funcionário técnico administrativo da UNESP foi advertido pelo diretor da unidade 

porque ele assinou e ele não deveria ter assinado e foi constrangido a dizer o nome de 

quem tinha redigido o papel, quer dizer, isto é uma presença do espírito da ditadura 

hoje. Inclusive, possivelmente, nós vamos nem ter condições de fazer alguma coisa a 
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respeito, porque o funcionário se sente de tal modo constrangido e inseguro que eu temo 

que ele não tenha condições de levar isso à frente. 

Então, eu penso que o enraizamento se refere aos marcos da ditadura que estão 

presentes na nossa maneira de pensar as questões e de viver as relações que nós 

vivemos hoje, e que está inclusive encrustado nisso que você falou e eu queria também 

chamar a atenção para outra questão que surgiu na nossa reunião de ontem, da 

Comissão da Verdade da UNESP, e que ainda nós não temos um formato para isso, mas 

pensando em como fazer, que são as vítimas da ditadura que não sabem que foram 

vítimas da ditadura, que foram para em hospícios, que passaram a vida inteira dopados e 

tratados como loucos que foram carimbados na testa deles e a partir daí tudo o que 

pudesse acontecer com eles a referência era “Esse sujeito é louco, esse sujeito tem que 

ser medicalizado”. 

Então, levavam ao hospício e tratavam do jeito e daquela maneira. E essa pessoa 

muitas vezes é uma pessoa que não tem militância partidária, não tem militância 

sindical, é apenas uma pessoa que pelo fato de ter algum tipo de comportamento rebelde 

em determinado, considerado rebelde em um determinado momento, para a ordem 

vigente foi reprimido dessa maneira e ao que tudo indica não foram poucos, foram 

muitos que tiveram esse caminho. 

Então, uma das coisas, talvez a UNESP seja mais fácil na UNESP de se fazer 

esse tipo de levantamento porque em algumas cidades que são pequenas, por exemplo, 

Assis  , que hoje tem 100 mil habitantes, mas que quando foi criada a UNESP e ao 

longo de sua história tinha uma quantidade menor de pessoas e que dá para um pouco 

mapear a história das relações entre o campus da UNESP e as forças locais, então, dá 

para a gente fazer alguns levantamentos desse tipo. 

Então, na linha dos esquecidos eu queria propor que em algum lugar aí a gente 

vai tentar deixar isso um pouco mais de concretude e como fazer isso para a próxima 

reunião para que a gente possa trazer alguma proposta a respeito. 

mas que fique a recomendação aqui pelo menos de que pensemos nessa 

possibilidade desses outros esquecidos que não sabem que foram vítimas da ditadura. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que a gente tem que ter muito claro que o 

ataque e a agressão feita à universidade não é só (Ininteligível). Essa questão básica que 

é o emburrecimento e passar para dentro da universidade a visão repressora que é uma 

coisa que existe.  

Ontem a gente teve aqui na Assembleia uma Audiência Pública sobre a USP-

LESTE em que um membro da reitoria teve um comportamento completamente 

alucinado, ele acusa os estudantes e o Adriano Diogo de estarem subvertendo 

(Ininteligível) do PT, do PCO, do Movimento Operário, um monte de pataquada 

acusando “Tudo isso é para desestabilizar o governador”, quer dizer, é a visão do 

subversivo. 

E depois, o próprio reitor mandou que não fosse dada a palavra para ele na 

audiência, para ele não falar besteira, porque é um cara destemperado.  

Agora, passa essa visão repressora de que ele coage os alunos, vocês estão 

fazendo coisas, participando de um plano de desestabilização e nem o governador se 

sentiu atacado (Ininteligível) e na hora da audiência o vice-reitor fala para uma 

professora que está reclamando e ela chorando, “Vocês não conversam com a gente, 

vocês não atenderam, que eu fiz um requerimento de audiência.” E não sei mais o quê e 

fala; “Você está nervosa, você está desequilibrada”. E ela chorando e cara não conseguir 

ter um mínimo de sensibilidade, que isso que está falando, da pessoa ter uma crise 

nervosa e depois medica e interna porque é louca, quantos casos assim? 

Então, precisa levantar isso porque eu acho que é uma coisa importante para a 

gente fechar essa pesquisa que a gente está fazendo sobre a universidade, para mostrar 

esse tipo de agressão porque houve no passado e se mantêm a mentalidade, a gente tem 

a tarefa de desconstruir a ditadura (Ininteligível) de apuração e desconstruir, está na 

cabeça das pessoas, está no currículo escolar, está na construção de um jovem acrítico, 

que é obediente e que entra nisso que a Janice estava preocupada com a questão da 

tecnologia, porque se preocupavam mais com a SBPC do que com a própria ADUSP? 

Porque a tecnologia nacional, o projeto econômico social, era anticomunista, e 

não podia deixar a tecnologia na mão de comunista, agora era também um projeto 

subserviente ao do imperialismo americano, então, você não pode ter uma universidade 

que pense que produza conhecimento e que produza tecnologia, portanto, você vai 
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reproduzir a tecnologia importada pagando royalties e etc. e tal. Simplificadamente é 

isso. 

Agora nós temos que desmontar isso daí, devolver para a universidade o poder 

crítico e etc. A banda... 

 

A SRA. – Eu posso? Estou na frente de alguém? 

 

A SRA. – É que nós pedimos juntas. 

 

O SR. – Ah, só tem mais uma coisa, eu queria protestar contra porque esse 

evento você vai fazer lá no Paraná e eu queria que você fizesse em Assis. 

 

A SRA. – Não, é aqui. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É aqui em São Paulo, é aqui na Assembleia 

Legislativa. 

 

A SRA. – Tira o protesto. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para você entender, vai ser feito aqui na 

Assembleia, é um GT que eu inventei esse GT, porque é uma preocupação que nós 

temos aqui, surgiu aqui dentro esse GT das universidades para se pensar os danos na 

educação que tem a Silvana do Paraná, o Cleber da UNIFESP de São Paulo, o 

Sepúlveda do Rio, o Vagner que é lá do Triângulo Mineiro, se eu não me engano. 
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Então, assim, não é nem do Paraná e muito menos de São Paulo e por isso que 

está todo mundo sendo convidado a ajudar a formatar, criar. 

 

O SR. – Ivan, eu acho que esse evento, já que é algo geral e é aqui do GT, eu 

acho que deveria pelo que foi dito aqui, contemplar a questão das universidades no 

sentido de discutir aquilo que talvez seja o ponto em comum entre todos nós, que a é 

repressão política das universidades. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você está pensando em botar nesse seminário? 

 

O SR. – Não sei se nesse seminário. Você falou que está aberto à sugestão e eu 

estou sugerindo. 

 

A SRA. – Tem um artigo, até os alunos lá da minha comissão leram, foi 

importante para eles e era bem legal que a gente trabalhasse essa questão ou talvez fosse 

outra, não sei. Também a minha ideia, eu queria fazer uma pergunta na verdade, Ivan. 

Tem algum GT trabalhando especificamente em política econômica?  

Porque quando a gente estuda, durante a ditadura, porque tem alguns cuidados, 

não é um assunto sobre qual eu tenha grande domínio, mas quando a gente começa a 

observar a documentação disponível, a condição da política econômica, essas coisas do 

imperialismo norte-americano, tem uma série de nuanças que precisam ser vistas com 

maior cuidado para pensar políticas econômicas do tempo presente também, por quê? 

É muito claro na ditadura, uma tensão entre liberalização e controle da 

economia. Isso eu acho que não foi estudado a contento, porque as pessoas ou vão à 

direção da era liberal, presença dos Estados Unidos, imperialismo, vínculo tal... Ou vão 

à outra direção, era completamente intervencionista e tal, tal e tal. É muito difícil 

discutir políticas econômicas pensando lógicas totalizantes porque daí fica difícil 

entender.  
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Eu acho que existe do ponto de vista do trabalho uma liberalização evidente com 

a criação do FGTS, até a gente conversou sobre isso aquele dia que você esteve lá na 

UNIFESP, agora do ponto de vista da condução da economia stricto senso não é uma 

liberalização total, muito ao contrário, é um controle excessivo, nós não estamos 

falando até porque liberalismo econômico é ficção científica, desafio a qualquer 

historiador a me dizer qual é o momento da história que houve liberalismo econômico 

para além do discurso da burguesia quando ela não pagar direitos trabalhistas. 

Desculpa, porque na prática do que se trata de você criar conglomerados que tem 

o controle das políticas econômicas, portanto, não existe liberalismo na economia, 

lamento, isso é discurso. Então, a gente precisa conseguir pensar essas dimensões. 

Eu não sou a melhor pessoa para isso, não é a minha área de pesquisa, mas eu 

acho que tem muita gente estudando isso, e talvez a gente pudesse chamar e deveria ser, 

me parece uma Mesa que pensasse trabalho porque aí sim existe uma liberalização por 

um lado, saúde porque aí existe um controle excessivo via INPS, que criou um 

problema gravíssimo e política econômica stricto senso que envolve grandes obras e 

aqui é intervencionismo grande. Como é que eles alinhavaram isso? O resultado é o 

Frankenstein que a gente conhece. 

Mas o fato é esse alinhavo que precisa ser melhor estudado, acho que vocês 

podiam fazer isso, uma sugestão. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vocês não, não vem com esse papo, somos nós. 

 

A SRA. – Nós, então vamos pensar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deixa eu te falar um negócio, eu tenho inclusive que 

sair agora para ir a um ato que está acontecendo agora lá no andar de baixo, dois 

andares abaixo que é o GT do movimento sindical e dos trabalhadores, tenho que 

participar do ato, eu vou lá uns 15 minutos, e volto, e vocês por favor toquem aqui. 
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Agora respondendo isso que você está falando, não existe essa preocupação com 

a economia. Eu acho que você pegou em cima, pegou no nervo, eu acho que é falar da 

ditadura e não falar em economia, você não falou na ditadura, você falou na repressão. 

 

A SRA. – Absurdo 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, a Janice tangenciou com o negócio da 

tecnologia, que os caras estavam preocupados e você está pegando, então a gente 

descobre que a universidade brasileira já vive em crítica como a gente está vendo aqui 

agora. 

Uma coisa que eu acho que é fundamental, o que está sendo apurado, tem um 

papel muito importante que vai ser transformado em relatório, mas tem outra linha que 

eu uso muito aqui na Comissão que é criar seminários, palestras, sei lá o quê, para a 

gente colocar os assuntos. 

Então, esse colocar os assuntos passa a discutir a questão da educação, a questão 

do trabalho, então FGTS, o fim da instabilidade etc. e tal, o pessoal operário que está lá 

em baixo agora é quem está discutindo, mas não está sendo visto o ponto de vista 

macro, (Ininteligível) você pensar a economia do país como sendo uma economia 

atrelada e totalmente controlada para poder funcionar. 

Nós tínhamos dois governos, na realidade a ditadura tinha dois governos. Um 

governo que era basicamente repressor administrativo que era feito pelo ditador oficial 

que se tinha o chamado Czar da economia que todo mundo falava que era o Delfin, mas 

o Henrique Simonsen, o Bob Fields, toda aquela acanalha, que era o governo. 

Um governo dizia a economia tem andar assim, esse aqui desce o cacete para 

esse aqui funcionar, arrocho salarial, liberação da repressão interna e tal, e isso são dois 

governos que se completavam, um apresentava resultados e o outro permitia os 

resultados na repressão. 
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Então, eu acho que o papel muito importante é aqui esse espaço é em cada lugar, 

em cada estado a gente promover o encontro para poder discutir e aí surge massa crítica 

para dizer que tem que entrar no relatório senão a gente não consegue. 

 

A SRA. MARIA – Você está dizendo uma coisa e ela levantou uma questão 

superimportante, eu acho que tem um trabalho que eu acho magistral da Maria 

Conceição Tavares em que ela discute o tripé.  

Eu trabalhei no SEBRAP com Guido Mantega, com o pessoal, Chico de Oliveira 

e tal e agente fazendo um levantamento justamente, isso nos anos 1978/1979, tudo o 

que, foi o estado que digamos, o nosso capitalismo nojento é todo ele só de lucro, não 

tem nenhum, os prejuízos eram, tinha FINAME, FINAC, (Ininteligível), tudo o que 

você escolheu o modelo era de monopolização, concentração, com o tripé, capital 

estrangeiro, capital nacional e estatal. 

A concessão foi uma análise magistral assim, acho que um artigo curto que ela 

deixou o José Serra assinar também. 

 

A SRA. – Ela é generosa. 

 

A SRA. MARIA – Não, aquilo é não é ela, entendeu? Não é generosa, ela 

estava no Chile, ele também estava lá a gente tudo era amigo no Chile então ela deixou, 

mas assim eu acho que (Ininteligível) está lá, o modelo está lá bem explicado, claro. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Maria, vamos resgatar aqui? 

 

A SRA. MARIA – Vamos, vamos sim. 
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O SR. – O Serra aprendeu a lição ao contrário. 

 

A SRA. MARIA – Tanto é que quando os meus colegas começam a dizer que a 

ditadura na América Latina trouxe liberalismo eu falei calma, calma lá, essa foi de um 

erro crasso, a ditadura realmente quem introduziu foi o meu velho professor Fernando 

Henrique Cardoso entendeu? Não foi a ditadura, o modelo da ditadura era do Brasil 

grande potência, era o tripé. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quando que ditadura é liberal? 

 

A SRA. – Não, mas eles diziam em economia, que a leitura era. 

 

A SRA. MARIA – A nossa briga naquela época, quem era que estava contra? 

Tinha uma Direita feroz, na Direita da ditadura no sentido que queriam o quê? Queria a 

repressão arroxo e tal, mas com eles com mais poder, era isso. 

 

A SRA. – (Ininteligível) sem risco não é? 

 

A SRA. MARIA – É, até escrevi o artigo, no movimento (Ininteligível) é o 

capitalismo sem risco, maravilha, versão brasileira e você tem toda razão que a coisa da 

tecnologia é totalmente amarrada com a estrangeira. Eu acho isso fundamental, era esse 

o modelo brasileiro. 

 

A SRA. – E esse modelo ainda tem raízes fortes. 
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A SRA. MARIA – Claro que tem gente. 

 

O SR. – Eu acho o seguinte, voltando à questão do evento do dia 30 se eu 

entendi, é promovido aqui por vocês da ALESP pela Comissão Nacional. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Por nós, surgiu aqui e aí apareceu o Cleber querendo 

participar e aí eu coloquei a Silvana e depois ele foi contatando, é o nosso GT aqui. 

 

O SR. – Então, quero resgatar uma questão aqui que essa questão da repressão 

política desses órgãos de informação que atuaram dentro das universidades, que de certa 

maneira, como eu disse antes, é que todos nós temos em comum e temos interesse que é 

do DSI-MEC, SNI e etc. etc. e etc.  

Há coisa de seis meses atrás ou mais, a Comissão da Verdade da UFRJ do 

senhor Marco Aurélio Santana organizou uma audiência pública e convidou o professor 

Rodrigo Patto Sá Motta para fazer uma explanação, e ele fez antes de ele lançar o livro, 

ele lançou esse livro que eu recomendo para todo mundo ler porque pelo que você 

estava falando Janice, a CAPS e o CNPQ tinham também a ASI funcionando lá dentro. 

Então, quer dizer, onde está acervo? 

Então, eu penso o seguinte, uma pessoa que todos nós temos em comum e 

interesse em ouvir é o Rodrigo Patto Sá Motta.  

Então, eu penso que deveria ser composta uma Mesa, uma sugestão que eu faço. 

Ele escreveu o livro Ivan, são sete anos dentro dessa documentação que a gente está 

aqui agora tentando encontrar (Ininteligível). 

Então, ele é referência e se a gente vai fazer um evento desse GT, vai chancela 

da Comissão Nacional, se não chamar o Rodrigo, eu acho que o Rodrigo Patto Sá, eu 

não tenho ligação acadêmica nenhuma com ele, mas o livro dele está assim, é isso que 

nós precisamos fazer, é aí que a gente tem que ir. 
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Olha lá a CNPQ, a CAPS, e ele fala uma coisa muito importante que é isso que 

você disse, que dentro da universidade não teve só gente sendo reprimida, teve omissão, 

troca de informação. Sabe o que os irmãos da ASI-USP foram repreendidos? 

Corrupção, prevaricação. Corrupção, eles foram demitidos. 

 

A SRA. JANICE – Então, eu não sabia, ele está me dizendo agora. 

 

O SR. – Cabide de emprego, então quer dizer, eu acho que o Rodrigo Patto Sá 

Motta, ele e o livro dele, têm que ter uma Mesa de certa maneira chamar todos nós 

novamente e dar essas coordenadas, olha é isso, isso e isso. Lá na UFRJ ele trouxe um 

CD com essa documentação que ele coletou em vários estados brasileiros. 

A gente pode entrar em contato com ele e de repente ele traz parte do acervo e 

disponibiliza para o GT, disponibiliza para vocês, disponibiliza para os pesquisadores 

que estão atuando na questão da universidade porque eu acho que é isso que a gente 

precisa, alguém que já olhou tudo isso e vai falar, isso aqui. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível) 

 

O SR. – Não. 

 

A SRA. – Me permite uma parte? 

 

O SR. –Claro. 

 

A SRA. – (Ininteligível) no lançamento do livro? 
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A SRA. – Posso tentar? É mais uma questão de ordem. Esse do dia 30 quando 

foi pensado, foi pensado assim, como se organiza a escola por dentro? Como se 

organiza o currículo? Como se dá a relação exatamente com o conteúdo científico na 

escola? Como se dá o ensino? É a organização da escola. 

Por isso o EPB, é por isso a enciclopédia, é por isso pensar a discussão da 

qualidade porque também tem outro mito, vários mitos.  

Então, você conversa com as pessoas hoje e muita gente fala assim, não, a escola 

antes era boa, isso que eles estão falando é depois do Golpe, a escola era boa e hoje é 

ruim. 

É desfazer um pouco essa ideia também mostrando que aquela escola foi 

esvaziada de conteúdo e de ciência, e que não tinha nada de qualidade na educação, a 

minha fala é inclusive nesse sentido, discutir a qualidade na educação porque existe uma 

discussão e um senso comum enorme no país em falar que a educação brasileira era boa 

e agora é ruim. 

Então, exatamente tentar desconstruir isso que não, a educação era ruim, 

também, porque você ficava decorando, eu brinco que o nome dos afluentes da margem 

esquerda do Rio Amazonas, não é assim? 

 

A SRA. – Então veja, diferente do que você está propondo que é o objeto desse 

GT também. 

 

O SR. – Não é, sabe por quê? 

 

A SRA. – Só um pouquinho, deixa eu terminar.  
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Então, se a gente talvez fizesse sexta e sábado, repressão na universidade é uma 

temática que merece exatamente uma Mesa própria, entendeu? Com no mínimo uma 

manhã e uma tarde para debater, uma pessoa ou mais, mas é uma temática específica.  

Como se deu a repressão é uma coisa, o que nós pensamos nesse um dia aqui, 

quando se fala assim; como se dá um ensino de história, é pensar a escola por dentro no 

ensino, no processo de organização do currículo, do conteúdo, do esvaziamento do 

ponto de vista científico que é o que a gente arrasta até hoje. 

A escola até hoje, a educação básica veja, eu boto o pé toda hora na educação 

básica para pensar, e não tem ciência na escola hoje. Isso vem de onde? É essa a ideia, 

então, um tanto diferente, não estou dizendo que é importante, talvez seja até mais 

importante o que você está discutindo, mas não foi pensando nisso que a gente propôs 

essas duas Mesas do dia 30. 

Mas se pensando em como se organiza a escola, qual foi a reforma que a 

5692/71 e essa 5540/68 promoveram na educação brasileira, que foram as duas leis de 

diretrizes básicas da educação no período da ditadura e aí no que isso implicou? Qual a 

formação do professor? Qual a formação do conteúdo? Currículo? Que disciplinas? 

A educação Moral e Cívica não é só isso, é educação para o lar, eu fiz aula de 

educação para o lar. 

 

A SRA. – Eu aprendi a bordar. 

 

A SRA. – Então, é esse entendeu? É muito diferente, eu acho que são coisas 

todas da temática da educação, e por isso que quando leram eu falei, eu acho que nós 

temos que ter um pouco mais de educação básica, educação básica que é o ensino 

fundamental e médio, pensar as implicações disso que é desmanchar esse mito de que 

aquela educação tinha qualidade o que na verdade todo mundo fala; Ah, meu pai 

estudou só dois, três anos e aprendeu tudo e hoje fica oito, 10 anos, 12 anos na escola e 

não aprende nada. 
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Não é verdade isso, desmanchar só isso já é uma coisa, porque esse é um 

discurso que existe no país inteiro de falar isso, não é? Então, para mim qualidade esta 

relacionada à democracia, não tem qualidade na educação em uma escola autoritária, 

repressora, da obediência e totalmente... que deixava toda a classe trabalhadora fora. 

No período da ditadura, no primeiro ano havia um índice de reprovação de 50%, 

no quinto ano outro índice de reprovação de 50%. Então, a maior parte das pessoas fazia 

um ano, e eram afastadas da escola. É essa a discussão, que modelo de organização? Na 

obediência, com base no quê? Fazer fila, cantar hino nacional, tocar sinal. 

Não existe nenhuma justificativa pedagógica em bater sinal para a entrada na 

escola, essa justificativa está relacionada à organização para a obediência, e não tem 

nenhuma justificativa pedagógica de você não permitir que o menino de 6 anos, 5 anos 

vá ao banheiro que ele quer, isso está ligado à obediência do trabalho fabril, depois, 

quando ele virar adulto. 

Então, a ideia é essa, então é diferente, eu acho que são coisas que se juntam. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria propor em cima das duas falas uma coisa, a 

Janice tinha uma parte fazer? 

 

A SRA. JANICE – É, eu queria apenas uma proposta em cima do que ele falou. 

Eu acho que essas entrevistas ou essas convocações com o Arminaque, com esses 

personagens como, por exemplo, com esse José Olavo de Castro que dirigiu o MEC e 

etc., tem que ser organizado por nós do ponto de vista das perguntas que serão feitas em 

situação. 

Talvez, o Rodrigo Patto pudesse ser chamado aqui, para discutir com a gente as 

perguntas que nós vamos fazer a todos esses que trabalharam no aparelho da AESI, e da 

DSI, da ASI e da DSI. Então, a gente podia fazer um pedido de auxílio ao Rodrigo que 

trabalhou a documentação, para que ele nos auxiliasse a elaborar as propostas da 

discussão com esses porque não adianta trazer a pessoa aqui e a gente não fazer a 

pergunta certa. 
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Porque se fizer a pergunta certa, vai render muito e se a gente não fizer não vai 

render. Então, talvez ele que mexeu muito com a documentação e vocês todos que já 

mexeram também, e que a gente pudesse fazer uma pauta mesmo de todas as questões 

que vão ser perguntadas para todos esses que vão depor e aí trazer o Rodrigo com esse 

objetivo. 

Então, o objetivo claro e aí vamos tentar montar esse rol de perguntas. É a minha 

proposta em cima do que você estava lembrando aí.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Angélica Lovatto. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – Eu ia fazer uma questão de ordem também 

só para você reiterar depois e Ivan depois para a gente e o término da parte da manhã e a 

pauta ainda e a pauta da tarde, tudo bem? Isso é uma questão de ordem, mas da minha 

inscrição, agora com a fala dela ficou comtemplado de chamar o Rodrigo seja para o 

que for, que ele esteja aqui e que a gente como ela disse, aproveite a presença dele da 

melhor maneira possível, embora se for alguma coisa só do GT que seja importante, 

mas eu acho que ele é uma pessoa para ser ouvida em um evento maior também onde 

outras pessoas estivessem presentes, aonde a gente pudesse chamar os segmentos das 

universidades para assistir também, mas se não cabe nesse formato, se a gente pode 

aproveitar de uma maneira melhor, não dá para deixar de ouvi-lo, era mais isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Estou imaginando em cima do que foi falado aqui, o 

evento que a gente iria fazer com essa audiência sobre a educação ela era de uma 

medida e agora aumentou de tamanho. Eu acho que a gente tem que pensar o evento do 

GT em que uma parte que é essa que a Silvana falou, esse que você falou e o que mais a 

gente pensar. 

 

A SRA. – No mesmo evento?  
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O SR. IVAN SEIXAS – Faz um simulado, não precisa ser no mesmo dia, dois 

ou três dias. 

 

A SRA. – Tem que  aproveitar até porque não dá para dividir muita coisa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É só uma questão de a gente pensar. Eu acho assim, 

tudo tem que ter ousadia e criatividade. Se a gente não inventar esse elemento, ele não 

acontece. 

 

O SR. – É que dois ou três dias você dificulta a participação porque as pessoas 

têm atividade didática, sala de aula, orientação de aluno. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mais ou menos. 

 

O SR. – Um dia. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, a gente vai ter que fazer um dia normal e na 

outra semana. 

 

O SR. – Outro dia, aí sim. Eu que essa questão da ditadura na universidade, eu 

acho que tem uma grandeza extraordinária, e mereceria um evento específico, porque 

não são só as ASI e DSI, eu acho que a ditadura na universidade tem uma coisa bem 

maior do que ASI e DSI. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Uma questão bem prática clara e pessoal, porque eu 

vou ter que descer. Eu acho que tem de pensar desse jeito, vamos fazer vários eventos, 

chamar o Patto e todo mundo que a gente acha que é importante para ser um grande 

seminário deste GT aqui, a gente fazer semanas. 

 

A SRA. – Então, e não pode fazer em dois dias?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pode, mas é o que eu estou falando, ousadia e 

criatividade, inventamos e vamos fazer, o que está sendo levantado é a agenda de cada 

um para poder faltar dois, três dias. Agora se dá para fazer?  

 

A SRA. – Ivan antes de você descer, faça essa questão de ordem com a gente de 

até que horas a gente vai agora no almoço e qual a pauta da tarde. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A ideia normalmente é até uma hora mais ou menos, aí 

o intervalo. 

 

A SRA. – Então, pelo amor de Deus, o almoço é ao meio-dia, pelo amor de 

Deus, o almoço é ao meio-dia. 

 

A SRA. – Já é quase agora. 

 

A SRA. – Da última vez a gente fez ao meio dia e voltamos 13h30. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Vocês querem fazer ao meio dia a gente faz ao meio 

dia. Só peço que eu vou ter que descer e volto daqui há quinze minutos. 

 

A SRA. – E sobre a pauta da tarde Ivan? Desculpa insistir. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A pauta da tarde é a gente fazer uma agenda de tudo 

isso que a gente está falando. Acho que temos que detalhar e depois fazer um roteiro de 

atividades em universidades e tal. Assim nós temos os convênios. 

 

A SRA. – Isso que eu ia perguntar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Márcio deve ter trazido para passar para cada um, 

assina e depois passa para a Comissão Nacional da Verdade que também vai assinar e a 

gente vê. 

 

O SR. – Então, o que tinha pedido para a Ana, não sei se todo mundo recebeu a 

demanda, que a gente tem com a Escola de Sociologia Política tinha mandado uma 

minuta para a federal da Bahia, para o Rio e assim, desses eu não tive respostas 

específicas então eu não trouxe porque eu não tive muito tempo. 

Eu só trouxe da UNIFESP que a Ana tinha confirmado para mim, mas em 

havendo interesse a gente faz. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas aí dá para mandar por e-mail, cada um completa 

os dados da universidade. 

 

A SRA. – À tarde a gente discute isso. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Assina e aí manda para a comissão, para o Márcio e é 

assinado também.  

 

A SRA. – Na UNICAMP, o reitor tinha assinado. 

 

O SR. – Manda o Fernando assinar. 

 

A SRA. – Porque a coisa, teria um pavor da burocracia que mandou para a 

desgraçada daquela assessoria jurídica. Meu marido é advogado e falou que “É ridículo, 

se você foi nomeada”. 

 

A SRA. – A nossa reitora também tem disso, mas acontece que. 

 

A SRA. – E foi para a reitoria, sinto muito. 

 

(Várias pessoas falando ao mesmo tempo) 

 

A SRA. – Mas a gente usou o artifício que é o seguinte, a comissão segundo a 

portaria que à fundou tem autonomia. Então, com esse artificio a reitora me autorizou 

assinar porque se eu fosse esperar ela assinar ia passar pelo jurídico, e aí só ano que vem 

que você consegue assinar, pelo menos na UNIFESP é assim. 

 

A SRA. – Eu vou sugerir isso, vou dizer olha, tudo bem (Ininteligível) a sua 

humilde escrava aqui pode levar. 
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A SRA. – É argumento de autonomia, a própria Soraya que é reitora na 

UNIFESP falou isso, olha, vamos dar um argumento de autonomia senão (Ininteligível). 

 

O SR. – Só uma coisa que eu queria comentar sobre os acordos de cooperação, 

eles são uma forma de formalizar a parceira, mas eu sempre falei que ele não estava este 

tipo de trabalho conjunto mesmo convocações ou uma interface com o Arquivo 

Nacional se for o caso, não é impeditivo. 

Agora para muitas entidades é um momento importante, é um documento 

valioso que até serve para alavancar outras discussões dentro da entidade, então tem que 

ser visto dessa maneira, não é para travar uma discussão, se eles querem.  

 

A SRA. – É que agora desviou o assunto. 

 

A SRA. – Vamos deixar a Angélica colocar ordem no barraco então. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO– Só para fazer uma proposta, porque a gente 

vai discutir à tarde um pouco mais sobre essa questão dos convênios, mas eu queria 

fazer uma proposta de encaminhamento sobre essa questão. 

Acho que o evento, o primeiro pensado já está redondinho, acho que a gente 

pode definir se vai fazer em duas datas diferentes ou se vão ser em dias e outro, mas 

vindo das falas de vocês e acho também que é fundamental a gente fazer e eu ia propor 

uma jornada com o Rodrigo Patto, em que ela poderia ter dois momentos diferentes. 

O primeiro momento que seria, e como já foi sugerido, aberto ao público e que a 

gente pudesse convidar outras pessoas em que o Rodrigo faria uma conferência, e um 

segundo momento que a gente faria uma reunião de trabalho com ele. 
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As comissões junto com ele aí sim para partir de determinadas demandas que a 

gente possa aproveitar a presença dele para buscar sugestões, contatos e enfim, tentar 

encaminhar algumas coisas aproveitando essa presença dele. 

Então, seria no caso em uma jornada mesmo de trabalho e aí fazer uma Mesa 

específica, poderia ser uma conferência dele e talvez chamar mais uma ou duas pessoas 

se a gente quisesse fazer uma Mesa mesmo que, mas concordo, teria que ser em dias 

diferentes e agora a gente pode abrir e pensar, se a gente faz em semanas diferentes ou 

se faz em dois dias, um dia o primeiro evento de educação e outro dia o segundo evento 

universidades e repressão. 

 

A SRA. – Eu acho ótimo, só vou fazer uma proposta. Eu não sei o que vocês 

acham, talvez fosse o caso da gente fazer só com o Rodrigo, porque eu estou 

imaginando é que o motivo pelo qual a gente vai trazê-lo e pelo qual você também 

poderia falar tem a ver com a documentação específica das universidades. 

Eu acho que caberia nessa Mesa, talvez o seminário dele conosco sim, para nos 

ajudar a qualificar perguntas que a gente vai fazer como a Janice falou, mas a Mesa 

maior, pode ter alguém que trabalhe com os arquivos da ditadura em geral. Lá no 

arquivo do Rio de Janeiro tem o Paulo Knauss que fala? Não sei o sobrenome dele, mas 

ele conhece bem esses arquivos. 

Eu estou imaginando assim, que seja uma Mesa que fale sobre arquivos, ditadura 

e universidades, alguma coisa assim e aí eu não acho que seja só o Rodrigo, a gente 

pode, não sei se tem um nome melhor, eu pensei no Paulo agora porque nessa semana 

eu li um artigo dele. 

 

O SR. – Ele está no Arquivo do Estado agora. 

 

A SRA. – Então, ele está no arquivo do estado. 
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A SRA. – O Quintanilha também no arquivo do DOPS que tem uma informação 

incrível. 

 

A SRA. – Pois é, eu pensei que a gente podia fazer, tem lá os seminários 

específicos com o Rodrigo que a gente pode fazer e eu acho que o Paulo também faz 

parte disso, para ajudar a gente qualificar as perguntas, mas a conferência interior acho 

que pode ser um pouco mais ampla.  

Por ser aberta ao público a gente pode discutir os arquivos e a ditadura e aí tem o 

Quintanilha, tem o Paulo e o Rodrigo Patto, entendeu? Acho que a gente podia fazer 

uma coisa mais ampla. 

 

O SR. – Só um comentário, voltando ao que disse a Angélica, às vezes eu fico 

pensando assim a identidade mesmo desse grupo, quer dizer, quando eu vim para cá de 

alguma forma estou esperando alguma espécie de esclarecimento em um tipo de 

colaboração que a gente vai dar em nossas respectivas Comissões da Verdade para 

composição do relatório da Comissão Nacional. 

A gente fazer um seminário acadêmico, eu acho maravilhoso, não estou 

querendo reprimir nenhum debate não, acho que isso tem que ser feito, mas eu acho que 

a gente tem que ter uma preocupação de saber quem discute a educação e ditadura no 

Brasil é gigantesco, o ensino superior e a ditadura no Brasil é um tema gigantesco, a 

gente pode chamar o Rodrigo, o livro dele é fundamental, mas eu acho que tem várias 

pessoas como você disse, se a gente for alargando a gente vai fazer um seminário 

acadêmico o que é bacana, eu acho legal, vamos fazer vários, uns 50. 

Mas eu acho também que a gente tem que pensar que o relatório é daqui a 

pouco, tem a especificidade das nossas comissões, e a discussão com o Rodrigo vai 

puxar para essas especificidades dos nossos contextos específicos e que aí talvez eu 

acho que a gente tem que pensar mesmo em uma coisa focada para a composição do 

relatório e a nossa participação nos relatórios, porque eu acho que pode existir formas 

diferenciadas nessas coisas. 
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E aí, se a gente for organizar um seminário acadêmico para discutir a relação 

entre ditadura, repressão e universidades, aí é um mundo. É só para encaminhar a 

própria organização disso para às vezes a gente não, às vezes eu teria mil sugestões para 

esse seminário, mas eu acho também que a gente tem que se preocupar porque você 

divide em duas pastas e você cria uma que era o Rodrigo mais discutindo as teses do 

livro dele, outro Rodrigo , “Vem cá, como é que a gente organiza?”. 

Mas será que a gente consegue fazer isso em um dia só, quebrado? 

 

O SR. – Só isso que a gente vai fomentar com ele? Discutir com ele eu acho que 

dá. 

 

O SR. – Aí eu acho que não valeria a pena largar, sinceramente, se vocês usam 

Paulo, acho que todo muito bacana, eu não estou querendo que eu acho que a gente tem 

ter uma certa objetividade com relação ao momento que a gente está e a nossa 

integração. 

 

A SRA. – Eu concordo, é muito pouco tempo que a gente tem para chegar ao 

fim do relatório. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO–   – Aí eu já vou aproveitar, eu já vou passar 

ti tá Silvana? Só um minuto. 

 

O SR. ANTÔNIO – Angélica, quem está coordenando aqui? Eu já pedi a 

palavra umas cinco vezes e eu gostaria de saber se pode entrar no meio da conversa, se 

não pode? Estou me sentindo meio como o pato do jogo de pôquer, eles sempre 

perguntam quem é o pato, então eu não quero ser o pato. 
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A SRA. ANGÉLICA LOVATTO –  Então, vamos fazer a inscrição. Tudo bem, 

então eu já passo a palavra para você, mas só para encaminhar nesse sentindo e 

esclarecer, é bom a gente ter em mente o seguinte, o relatório final, a Comissão 

Nacional da Verdade se ocupa com as graves violações na ditadura, esse é o foco e é 

nesse foco que vão ser estruturados o relatório e os capítulos. 

Então, o capítulo que por enquanto é o capítulo 28 de mais de 30 capítulos, ele 

tem esse foco também nas graves violações, e é por isso um pouco esse roteiro mais 

pesado em cima da repressão e a gente não vai pensar que a gente tem um universo e aí, 

tem 600 páginas nesse relatório final, o que resta de número...? 

Então, realmente vai ser um filezinho em que a gente vai ter que com a ajuda de 

todas as comissões, trabalhar e centrar foco em algumas questões que na escrita do 

capítulo vai frisar essa questão das graves violações, mas isso não quer dizer justamente 

por isso que tem relatórios anexos que vão poder estar contemplando outras questões 

que não puderam ser apresentadas naquele relatório mais específico e menor e, por isso 

então, a questão dos casos emblemáticos também. 

Os casos emblemáticos vão estar nos capítulos em geral tem um capítulo 

“Mortos e Desaparecidos, Guerrilha do Araguaia”, então são descritos, lá tem as 

estruturas cada capítulo e eles geralmente têm uma parte, que são os casos 

emblemáticos, que são para demonstrar. 

Isso não quer dizer que os outros casos não estarão também, mas estarão em 

forma de anexo porque é impossível colocar todo o conteúdo. Então, é mais para a gente 

estar pensando também nisso aí. Eu vou, Silvana e, desculpe, eu não sei seu nome. 

 

O SR. ANTÔNIO – Antônio, mas pode me chamar de Tato.  

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO  –  Silvana e depois Antônio. 
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O SR. ANTÔNIO – Não tem nada a ver com pato, é Tato, mas eu não jogo 

futebol. 

 

A SRA. SILVANA – Então, eu ia abrir um jogo aqui que é o seguinte, ao pensar 

essa Mesa foi uma conversa que a gente passou por essa reunião nesse grupo na reunião 

passada, que é aquela ideia de fazer uma proposta que esteja no relatório final da 

Comissão, a recomendação de alteração do currículo escolar, de passar uma lei pelo 

Congresso Nacional e que faça um estudo do período da ditadura.  

Porque como esse período é estudado hoje na escola um currículo, existe na 

verdade ele não é estudado, só do ponto de vista da economia e taxando que é positivo e 

nenhuma relação do papel do Estado. 

Esse seminário do dia 30 e daí pensar o conteúdo da escola e uma força para o 

conteúdo da escola da educação básica, tem o objetivo disso, então por isso a 

mobilização é importante, trazer a campanha nacional pelo direito à educação que a 

gente vai trazer e que é hoje uma (Ininteligível) que mobiliza muito na tramitação do 

PNE, que mobilizou muito na tramitação daquela lei que introduziu o conteúdo da 

cultura afro-brasileira. 

Eu ano sou a favor de ficar enchendo com coisinhas, com leis no currículo 

escolar, mas nesta questão específica do período da ditadura eu tenho defendido isso, 

que é preciso alterar o currículo da escola para você alterar a formação da futura 

geração. 

Então, por isso que pensar o conteúdo da escola para sair a ideia que dalí saia 

essa recomendação, se for o caso para o relatório final da CNV. Então, não é um estudo 

da repressão na universidade, não é, é exatamente fazer um acúmulo, produzir um 

acúmulo como se organizou a escola, como era antes, como se organizou, qual foi a 

reforma educacional. 

Talvez seja porque eu tenha um perfil diferente, eu sou pedagoga, sou da área da 

educação, a maioria aqui seja da área da Ciência Política, História, então o olhar é 

preciso também reformar a escola hoje para a gente, o lema da Comissão é que para 
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nunca mais se esqueça e nunca mais aconteça, e o que se ensina na escola hoje? O que 

não se ensina, passa por cima. 

Você depende de iniciativas individuais de alguns professores de história, que 

são críticos e que promovem essa discussão na educação básica, então assim na verdade 

esse seminário foi pensado com esse objetivo de tentar interferir nisso e por isso pensar 

no conteúdo da escola, na organização da escola, o livro didático, as disciplinas, o 

currículo para daí então para explicar. 

Aí se, só complementando, aí se for fazer, a gente que não é de São Paulo, se dá 

para pedir uma coisa é o seguinte, talvez ou fazer junto mesmo tipo 29 e 30 por quê? As 

pessoas se deslocam, tem que vir, fazer uma viagem para vir um dia e depois outra vez 

em outro dia em outra semana não tem condição na organização da vida da gente. 

Ou então ter um prazo de pelo menos um mês entre um e outro se for em datas 

diferentes para que a gente possa vir em uma vez e vir na outra ou junto, quinta e sexta e 

aí a gente consegue acompanhar as duas atividades que tem natureza diferente, 

conteúdo diferente, mas que são parece, e espero, igualmente importante. 

Eu estou puxando a brasa para essa sardinha da organização da escola, o tempo 

inteiro para a gente pensar em uma recomendação para o relatório, é esse o objetivo. 

 

O SR. ANTÔNIO – Bom dia ainda a todos, é a primeira vez em que eu 

participo aqui, sou da UNESP, sou do Campus de Presidente Prudente e faço parte da 

Comissão da Verdade da UNESP. 

Ontem nós tivemos uma reunião, e acho que uma preocupação que ia à direção 

do que a Angélica estava falando, e pela inscrição que eu fiz, é justamente nisso, da 

gente criar sei lá, um simpósio ou uma jornada entre nós com pessoas como o caso do 

Rodrigo Patto e outras que ajudem a alinhavar nos diferentes grupos alguns pontos que 

ajudem a fazer aquilo que, eu não gosto do conceito, a focalização, ou seja, centralidade 

de alguns temas, que eu acho que são imprescindíveis para se compor o relatório 

priorizando algumas coisas e direcionando alguns rumos, eu acho que tem condições de 

discutir isso aqui dentro.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



69 

 

O que a Janice trabalha e que eu acho que nos mostra ... me parece que assim, 

não foi tão emburrecimento da universidade dentro de um modelo de desenvolvimento 

cientifico e tecnológico vinculado a um padrão de acumulação e desenvolvimento do 

capitalismo como ela disse aqui e citado pela Maria da Conceição. Bem lembrado o 

artigo e o trabalho, mas... o emburrecimento que também tem a outra contrapartida do 

ensino fundamental e da educação média no Brasil, está certo? 

Quem de nós não viu e participou das chamadas escolas polivalentes que foram 

criadas nos anos 1970, onde o objetivo era formar profissionais de nível técnico que 

pudesse em curto período de tempo, está certo, preparar para estar trabalhando nas 

grandes empresas que estavam se instalando naquele momento. 

Eu era criança, morava em Poços de Caldas e o colégio polivalente de Poços de 

Caldas cumpriu um papel importante nisso, quando começou formar os alunos na escola 

polivalente para prepará-los para a Álcool Minas, a CBA, a fábrica de adubos que 

existia lá, e depois veio a Pirelli, veio outras grandes multinacionais para se instalarem 

ali naquela região, então esse foi um. 

Não deu muito certo e mudaram a política e novamente teve reforma, então o 

que houve? Não houve só um emburrecimento nas universidades como disse o Ivan, 

houve também certo emburrecimento, que aí do ponto de vista acadêmico também tem 

uma polemica, Silvana, que assim, alguns justificam que o processo de massificação do 

ensino fundamental, ele é um grande avanço porque massificou uma educação que era 

elitizada e servia uma parte da população que era representada pelas classes médias e 

pequena burguesia ponto. 

Mas por outro lado a contrapartida é que se criou um processo de massificação 

de educação sem financiamento, sem estrutura, sem formação e que na verdade 

emburreceu o ensino fundamental e ensino médio, e criou um estudante 

semialfabetizado, semiescolarizado, que faz parte dos índices de classificação do 

ranqueamento internacional que a gente tem visto aí. 

Então, esse é um problema, por quê? No estágio atual, vamos voltar para 

recuperar, no estágio atual, qual é o grande problema que se coloca para aqueles que 

montaram e desenvolveram esse sistema há 40 anos, 50 anos? É que eles não esperavam 

que o desenvolvimento da própria economia, do próprio capital na sociedade brasileira 
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iria demandar um nível de escolarização que seria importante e fundamental para eles 

assumirem um novo patamar de desenvolvimento e acumulação. 

É por isso que a gente vem aqui na Assembleia Legislativa, e vê o presidente da 

Associação das Entidades Mantenedoras na discussão do PNE que estava aqui naquele 

dia, defender 10% do PIB para o   PNE. Nós somos favoráveis aos 10% do PIB para o 

PNE e isso incomodou muita gente. Por que eles querem esses 10% do PIB do PNE? 

Porque eles querem de novo por a mão no dinheiro público para garantir o sistema 

privado de ensino que eles montaram com anuência do Estado e com política pública do 

Estado. 

Ou a gente fecha os olhos para que 90% do ensino superior público hoje está nas 

mãos da iniciativa privada, está nas mãos dos grandes conglomerados financeiros, o 

Grupo Abril, o Anglo e tantos outros que já foram vendidos para grandes 

multinacionais, está certo?  

Isso foi uma emendazinha que foi aprovada em 2000 lá atrás, e eu sei quem 

foram as pessoas que estavam envolvidas nesse negócio, inclusive o antigo presidente 

do SESI que foi presidente da Central Única dos Trabalhadores, estava envolvido na 

mudança desse artigo da constituição que permite as multinacionais entrarem no Brasil 

no setor de educação e cultura, está certo? Então, isso me preocupa. 

Agora o que acontece, esse emburrecimento que foi colocado aí, ele está 

presente hoje por uma necessidade, e a gente tem que tomar muito cuidado e eu acho 

que aí ter os seminários ou ter um simpósio que nos ajude a minimamente tatear 

algumas coisas, e levar esse trabalho seria importante às ASIs na UNESP tem, é tratado 

como se fosse um véu, inclusive o Luiz que está trabalhando lá no CEDEM agora, fazia 

parte dos grupos que assessoravam os informantes da ditadura dentro da UNESP. 

A Ana Maria tem um trabalho de levantamento sobre a história da universidade 

que é fantástico, ela pode contribuir e ajudar bastante, inclusive para desmontar algumas 

visões dentro da nossa própria universidade como foi o caso de um seminário que a 

gente fez lá com a Rita Kehl, e o Marco Aurélio defendeu que a nossa universidade é 

uma universidade democrática aonde existe autoritarismo desde a sua origem. 
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Bom, eu fiquei quieto, deixa tocar a vida em um relatório e a gente mostra aonde 

existiu, quais foram os vieses autoritários e como ele se preserva ate hoje perseguindo 

aluno, perseguindo professores, constrangendo funcionários e é o que a gente tem visto 

na realidade cotidiana das nossas universidades.  

E aí se a gente tem vida dentro da universidade é por conta dessa resistência 

individual ou de pequenos grupos que vêm fazendo o seu trabalho de acreditar que é 

possível construir outra universidade, de construir outra relação dentro dela. 

Eu acho que a gente ontem discutiu bastante isso, por quê? Se o trabalho nosso 

na Comissão da Verdade nos ajudar a andar um pedacinho que seja no sentido de tornar 

a própria UNESP mais democrática do que ela já é hoje, valeu a pena, sem abrir mão de 

que a gente vai ter que fazer a autocrítica, a gente vai ter que reverter situações, a gente 

vai ter que denunciar as pessoas que perseguiram, os dedos duros que tiveram dentro da 

universidade delatando companheiros que trabalhavam do seu lado, perseguindo alunos 

e nós não temos como abrir mão disso. 

Nós não temos como abrir mão como, por exemplo, de soltar um documento 

dizendo assim; “Olha, essa universidade cometeu um ato de ditadura quando não 

aceitou a inscrição de tal fulano, tal ciclano, tal beltrano como seu corpo docente”. 

“Essa universidade fez falcatruas, ela cometeu excessos quando demitiu uma unidade 

inteira, que foi São José do Rio Preto porque eram taxados por comunistas”. Foi uma 

unidade inteira a serviço do interventor. 

Então, eu acho que a gente já dá conta de dar um bom recado e falar que dentro 

da nossa universidade também tem vida, eu acho que é isso que a Janice conseguiu fazer 

com a retratação da universidade no caso da Ana, e eu acho que a gente vai ter que fazer 

isso na UNESP com relação a um monte deles, inclusive Maurício Tragtenberg, que é 

citado, apresentado e tem os outros cultos nessa história que eu acho que a gente 

também não tem que fechar os olhos para eles. 

 

O SR. MÁRCIO – Não sei se vou andar meio que na contramão. 
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A SRA. – Fale ao microfone, Márcio. 

 

O SR. MÁRCIO – Tá, é o seguinte. Eu gostei da sua fala porque você lembrou 

um pouco que nós temos um tempo limitado e escopo limitado e eu quero trazer isso 

aqui de novo. Até o papel da Angélica, que é garantir que pelo menos parte do que está 

sendo discutido aqui saia no relatório, porque nós não temos muito tempo. 

Por que eu estou falando isso? Porque eu acho que todas as coisas que estão 

sendo faladas aqui são importantes, a questão é que o nosso lado prático aqui nós não 

vamos ter tempo de abordá-las com a profundidade que talvez elas merecessem. 

Agora isso é uma coisa que já se sabe há muito tempo, a CNV eu gosto de falar 

que ela que é um capítulo dessa história, mas ela não é na introdução, nem muito menos 

a conclusão. Então, aí eu volto um pouco para a fala da Silvana, quando ela fala que a 

ideia era levar as recomendações, uma coisa que o Ivan e a Angélica não falaram, mas a 

ideia que o tempo todos os relatórios, os capítulos indiquem recomendações inclusive 

algumas reuniões que a gente fez com comissões parceiras, a gente já tem pedidos que 

se sistematize e se enviem as recomendações para a CNV. 

Quando a gente fala sistematização, a gente fala da justificativa, do caso 

concreto a que se refere recomendação “X”, “Y” e “Z”. Agora a gente também tem que 

lembrar aqui a recomendação, ela pode ser uma coisa meio em aberto, ela pode ser uma 

coisa que se continue a investigar ao lado de “X”, “Y” e “Z”, temática tal, que o 

governo através dos CAPS da CNPQ crie linhas de pesquisa para estudar isso, isso e 

isso. 

Então, eu acho que a ousadia também está nesse olhar de futuro, que não pode 

esquecer o passado, é daí que vai vir a força das recomendações.  

Recomendação é uma coisa que a CNV não discutiu muito em profundidade 

ainda porque tem essa preocupação de ter-se essa primeira parte da análise que são os 

capítulos do relatório. 

Eu imagino que esse período que o Ivan falou do retorno aos segmentos e tal, vai 

ser muito na verdade, a gente sistematizando essas recomendações, então esse período e 
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tem coisas aí que vão acontecer em paralelo, eu acho que se essa reunião aqui começar 

um movimento universitário pela verdade de maneira mais ampla, gente do céu, ia estar 

mais do que feliz. 

Enfim, para fechar, o resumo é isso, a CNV vai garantir que saia um relatório, o 

relatório não vai ter tudo, mas vai ter apontamentos para o futuro para esses capítulos 

posteriores que dá a CNV. Então, o importante é que a gente não pode perder esses 

pontos que estão sendo levantadas e para que eles figurem de alguma forma no 

relatório. 

Desculpe, lembrei-me de uma coisinha, eu acho que essa ideia de discutir com o 

Rodrigo Motta Sá, o nome do. 

 

O SR. – Rodrigo Patto Sá Motta. 

 

O SR. MÁRCIO – Sá Motta, perdão. É importante e eu vou muito à linha da 

Angélica, eu acho que sem desconsiderar o seminário, um evento público maior de 

maior monta, mas é essencial que a gente faça uma reunião de trabalho com ele, espero 

que ofenda ninguém se eu trago a expressão escolar de fazermos a lição de casa antes, 

de termos os roteiros, de termos ideia das pessoas mesmo que seja para ser equivocado 

ou para ser uma coisa para ser ajustada e isso eu imagino que vá acontecer em mais de 

um momento. 

A própria Angélica que é a pesquisadora dessa área, o Ivan que é uma das 

pessoas que eu considero quase uma enciclopédia do período ditatorial, a gente está 

aprendendo coisas sobre isso o tempo todo nesses encontros. Então, é importante a 

gente ter esse viés, mas pastando um pouco antes e fazendo a lição de casa. Obrigado. 

 

A SRA. – Bruno. Não esqueçam que ao meio dia eu começo a comer a mesa. 
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O SR. BRUNO – Bom, eu queria falar um pouco sobre a sistemática do 

relatório porque nas reuniões anteriores foi passado uma espécie de roteiro, alguns itens 

que cada comissão tem autonomia, fazer o seu próprio relatório, mas pensando na 

contribuição para a Comissão Nacional e então tem aqueles itens que vocês passaram. 

Agora o relatório do, como é que chama? Sucinto, não sei como era o termo, o 

600 páginas, são trinta e não sei quantos capítulos então a parte que vai caber são o quê? 

São umas 20, 30 páginas no máximo. Então, eu queria pensar um pouco de como a 

gente vai fazer isso porque a gente vai tentar atender aqui aqueles itens e eu não sei, 

como é que vai fazer? Quem vai juntar isso tudo?  

Será que não seria interessante a gente pensar em um relatório assim, cada um 

faz o seu relatório da sua comissão, mas daí a gente pensar em um relatório em conjunto 

para a Comissão Nacional da Verdade? Enfim, quem vai juntar essas coisas porque 

senão vai ficar uma espécie de Frankstein não é? Cada um vai dar uma página? Não sei, 

como é que vai fazer isso?  

Porque se a gente já souber como é que a gente vai fazer, a gente já pode. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – Foi um pouco por isso que a.... 

 

A SRA. – Nós não recebemos. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – Foi por isso na verdade que saiu a minha 

contratação da CNV, justamente porque tem pesquisadores que estão organizando os 

capítulos e no meu caso foi chamado justamente pelo trabalho que eu já tinha enfim, 

movimento estudantil, universidades e tudo. 

Então, o meu papel hoje, ele está muito mais de fazer essa estruturação desse 

capítulo e de trabalhar junto com as comissões. Por isso que eu já comecei a fazer 

algumas visitas, eu já estive na USP, eu já estive na UNB, eu já estive na UFES e a 

ideia ainda nesse próximo mês é estar visitando mais algumas justamente para a gente 
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estar passando um pente fino nessa estruturação, nesse capítulo e eu é quem vou dar 

esse formato. 

O tempo todo a gente vai dialogar, mas vamos dizer assim, eu vou estar 

recebendo, formatando e isso aí vai ser passado ainda para as comissões. 

 

O SR. BRUNO – Então, você quem vai redigir? 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – Exato.  

 

A SRA. – Sou eu? 

 

O SR. – Tem alguém inscrito? 

 

A SRA. ANGÉLICA – É o César. 

 

O SR CÉSAR BARREIRO – Então, bom dia. É a primeira vez também que eu 

participo da reunião, sou Cesar Barreiro, da Universidade Federal do Ceará e lá no 

Ceará nós temos uma Comissão da Verdade das universidades do estado do Ceará, é 

uma comissão conjunta, mas lá nós temos o UFC e a Universidade do Estado do Ceará e 

basicamente vai ser voltado muito para a Universidade Federal do Ceará. 

Eu vim também para essa reunião, buscando muito afinar os instrumentos, então 

é nessa perspectiva que o Márcio falou, o Bruno falou, para ver como é que a gente 

poderia de certa forma, trabalhar de uma forma mais conjunta possível. Eu estou tendo 

muita dificuldade, não sei se vocês estão tendo facilidade. 

Muita dificuldade da gente juntar esse material todo e ver como é que a gente 

faz, a questão de acolher os depoimentos, quais as perguntas que a gente poderia fazer 
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ou deixar de fazer, quem são as pessoas que deveriam ser convidadas ou não 

convidadas, a gente chama uma pessoa, aparece 20 que se a gente não chamar os 20 vai 

achar que a comissão está deixando de lado fulano de tal, “Eu sou o mais importante, eu 

sou o mais revolucionário do período e você não está me chamando?”, e a coisa é desse 

jeito. 

Então, eu queria muito sabe Angélica, que a gente pudesse de certa forma 

trabalhar jogando até bem fortemente nessa perspectiva também que você aqui da UNB 

falou. Eu acho que esse seminário da Silvana, é um seminário que eu acho que deveria 

ser esse foco dela mesmo e pronto. Daí a gente poderia pensar outras questões que 

poderiam ser de seminários mais retos também levando muito em consideração essas 

questões que nós vamos fazer seminários mais de cunho acadêmico político ou a gente 

vai ter reuniões de trabalho? 

Eu sou muito a favor da gente fazer reuniões de trabalho nesse momento, eu não 

estou querendo deixar de fora os grandes embates e grandes debates também e eu acho 

que a gente poderia até interessante que na fala aqui de vocês já vão aparecendo pontos 

que de certa forma os relatórios vão ter que dar conta. 

Por exemplo, eu destacaria mais o da Janice quando ela falou da política 

científica, por quê? É interessante que na gente pode de certa forma nesse sentido estar 

trabalhando um pouco para aclarar esses mitos, por exemplo, nós da área de ciências 

humanas a gente tem trabalhado muito a questão, por exemplo, desse período da 

ditadura como o grande crescimento das pós-graduações. 

Isso já tem tese e mais tese que provam isso e é interessante como a gente pode, 

viu Janice, através dessa sua fala, a gente vê que pós-graduação foram essas que 

cresceram. Eu também não estou querendo fazer avaliação de CAPS e CNPQ não, tá? 

Mas assim, a gente vê porque aparecem coisas como nesses poucos depoimentos que 

nós colhemos no Ceará, apareceu um grande físico que foi posto para fora da 

Universidade Federal do Ceará por roubo, considerado como ladrão porque isso era a 

maneira do pessoal da Direita tinha para colocar o cara para fora da Universidade 

Federal do Ceará e colocaram. 
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E ele hoje, é até interessante localizar e eu soube que ele está morando em São 

Carlos, mas é desses que depois que saiu da universidade virou professor de cursinho e 

era uma figura que segundos é considerado um dos maiores físicos da UFC. 

Então, eu acho que a gente poderia tentar sabe Angélica, tentar privilegiar 

pontos, achei muito interessante esse sumario que já foi apresentado, eu acho que a 

gente pode aperfeiçoar e eu acho que é muito nessa perspectiva mesmo de ver o que se 

poderia concentrar mais, como é que a gente poderia discutir alguns pontos que fossem 

realmente aclarador, esclarecedores dessa questão dos danos, desse enraizamento que a 

Ana flou e que eu acho que é interessante também, de quem poderia trabalhar. 

Então, eu vim muito aqui com essa perspectiva, o que é que a gente pode juntar 

essa dificuldade que todos nós estamos tendo de fazer esses relatórios, o que a gente vai 

privilegiar mesmo, quem a gente pode chamar, convocar os diretores da ASI, e eu achei 

interessantíssima essa questão, mais aí como é que a gente vai trabalhar a questão dos 

colaboradores?  

Nós estamos fazendo todas as nossas audiências e estão sendo internas, só para a 

Comissão porque a gente está com muito receio e isso foi discutido de que vão aparecer 

coisas que não poderiam ser divulgadas em termos de nomes que não são 

necessariamente corretos, sabe, algumas coisas assim que a gente poderia discutir aqui. 

Eu não estou com nenhuma verdade, mesmo que a gente esteja em busca da verdade, eu 

não estou com nenhuma verdade aqui, eu estou querendo ver como é que a gente pode 

fazer. 

Eu acho que as Audiências Públicas são interessantíssimas, mas que momento a 

gente pode fazer essas audiências públicas? Muito obrigado. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO - É a Angélica e depois, eu esqueci o seu 

nome. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO – José Otávio. 
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A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – O José Otávio, a Janice e eu vou propor 

como a gente vai querer fazer essa pausa meio dia, na fala da Angélica se encerram as 

inscrições. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Minha fala é rápida por ser 11h51, mas é o seguinte, 

bem prática. É muito precioso esse momento em que a gente se encontra aqui de vários 

estados, a gente se desloca e vem. Eu acho que a gente tem que potencializar ao máximo 

essa reunião, está certo?  

É a terceira, é essa que está mais lotada, evidente que teve gente que teve nas 

três, tem gente que esteve nas duas e tem gente pela primeira vez aqui como você que 

acabou de dizer agora. Então, sendo práticos e como esse momento é importante, eu 

acho que aí tem os dois lados que a gente está discutindo de forma fragmentada, eu os 

vejo juntos, de que maneira?  

Para não ficar nessa reunião com tanta gente e aproveitando a presença de todos 

sempre discutindo só a questão do relatório, meio que patinando em cima dele, eu acho 

que a gente pode sistematizar melhor isso e a Angélica está pela CNV para sistematizar 

isso e pode fazer com que não só o momento que a gente está aqui seja proveitoso, mas 

também que na sequência na lista que a gente tem, ela funcione mais, que a gente só se 

fala para dizer da reunião, entendeu? Aí ela pode ser amis intensa. Isso pensando na 

sequência porque dá para trabalhar muito bem hoje com a rede, está certo? 

Outra questão é, a gente sabe, vai bater o desespero daqui a pouco porque o 

relatório tem que estar terminado, mas o fundamental é que nós não estamos aqui só 

para fazer o relatório, ela é uma das questões, vão lembrar que a Rosa colocou, a Rosa 

Cardoso na última reunião. Ela abriu falando isso, eu acho até que a reunião de hoje 

tinha que abrir com esse ponto, mas a gente foi também caminhando aí, tateando na 

reunião, mas acho que tem que ser um dos pontos da tarde, talvez o primeiro até 

proponho como inversão de pauta. 

Ela disse que estava muito preocupada em que todo mundo só fizesse o relatório, 

a própria CNV porque a CNV se esgota por decreto no dia 14 de dezembro desse ano, 

mas ela pediu encarecidamente que esse grupo que estava rendendo esse GT de 
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universidades, ele formasse uma rede de comissões junto com as outras comissões da 

sociedade. Lembra dessa proposta dela? E ela pediu que isso fosse o primeiro ponto de 

hoje entendeu?  

Então, não sei como a reunião foi encaminhada, a preparação, porque senão a 

gente vai ficar de fato, como o colega do Ceará falou, eu estou um pouco perdido e aí o 

outro também um pouco perdido, mas a gente não tem, a gente não está aqui discutindo 

nem só a questão acadêmica e nem só a questão política. 

Para quem não entendeu ainda, a Comissão da Verdade são as duas coisas 

juntas, por quê? Qual foi a outra proposta da Rosa? Que a gente seguisse o exemplo da 

FAPERJ e tentasse via FAPESP que são dois órgãos fortes também ter aqui na FAPESP 

uma linha de pesquisa para a gente poder estudar as Comissões da Verdade e a ditadura 

e etc. e tal e ela ia fazer o encaminhamento concreto em relação a isso. 

Então, eu queria saber do Ivan, de você se essa informação está posta porque nós 

não podemos desperdiçar, quer dizer, por isso que eu achei que não está, mas está 

fragmentada e as duas coisas têm que caminhar juntas. Aquilo que você falou, mas se 

essa reunião das comissões universitárias der então um grupo de pessoas que vai 

continuar para além do relatório ótimo, é o nosso sonho, mas esse sonho já foi 

configurado na última reunião que eu acho que, das três, era a que estava com menos 

pessoas. 

Mas a gente estava muito firme nisso e teve várias falas que foram o seguinte, a 

gente está sentindo que apesar de todo mundo agora porque está se comemorando, 

estamos comemorando os 50 anos do Golpe, parece que todo mundo escreveu muito, 

que fizemos muito e que está todo mundo muito até entre aspas, enjoado de tanto 

evento, não é? 

Evidente que nós não estamos enjoados, quantos mais tiver melhor, mas que a 

gente sentia que pelos próximos 30 anos essas Comissões universitárias da Verdade e aí 

a gente tem um papel como universidade de que a gente que vai pesquisar e tem que ter 

verba sim de tudo quanto é lugar e tem que ser acadêmico sim, nesse sentido, para 

colocar os nossos alunos para reescrever essa história, entendeu? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



80 

 

Porque fica uma discussão, ciência política, ciências sociais e história, são tudo 

historiografia. Essa historiografia tem que ser renovada, por mais agora que a gente tem 

uma série de lançamentos, mas isso é insuficiente, tem muita coisa para reescrever 

ainda. 

Então, eu acho assim, que a gente está com uma missão aqui que a gente tem 

uma potencialidade maior para colocar em andamento do que a gente está levando só 

preocupado com o relatório que é fundamental, porque é ele que vai ficar para a 

história. 

Mas lá na UNIFESP, encerrando a minha fala, quando o Natalini veio, e que aí 

ele veio com uma questão mais de outro tipo de comissão, em um dado momento ele 

falou assim; “Mas vocês estão trabalhando só para o relatório e o relatório vai ser 

arquivado no Arquivo Nacional.” 

E nós vamos fazer só isso, quer dizer, lógico que ficar no arquivo não quer dizer 

estar esquecido, pelo contrário, quer dizer que vai ser lembrado, mas é um pouco o 

apelo que eu faria para a parte da tarde da reunião, que a gente pudesse até a partir da 

sua condução Angélica, não se esquecer desses dois pontos, mas principalmente o da 

rede que ela propôs de formação após dezembro e lá na UNIFESP a gente já programa 

para três anos na nossa comissão com prorrogação. 

A gente discutiu isso no evento da UNIFESP também, não porque a gente acha 

que ela tenha que ser eterna, mas porque nós estamos usando como articulação política 

também para rediscutir a democracia na universidade para alavancar até a nossa 

campanha salarial desse ano, para alavancar o DCE dos alunos que está sendo 

reconstruído, para mudar o nome da universidade como a gente já falou da outra vez 

aqui, tirar o nome Júlio de Mesquita já que é a questão da gente renovar também. 

Isso não é a principal questão, mas a principal questão é articular esse momento 

da universidade e lá na UNIFESP foi importante porque tinha gente de outros estados e 

daqui, e a gente avançou bastante na discussão de lá também. Não vejo o acadêmico 

como uma coisa distinta deste restante, porque aqui a gente faz uma coisa muito além da 

CAPS é logico, isso está claro. 
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A SRA. ANGÉLICA – Zé Otavio. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO – Uma preocupação, quer dizer, eu volto a dizer que eu 

acho que o relatório, é logico que isso tudo aqui não acaba no relatório, mas o relatório 

tem que existir, e a gente tem que se relacionar com ele e eu estou pensando no relatório 

da minha comissão, mas quando eu vim para cá eu, lógico, representando a minha 

comissão e uma das nossas preocupações é que a gente foi chamado, “Olha, como a 

gente vai poder colaborar já que não tem, é esse grupo é que vai virar o capítulo do 

relatório final”. 

Então, como é que a Comissão Nacional pode aproveitar o trabalho que nós 

estamos fazendo especificamente em cada uma das nossas comissões? Com o problema 

que você tocou que nós temos durações diferentes, a minha Comissão começou no ano e 

só vai acabar em 21 de abril de 2015, e cada um aqui tem a sua duração com suas 

perspectivas, só que a Comissão Nacional também tem a duração dela e a duração dela 

está bem amarradinha porque é uma lei, é uma lei que já foi prorrogada e eu acredito 

que não será mais prorrogada. 

Então assim, eu acho que por um lado Angélica, eu acho que tem que ter uma 

coisa mais proativa da Comissão Nacional, acho que essa reunião já está fazendo, mas 

de quem está organizando o relatório, você trouxe uma estrutura, mas até de um 

formulário e de um modelo a partir do qual as nossas informações específicas serão 

enviadas para o relatório de vocês. 

Eu acho que a gente precisa receber isso, a gente precisa receber um modelo, e aí 

o Bruno acha que é assim, independentemente das sugestões que a gente possa ter da 

sua estrutura, mas a gente fechando essa estrutura, eu acho que é uma coisa simples. 

“Olha, o 477, no que vocês podem colaborar aí da sua universidade para inserir lá desse 

caso de demissões de professores ou sei lá, dos casos emblemáticos se isso for 

mantido...”. 

Então, eu acho que isso precisa ter, eu espero a minha comissão por quê? Porque 

eu estou pensando no meu relatório para dia 21 de abril de 2015, eu não estou pensando 

no meu relatório para atender à Comissão Nacional da Verdade e vocês estão pedindo, 
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vocês estão pedindo não, eu quero a informação de vocês antes. Se vocês querem 

informação antes, então eu preciso me organizar para produzir essa informação para 

vocês sob o risco de mandar alguns fragmentos que vocês vão aproveitar na maneira 

que vocês puderam, esse é um ponto. 

 

A SRA. – (Ininteligível) é boa hein. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO – Até para a gente discutir aqui em reunião de trabalho 

como seria esse formulário, mas eu acho que tem que vir uma proposição de vocês e 

como você está coordenando isso, eu acho que tem que vir em cima dessa proposição a 

gente poderia discutir e aí eu tinha mais dois pontos. 

Um ponto é esse, eu acho que em termos de cooperação a gente já tem, eu acho 

que a gente tem lá “mútua cooperação”.  

Então, eu vim aqui também pedir a cooperação da Comissão Nacional da 

Verdade enquanto vocês existem porque a Comissão da UNB ninguém é remunerado, 

não sei se você sabe, a gente não tem infraestrutura nenhuma, a gente não tem nada, a 

gente faz tudo no voluntariado, com muito prazer, com muita dedicação, mas enfim, 

existe uma estrutura da Comissão Nacional da Verdade, existe um poder que acabou de 

ser lembrado pelo Ivan, da Comissão Nacional da Verdade que a gente se servir dele 

enquanto ela existe. 

Então, eu vim com pedidos.  

Eu quero que convoque tais agentes colaboradores e eu gostaria muito que a 

Comissão Nacional antes de se extinguir pudesse ajudar a minha comissão nisso ou eu 

vim com pedido já pronto com relação aos arquivos da Polícia Federal em Brasília que 

ela era o DOPS de Brasília, no caso de Brasília era a Polícia Federal que era 

responsável, e um dos principais repressores que interrogou estudantes, prendeu 

estudantes, era uma pessoa da Polícia Federal e esses arquivos a gente sabe da 

existência deles, é um relatório do arquivo público do DF, que em um determinado 

momento fez referência e esses arquivos sumiram. 
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A gente já tentou chegar perto, mas é logico que uma coisa vinda da Comissão 

Nacional da Verdade, tem muito mais poder do que a gente lá.  

Ainda tem outro contexto que é na Universidade de Brasília a comissão foi 

criada por um reitor que é um militante histórico de direitos humanos, José Geraldo de 

Souza Jr. 

Ele foi e tem um novo reitor que é filho do chefe da propaganda do Geisel, que 

foi comandante da escola preparatória de cadetes, o Ivan Camargo, filho do general Ivan 

Camargo, nos depoimentos lá para o CPDOC. Então, a gente não tem mais apoio 

nenhum. 

Então, eu estou falando disso, porque eu vim também com essa expectativa de 

que você possa entender as demandas específicas naquilo que a Comissão Nacional tem 

poder para ajudar a gente a avançar, a outra é a nossa colaboração, que é para entrar no 

relatório. 

E o último ponto só e eu encerro, aí já é sugestão para pensar não sei como para 

o relatório, para a estrutura do relatório que é a questão dos lugares de memória.  

A gente fez na UNB, está fazendo um mapa no campus que é um campus 

grande, dos lugares de resistência e dos lugares de repressão. Um famoso campinho de 

basquete onde depois da invasão de 1968, o Vladimir Carvalho fez o filme, as pessoas 

foram levadas como se fosse um campo de concentração, cercaram as pessoas e ficaram 

ali sendo classificadas, saindo em filinha. 

Outro problema: que a repressão aos estudantes da universidade ultrapassa a 

universidade, esse é outro, ultrapassa, lá os alunos eram levados para onde? Para o PIC, 

para o ministério, para a gente vai ser importantíssimo, no Ministério da Marinha as 

pessoas foram torturadas na Esplanada Dos Ministérios, a gente tem cinco depoimentos 

de pessoas que foram torturadas na Esplanada Dos Ministérios. 

Então, a gente está tentando fazer um mapa de todos esses lugares de repressão e 

resistência que cruzam a história da universidade dentro do DF. É uma sugestão que eu 

acho que isso pode ser uma coisa interessante para o relatório, uma cartografia, eu sei 

que tem várias pessoas fazendo isso no Rio de Janeiro, o pessoal está fazendo isso, mas 
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assim, ligada à universidade, a gente quer fazer uma espécie de caravana, colocando 

plaquinhas em todos esses lugares no dia em que o mapa ficar pronto. 

Mas eu acho que é algo que pode entrar na estrutura do relatório da Comissão 

Nacional, que é são os lugares, que é um pouco dessa da reparação simbólica, você 

passa alí e ali olha e “Aqui no dia tal e tal, estiveram retidos tantos estudantes por causa 

da invasão”, “Aqui era o DCE onde o Honestino foi preso e etc. e etc”. 

E a última coisa, desculpa, são os grandes casos porque a UNB, você citou, tem 

dois, a UNB também tem os nossos casos maiores, são três alunos desaparecidos, o 

Honestino, a Ieda Delgado e Paulo de Tarso Celestino e a gente não tem poder para ir, a 

gente está conversando o Honestino com vocês, mas mesmo para o caso da Ieda e do 

Paulo Tarso a gente precisa muito da ajuda e, sobretudo por causa do Anísio, você falou 

da colaboração, a gente está em contato com a Comissão do Rio, porque a gente não 

tem, no caso de Anísio tem muita coisa para fazer concreta porque existem nomes e 

existem dados. 

O professor lá da Bahia, diz que o Afrânio Coutinho era o acadêmico, depositou 

na Academia Brasileira de Letras um documento que disse que era para ser aberto só 

daqui a 50 anos, que tem dados sobre o laudo do IML do corpo do Anísio.  

Eles não podem guardar esse documento por sigilo, pela lei de acesso à 

informação isso pode ser requisitado já que alí tem informação sobre violação de 

direitos humanos, acesso direto. 

Esse tipo de coisa, a gente precisa de uma operação do poder conjunto, eu digo 

não só da Comissão Nacional, mas da comissão do Rio de Janeiro que está lá próxima. 

Então, o que a gente articulasse em função desses grandes dossiês, vamos dizer esses 

dois casos lá o Honestino e Anísio, para que a gente pudesse ter uma atuação em 

conjunto. Desculpe por ter me alongado.  

 

A SRA. ANGÉLICA – Janice. 
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A SRA. JANICE – Senhor Otávio, eu quero pegar o seu gancho, e acho que as 

suas colocações foram muito apropriadas porque nós não tempo e temos que entregar 

esse relatório e isso não quer dizer que a gente esteja negando os outros trajetos. 

Eu queria fazer uma sugestão, quer dizer, bem prática, simples, que a gente 

fizesse uma listagem tipo Excel, dos desaparecidos e mortos, isso é mais ou menos fácil, 

mas olha só, quando eu fui conferir listagens feitas na USP tinha erro e é necessário, 

quer dizer, pessoas que não eram da USP. 

Esses detalhes são muito importantes, porque na hora em que divulgar um 

relatório a gente divulga uma informação errada, é uma coisa que vai servir ao 

contrário.  

Então, todos esses dados a gente resolveu repassar os dados para ver, tem 

contrato, tem vínculo, qual o vínculo profissional de todos os mortos e desaparecidos da 

instituição? 

Isso daria uma unidade, quer dizer, todo morto e desaparecido, vamos fazer uma 

grande listagem de todas as universidades brasileiras e vamos compor isso.  

A questão começa a ficar mais complicada com os perseguidos e os que não 

conseguiram entrar na universidade, porque aí você teria que listar todos os perseguidos 

que estavam na universidade, e que por alguma forma de constrangimento como o 

professor citou na Universidade do Ceará, foi posto para fora, e os que tentaram entrar 

na universidade e que esses serviços de segurança barraram. 

Bom, aí se coloca um problema, que eu gostaria de discutir com vocês. Eu estou 

considerando que pode entrar nessa listagem e o pode o que se pode ser documentado 

porque existem declarações verbais e existe o que pode ser documentado. O que pode 

ser documentado pode ser documentado como?  

Então, a pessoa que não pode entrar na universidade porque ela teve seu contrato 

barrado, quando existiu um pedido de entrada e, ou no caso da USP consta uma 

palavrinha em cima que em alguns casos existem o “não pode” em lápis em cima, ou 

“não tem verba”. 
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Agora o “não tem verba” é arriscado porque pode ter o “não tem verba” não tem 

verba, e o “não tem verba” político e aí nessa listagem, nós estamos com medo de 

cometer algum equívoco que possa prejudicar a listagem. 

Então, existem problemas extremamente práticos em um relatório dessa 

natureza, que tem que colocar o que entra e o que não entra. Vamos supor que a gente 

faça uma grande tabela, todas as universidades brasileiras, o balanço do que aconteceu 

lá. 

Então, desaparecidos, mortos, perseguidos, qual o grau de perseguição? Quando 

é cassado é simples porque tem um ato que os institui, e aí depois tem essa fileira 

imensa, que é imensa, do que aconteceu e que está meio na, é nebuloso. 

 

A SRA. – Na zona cinzenta da (Ininteligível). 

 

A SRA. JANICE – E aí eu quero saber como é que está sendo a conduta 

adotada pra que se tire um partido comum e essa conduta seja adotada por todos e a 

gente possa fazer essa grande listagem de informações de todos aqueles que foram 

prejudicados. 

Então, eu gostaria que vocês me dessem indícios de condutas que seriam 

apropriadas para tal circunstância para que os levantamentos sejam equivalentes e eu 

acho que a gente está um pouco aqui para afinar mecanismos de informações 

equivalentes em todas as instituições.  

Então, é essa a minha demanda, vamos dizer assim para vocês todos aqui que 

estão trabalhando com mesmo tipo de informação que eu. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Esqueci seu nome. 
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O SR. OTHON – Othon. Eu vou ser breve, eu queria falar um pouco sobre o 

relatório.  

Realmente essa questão do relatório tem sido discutida lá na nossa comissão e 

nós já chegamos à conclusão que não há nenhuma condição de termos um só relatório, 

isto é, um relatório único que sirva à Comissão da Verdade, um relatório que sirva à 

universidade. 

Então, nós passamos a trabalhar com uma proposta de relatório, vamos ter uma 

reunião segunda-feira exclusivamente para fazer um balanço do trabalho até agora e, 

muito mais especificamente sobre essa proposta de relatório que está aqui comigo, que 

será o relatório para a UFBA. 

Essa proposta de nós termos o formulário ou indicação das informações 

necessárias para a Comissão Nacional da Verdade, eu achei excelente porque desvincula 

uma coisa da outra, quer dizer, eu posso tirar daqui dados para a Comissão da Verdade, 

mas eu não vou paralisar o meu relatório, não vou subordinar o meu relatório, ao 

relatório da Comissão da Verdade. 

Então, lá respondendo um pouco, nós já discutimos também esse caso de como 

comprovar coisas, de como separa uma coisa da outra e de fato na estrutura proposta 

nós estamos trabalhando com dois itens, um que é o de violações de fatos comprovados, 

comprovados via histórico de cada caso referenciado a documentos e depoimentos. 

Então, esse terá um capítulo específico.  

E o outro que também são violações, mas fatos não comprovados, mas com 

indícios de verdade.  

Então, será outro capítulo. Indício de verdade em quê? Relatos de ouvir dizer, 

referências veladas em documentos e assim por diante também apresentadas da mesma 

forma, histórico de cada caso e referência àquilo, só que não há uma documentação, 

porque nós já tomamos 19 depoimentos e estamos com mais oito programados até o 

final do mês, nove programados.  

E o que se vê nesses depoimentos primeiro são falhas de memória muito 

notórias, muito notórias, após o relato, as perguntas mostram isso bem claramente. 
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Em segundo lugar há certa tendência de autovalorização, nós já descobrimos 

isso nas pessoas que são atingidas. Então, é natural, faz parte da natureza humana e 

também nós verificamos que alguns fatos que são relatados, nós nãos vamos ter 

documentação ou pelo menos não conseguimos nada, nenhum indício que comprove 

aquilo, às vezes até por informações capciosas digamos assim. 

Há um professor que disse que foi um pedido de tomar posse, de assumir embora 

tenha passado no concurso, mas que nós não localizamos até agora nada, ou então se 

localiza lá um “não há vaga”, alguma informação dessa natureza. Então, fica uma 

situação um pouquinho complicada. Nós vamos continuar trabalhando em cima desses 

casos, mas entrar em um capítulo ou outro, vai depender de conseguir ou não a 

documentação. 

Outra coisa que nós já estamos chegando ainda a uma conclusão unanime da 

Comissão, mas eu acho que a maioria já pensa assim, é que nós não vamos ter nenhuma 

condição de mesmo que o período fosse de dois, três, quatro anos de concluir isso, não 

há como. 

O material da AESI nós conseguimos, achou-se lá no (Ininteligível) 

provavelmente uma caixa e tal e esse documento já está classificado e tem uma 

arquivista e a equipe dela está trabalhando em cima desses documentos, são cerca de 

quatro vias de documentos que nós conseguimos. 

Mas além desses documentos, há nas unidades vários outros documentos, nós já 

conseguimos localizar uma unidade em uma pasta de documentos confidenciais da 

unidade o que também nós descobrimos que a AESI ou ASI, em alguns momentos 

muda essa denominação, não era exclusiva à correspondência da Policia Militar, à 

correspondência do Exército. À correspondência da Marinha, à correspondência da 

Policia Federal, da Aeronáutica e assim por diante. Então, e à correspondência 

diretamente ao reitor e à correspondência diretamente para o diretor da unidade. 

Quer dizer, eles não respeitavam a hierarquia, de mandar para o reitor, a AESI 

era mais habitual nisso, de respeitar a hierarquia, a agência central para diretamente para 

a AESI, perdão, da agência central DSI AESI ou agência central, agência regional AESI 

e assim por diante, nós localizamos correspondências desse tipo, mas nas unidades têm 
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correspondências diretas do Exército, por exemplo, pedindo informação sobre o 

endereço de determinado aluno. 

 

A SRA. – Estavam com pressa. 

 

O SR. OTHON – Por causa do Nelson Coutinho, por exemplo. 

 

O SR. – Por causa do Nelson Coutinho? 

 

O SR. OTHON – É, eles querendo saber o endereço dele porque ele fugiu em 

1964, ele foi embora para o Rio de Janeiro, enfim. 

Como nós não temos nenhuma condição de terminar isso e também ninguém 

aguenta, porque é um volume de trabalho enorme e como você disse não tem 

remuneração, não tem nada e mesmo que tivesse nenhum de nós acho que da Comissão, 

somos todos professores, pesquisadores, não temos nenhum interesse, não temos 

nenhum interesse em ganhar nada por nada disso, e nem quero, porque eu tenho outras 

atividades acadêmicas que me dão muito mais prazer do que isso, isso aqui é uma 

obrigação histórica e de certa forma também pessoal. 

Enfim, o que nós estamos discutindo é propor à universidade em transformar 

isso em uma atividade permanente dentro da estrutura da universidade, com quadro de 

pessoal específico, e pessoal qualificado que possa inclusive sozinho, ou apoiado em 

pesquisadores das várias áreas, requererem ou participar de editais e de financiamento 

de pesquisa e etc. Essa é uma recomendação que seguramente vai ser feita em nosso 

relatório. 

A outra recomendação que também já está bastante discutida é recomendar o 

estímulo da universidade através de prêmios e etc. a elaboração de TCCs que são 

trabalhos de final de curso, dissertações e teses a respeito do assunto e com base no 

material, quer dizer, o que for feito com base no material e outros materiais receber um 
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prêmio de tal natureza, não sei exatamente qual, mas a universidade pode dispor a fazer 

isso. 

Mas enfim, o que eu quero marcar é isso, é difícil você ter uma comissão dentro 

de uma universidade, eu sou de uma universidade federal e ainda com um agravante 

agora de greve de professor, então nós ficamos em uma situação desesperadora apesar 

de todo o apoio da reitoria, absoluto apoio, não temos nenhuma queixa da reitoria, mas 

ela não controla os funcionários. 

Então, nós temos problemas para pegar o material hoje e os arquivos das 

unidades porque os responsáveis pelos arquivos estão em greve e não aceitam furar a 

greve, ainda que o objetivo seja esse, eles não têm nada com isso porque isso 

enfraqueceria o movimento e etc. 

Enfim, as duas coisas que eu queria marcar seriam essa primeira, o relatório 

acho que não há por que se escravizar os relatórios das universidades ao da Comissão 

Nacional da Verdade, mas sim aproveitar do material colhido para esse relatório da 

universidade, para o que for servível ao relatório da Comissão Nacional da Verdade. 

E essa outra questão interna das universidades, é claro cada uma vai resolver à 

sua maneira, mas no caso da Bahia, da Federal da Bahia a tendência da comissão é essa, 

é de propor e isso provavelmente será feito em agosto, nós queremos terminar o nosso 

trabalho em agosto, propor que isso seja transformado em uma atividade permanente 

dentro da estrutura da universidade. 

A universidade já tem lá memória da universidade, um setorzinho tal e tal, então 

transformar esse setor em uma coisa maior e colocar isso dentro da memória da 

universidade e com quadro próprio e etc. Enfim, era isso. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Silvana. 

 

A SRA. SILVANA – Só lembrança, considerando a fala da Angélica Lovatto 

que disse que tem os relatórios, tem prazos, a gente sabe da transitoriedade e como as 

reuniões às vezes têm um grupo ou outros alguns foram nas três, duas, um é a primeira 
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vez, ainda que haja memória, acho que você mandou por e-mail a memória da reunião 

anterior, tem um combinado que é muito importante que eu entendi como combinado na 

última reunião, que deveria ser assim e passar em todas as comissões que tem a ver com 

tudo isso que foi falado até agora, que era a recomendação de que se criasse e que a 

Comissão Nacional não fosse mais uma coisa transitória e que tivesse uma estrutura de 

estado permanente para essa tarefa. 

Porque todas as falas estão apontando nesse sentido, olha a tarefa é gigantesca, 

não tem condição de terminar nesse prazo, vamos apontar para que na universidade, na 

minha universidade isso seja definitivo na sua, na sua, na sua, mas aí cada universidade 

desarticular do quê?  

A Comissão Nacional articulou isso aqui e esse órgão de Estado é o que 

articularia isso em nível permanente e face à quantidade de estudo, de material do que 

tem que ser feito ao longo de muitos anos exatamente recontar essa história. 

Então, só estou lembrando isso apesar da memória porque alguns estão aqui e 

não estava na reunião passada que a gente tirou essa posição de uma das recomendações 

se possível em cada comissão das universidades essa proposição de um órgão 

permanente de Estado que cumpra, que desenvolva essa tarefa da memória. Isso é 

importantíssimo porque o peso dessa recomendação, também vai porque senão acaba a 

Comissão e aí como é que fica? Então, é só para lembrar esse combinadão aí. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Então, mas muitos vão registrar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Passando para mim, constar a presença do presidente 

da Comissão Estadual da Verdade que é o, que deu início a essa coisa toda que é o 

Adriano Diogo e que eu queria que fizesse uma fala. Quer dar uma palinha aí? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, uma das coisas que.... 
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A SRA. – Eu estou com fome também. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma das coisas que a gente tem aqui como idealização 

que o Adriano conseguiu, é essa a impressão da sentença da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos que condenou o Brasil a fazer as buscas, a reparação do período da 

ditadura. 

Essa sentença ela tinha, uma das exigências da sentença era a publicação da 

própria sentença (Ininteligível), muito legal que foi publicar em Diário Oficial de 

Domingo. Ninguém lê o Diário Oficial e daí a gente fez aqui, fazer uma publicação que 

está à disposição de todo mundo. Quem quiser pode levar hoje já um, dois, três pacotes 

dessa sentença, o pacote com dez, então pode levar (Ininteligível) porque é importante a 

gente (Ininteligível) que é à base de todo o nosso trabalho. 

A outra coisa que também uma informação é que tem os CDs com o arquivo dos 

cassados pelo 477. Quem quiser (Ininteligível). 

 

O SR. – O país inteiro? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível) isso não foi uma coisa que eu fiz, foi a 

repressão que fez. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Isso é uma lista de 1973? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu não sei de quando que é não, eu acho que é um 

pouco depois do CISA, o Centro de Informação da Aeronáutica faz o levantamento e 

esta aqui é a relação dos cassados pelo 477. Ele divide por estado e alguns casos têm a 

foto da pessoa que é a foto do Congresso de Ibiúna. Então, é uma foto que está meio 
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apagada aqui porque é uma Xerox, mas é um material que é preciso para a gente fazer 

esse resgate da memória dos atingidos pelo (Ininteligível). 

 

A SRA. – Só completando isso, um dos estagiários lá da nossa CV pegou no 

DOPS a lista de todos os alunos, de todos os estudantes que estavam em Ibiúna. Vocês 

se interessam? 

 

O SR. – Interessa sim. 

 

A SRA. – Eu posso mandar pela lista de e-mail, ele fez em PDF a lista de todos 

os estudantes. Ele pegou no DOPS, se vocês quiserem eu faço um PDF e mando para 

todo mundo. 

 

O SR. – Ótimo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, outra coisa que eu queria pegar é o seguinte, a 

gente está falando aqui e é importante isso que a Silvana lembrou acho que tem que tirar 

(Ininteligível) de se fazer um organismo permanente, a gente tem uma tarefa que é o 

seguinte, a Comissão Nacional da Verdade na busca de referência e tal visitou o 

Uruguai e conheceu o modelo uruguaio. 

Diferente de outros países como a própria Argentina que todo mundo fala tanto 

da Argentina, que tem um monte de lendas, todos os arquivos estão abertos e não tem 

nenhum arquivo aberto na Argentina. 

 

A SRA. – É que eles estão sob controle da justiça. Desculpe, não é isso, eles 

estão sob controle da justiça, é diferente. Eu estive lá e eu vi.  
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O SR. IVAN SEIXAS – Então, aí é o seguinte, (Ininteligível), os depoimentos, 

os julgamentos são baseados em depoimentos. Um é acusação, (Ininteligível) por quê? 

Porque não tem documento (Ininteligível). E outro que era um arquivo sobre a repressão 

da guerrilha do (Ininteligível) lá em Tucuman que está totalmente aberto para os 

envolvidos, só que todos os envolvidos foram mortos na repressão à guerrilha em 

Tucuman, nem a família pode procurar. Então, tem aberto. 

 (Ininteligível) da ditadura anterior, a ditadura lá do Onganía e tal. 

 

A SRA. – Vou te mostrar, eu trouxe muita documentação. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, da página anterior ou da parte judicial, porque... 

 

A SRA. – O que acontece é que a justiça recolheu exatamente para produzir 

provas. Então, é isso que os historiadores estão reclamando e estão certos porque a 

justiça recolhe para produzir provas e ela não abre para os historiadores, é essa a 

reclamação correta, mas não é que eles estejam, eles (Ininteligível), é mais ou menos 

melhor, estou só dando. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É melhor essa informação do que a que os 

historiadores me deram, mas o fato é seguinte, no Uruguai diferente de outros países, 

teve uma comissão, teve duas comissões, três comissões, no Chile são quatro 

comissões, uma vai sucedendo a outra e vai (Ininteligível) uma próxima para abordar tal 

capítulo e etc. e tal. 

No Uruguai foi feito um negócio que é brilhante, uma comissão que recomendou 

a criação de uma permanente em que (Ininteligível) com poderes de investigação e 

convocação etc. e tal de buscas, de perícias e etc. e tal. Então, joga uma coisa 
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permanente baseada em lei um órgão permanente que é a Comissão da Verdade com 

atuação permanente. 

Então, um nome pomposo, para não falar ditadura para apuração dos crimes 

cometidos contra os direitos humanos cometidos no período recente e o período recente 

se chama ditadura. 

A Comissão Nacional da Verdade do Brasil viu com muita simpatia e é uma das 

coisas que está sendo discutida e provavelmente seja uma recomendação.  

Agora independente disso, as comissões estaduais, municipais e das 

universidades, eu acho que têm a obrigação de criar uma coisa permanente. Acho que a 

gente tem que fazer essa recomendação/exigir para a gente poder ter alguma coisa antes 

de encerrar.  

A cada dia surge mais coisas, então a gente não tem condições de concluída a 

apuração, isso não existe, é mentira. 

Outra coisa que a gente entende, acho bastante importante, é que as 

recomendações elas têm recomendações (Ininteligível) e recomendações específicas. A 

nossa Comissão Estadual nós vamos mandar para a nacional, apurações gerais, temos 

que contribuir, mas nós temos por obrigação da criação da Comissão Estadual de fazer 

apuração e recomendação do ponto de vista estadual. 

Então, vai se mandar para a própria Assembleia e para o executivo as 

recomendações estritamente estaduais. A mesma coisa serve para as universidades e eu 

acho que é uma coisa básica que a gente faça nesse coletivo de universidades uma 

recomendação para cada estado que aí aqui em São Paulo a nossa Comissão com certeza 

vai fazer a recomendação que é ter linhas de pesquisa financiadas sem (Ininteligível) 

para a gente fazer, criar, exigir a criação (Ininteligível) nessa área e isso eu acho que é 

uma coisa fundamental. 

(Ininteligível) dentro das próprias universidades a gente fazer recomendações 

(Ininteligível) através de políticas públicas, a universidade possa ter, o Estado possa ter. 

Então, é função da Comissão da Verdade apontar para o futuro, apontar os caminhos 

para o futuro, e eu acho que isso daí a gente teria que sentar e eu acho que a gente podia 
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começar essa conversa hoje ainda de se fazer um negócio sobre quais (Ininteligível) que 

a gente pode colocar nessas recomendações. 

 

A SRA. – Então, Angélica, eu acho que seria legal colocar para ele o seguinte, a 

gente estava em um ponto importante, você quer falar? 

 

A SRA. ANGÉLICA – O que eu ia propor agora é sistematizar um pouco as 

falas para a gente fechar esse momento, para a gente poder almoçar, retornar e aí a gente 

decide para onde a gente vai começar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deixa só eu terminar esse ponto que é a questão dos 

perseguidos que a Janice comentou, tem perseguidos no GT dos trabalhadores que é 

muito (Ininteligível), tem aqueles que são perseguidos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quando houve a abertura de documentos foi na 

curiosidade perceber ou companheiro que descobre documento que está o nome daquela 

pessoa em uma lista negra, por exemplo, e aí o cara, poxa eu não sabia, pensei que eu 

era incompetente, eu fiz a prova para entrar na (Ininteligível), por exemplo, e não me 

aceitaram, eu achei que eu era incompetente e eu não pude entrar, foi por isso que eu 

não arrumei emprego? Ou foi por isso que eu fui demitido?  

Ou seja, é uma pesquisa que não vai acabar nunca, tem muita coisa para fazer e 

esses perseguidos sem provas com motivação aparente é o trabalho que a gente tem que 

fazer porque imagina dentro de uma universidade, a rubrica não pode ou não tem 

orçamento, não tem orçamento é argumento, tem vaga. Então, isso a gente tem que ter 

para fazer apuração que são depoimentos, é documentos que usam e etc. e tal. 

Então, documentos versos (Ininteligível). Eu acho que a gente tem algumas 

coisas, por exemplo, tem um documento que é fundamental. O Anísio, ele caiu do 

elevador, caiu no poço do elevador e a gente começa a cruzar possibilidades e perícias 
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para provar que não foi bem assim, que foi montada a cena e a morte dele pode ter 

acontecido em outro lugar. 

Então, esse tipo de coisa eu acho que (Ininteligível), nem tudo o que a gente 

consegue tentar provar para poder fazer a apuração é baseado em documentos porque 

não necessariamente os caras davam recibo de corrupção, davam recibo de assassinato 

ou farsa. Então, lembrando isso daí para a gente poder fazer melhor do que a gente está 

fazendo, depois (Ininteligível) chegar às conclusões, por exemplo, a FESP Faculdade de 

Engenharia aqui de São Paulo, ela tem um negócio que se chama “convênio com a 

escola superior de guerra” até hoje, agora não quer dizer nada, mas quer dizer tudo. 

Então, o que a gente tem que fazer? Através de cruzamentos de documentos a 

gente pode auxiliar a Comissão da Verdade de quem era estudante lá. Lá tem uma 

limitação inclusive interna, a gente cruzar essas informações para dizer, escola superior 

de guerra não é pouca coisa, por que tem isso?  

Não por acaso lá FESP estudou capitão (Ininteligível), não por acaso o ataque a 

Mackenzie que é bem pertinho dalí foi orquestrado lá dentro, mas não tem documentos, 

não é? Ninguém consegue dizer “foi assim” porque o documento estava lá dizendo 

“vamos sair agora para atacar o Mackenzie”. 

A própria história do Mackenzie não é o Mackenzie que atacou a sociologia, a 

Mackenzie foi atacada pelo CCC que foi quem invadiu e de lá fez o ataque 

(Ininteligível). Então, para a gente entender (Ininteligível) a partir do cruzamento de 

informações que ao contrário a gente deixa de fazer a apuração adequadamente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Você terminou? Eu queria 

fazer a questão de um encaminhamento para poder, para vocês poderem almoçar, 

terminou aí, Ivan?  

Angélica Muller, estou me inscrevendo para dizer, o meu nome é Adriano Diogo 

e eu queria dizer o seguinte, eu vou tentar voltar às 14h, eu estava em outra atividade e 

eu consegui chegar só agora, mas eu venho com uma demanda específica. A questão da 

liberação dos pesquisadores (Ininteligível) tem me provocado, estou falando na primeira 

pessoa para assumir totalmente a responsabilidade do que estou falando, na relação com 
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a Comissão Nacional da Verdade um tremendo desconforto porque a gente manda uma 

lista de pessoas a serem admitidas como bolsistas e vem outra lista de pessoas que a 

gente não conhece, não está interessado que (Ininteligível). 

Isso havia sido assinado que dessa vez não iria acontecer mais e que podia 

mandar e de novo a gente manda uma lista e vem outra e o pior às vezes a pessoas tem 

doutorado, pós-doutorado e o que é oferecido é uma bolsa júnior, de pesquisador júnior 

e a pessoa fica meses aguardando, a gente fica em um desconforto, passa uma vergonha, 

um carão porque fala, “se quiser aceita como Júnior”. Eu não vou aceitar como Júnior. 

Então, o seguinte, o que eu queria propor para as Comissões Universitárias, na 

FAPESP, lá na Comissão Estadual do Rio de Janeiro em que pese que nós já vamos 

para a fase final de relatório, a Comissão Estadual do Rio de Janeiro conseguiu um 

financiamento da FAPERJ fantástico. Eles deram um salto de qualidade, eles 

conseguiram contratar o que tinha de melhor no Rio de Janeiro, tanto é que vocês viram 

como mudou a qualidade da estadual do Rio de Janeiro. 

Eu tenho tido contato com a Mariluce Moura lá na FAPESP que não é 

nenhuma... Não tem nenhum cargo assim executivo. 

 

A SRA. – Mas tem prestígio lá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem prestígio e é uma 

pessoa, é esposa de desaparecido político e ela quer nos ajudar, a gente e nos ajudar, 

quer dizer, nos ajudar principalmente vocês das universidades. 

Então, eu me proponho a voltar organizadamente às 14h e tentar fazer essa 

proposta na reunião da tarde, está bom? Obrigado. 

 

A SRA. ANGÉLICA LOVATTO – Bom, vou tentar aqui também fazer uma 

fala rápida e talvez algumas coisas fiquem de fora, mas a gente continua debatendo à 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



99 

 

tarde. Eu acho que está claro realmente que a gente está fazendo um trabalho em dois 

momentos e eu acho que até mais dois. 

Então, tem um tempo curto que a gente vai ter que trabalhar aqui que é o 

relatório e que a gente tem aí dois meses, vamos dizer assim, pela frente para juntar 

insumos para a gente poder organizar isso aí e eu achei boa a ideia de um formulário. 

Eu queria dizer para vocês também, que enfim, a CNV tem aí já em seus dois 

anos de existência, mas a formatação, por exemplo, tem o grupo de gênero, o grupo da 

guerrilha do Araguaia, que vem há dois anos trabalhando e foi só agora então, a partir 

desse ano que começou realmente uma formatação para se pensar na elaboração desse 

capítulo para graves violações no ambiente universitário. 

Então, a gente sai com um déficit aí enorme, realmente, de questão de tempo 

mesmo para pesquisa, para levantamento, para discussão e aprofundamento sem dúvida 

nenhuma e aí a ideia agora é correr mesmo atrás desse prejuízo. 

O que eu já venho começando a fazer, que são essas visitas e eu acho que elas 

foram bem positivas e eu posso agora até ver um resultado concreto aí da UNB, e vou 

dar dois exemplos para vocês e começando pelo caso da UEM que o César levantou, eu 

fiz uma reunião tem algumas semanas lá, a gente levantou uma série de questões a 

questão já discutimos do caso do Honestino, do Anísio e uma série de sugestões que 

saíram como, por exemplo, o relatório dos lugares de repressão em Brasília, porque se 

eram muito conhecidos já Rio, São Paulo, mas Brasília não se tinha concretamente. 

Então, a Comissão da UNB está levantando esse e vai entregar acho que em 

breve esse relatório, mas para, além disso, eles falaram nessa necessidade da questão da 

Polícia Federal, da documentação da Polícia Federal, mas a gente também tem que ter 

em mente uma coisa, a CNV é uma comissão de estado e como órgão de estado ela tem 

uma burocracia a ser cumprida. 

Então, as coisas também elas passam por um processo e nós somos mais um a 

fazer demandas assim como tem vários depoimentos a serem feitos de chefes de AESI 

diferentes, tem outros N depoimentos sendo solicitados pela CNV e aí tem que se 

encaixar em uma determinada agenda. 
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Então, voltando para a questão da estruturação do capítulo e a gente pode ver 

isso depois mais pontualmente e formalmente um formulário ou alguma coisa assim, 

mas a gente precisa ter em mente que são dois pontos basicamente. 

Um primeiro ponto que na verdade, são os dois primeiros pontos que o Ivan 

apresentou que é um histórico, é um histórico do que aconteceu e aí é por isso que cada 

um vai também contribuindo, olha, aconteceu, teve uma invasão enfim, a gente sabe as 

três, três invasões não na UNB, mas teve uma invasão no instituto de filosofia enfim, 

para a gente poder acrescentando nesse histórico. 

Para além desse histórico tem essa outra parte que também nos interessa que é o 

que o Pedro está levantando, e que é essa questão de repressão, essa estrutura de 

repressão que a gente vai ter que dar uma aprofundada, e com a ajuda de todas essas 

comissões. 

Aí entra outro ponto, que o Cesar levantou que seriam esses lugares para além 

dos lugares dentro da universidade, mas que estudantes, professores foram reprimidos 

fora.  

Aí a gente tem também que pensar mais uma vez no contexto, quer dizer, esse é 

um capítulo.  

Existem capítulos específicos que vão trabalhar mortos e desaparecidos, lugares 

de repressão e que essas coisas vão estar inseridas em um todo também. 

Então, por isso, a gente tem tão pouco tempo e volume alí nas nossas 20, 30 

páginas e enfim, ou em outros capítulos vãos estar, as coisas são interconectadas 

também, então de certa maneira a gente pode também estar fornecendo insumos enfim, 

para outros capítulos. 

Essa questão dos mortos e desaparecidos, a própria CNV que ainda está 

trabalhando em uma listagem e que não está definitiva, tem tantos mortos e 

desaparecidos para além das últimas listagens que foram feitas, a CNV já avançou nesse 

número, já tem 500 casos, mas ainda não está uma coisa fechada, e aí chega mais outro 

ponto da possível parceria aí que a gente já está fazendo com a UFS. 
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Por exemplo, a UFS está com um caso de um militante, que estava em um 

inquérito do PCdoB e essa pessoa foi presa e depois disso ela desapareceu, e ela 

desapareceu e nunca mais foi encontrada, e é uma pessoa que enfim, tinha os colegas 

que conheciam e falam assim; “Olha, a gente não sabe onde essa pessoa foi parar, mas 

ela não tinha familiar nenhum”. E esse nome ele não consta em nenhuma lista de mortos 

e desaparecidos e tudo mais. 

Agora a gente vai tentar avançar para qual outro além do IPM que enfim, estava 

a acusação do Fabiano, se eu não me engano, ver onde que a gente pode avançar nesse 

caso, se tem mais alguma outra documentação e aí claro, a gente tem que recorrer à 

documentação do SNI ou em outros documentos. 

 

A SRA. – Tem o nome completo dele? 

 

A SRA. ANGÉLICA – Tem, tem o nome completo, tem vários depoimentos 

que foram tomados já, a Comissão da UFS já fez e agora o que está concretamente? A 

Comissão está preparando um dossiêzinho com todas as informações que tem o José 

Fabiano que vai levar para a CNV. Então, veja, tem pontos concretos que a gente já 

pode trabalhar. 

Ainda duas outras questões, já que foi muito tocado, o Adriano agora por último 

ainda falou essa questão das agências de fomento, pegando a reunião passada que era 

para ser levado para CNV, foi levado, foi duas vezes, entrou na pauta de reunião e saiu, 

por conta de questões mais urgentes e enfim... Não foi uma coisa que discutida ainda, 

mas eu indicaria para a gente sair com uma coisa mais concreta também que fosse 

encaminhado, se fizesse um documento assinado por todas as comissões presentes e 

encaminhado ao coordenador da CNV esse pedido para as agências de fomento federal, 

Adriano, eu diria até. 

Quer dizer, se por um lado a CV aqui no estado de São Paulo vai já fazer um 

trabalho junto com a FAPESP, mas que as agências de fomento federal e eu acho que 

tem espaço para que essas agências tenham uma reciprocidade até porque a gente tem 

visto aí no histórico, por exemplo, a CAPS é uma agência que está com um volume 
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enorme de dinheiro e tem aberto alguns editais muitos precisos e acho que é possível 

então se fazer assim como foi feito no Rio de Janeiro uma parceria entre CNV, CNPQ, 

CAPS para abrir um edital para pesquisas e obviamente terão um prazo maior, mas isso 

poderia ser uma ação concreta e uma política afirmativa, se quiserem falar de outra 

maneira, para desenvolvimento de pesquisas na área e que aí pudesse comportar 

bolsistas, professores enfim, outros. 

Mas voltando então ao que eu tinha falado, é um órgão burocrático, precisa 

talvez como a gente tentou de uma primeira vez de uma maneira assim, entregando o 

relatório da reunião pedindo para entrar em pauta e não foi entrado, talvez um 

documento oficial sirva de estímulo para pelo menos ter uma resposta e fazer um 

contato lá em Brasília entre as agências e ver as possibilidades não é uma coisa tão 

complexa de ser feita, ela é operacionalizada, então a minha sugestão que fica é a gente 

tentar dessa maneira agora.  

 

A SRA. – Tá, deixa a sugestão porque a gente vai almoçar agora. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É só fazer o encaminhamento, mas devido a total 

incapacidade da Maria continuar de pé. 

 

A SRA. – Úlcera, úlcera, chegou. Preciso almoçar 

 

A SRA. – Já é meio-dia. 

 

A SRA. ANGÉLICA – A gente volta desse ponto. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Às 14h a gente volta. 
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*** 

- É feita pausa para o almoço 

*** 

INÍCIO DO 2º ARQUIVO DO ÁUDIO 

O SR. IVAN SEIXAS – Pessoal, vamos começar? Para a gente poder terminar?  

 

A SRA. – Alguém que está aqui não está naquela lista coletiva de e-mails 

quando eu mando o aviso, olha a reunião. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Além do Caminhoca, o Márcio. 

 

A SRA. – Além do Marcio que eu fiz o favor. 

 

A SRA. – É elaborada a solicitação para mim, eu sou portadora de necessidades 

especiais eletrônicas, mas eu peço para um aluno fazer isso, pode deixar, eu tenho um 

aluno que pode fazer, porque eu não sei. Eu acho que você não está na minha lista, está?  

 

O SR. – Agora eu estou. 

 

A SRA. – Eu mandei para você? Chegou para você? 

 

O SR. – Chegou. 
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A SRA. – Chegou então você já está e falta só o Márcio então de todo mundo 

que está aqui?  

 

O SR. – Talvez agora fique. 

 

A SRA. – Talvez agora fique. Você é quem, por favor?  Você falou que era Tato 

e eu não estou achando nenhum Tato aqui. 

 

O SR. – Vira do avesso. 

 

A SRA. – Antônio Luiz de Andrade, está bom. Falta você e o Márcio. Não, aí eu 

vou criar o grupo, eu não porque eu não sei fazer, mas um aluno cria e eu mando para 

todo mundo e aí todo mundo... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Precisa criar um grupo de discussão, mas dá para fazer 

(Ininteligível). 

 

O SR. – O Milton Cruz vai estar? 

 

A SRA. – Vem. 

 

A SRA. – É, mas a gente tem que usar isso para que as coisas que a gente não 

fechou aqui continuar conversando pela lista entendeu?  
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A SRA. – Outra coisa, eu tentei entrar em contato com os meninos do 

Mackenzie, eu entrei no Facebook pela minha filha porque eu não sei fazer essas coisas 

e nem quero aprender e eu mandei um aviso para ele, disse que ia ter essa reunião pelo 

Facebook da Comissão da Verdade do Mackenzie, mas não me responderam. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, a PUC também não veio e tal. 

 

A SRA. – Mas a da PUC é porque eles estão já em uma fase de trabalho lá, mas 

a dos meninos do Mackenzie eu não sei se eles acharam que era trote, eu falei esse é o 

Facebook da minha filha, então precisa entrar em contato mais sério com eles. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, deixa só eu falar o seguinte, eu passei para todo 

mundo essa lista de presença e também a proposta aqui do relatório para o ambiente 

universitário. A lista obviamente é para socializar, e a Angélica Lovatto já criticou que 

faltam os telefones. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Não foi crítica não, foi enriquecimento da proposta.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Crítica sempre vale, não tem nada de errado. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Não, foi importante o telefone das outras vezes, se 

articulou demais por telefone. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ou a gente agora todo mundo fala o telefone e anota ou 

a gente através da lista que a Ana vai passar, todo mundo devolve dizendo “o meu 
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telefone é tal”. Acho que já começa o diálogo e a proposta aqui do capítulo 28 do 

relatório tem um objetivo óbvio, não é uma coisa da cabeça da Angélica, seria uma 

coisa da Comissão Nacional da Verdade, mas que tem que passar por esse GT para 

saber. Falta alguma coisa? Está demais? Tem erro de visão? E tudo mais. 

Eu acho que é uma questão hoje que ou a gente discute agora sobre esse 

capítulo, o que falta como eu tinha apontado, eu senti falta do acordo MEC-USAID e eu 

acho que a gente tem que ou faz agora ou faz por e-mail e o que cada um acha sobre 

esse capítulo. 

A única solicitação é não tornar público porque senão cria uma expectativa fora 

da Comissão de vocês e da nacional de todo mundo querer dizer que falta isso e falta 

aquilo, e vai faltar. É e vai faltar, isso aí é preliminar, vai faltar. Então, a ideia é os 

interessados que são os componentes desse GT fazem a. 

 

O SR. – A gente pode (Ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim, lógico, o que não pode é para fora, para fora não 

pode. Então, eu acho que a gente podia fazer isso, todo mundo leva, discute com suas 

comissões e devolve o comentário dizendo, “Olha, senti falta disso, ou errado isso”. 

para a gente poder se pautar pelo que o grupo discute. 

 

O SR. – E o prazo, você já tem?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – o Prazo do relatório é final de junho se ter o relatório 

preliminar. 

 

O SR. – Da Comissão Nacional? 
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O SR. IVAN SEIXAS – De todos para fazer o grande da Comissão. 

 

O SR. – Ivan, eu podia fazer aqui uma proposta de encaminhamento em relação 

a essa questão? Eu queria propor, só uma proposição, que até o dia 30 de maio nós 

todos aqui das comissões universitárias enviássemos para você, à Comissão Nacional 

essas informações preliminares. Quem foi preso em 1964? Quais reitores das 

universidades foram destituídos? Em 1968, quem foi preso em Ibiúna?  

Eu sei que tem a lista aí que você falou. Artigo 477, nas nossas universidades, 

quais os alunos que foram enquadrados? Ao longo desse período, quem foi preso? 

Quem foi torturado? Quem foi expulso? Professores demitidos? Essas informações 

pontuais, porque obviamente como vocês falaram, até junho não tem como dar conta de 

elaborar esse relatório com a densidade que ele merece, correto?  

Então, essas informações básicas, de certa maneira, não está aqui, mas lá na UFS 

no primeiro de maio quando a gente fez uma cerimônia para retirar a placa que 

homenageava o Castelo Branco e substituiu por outra, eu fiz um memorial falando os 

nomes dos alunos que foram presos em 1964 e detidos, os alunos que foram presos em 

Ibiúna, no Espirito Santo, os alunos enquadrados no 477 e o professor que foi demitido 

no AI-5. 

Então, seria mais ou menos isso, uma coisa rápida e objetiva para que ela tenha 

esses dados para que depois possa até compor esse anexo aqui que você está propondo, 

entendeu? É também para ter uma visão de quais universidades brasileiras os reitores 

foram destituídos? Quais universidades brasileiras foram instaladas comissões de 

inquérito ou IPMs e etc. 

Então, teria informação básica que eu acho que todo mundo tem condições de 

levantar até 30 de maio. É isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para a título de informação, a Rosa tinha me pedido 

da gente fazer aqui, cada um fazer e mandar, um resuminho para a reunião do dia 19, 

deve ser dia 19, do que está fazendo, o que tem mais ou menos apurado não em 
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detalhes, mas se fazer um apanhado geral das coisas que já tem encaminhado, para 

poder pautar a Comissão Nacional. 

Eu acho que essa sua ideia, eu não acho que deva caber para uma pessoa 

entregar, porque particularmente eu tenho muita coisa ao mesmo tempo para fazer, e eu 

faria diferente. Eu acho que manter esse prazo do dia 30 eu acho legal, mas a gente já 

começar a fazer a costura do relatório. 

Então, essas informações são básicas para a gente poder começar a pensar o que 

mais que tem de informação. Então, manteria essa data, mas fazer coletivamente a 

construção por um motivo muito simples, a Comissão Nacional vai fazer isso no bojo 

do relatorião e aí quem vai fazer a redação final vai ter que trabalhar em cima das 

informações. 

Então, eu acho que a gente podia coletivamente aqui fazer a construção desse 

relatório e aí envia para a Comissão Nacional. 

 

A SRA. – Mas o que ele está falando, Ivan, por causa de uma coisa que a gente 

conversou na primeira parte aqui naquele momento em que você saiu. Isso aí está claro 

que nós todos vamos fazer, mas ela precisa de informações mais pontuadas que as 

nossas CVs não vão ter tempo de fazer em relatórios até lá, para entregar completos 

para ela. 

Então, a gente tinha combinado de fazer esse levantamento pontual até o, 

desculpe. 

 

O SR. JOSÉ OTÁVIO – José Otávio. 

 

A SRA. – O José Otávio sugeriu que a CV Nacional montasse um formulário 

muito prático sobre informações que ela gostaria de ter e nós preencheríamos e 

mandaríamos para ele ao mesmo tempo e faríamos tudo isso que você está falando. Foi 

só por isso que ele fez essa. 
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O SR. – E aquele formulário que você levou para a UFS, quem fez? Quando 

fez? Que aluno? Quatro perguntas, eu acho que você podia mandar aquilo para o grupo 

pela internet para as pessoas já se... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, mas lembrando dessa reunião do dia 19, seria 

importante ter alguma coisa, entendeu? Que é essa solicitação da Rosa Cardoso. 

 

A SRA. – Nessa do dia 19, isso aqui está funcionando? Nessa do dia 19, você 

quer, a Rosa está nos sugerindo, já um pequeno conjunto, umas dez páginas, alguma 

coisa assim? Mas escrito ou na forma formulário?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – É sintética mesmo, o que a Comissão está apurando, o 

que dá para afirmar e etc. e tal. 

 

A SRA. ANGÉLICA – São duas coisas distintas para o dia 19 agora, o estado 

da arte de cada comissão, que eu vou propor e para o dia 30 o levantamento de pontos 

de informações específicas para compor maio, tudo maio. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, ficamos assim então? Então, acho que todo 

mundo mandar para a reunião do dia 19 para a gente já ter alguma coisa e para o dia 30 

a gente tentar amarrar essas informações. 

 

A SRA. – E no dia 19 vai ser no Rio, é essa a ideia?  

 

A SRA. – A... depois do dia 19. 
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O SR. – Não, dia 19 é a reunião ampla de todas as comissões estaduais, 

municipais e universitárias e vai ser aqui em São Paulo. 

 

A SRA. – Para as universitárias, a gente vai fazer a proposta de ser no Rio, a 

Lígia que vai falar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A outra coisa é o seguinte. 

 

O SR. – Essas informações para 30 de maio já serão as respostas formuladas?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa é a proposta que a gente está fazendo. 

 

O SR. – Se for possível responder. 

 

A SRA. – Exatamente, a partir do formulário que a Angélica vai mandar para a 

gente no e-mail coletivo. Não é isso Angélica?  

 

A SRA. ANGÉLICA – Vai uma espécie de encaminhamentos que podem ser 

feitos pelas comissões. 

 

O SR. – Deixa só eu tentar dar um apoio aqui. Eu estava comentando com a 

Angélica alí fora. Nós enviamos para algumas comissões parceiras, o Diego me pediu e 

eu mandei para ele, para as estaduais e municipais era uma lista de 20 itens que é nesse 
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espirito, nomes, locais de memória, um caso específico como sei lá, as invasões da 

UNB, coisas bem sintéticas que vão alimentar relatório. 

Eu estava passando isso para a Angélica e que ela vai ajustar para nós e eu acho 

que ela deve usar isso para passar para vocês e isso deve ser coisa rápida. 

 

A SRA. ANGÉLICA – É, eu vou fazer só uma sistematização do que a gente já 

tem levantado. 

 

A SRA. – Essa Angélica ou a outra? 

 

O SR. – Ela. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Que devem ser falados, perdão, sistematizando com a 

das outras comissões e aí eu envio para a nossa rede. 

 

O SR. – Uma de origem italiana e a outra. 

 

A SRA. – A outra alemã.  

 

O SR. – Angélica só uma pergunta, estava entreolhando aqui com a Angélica 

“L” e é o seguinte, nós temos situações que envolvem nesse período não a UNESP 

como UNESP, mas os chamados institutos isolados. Então, acho que cabe também em 

mandar, não que depois que foi criada em 1976, não ocorreram situações graves, mas eu 

acho que a gente vai ter que pegar, é o caso de Rio Preto, é o caso de Araraquara, é o 

caso de várias unidades da UNESP. 
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E tem um problema que eu não sei como é que a gente vai tratar isso no caso da 

Comissão, a gente colocou dentro da discussão que a gente tinha lá alguma coisa que 

envolve o entorno da universidade. 

Por exemplo, registra uma cidade que não existia campus da UNESP e agora 

existe. Só que o registro guarda uma reminiscência histórica importante, foi por ali que 

o Lamarca subiu e organizou a luta armada, os camponeses, esse negócio todo e é uma 

cidade que ainda guarda militantes desse período que ainda estão lá e eu sei que ainda 

não foram entrevistados e que hoje está alí na comunidade. 

É um dos únicos lugares que me parece no Brasil que ainda tem erigido uma 

estátua ao Lamarca, um centro de registro tem uma coisa, então não sei, essa situação da 

gente ter que fazer esses levantamentos que vai envolver a entrevista de pessoas que 

fizeram parte do movimento lá atrás. 

A gente vai colocar no relatório da Comissão da Verdade da UNESP, mas eu 

acho que são coisas correlacionadas ao relatório geral, do ponto de vista do relatório 

maior da Comissão da Verdade que vai precisar sei lá, encaminhado pelo menos para 

você ou para alguém que me parece ser tão relevante como simplesmente identificar, 

não é? Então, eu queria saber como a gente vai organizar isso. 

 

A SRA. – Então, o período que a gente colocou na portaria de criação já de 

proposito era o mesmo período da CNV, 1946 a 1988? 

 

O SR. – Mil novecentos e oitenta e oito. 

 

A SRA. – Por quê? Porque a gente sabe que embora criada em 1976 a gente tem 

unidades isoladas desde 1957. Então, o nosso período de cobertura é de 1957 a 1988. A 

gente está trabalhando com relatório parcial para dezembro, onde graça desde os anos 

1980 a presidenta da nossa comissão que é a Ana Maria Martinez Corrêa, historiadora 

que a gente comentou bastante aqui da última vez, ela já tem um conjunto de 

entrevistas. 
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Então, isso a gente vai sistematizar e já temos entendeu? De 1957 até no mínimo 

1985. Então, desse ponto de vista estaria resolvido e a gente vai mandar mesmo porque 

isso faz parte e aí como a ideia é trabalhar para além de dezembro, que está surgindo 

aqui desde outra reunião para isso e a Rosa não é Ivan, na hora em que você tinha ido lá 

em baixo eu lembrei daquela proposta que a Rosa pediu para a gente abrir a reunião de 

hoje com isso que era a gente pensar na expansão para além de dezembro porque ela 

estava com muito medo que com a extinção da CNV todos se extinguissem, não só as 

universitárias, mas todas as outras também. 

Aí que vai vir depois a nossa proposta também para outros estados senão fica 

muito localizado aqui e nesse sentido a gente conseguir fazer a apropriação dessa, 

apropriação não é a melhor termo, mas enfim, essa coisa toda que a gente vai entregar 

para o relatório ser parcial e a continuidade para além de dezembro de todas as 

comissões levantar o restante porque aí o, eu não sei o seu nome, do Espirito Santo? 

 

O SR. PEDRO – Pedro. 

 

A SRA. – Aí o que você falou está corretíssimo, a gente já para o dia 30 já faz 

essa primeira leva e em seguida complementa e depois de dezembro continua 

complementando não é? Então, aí Tato, acho que fica resolvido assim. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Acho que é o que o Marcio falou, a CNV é um capítulo, 

não é o início e não é o fim, a gente também tem que se guiar um pouco por isso. 

 

O SR. MÁRCIO – Eu só queria fazer um alerta, é um muito que o que a gente 

estava comentando antes. A questão da cooperação mútua, a CNV pode ajudar, mas 

vocês também podem ajudar. Esse ponto que o Tato levantou, é um exemplo essencial 

do tipo de apoio que de capilaridade, especialização, que a CNV dificilmente vai 

conseguir botar para funcionar no prazo que tem. 
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O SR. – Márcio, a minha preocupação é o seguinte, é que como a gente vai estar 

correndo contra o tempo, por exemplo, se tiver que deslocar alguém da UNESP para 

Registro, entre ir até Rio Preto, que já tem dados e levantamentos feitos no CEDEM 

pela Ana Maria e pessoas, ou ir até Tupã que tem coisas levantadas sobre repressão ao 

movimento camponês naquele período. 

Ir buscar as entrevistas e documentos e dados em Registro, pode ajudar na 

Comissão da Verdade no relatório que vai tratar, por exemplo, dos casos emblemáticos 

principalmente a situação do Lamarca e a guerrilha avançando para o Vale do Ribeira e 

subindo pelo Pontal do Paranapanema. Então, não sei, acho que isso é importante de 

registar. 

Até eu estava comentando com a Lígia aqui agora, logo depois da passagem do 

Lamarca, o governo do estado teve uma iniciativa muito interessante para anular a 

interferência e a influência dos comunistas. Ela criou as unidades emergenciais de ação 

comunitária como os centros comunitários de vivência, para justamente fazer isso, está 

certo? E acabou no governo Covas sob a alegação de que isso é um resquício da 

ditadura. 

Só que ele destruiu todas as formas de organização que os trabalhadores tinham 

conseguido organizar naquele período com apropriação desse espaço. 

 

A SRA. – (Ininteligível). 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deixa só eu dar um informe, no dia sete de junho, não 

sei a data exatamente, a gente vai fazer uma audiência pública lá em Eldorado. 

 

A SRA. – Pertinho. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Exatamente sobre Quilombolas e a guerrilha do Vale 

do Ribeira. 

 

O SR. – Os Quilombolas estão para ser exterminados juntos com os índios alí 

com o Antônio Ermírio e a hidrelétrica, então. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eles têm um monte de (Ininteligível) para sobreviver e 

vai se fazer lá com o GT do campo que é daqui de São Paulo. Então, eu acho que seria 

legal a gente fazer uma coisa em parceria para vocês da UNESP ajudarem essa coleta aí 

(Ininteligível). 

 

A SRA. – Que dia é isso, Ivan? 

 

A SRA. – Sete de junho. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sete de junho. 

 

A SRA. – Porque o Diogo só aproveitando a fala, ele pediu encarecidamente 

para nós da UNESP agora na hora do almoço, que a gente faça uma reunião geral da 

UNESP da Comissão da Verdade porque a gente está só com dois meses de atividade e 

a gente está com isso programado. Porque ele entende que o estado de São Paulo, como 

tem 24 unidades da UNESP, a gente é aquela que tem uma condição de regionalizar 

melhor a Comissão da Verdade, e que nesse dia ele quer estar lá, ele quer abrir a reunião 

e para nós é uma honra evidentemente e então a gente já vai programar também, mas é 

diferente disso, o que não quer dizer que a gente não aproveita. 

E só para atualizar para quem não estava aqui na última reunião, e que eu acho 

que é importante, que é uma questão da UNESP também. Como houve muito massacre 
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da luta armada e do campo no interior paulista, verdadeiros massacres em Tupã, 

Registro, Ilha Solteira e etc., a gente garantiu na portaria também, no item 4 nosso, que 

a gente vai fazer pesquisas, mas vai ser depois de dezembro também no entorno da 

UNESP de como foi o massacre das guerrilhas urbanas e camponesas no interior. 

Isso, segundo o José Luiz Del Roio e a gente tem a família Del Roio dentro da 

UNESP que é importante para nós e lembra que o Zé Luiz veio aqui na última reunião 

especialmente para dizer daquela proposta importante, estava a Rosa e que ele está 

correndo lá junto com o pessoal da CNV uruguaia, e está no Chile agora e o Uruguai, 

Argentina e Chile, para que em uma eventual vitória da Dilma, a gente tenha aquela 

secretaria especial que funcionaria como uma CNV instaurada no novo governo Dilma, 

mas para quê? Para questão da luta armada entrar em todas as comissões também. 

Então, na nossa vai entrar de qualquer maneira por causa de entorno que a gente 

achou importantíssimo porque aí vai sair, se a gente conseguir que a FAPESP financie 

essas pesquisas ela vai financiar a pesquisa sobre o massacre da luta armada, no interior 

paulista, está certo? Não vai ser legal a gente conseguir? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – São duas coisas diferentes, um é o GT do campo que 

vai ser esse dia sete, agora esse ponto que o Adriano pediu para mim para falar, 

(Ininteligível) porque ele não é ansioso. 

A ideia é fazer essa grande reunião da UNESP pela quantidade de campus para a 

gente mostrar o que tem (Ininteligível) de trabalho de vocês e também para 

(Ininteligível). 

Agora vem ao encontro daquilo que eu tinha falado antes, a gente montar uma 

agenda de apresentação dos relatórios em todas as universidades para discutir com o 

universo acadêmico, comunidade e também com a população para ser uma coisa que 

repercuti a Comissão da Verdade e a Comissão da Verdade não fique em quatro 

paredes, eu acho que isso aí é fundamental. Você ia dar um informe? 
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O SR. MÁRCIO – Perdão. Eu me lembrei de duas coisas, uma tem a ver com 

esse pedido da Rosa sobre esse pequeno estado da arte das pesquisas para o dia 19. Uma 

das ideias dessa reunião é primeiro dar uma oportunidade para quem já tem algum 

relatório preliminar com algum insumo que queira oferecer até para fazer uma entrega 

simbólica de um momento assim, mas também é para dar o apoio para que está 

precisando de algum insumo para fazer essa produção de trabalhos. 

Agora, eu acabei perdendo nessa questão que você levantou do Lamarca, eu 

acho que vai ter momentos, eu espero que tenha vários momentos das diferentes 

comissões que vão aparecer um tema que não é exatamente universitário e aí a gente vai 

ter e é importante que vocês levantem essas questões principalmente comigo porque aí 

eu tento fazer a ponte com os GTs que estão estudando essas questões. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – São vários assuntos. 

 

O SR. MÁRCIO – São vários assuntos, campo, indígenas, campo e indígenas 

são um só, mas enfim, são milhões de pessoas. O Mortos e Desaparecidos que é um 

volume gigante em gênero e enfim, com a Operação Condor enfim, são 13 grupos de 

trabalho sem contar a universidade, então já é quase um 14º. Então, eu acho que essa 

cooperação é assim, a gente pode ajudar vocês a fazer o que vocês estão fazendo, mas 

vão haver momentos em que esse tipo de coisa que às vezes nem está no radar da CNV, 

vocês podem levantar essa bola para a gente tentar concatenar e fazer essa ação. 

Dito isso a CNV tem um serviço de ouvidoria que ela é basicamente para ouvir o 

cidadão que não está inserido em entidade, não está inserido em sindicato, mas que tem 

um caso para contar. Muitos desses casos não são necessariamente nos nossos escopos 

de investigação , então eu tenho tido preferência de mandar isso para as Comissões 

parceiras se a gente acha que tem algum interesse ou algum potencial de descobrir 

coisas. 

Já fizemos isso com o Rio Grande do Sul, com Minas Gerais, aliás, as 

universidades de Minas tem uma questão não é? A gente estava comentando de falar de 

novo com a Eloisa Starling, vamos ver se a gente retoma isso. 
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A SRA. – Mudou o reitor. 

 

O SR. MÁRCIO – E também mudou o reitor enfim, era só para lembrar essa 

questão da cooperação porque isso também ajuda a justificar o acordo de cooperação 

para que achar isso necessário, uma vez criada a lista eu posso mandar até essa minuta 

que eu já passei, é muito parecida, vocês vão ver, ela é bem tranquila e para a gente 

depois agilizar a assinatura, a gente até pode fazer isso no dia 19 e ver se a gente 

conseguir afinar isso até lá. 

 

O SR. – Márcio, só uma perguntinha. Nessa proposta que você está fazendo não 

caberia um pouco daquilo que a Janice tinha falado no começo para a gente mais ou 

menos direcionar alguns pontos em relação àquilo que a gente entende que são 

prioridades para a gente já fazer?  

Porque assim, eu estou imaginando como disse o José Otávio, vai ter que dar 

certa diretividade nas ações agora pelo menos para fechar isso daí, eu quero dizer que a 

gente não vai fechar a Casa no dia 14 esta certo?  

Mas eu acho que tem alguns pontos que seriam importantes, por exemplo, a 

gente não estava priorizando alguns arquivos e dados que foram levantados na UNESP 

que já dá para contribuir bastante no que diz respeito às unidades experimentais, os 

institutos isolados em relação às pesquisas que já estão feitas, que a gente vai passar um 

pente fino direcionando mais para isso, mas ajuda a gente também a como é que eu 

diria, ver algumas prioridades que eu não sei, você falou da UNB em relação aos 

estudantes. 

A gente teve notícias de que tem estudante na UNESP que desapareceu, que 

tinha envolvimento com o movimento político na ocasião e isso está solto, a gente ainda 

não parou para ver, nós vamos colocar os meninos que estão fazendo parte da Comissão 

com a gente a fazer esse levantamento e correr atrás dessa pergunta. 
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Isso para nós precisa ter certa referência e que eu acho que deve ser para os 

outros, isso é importante para fechar o relatório final e aí sem atrapalhar os trabalhos 

que a gente já vem fazendo que eu acho que enriquece o relatório e acho que tendo os 

cuidados que a Janice falou que a gente precisa ter a gente vai cimentando já o material 

que vai ser mandado para você ou pra a Angélica. 

Eu acho que é um pouco isso, acho que centralizar um pouco e isso ter algum 

elemento, eu sou muito apegado a isso entendeu? Eu gosto de ver as coisas. 

 

O SR. MÁRCIO – Olha, na minha cabeça, o meu critério o que é estritamente 

do meio educacional ou universitário e o que tem alguma coincidência. O caso do 

Lamarca e eu estou me apegando nisso, tem a coincidência de vocês terem acesso a 

muita informação até pela localização geográfica. Isso sendo universitário, eu 

direcionaria para a Angélica. Não sendo pede direcionar para mim. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para vocês entenderem como é que funciona a 

Comissão Nacional da Verdade. Ela tem seis comissionados que tem vários assessores. 

Esses assessores estão divididos por assuntos que são os GTs. 

Agora, não espere, porque tem muita coisa para fazer, não espere que a 

Comissão Nacional da Verdade responda, cobre e etc. e tal, porque não tem condições 

de fazer isso. Por isso é que eu estou falando que vocês, viu Angélica, que vocês devam 

ter uma atenção de propor as coisas, colocar no relatório que a gente está falando aqui, é 

um relatório que a gente tem que dizer o seguinte; “Isso é o que a gente quer que faça”.  

O conteúdo e as recomendações etc. e tal, tem que partir daqui porque lá, bem 

objetivamente, não estava previsto as comissões universitárias. Foi criada por iniciativa 

minha com algumas pessoas que estão aqui, com a Ana e tal que a gente começou a 

pensar nisso e a Rosa Cardoso dá apoio. 

O que a Comissão Nacional da Verdade pode fazer? Tem esses dois aqui que 

podem dar um suporte, mas eles têm outras coisas para fazer também que eles têm lá, 

dar passagem e etc. e tal e morreu nisso. 
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Agora o que vamos apresentar para a Comissão Nacional é este aqui é o nosso 

relatório. Não espere que digam qual é o relatório que vai ser apresentado, tem que ser 

decidido aqui. Por isso que eu entreguei essa proposta aqui, isso é uma proposta ainda 

que a Angélica Muller fez dizendo o seguinte, isso é o que deve ter. 

Agora falta coisa? Lógico que deve faltar, agora vamos colocar. Então, não 

espere da Comissão Nacional as respostas ela quer ajuda para fazer o relatório, a 

Comissão Nacional precisa de ajuda, ela não vai ter mais do que isso para oferecer que é 

a passagem, um apoiozinho, e os ofícios que são necessários, convocar e acabou. 

Aqui é que é decidido, não é lá, é aqui que é decidido. Por isso que o relatório do 

dia 30 que você está propondo, tem que ser discutido entre nós, não adianta você 

mandar para ela enlouquecer com tanta coisa. Nós discutimos aqui, fazemos aqui, junto 

com os dois e a gente constrói. Eu não tenho condições de participar de redação, de etc. 

e tal, porque eu tenho outras coisas para fazer, eu estou assoberbado de coisas. 

Então, tem que ser esse universo e que decida, esse universo que propõem, esse 

universo que encaminha. Agora, neste momento em que nós estamos discutindo, eu 

acho que tem ser discutido todos os encaminhamentos, é criar grupo de não sei o quê, 

qual a solicitação para poder encaminhar, etc. e tal, decide aqui senão vocês vão ficar 

pedindo para alguém decidir o que ninguém vai decidir. Fala Bruno. 

 

O SR. BRUNO – A minha preocupação é justamente essa, porque tem uma 

característica desse nosso assunto, que são as universidades, mas é o pensamento. 

Então, são as consequências do regime militar na nossa área são muitos diferentes de 

outras. Então, não é só alguém que foi torturado, que foi preso, os limites ao 

pensamento, à reflexão. Então, esses dados são importantes, mas não é o essencial, o 

essencial é tudo o que aconteceu com quem ficou na universidade, então eu não sei, 

talvez a gente devesse pensar alguma que causaria maior impacto no relatório, não é 

apenas tantos camponeses, tantos índios, tantos também alguns alunos que comparando 

com outras áreas, eu não sei, mas não é aluno ou professores cassados e torturados, é 

tudo o que aconteceu com o pensamento, com o financiamento das pesquisas. 
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Então, eu não sei se a gente ficar muito tempo preso a essas coisas e se isso vai 

ficar meio. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível). 

 

O SR. BRUNO – Eu acho que a gente deveria fazer uma coisa nesse sentido. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O que o Márcio falou aqui, o que vocês têm, por 

exemplo, da guerrilha do Vale do Ribeira, o que está levantado manda como 

contribuição para área de repressão aos movimentos que vai ter o Lamarca, um morto e 

tal. 

Agora o que é âmbito das comissões das universidades tem que ser discutido 

aqui. Não adianta ficar esperando porque não vai sair. Janice.  

 

A SRA. JANICE – Eu estava pensando uma coisa que talvez seja um dado 

importante de todos nós levantarmos conjuntamente, é a área de origem, por exemplo, 

se o professor é físico, é químico, biólogo porque levando em consideração o que o 

Bruno disse, eu acho importante a gente ver o que está acontecendo com as diversas 

áreas do conhecimento e, por exemplo, eu fiquei impressionada, eu fiz várias leituras 

quantitativas e digamos que um dos mais perseguidos eram os médicos. 

Então, deu um número muito alto, muitos médicos, a hora que você tabela então 

talvez se a gente conseguisse, nós estamos em um esforço digamos o primeiro esforço 

que eu acho que poderia ser um esforço tendencialmente quantitativo, quer dizer, 

quantos mortos, quantos desaparecidos, quantos perseguidos, quantos não entraram. 

Mas que esses mortos e perseguidos também, em um programa de computador, a 

gente pudesse dizer quantos médicos, quantos físicos, quantos químicos, quantos 

biólogos, quantos sociólogos porque muitas vezes o que está me surpreendendo é que a 

percepção que eu tinha de alguns nomes que capitalizavam os movimentos de Esquerda, 
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eu citei aqui, por exemplo, Florestam Fernandes, não obrigatoriamente representa as 

áreas que foram mais perseguidas. 

Então, veja só, nós vamos fazer alguma coisa de novo, quer dizer do campo, do 

conhecimento em geral, da ciência e da tecnologia, quais foram as áreas que foram 

privadas desse pensamento e aí, por exemplo, física surge com força muito grande, 

medicina surge com força muito grande, porque está ligada a todos os programas de 

saúde pública que vocês estão pontualmente citando aqui, que tipos de programas estão 

sendo realizados...  

E aí você observa também da década de 1980 para cá que existe o índice do 

DOPS e aí a gente olhou o índice do DOPS, eles estão muito preocupados com a saúde 

pública. 

Então, existem algumas características que esses dados quantitativos nos 

oferecem e que você começa a perceber quais são essas ramagens as quais eles vão dar a 

maior importância. 

Então, se da década de 1960, à década de 1970, os indicadores mostram que eles 

estão perseguindo pessoas isoladas ligadas aos grupos políticos, então eles prendem por 

partido, quer dizer, deve cair alguém e aí as informações que chegam às universidades 

têm origem em partidos políticos, então deve estar caindo POC, VPR e ALN. 

Depois essa marca desaparece, e aí ela começa a ficar voltada, por exemplo, para 

as instituições científicas, SBPC, FAPESP, agências fomentadoras.  

Depois ela começa a ficar relatórios psicossociais e esses relatórios psicossociais 

dão ênfase para a saúde pública. 

Então, veja só, uma leitura de índices, sem ver o documento inteiro, ele dá 

indicações, que podem ser verdadeiras ou falsas se eu for levantar toda a documentação, 

mas de qualquer forma, eles estão perseguindo e pondo um cara para investigar um 

finco nuclear. Então, resta saber por que eles querem saber tanta coisa do Goldenberg, 

para citar um nome aqui, mas não é só o Goldenberg, é a física nuclear passa a ser 

pesquisada. 
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Então, talvez nós tenhamos aí enfoques interessantes para serem perseguidos. 

Então, só notando que a gente podia fazer no levantamento, o nome da pessoa, a 

universidade a qual ela está vinculada, a área de conhecimento da qual ela é fruto, quer 

dizer, tirar algumas categorias que todo mundo vai levantar de todo mundo. Aí a gente 

pode fazer programas de buscas variados, e tentar entender, por exemplo, ano de prisão 

também se consta no processo? 

Aí nós precisamos ver a categoria, a categoria que vai se tornar uma categoria 

analítica futuramente, mas que ela primeiro agrega o dado, então, é banco de dados que 

vai se tornar futuramente um banco analítico. Então, essa categoria tem que nos servir 

de alguma maneira. 

Então, se vocês estão lembrando de alguma outra categoria que possa, entrar 

porque, por exemplo, tem uns processos que tem o partido político. Então, tem João 

VPR, universidade, área de atuação, física, química, biologia. Ou senão a instituição de 

pesquisa Oscar Sala não tem nenhum partido ao qual ele está vinculado, fundação de 

amparo à pesquisa, físico. Aí depois se eu quiser eu junto todos os físicos brasileiros. 

Então, eu posso ter uma listagem de todos os físicos que foram obrigados a 

deixar o país. Então, tiro a listagem de todos os físicos que vão servir ao país e então 

com isso a gente ordena, eu estou querendo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você cruza a informação. 

 

A SRA. JANICE – Cruza a informação, a gente faz isso no Excel. 

 

O SR. ANTÔNIO – Posso fazer uma proposta de encaminhamento? Janice eu 

posso colocar isso e mandar para, por exemplo, a Angélica e ela distribuir para a gente 

ter? 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



124 

 

A SRA. JANICE – Então, eu posso fazer, só que eu queria saber que essas 

categorias foram a que eu de uma olhada quantitativa depurei, quero saber se vocês têm 

outras ou se estão (Ininteligível). 

 

O SR. ANTÔNIO – Então, na hora em que você colocar as suas a gente olha e 

vê quais são as nossas, por exemplo, a Ana faz questão de contar um caso do Mário 

Schenberg, com o reitor da USP em cima do problema da contratação do, meu Deus do 

céu. 

 

A SRA. – (Ininteligível) com a India? 

 

O SR. ANTÔNIO  – Não, o que acontece? Aí diz que a conversa era a seguinte, 

vai contratar, não vai contratar, vai trazer, não vai trazer, aí o reitor da USP falou assim; 

“Não tem vaga”. Aí diz que o Mário Schenberg falou o seguinte; “Está aqui o meu 

pedido de demissão, já tem a vaga”. “Não tem verba”. “Está aqui o dinheiro da minha 

contratação”. Está certo?  

Então, o que eu estou querendo dizer é assim, isso é um relato que a Ana Maria 

fez com base nos levantamentos de história que ela tem de situações com os quais ela 

vivenciou e em entrevistas que lá fez.  

Então, por exemplo, imaginar que o Mário Schenberg fosse tomar uma atitude 

dessa em uma reunião com o então reitor da USP por conta da contratação do César 

Lattes está certo, foi por conta disso, fosse colocado à disposição o seu cargo e seu 

salario para dizer; “Então, não tem problema de contratação”. E assim mesmo o César 

Lattes não foi contratado. 

Então, o que acontece? Vai ter situações que eu acho que quanto você colocar 

esse documento para a gente acho que todos nós vamos falar assim; “Está faltando isso, 

está faltando aquilo” e vai ajudar para completar. 
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Cruzar esses dados é importante porque a gente vai discutir lá na frente que o 

sistema necessariamente ele não teve que ser tão invasivo em relação à política 

científica no Brasil. Ele funcionou muito mais como agente indutor garantindo 

tendências que se foram consolidando com os novos intelectuais, com as novas fontes 

de financiamento, com o reconhecimento de um curso e o não reconhecimento de 

outros, quer dizer, ele vai funcionando com aquilo que tem que funcionar, um agente 

indutor. 

E ele vai garantindo que as tendências que vinham para outra linha de pesquisa, 

de conhecimento, de ciência e tudo mais, vai sendo abandonada na prática por conta do 

financiamento que ele vai garantir para aquela tendência que ele quer e aí a gente 

entende um pouco como é que setores inteiros vão migrando do ponto de vista de uma 

convicção sobre o que a gente queria como política científica, como a gente queria de 

investimento em ciência mais do que simplesmente o PIBIC que se investe, está certo? 

Vai caminhando na direção de ter isso. 

Por isso inclusive que eu vejo, alguém citou aqui pela manhã, a gente tentar 

pegar um financiamento nas agências através de, eu chamo de pregão, mas é estranho. 

 

A SRA. – Edital. 

 

O SR. ANTÔNIO – Edital, porque ele traz embutido em si na minha avaliação, 

uma concepção de concorrência e disputa entre nós por conta de uma rubrica em uma 

dada situação concreta em que a gente vai buscar esse recurso e eu não sei se para nós 

isso é bom. 

Se for a gente tem que ter bem cuidado para não causar um, criar um problema 

para nós mesmos de colocar entre nós disputa do edital por conta das necessidades que 

cada um vai entender, são prioritárias.  

 

O SR. – Isso que o Tata... 
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O SR. ANTÔNIO – Tato. 

 

O SR. – Acabou de falar, eu queria fazer um encaminhamento que é o seguinte, 

o calendário nacional tanto da CNPQ quanto da CAPS já está rodando, PIBIC, por 

exemplo, encerra agora dia 12 de maio. Então, já não dá para a gente fazer nenhum tipo 

de solicitação para esse edital, mas o edital universal da CNPQ que eu acho que abre em 

maio, alguma coisa assim. 

Então, eu acho que aqui desse GT, da Comissão Nacional, de quem quer que 

seja, todos aqui coletivamente ou a Comissão Nacional diretamente deveria fazer uma 

recomendação ou nós deveríamos fazer um documento assinado por todas as comissões 

junto com vocês da Comissão Nacional falando que abram um edital específico para 

direitos humanos, graves violações dos direitos humanos e etc. da ditadura militar. 

 

O SR. – Já tem, mas uma coisa específica. Eu acho que a gente tem que 

caminhar nesse sentido. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu sei do que você está falando, não é assim um edital, 

eu acho que a gente deveria pensar em uma linha de financiamento específico 

emergencial para a Comissão da Verdade. 

 

A SRA. – É totalmente diferente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tudo bem, mas com essa coisa extraordinária. 

 

A SRA. – Específica. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Específica, extraordinário. 

 

O SR. – É porque eu sou de um comitê do CNPQ e a CAPS tem dinheiro, mas a 

CNPQ está à mingua. Já estou há um ano e meio lá e para financiar qualquer projeto de 

pesquisa é uma dificuldade. O comitê aprova, recomenda, mas o índice de corte é muito 

grande e eles se queixam de fazer uma reunião com o presidente do CNPQ, até o 

ministro foi e foi explicado que realmente não há dinheiro. 

A CAPS não, a CAPS tem dinheiro porque.... É, tem mais dinheiro. Bom eu 

queria aproveitar para me despedir Ivan porque o meu voo é às 18h e eu já perdi um voo 

aqui em São Paulo por causa de trânsito e tudo mais e eu não quero perder o de hoje 

porque eu tenho um compromisso. 

 

A SRA. – Puxa, o fim de semana em São Paulo é uma delicia. 

 

O SR. – Está bom, eu não vou me despedir um a um, então até a próxima 

reunião e muito obrigado, até a próxima. 

 

O SR. – Eu queria comentar um pouquinho, posso pegar a palavra? Janice, 

problematizar um pouco essa sua proposta, já que você fez a proposta de classificação 

por meio da categoria profissional corporativa dentro da universidade. 

Até que ponto isso pode ser útil? Da UNB, eu acho que vai variar muito de 

universidade para universidade e vai variar no tempo, quer dizer, na universidade, na 

UNB a gente teve faculdades que em determinados momentos foram mais visadas, e 

foram destruídas pela repressão e aí eu estou falando assim, por exemplo, a arquitetura 

que em determinado momento era muito forte com a presença do próprio Niemeyer, que 

foi demitido em 1965 e tem a medicina, a física com a demissão do Salmeron também 

que era o enfim. 
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E depois isso foi migrando que você falou que podia esperar uma atitude era um 

lugar de colaboração, a gente identificou como colaboração. Então, eu acho que isso vai 

variar e não sei se a gente, talvez fosse interessante para comparar no tempo e nas 

regiões. 

Porque o exemplo que você me deu da física, até eu ponto a repressão, a física 

(Ininteligível) uma questão da física nuclear e uma questão mais interessado para o 

governo militar, até que ponto isso impactava nas estratégias da repressão.  

Não sei se eles eram tão rentados assim, porque eu estou me lembrando de um 

pessoal que estava trabalhando na UNB com design de móveis com um determinado 

momento durante a ditadura, o pessoal que trabalha com design de móveis foi 

completamente reprimido e jogado para fora, porque na verdade era uma discussão 

sobre espaços novos, sobre o coletivo móvel. 

Mas na verdade era porque tinha uma oficina onde se encontrava estudantes, 

professores e técnicos que fabricavam os móveis, e alí era um ponto de encontro e 

aquilo assustava. Então, será que nesse momento vale a pena a gente se deter nisso para 

classificar todos (Ininteligível) que na UNB são muitos? Será que vai ser efetivamente 

útil para a gente agora?  

A classificação por categoria profissional é a minha pergunta, lá na Comissão de 

Anistia que, aliás, eu ia lembrar para falar disso, que os acervos da Comissão de Anistia 

são importantíssimos para as nossas... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É um instrumento.  

 

O SR. – Eu digo assim, eu não sei a experiência. Primeiro são 80 mil pedidos de 

processos que tem lá, julgados 50 mil. O acervo é gigantesco, por que é importante?  

No caso da UNB, os processos lá da requisição de anistia, eles vem já com os 

documentos do Arquivo Nacional, então você não precisa ir ao Arquivo Nacional, quer 

dizer, os professores da UNB que pediram a anistia, a gente já tem o dossiê pronto. 
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E tem outro documento que é importante, como documentos pessoais, têm 

cartas, matérias de jornais, tem os documentos que o próprio requisitante anexou ao 

processo que não estão no Arquivo Nacional e não estão em nenhum lugar, e lá estão 

organizados por categorias assim, dá dificuldade, professor, funcionários das 

universidades e estudantes, já ajudam em alguma coisa, mas não em categoria 

profissional. Então, é só porque a gente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas isso é... 

 

O SR. – Com relação à Comissão de Anistia, diga lá. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É complicado pelo seguinte, eu tentei lá com o Paulo 

Abrão que é um cara legal e tal, só que assim, são 72 mil processos e só tem a 

profissionalização. 

 

O SR. – Trinta mil, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quando o Paulo Abrão assumiu, ele criou as caravanas 

da anistia, só que caravana tem que saber qual é o ambiente da pessoa, profissão, 

cidade, etc. e tal. Antes disso, era tão somente um número, julga o número e estamos 

conversados. Isso dá um terço não tem essa profissionalização, esse detalhamento. O 

resto, uma parte desse resto, é que está digitalizado e aí, para fazer isso, eles estão 

fazendo ainda, não é uma coisa que tenha pronto não. 

 

O SR. – Mas já tem uma parte que está digitalizada porque tem uma funcionaria, 

eu estou dizendo porque a gente já requisitou, tem uma lá para atender, duas pessoas. 
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O SR. IVAN SEIXAS – A Andréa. 

 

O SR. – A Andréa Valentim e outra pessoa para atender às comissões. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas não tem tudo pronto, ainda está fazendo. 

 

O SR. – A gente recebeu um CD com todos que eram da UNB. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas é amostragem. 

 

O SR. – Mas já está digitalizado, já é alguma coisa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É relativo, é isso que eu quero dizer. 

 

A SRA. – Posso responder aqui a sua colocação?  

 

O SR. – Vamos lá. 

 

A SRA. – Então, eu acho o seguinte, que colocar área não é muito difícil, eu 

peguei uma lista imensa e sentei lá com a nossa comissão e eles lembravam das áreas 

de, quer dizer, acho que em três horas a gente elencou quase a lista inteira, em termos de 

horas, quer dizer, se vale a pena ou se não vale a pena, talvez valha a pena o esforço 

para colocar. 
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Outra coisa, a data do problema maior que a pessoa teve, porque dá para você 

ver o desmonte, por exemplo, faculdade de arquitetura você estava falando e eu estava 

lembrando aqui, então tem um monte de gente da faculdade de arquitetura que são 

presas juntas, e então tem duas limpas. 

Uma limpa que está ligada ao movimento armado e outra limpa que está ligada 

ao partido comunista, Vilanova Artigas, pelas cassações e etc., mas de qualquer forma 

você vê que existe um pensamento na área de arquitetura que foi basicamente o que a 

gente chama de arquitetura brasileira com um determinado perfil como esse prédio que 

nós estamos aqui que está sendo demolido ali, quer dizer, não conseguiu ser, mas eles 

tentaram por abaixo. Então, dá para você dizer que existe uma escola de arquitetura 

brasileira que foi perseguida.  

A ECA é outro pacote, então esses pacotes, eles são significativos em termos de 

análise e nós trabalhamos com médico, com químico, com historiador, relações 

internacionais e um físico, e nós pegamos a listagem, e esse grupinho praticamente 

conhecia todo mundo, e aí a gente foi montando os bloquinhos e foi muito eficiente, foi 

uma reunião de trabalho que deu assim, a gente saiu de lá todo mundo satisfeito, porque 

a gente começou a recuperar esses conjuntos, vamos dizer assim. 

Agora isso não quer dizer que não tenha ambiguidades nesses dados, por 

exemplo, a USP persegue, e a UNICAMP recebe, então é um reitor que está sendo 

perseguido e cassado, e outro reitor que está incorporando o meio da ditadura militar, 

então não é uma via de mão única, existem ambiguidades dentro da própria política de 

repressão, que também é matéria a ser estudada, quer dizer, por que o Zeferino recebe e 

por que a USP exclui? 

 

O SR. – E necessariamente ele não era nenhum progressista. 

 

A SRA. – O reitor da UNB expulsou muita gente, foi a primeira audiência 

pública (Ininteligível). 
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O SR. – Ivan, eu acho que a pergunta que ele faz só tem um jeito da gente 

responder, a hora em que pegar os dados, e cruzar essas informações que você traz são 

importantes porque vão colocar as categorias para a gente olhar, mas eu acho que só tem 

condições de responder se vai ser ou não útil a hora em que a gente tiver minimamente 

com os dados na mão e aí pegando essas questões específicas que atingiram 

isoladamente algumas universidades e em situações pontuais. 

Eu acho que se a gente fizer uma série histórica depois, verificando como esse 

processo se dá, parte daquilo que a gente está supondo que é uma tese da qual a gente 

vai partir para discutir política científica e como é que ela se desenvolve, pode nos 

ajudar a elucidar alguns emblemas que a gente não consegue responder até agora, e que 

está comendo a gente pelas pernas, não é?  

A gente entrou aqui no tipo assim, decifra-me ou te devoro, está certo? Então, eu 

acho que está na hora da gente dar uma olhada com calma. Se for atrapalhar muito 

agora no momento, deixa isso de lado e a gente recupera isso depois, mas eu gostaria de 

ver esse cotejamento de coisas, para olhar aquilo lá e falar assim, não sei, acho que é o 

que a Janice falou. 

Quando eu olhei aqueles números, eu não imaginei que pudesse trazer algumas 

categorias em relação a compreender o que eles significavam, que até agora mesmo para 

mim, eu não sou um estudioso dessas coisas, mas me levou a pensar coisas sobre, por 

exemplo, por que certas áreas na UNESP seguem como sendo privilegiadas, e hoje 

constitui os programas de notas seis, sete e que tem financiamento e que vai contratar 

pesquisadores exclusivos só para essa área? Aí você vai buscar que áreas são essas; 

veterinária, zootecnia, agricultura. O ministro da Agricultura era do campus da onde? O 

ex-ministro da agricultura? Era de Jaboticabal, e é o homem da Monsanto dentro da 

UNESP. 

O outro braço direito dele era da Cargill, o outro está ligado aos grupos de 

pesquisas na área de soja, bio... diabo a quatro. Então, quer dizer, essas coisas não são, 

não caíram do céu de repente, acho que cruzar esses dados vai ajudar a gente entender 

bastante coisas, eu acho que vai ajudar a falar; “Olha, tem rastro de pegadas aqui”, mais 

ou menos como índio, fazem uns 30 anos que passou por aqui, mas passou. Eu acho que 

só com os dados mesmo que a gente vai poder responder a tua pergunta.  
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O SR. IVAN SEIXAS – É, essa coisa de quantificar também tem uma 

importância muito grande, principalmente ao que diz essa coisa de separa. Mortos e 

desaparecidos que eu atuo muito nisso, sempre foi falado um monte de coisas, e 

ninguém sabia. 

Quando a gente aqui fez a tabulação dos perfis, perfil de dados, de localidade 

onde morreu e onde nasceu, a gente conseguiu, por exemplo, desmontar a história de 

que era basicamente estudante, estudante era minoria. 

Os militares tinham até mais que estudantes, todo mundo era mais do Rio de 

Janeiro, no Rio de Janeiro era minoria, a maior parte era do nordeste. Então, tem várias 

coisas que vão mostrando o perfil, então acho que isso que ele está falando, acho que 

tem que ser feito sim, o máximo que a gente conseguir para provar. 

 

A SRA. – Uma série de dados. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma série de dados que vão ser importantes, acho que 

tem que ter essa preocupação sim, lembrando isso, a dificuldade que a Comissão da 

Anistia tem um problema, que não conseguiu terminar isso daí. 

 

A SRA. – Não, eu só queria fazer uma questão de ordem de como a gente vai 

conduzir daqui para o final, qual que seria o nosso teto, e as outras questões que tinha 

levantado para incluir na pauta que a Rosa tinha pedido da última vez, para a gente 

ainda ter tempo de discutir ainda hoje. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quais questões? 
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A SRA. – Foi na hora em que você desceu. É a questão da gente não perder de 

vista, embora não seja o tema mais urgente de hoje aqui, mas ela pediu que a gente não 

saísse dessa reunião sem uma definição das universidades terem um trabalho para além 

de dezembro, depois que a CNV se desvincular, a gente tem que ter uma estratégia 

pensada aqui, e ela pediu que a gente comunicasse a isso. 

E a questão do CAPS CNPQ e FAPESP, a gente já sai daqui com a carta para ser 

encaminhada porque tem todo um tramite que a Angélica estava explicando e que 

precisa sair daqui. 

E acredito que, aproveitando essa questão de ordem, em relação ao relatório a 

gente já se orientou, salvo em melhor juízo e já sabe como conduzir, está certo? Para a 

gente ver o teto também, o teto dá para ser 17h, 17h30? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No começo da reunião a gente estava falando 

exatamente sobre a parte de recomendações e acho que é isso daí. Então, 

recomendações para a CNV, mas é também as recomendações para o dentro de seus 

estados e também para dentro de suas universidades que é essa construção de projetar o 

futuro inclusive de ter organismos que possam continuar o trabalho. 

Então, aqui na Assembleia a gente vai propor a criação de uma comissão e etc. e 

tal, vai propor que a FAPESP financie, crie uma linha de financiamento exclusiva para 

isso, não sei se já. 

 

A SRA. – Mas seria bom uma assinatura nossa como resultado dessa reunião 

para reforçar isso?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que é assim, o que a gente decide aqui a gente 

encaminha, acho que é essa a ideia. 

 

O SR. – Quem vai fazer essa carta?  
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A SRA. – Acho que isso é consenso, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, mas é isso que eu estou falando. 

 

A SRA. – É, mas tem que encaminhar a carta como ele falou agora. 

 

A SRA. – Mas não só da FAPESP, a questão é se a Comissão, se a CNV pode 

inclusive discutir isso agora com a CAPS. 

 

A SRA. – Angélica, você pode fazer a redação?  

 

A SRA. ANGÉLICA – Mas veja, é uma demanda das comissões para a CV, vai 

ser a CNV que redigir. 

 

A SRA. – Ah, desculpa, eu e a Ana Neme redigimos então, pode ser Ana? 

Assim não fica sozinho, o Tato nos ajuda, ele é bom nisso. 

 

A SRA. – Eu só queria colocar uma coisa em relação a isso. Quando a gente 

começou os trabalhos lá na Comissão da Verdade da UNIFESP, a reitora pediu que 

sempre apoiou a Comissão e continua apoiando, uma reunião na FAPESP e a sugestão 

era da Janice, na época a gente ficou trocando figurinha por telefone, e a gente foi lá. 

A FAPESP foi muito clara na figura do presidente que conversou com a reitora e 

com a Janice, você também esteve lá não é Janice?  
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A SRA. JANICE – Na FAPESP eu conversei com o Celso Lafer. 

 

A SRA. – Exatamente, o que dizem claramente é o seguinte, nós já temos uma 

série de linhas de financiamento abertas, então eles não entendem que eles precisem 

abrir uma linha específica, eles entendem que os pesquisadores podem apresentar 

projetos, como já há muitos projetos financiados pela FAPESP voltados para questões 

de direitos humanos, para questões da época da ditadura militar. Eles não veem 

necessidade de uma linha específica. 

 

A SRA. – Então, isso na última reunião, certo? Que nós relatamos isso para a 

Rosa. 

 

A SRA. – Não, eu não estou dizendo para a gente não fazer, estou só dizendo 

que a gente deve fazer sim, por uma questão política. 

 

A SRA. – Com pressão. 

 

A SRA. – Exatamente. 

 

A SRA. – Aí vem pelo que o Ivan está dizendo, e da gente também aí é uma 

coisa, a iniciativa foi excelente, podia até ter saído daí e até o Marco Aurélio ia contar 

um pouco como é que foi na FAPERJ, como é que foi a negociação, não sei onde ele 

está, e aí a gente tem que fazer pela, por uma dada pela força política agora dessa 

organização das universitárias de São Paulo, está aí a FAPERJ não é? FPERJ não, 

FAPESP. 
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A SRA. JANICE – Posso dar uma parte aqui que eu estive com o Celso Lafer? 

A questão delicada na FAPESP é o seguinte; Toda a estrutura da FAPESP apoia 

projetos de pesquisa ligada a produção de mestrados e doutorados. 

Então, seria necessário encontrar os argumentos adequados, e conseguir que a 

FAPESP, a FAPESP é um grande elefante, que é difícil de mover, mas então que este 

elefante mudasse a sua forma de atuação. 

 

A SRA. – Vem cá, nós estamos na Comissão Universitária, toda uma máquina 

universitária, você não precisa só de mestrado e doutorado, você (Ininteligível) 

temáticos que pode ser também. 

 

A SRA. JANICE – Veja só, eu concordo em número, gênero e grau. O 

problema é como nós vamos, que argumentos nós vamos levantar nessa carta para 

tornar a FAPESP mais apta a aceitar a nossa proposta? Só isso. 

 

A SRA. – Não sei, eu acho que a gente devia formar uma comissão e não falar 

com o Lafer que é o amarelinho, tem outro que é amarelão também, mas falar com o 

reitor, como ele chama? Porque o executivo, como chama ele? 

 

A SRA. JANICE – Carlos Britto. 

 

A SRA. – Você não quer redigir com a gente então, comigo e com a Ana?  

 

A SRA. – Eu acho que a gente devia ir lá marcar. 

 

A SRA. – É, entregar o oficio. 
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A SRA. – Ir lá e entregar, porque o Celso Lafer é aquele que tirou o sapatinho 

para entrar nos Estados Unidos, o cara é um amarelão. 

 

A SRA. – A reitora foi falar com o Carlos Britto, a da UNIFESP e ouviu a 

mesma coisa. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Cada estado tem as suas demandas e suas 

especificidades. Eu acho que aqui em São Paulo se juntar todo mundo em São Paulo faz 

através do Adriano Diogo que é o presidente da Comissão da Verdade. 

 

A SRA. – Dia 12 está mantida a nossa reunião estadual?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quando? 

 

A SRA. – Dia 12 de maio, aquela que você passou para a gente por e-mail? Não, 

é 19 não é? Não, tudo bem, então já fecha aqui. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Estadual, é como eu falei, (Ininteligível) abre para o 

dia 19, porque vai ser nacional. 

 

A SRA. – Só aproveitando o Marco Aurélio, que na hora que você saiu eu tinha 

falado se você dá um relato rápido de como foi na FAPERJ porque a gente está tirando 

essa posição aqui. 
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O SR. MARCO AURÉLIO – Foi uma intensa negociação entre a CEV e 

FAPERJ obviamente para abrir. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Saiu uma linha lá de... 

 

A SRA. – Saiu. 

 

O SR. MARCO AURÉLIO – Saiu, inclusive teve reuniões com os grupos de 

pesquisas para discutir (Ininteligível) associadas necessariamente ao trabalho da CEV, 

(Ininteligível) como outro qualquer principalmente pesquisas, teriam que pelo menos 

estar ligado a três ou quatros eixos (Ininteligível) ao trabalho da CEV. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Uma linha específica? 

 

O SR. MARCO AURÉLIO – É, um edital que saiu para isso. 

 

O SR. – Saiu como edital? 

 

O SR. MARCO AURÉLIO – Saiu como edital. 

 

A SRA. – Podia passar para a gente para ver como é. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Já foi passado. 
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A SRA. – Mas é só entrar no site. 

 

A SRA. – O edital é, aí saiu o edital, um pesquisador tem que apresentar um 

projeto junto com outro, não é isso?  

 

O SR. MARCO AURÉLIO – Isso e aí você apresenta, mas na verdade você 

primeiro tem que, a CEV analisa e de certa forma vê se tem uma adequação entre o que 

o pesquisador está propondo no seu trabalho e aí (Ininteligível), tem que ter uma carta 

de anuência da CEV com relação ao projeto. 

 

A SRA. – Isso aí não vai mudar. 

 

A SRA. – E como muda? 

 

A SRA. – Por isso a proposta do Diogo então, do Ivan de sair via Assembleia, só 

que com esse apoio do grupo de trabalho das CVs universitárias. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Com certeza, isso é iniciativa do Adriano. 

 

O SR. – Porque o pesquisador, o grupo se compromete a fazer reuniões 

periódicas de planejamento com a CEV e apresentar resultados quase que mensais ou 

bimensais em reunião com a CEV para o trabalho, é uma coisa bem específica. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Isso que a Angélica Lovatto está propondo eu acho que 

é assim, em São Paulo faz assim, no Distrito Federal com o apoio da Comissão 

Nacional vai falar lá no. 

 

O SR. – (Ininteligível). 

 

O SR. – Foi desmontada e agora começou a ressurgir, (Ininteligível) sem 

fundação. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas fazem, em cada estado tem que fazer de um jeito. 

 

A SRA. – Então, a gente fecha assim Ivan? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho melhor. 

 

A SRA. – Então, eu e a Ana Neme e a Ligia junto com o Tato, a gente fecha a 

redação, submete ao grupo de São Paulo, senta com vocês e marca a reunião com o 

Carlos Britto. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Marca a reunião com PUC, etc. e tal.  

 

A SRA. – A PUC vai vir?  
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O SR. – Então, eu estava propondo assim, como a gente faz uma movimentação 

política, se a gente pudesse colocar uma coisa bastante pesada, que o cara olha assim e 

ele fala; poxa, como é que eu vou falar não para esse cidadão aqui nessa história, 

entendeu? Qual o compromisso político que esse cara tem que eu não posso falara para 

ele não, não dá para falar não, entendeu?  

Por isso que eu brinquei na historia, se for sair por edital vamos arrumar 

confusão, mas eu até brinquei com a Ligia aqui que a ideia de buscar uma linha 

específica é a ideia exatamente de quebrar a espinha dorsal dos editais.  

Na verdade coloca a gente mais ou menos em uma panela comum e joga uma 

migalha de milho lá e faz o seguinte, cisca aí e vê o que vocês comem. Bom, comeu, 

saiu vamos ver o seguinte; quantos ovos você bota? Um pouco mais ou menos isso, e 

isso me preocupa. 

Agora se a gente não consegue ter outra linha de financiamento que não seja 

essa vamos ser pragmáticos, mas se a gente tivesse condições de chegar lá no Carlos 

Britto com um grupo de intelectuais de peso, que desculpe, mas bate o pau na mesa e 

fala assim; é o seguinte, nós viemos aqui negociar as nossas condições. Quais são as 

suas? O Carlos Britto não é muito de aceitar enfrentamentos, eu o conheço desde 1988, 

1989 quando ele estava na Elétrica da UNICAMP e depois como reitor a gente negociou 

com ele nas campanhas e diabo a quatro. 

Então, o Carlos Britto tem um jeito, e agora o que eu acho, a gente tem que 

chegar lá nessa condição, a mesma coisa eu acho que é na CAPS, a Comissão da 

Verdade tem um peso relativo, um peso específico próprio que dá para chegar à CAPS, 

botar a proposta lá em cima da mesa e falar assim; é o seguinte a que viemos eu acho 

que tem condição. 

Mesmo porque, se falarem assim, olha, vamos dar uma pressãozinha, vamos lá 

conversar com a presidenta? Porque agora virou presidente de novo não é? Vamos lá 

conversar com a presidente? Vamos conversar com não sei quem?  

Eu acho que a gente tem que jogar um pouco de peso nessa história, não sei se 

eu estou sonhando, mas eu acho que tem que começar a jogar o peso que a gente tem. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



143 

 

O SR. – Só uma história, um histórico na CAPS, antes da criação da Comissão 

da Verdade, quando estava tramitando o projeto de lei ainda, teve a iniciativa da SDH 

Secretaria de Direitos Humanos, eles procuraram a CAPS para montar junto com a 

criação da Comissão Nacional da Verdade, uma linha de apoio financeiro saiu nos 

jornais e etc. que ia financiar um braço acadêmico que apoiasse a Comissão, você se 

lembra disso? 

 

A SRA. – Eu me lembro. 

 

O SR. – Um (Ininteligível) do Rio Grande do Sul que era conselheiro da SDH, 

eu esqueci o nome dele agora, estava à frente. Eu sei por que eu fui a uma dessas 

reuniões e foi bloqueado no conselho da CAPS e o negócio não avançou. 

 

A CAPS não investiu é só um dado. Já houve uma tentativa junto à CAPS de se 

criar uma linha de financiamento específico. 

 

A SRA. – Era o Jorge Guimaraes que estava lá?  

 

A SRA. – Sim, eu acho que está há dez anos lá. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Agora isso foi para o conselho superior da CAPS e foi 

reprovado? 

 

O SR. – Não sei em que instância foi, eu não fui na reunião da CAPS, eu fui na 

reunião da SDH que preparou o documento (Ininteligível) na CAPS. Eu vou te lembrar 

o nome daqui a pouco. Eu fui a duas reuniões na SDH. 
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O SR. – O (Ininteligível)? 

 

O SR. – O (Ininteligível) estava nas reuniões, mas não era o Gilis que estava à frente. 
Era um desembargador do Rio Grande do Sul que foi colocado lá pela Maria do Rosário 
para Rogério Augusto. 

 

A SRA. –Rogério Gesta Leal. 

 

O SR. – Eu acho que os caras pensaram o seguinte; “Eu não vou dar tiro no pé, 

eu não vou alimentar um grupo que pode me morder amanhã, não se cria cobra”.  

 

O SR. – Era ele. Ele encaminhou isso, saiu a matéria no jornal, teve as duas 

reuniões na SDH e a coisa não andou na CAPS. 

 

A SRA. ANGÉLICA – E a CAPS disse que ia bancar e depois parou, é isso?  

 

O SR. – A última notícia que chegou lá no conselho, qual o último conselho da 

CAPS? 

 

A SRA. ANGÉLICA – Superior. 

 

O SR. – No conselho superior da CAPS e não foi aprovado. 

 

A SRA. ANGÉLICA – Mas aí tem uma conjuntura. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Ali nada aconteceu, ela passou ali. 

 

O SR. – Eu não disse isso para desanimar ninguém, só disse que houve lá essa 

tentativa nesse contexto antes de existir a Comissão. 

 

A SRA. – Agora a Comissão tem outro peso, não é?  

 

A SRA. – A conjuntura mudou, uns 50 anos aí porque (Ininteligível), é porque 

um trabalho com todas as críticas que possa ter e hoje se discuti o golpe e do que está 

acontecendo porque isso aí movimentou, levantou poeira, a Comissão levantou muita 

coisa. 

Aí hoje a temática ganhou muito mais força e a mesma conversa de quatro atrás 

e hoje pode ter outra conjuntura e que esse conselho não vote mais contra. O fato é que 

a Comissão mudou essa visão sobre isso. 

A SRA. JANICE – Veja só, eu acho que existe caminho, é que talvez ele tenha 

sido, quando você vai propor, por exemplo, a UNILA foi criada, e o Élgio, que então 

era o reitor, chegou à conclusão que necessitava de dez professores sênior para fundar 

todas as áreas. 

A CAPS não dava dez professores seniores para nenhuma universidade federal. 

O problema é o seguinte, você tem que ir lá com praticamente um edital feito dizendo 

como é que ele se acomoda aos editais existentes. 

Então, você pega uma linha, existe já professor sênior, então eu vou pedir um 

edital de 15 pessoas dentro desse formato, mas você tem que chegar lá com o formato 

pronto e o formato tem que ser aquele já aceito. 

Então, uma coisa eu chegar lá e dizer; eu quero que apoie a Comissão da Anistia, 

as comissões da verdade. Outra coisa é dizer; olha, a CAPS já tem o edital assim, talvez 
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possa fazer um edital que já existe, mas reformulado dessa e dessa maneira uma 

proposta e aí faz a proposta. 

Então, você não vai contra a política já implantada, assim a pessoa não sente que 

está sendo posta na parede contra a política implantada. 

 

A SRA. – No edital incluir mais essa linha. 

 

A SRA. JANICE – Exato, então diz; olha já existe duas vagas de professor 

sênior para universidades novas, que é o que existe, quem sabe a gente possa pedir para 

a implantação dessas comissões que foram recém-implantadas também dois professores 

doutores, não sei o que lá e ver todos os editais que se adequam àquele pedido. Então, a 

gente já leva o pacote pronto e aí fala com o Jorge Guimarães que é sensível às questões 

políticas todas, diferentemente do caso da FAPESP que aí eu acho que a conduta tem 

que ser um pouco alterada. 

 

A SRA. – Quero só fazer uma questão de ordem, eu estava conversando 

informalmente com colegas e há uma sugestão que a próxima reunião do dia dois já no 

Rio de Janeiro, lá na federal, não é isso? 

 

A SRA. – Dois de junho. 

 

A SRA. – Dois de junho, tudo bem?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu não vou poder ir. 
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A SRA. – Grupo do GT de trabalho das universitárias. A gente estava 

conversando no almoço, a grande maioria estava dando um toque e daí a gente dá uma 

circulada nas reuniões, não é Lígia?  

 

A SRA. – Mas o negócio do grupo aqui é dia 30. Aí. 

 

A SRA. – Mas é uma coisa mais específica, não é? 

 

A SRA. – Mais ou menos. 

 

A SRA. – É que o problema são as datas, não é? O 27 que é um dia que é na 

mesma semana, o Márcio falou que não dá. 

 

A SRA. – E por que não faz um pouquinho depois do dois? 

 

A SRA. – Porque aí vem a copa no dia 12 de junho. 

 

A SRA. – Seis de junho?  

 

A SRA. – Dez de junho. 

 

A SRA. – Dez não dá. Não vai poder ter voo nesse período? 
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O SR. – O problema é o calendário, eu acho que tem que ser na primeira semana 

de junho e depois não tem mais. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O problema vai ser isso aí. 

 

A SRA. – Ou três ou quatro. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E se tiver passagem. 

 

A SRA. – Mas o Márcio já falou que com antecedência a gente consegue 

comprar com antecedência e você falou uns 30 dias, não é isso? A gente fecha a data 

hoje, marca quem vai com antecedência de 30 dias e eu posso organizar isso com a Ana 

também via e-mail e a CNV cobriria a questão que ela sempre cobre, que é a diária e o 

voo, certo? 

 

O SR. – Dois de junho. 

 

A SRA. – Isso, aí seria na UFRJ no IFICS. 

 

O SR. – Quinta-feira. 

 

A SRA. – Que vergonha esse país. 
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A SRA. – Mas dia 2 não, gente, porque tem um seminário aqui dia 30, aí fica 

muito em cima. 

 

A SRA. – Sexta-feira, dia 6?  

 

A SRA. – Olha, se for para juntar com a do dia 30. 

 

A SRA. – Doze de junho. Não, eu estou com a fala. Então, 6 de junho Ana?  

 

A SRA. ANA – Eu estou dizendo o seguinte, ou fazemos 29 antes do dia 30 para 

juntar com a Audiência do dia 30 aqui, ou fazer no dia 6 na outra que é para dar tempo 

das pessoas que forem nas duas, que é o meu caso, se reorganizarem. 

 

A SRA. – Lógico, e como a ideia é fazer em outro estado teria que ser 6, então. 

 

A SRA. – Eu acho razoável para evitar, não sei. 

 

O SR. – Não é feriado, não?  

 

A SRA. – Não, 6 de junho não. Corpus Christi? Não sei. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu não garanto a minha presença. 
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A SRA. – Você vai ter coisa aqui. Mas tudo bem ao pessoal das universidades? 

Ok com essa data, com esse local? 

 

O SR. – Com o Patto, não é? 

 

A SRA. – Não, aí já é outra coisa a questão do Patto. Ah, você fala que podia ser 

nessa reunião? 

 

A SRA. – Nessa reunião, podia ser nessa reunião. 

 

A SRA. – Ah, maravilha então, o Rodrigo Patto na reunião do grupo de trabalho 

das universitárias no dia seis de junho, certo?  

 

O SR. – De manhã e de tarde o grupo de trabalho com ele. 

 

A SRA. – O grupo de trabalho depois de tirarmos as dúvidas e fazer a lição de 

casa, alguém falou aí? Sabendo fazer a pergunta certa. 

 

A SRA. – Então já checa com ele aí a gente bate o martelo aqui. 

 

O SR. – Já com a data 6. 
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A SRA. – Como a gente já propôs na UFRJ e daqui a pouco o Marco Aurélio vai 

embora, então era bom fechar isso antes de ele ir embora para a gente poder sair daqui 

com isso já decidido, senão não dá certo. 

 

O SR. – Independente da resposta do Patto, a gente já marca a próxima para o 

dia seis? 

 

A SRA. – Sem dúvida, mas se o Patto puder ir, nada melhor do que a gente tirar 

todas essas dúvidas com ele. Então, a gente aguarda aqui ele ligar e em seguida batemos 

o martelo. 

 

A SRA. – Deixa, eu acho que se o Rodrigo Patto puder ir a gente tem que fazer 

uma nossa com ele de trabalho, perguntas e blá blá, e uma outra nossa sem ele porque 

nós temos que encaminhar essas coisas do relatório. Eu não estou achando que vai ser 

dia inteiro com ele então. 

 

A SRA. – Não, manhã com ele e a tarde a gente fecha o relatório, aproveita esse 

dia, pode ser? Porque aí um dia de trabalho está bom, não precisa de dois para isso, não 

é? E é uma sexta-feira, ok?  

 

A SRA. – Uma sexta-feira. 

 

A SRA. – Mas essa foi a justificativa até se é essa que é a terceira, é isso que nós 

estamos querendo mudar Silvana, entendeu? Depois é para Brasília, a gente estava 

conversando isso no almoço. Entendeu? E dentro de uma universidade. O Diogo, a 

gente conversou com ele e ele pediu para dizer que está de acordo com isso também, eu 
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fiz questão de falar com ele para, o companheiro da Bahia também falou que deixava o 

voto para isso. 

 

A SRA. – Angélica, para você tudo bem?  

 

O SR. – Você não propôs a data de 30 de maio para agente. 

 

O SR. – Essas informações. 

 

O SR. – Não é isso? Antes mesmo dessa reunião do dia 6. 

 

O SR. – Trinta de maio por uma questão da simplesmente de data. 

 

O SR. – Seis de junho não é muito tarde para você?  

 

A SRA. ANGÉLICA – Sabe que eu fiquei pensando agora, 30 de maio pode ser 

bom, porque eu vou reunir então as informações e eu já levo uma coisa mais 

condensada para a gente discutir e aí a partir do dia seis a gente já define coisas mais 

específicas ainda. 

 

A SRA. – Tendo sido isto encaminhado, posso pegar a palavra? Tem duas 

coisas, uma o encaminhamento com a FAPESP reunimos as CVs de São Paulo com a 

ALESP e sentamos e. 
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A SRA. – Isso, o nosso grupo de trabalho de quatro, vai sentar, fazer isso e 

marcar e ir em comitiva para lá. A Lígia a nossa frente nos conduzindo. 

 

A SRA. – Nó somos UNICAMP, UNIFESP, USP, PUC, ALESP, sociologia e 

Política, UNESP, é um arrastão na FAPESP, é essa a ideia? Desculpa.  

 

A SRA. – Ocupamos a sala do Carlos Britto. 

 

A SRA. – Eu não conheço o Carlos Britto de perto, eu sei que ele foi. Sabe por 

que eu estou falando isso? Pelo pouco que eu conheço do Britto e eu acho que as 

pessoas mais velhas como a Maria Lígia, a Janice, não de idade claro, mas de tempo na 

universidade. 

Eu espero que elas, porque a experiência que eu tenho com o Carlos Britto é 

assim, eu tive um projeto aprovado, tenho ainda, mas antes de assinar a ordem que o 

Britto deu, ele só liberaria a verba para o meu projeto aprovado no mérito, se o reitor 

fosse conversar com ele e dar as condições porque a UNIFESP tem aquele problema de 

espaço, de que ele não liberaria a verba para uma coisa que depois não teria espaço. 

Nós não estamos falando de alguém que quando recebe a Comissão da Verdade 

fica assustado achando que. 

 

A SRA. – Mas você falou isso para o reitor da Universidade Federal de São 

Paulo?  

 

A SRA. – Então, a minha pergunta é, mas a gente avalia depois, a gente vai ter 

que pensar politicamente qual é a melhor forma de chegar perto dele porque não me 

parece que ele assuste com a presença de comissões. 
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A SRA. – Não, mas veja, na questão de assustar. 

 

A SRA. – Deixa só eu tentar responder isso. A questão toda como o Ivan mesmo 

colocou é que aí vai também estar ligado com a Comissão do estado que tem uma puta 

força política hoje. Quer dizer, nós enquanto universidades é uma coisa, nós vamos com 

mais a reboque dela da Comissão que é um pouco, o negócio do Rio e aí a gente vê a 

melhor maneira. 

 

A SRA. – Eu acho que a gente deve ir, eu estou só pedindo para a gente avaliar 

se nós devemos ir todos juntos ou de outra forma porque eu sei que você falou também 

não quer dizer nada para ele. Eu acho que ele está errado, não concordo com ele. 

 

A SRA. – Mas a gente vai de qualquer maneira. 

 

A SRA. – Não, nós vamos está bom. 

 

A SRA. – E aí a gente avalia qual é a melhor forma, está certo?  

 

O SR. – Ana, fala para a Soraya que eu falei que se ela não for vou brigar com 

ela depois. 

 

A SRA. – Ela já foi lá falar com ele, não estou tirando isso da cartola, ela foi 

falar com ele, por isso que eu estou dizendo isso. 
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A SRA. – Essa ameaça que ele fez foi para o reitor anterior e a Soraya depois foi 

falar com ele, bom enfim, e em relação ao CNPQ CAPS que é o mais importante agora. 

 

O SR. – Quem vai conversar com o Guimarães?  

 

O SR. – Eu vou tentar dar uma resgatada, eu vou pedir ajuda para o Zé Otavio 

para ele resgatar como é que foi esse debate anterior da CAPS, eu vou pedir 

encarecidamente que, se os estados ainda tiverem em suas entidades específicas, é que 

São Paulo, tem muita gente aqui e eu entendo, mas discutam em separado só para a 

gente tentar dar uma encaminhada.  

Eu queria falar uma coisa sobre o acordo de cooperação, eu acho que eu já 

coloquei um pouco nessa linha, mas a CNV está à disposição para assinar esse acordo 

de cooperação, e a gente conseguirem identificar uma ocasião, uma audiência para fazer 

isso melhor senão a gente tenta fazer nas nossas melhores reuniões de trabalho 

lembrando que elas não terem assinado não veda a cooperação inclusive se vocês 

tiverem nomes para serem convocados, eu acho que a gente pode tentar começar 

agilizar esse tipo de coisa, precisa um pouco de contexto, de histórico, principalmente 

de datas de referências, porque facilita a pesquisa, o INFOSEG, esse sistema que o Ivan 

colocou. 

Ele é útil, mas ele não é fácil se você coloca um nome que é relativamente 

comum, vão parecer 50 homônimos que a gente tem que tentar separar por data de 

nascimento, mais ou menos, mas isso não é uma coisa muito precisa. 

Acesso aos arquivos que estão no Arquivo Nacional. Eu quero trabalhar em cima 

da demanda, eu sei que seria bom a gente ter uma coisa simples de portas abertas, mas 

eu acho que não tem condição de fazer isso, não temos condições de oferecer isso. 

Então, se vocês já tiverem uma certidão, ou índice com documentos identificados, isso 

também facilita, porque a gente faz o intermédio através de algum outro pesquisador 

que já esteja lá ou alguém de Brasília, ou alguém do rio de Janeiro que possa ir lá e 

pegar esses documentos. 
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Eu estou falando isso para a gente tentar operacionalizar esses pontos de 

cooperação. Com a lista criada eu vou, acho que eu comentei por alto, mas eu vou 

mandar de novo aqui aquela minuta com o acordo de cooperação, se houver alguma 

peculiaridade das diferentes universidades para assinar, a gente ajusta.  

Que mais, acho que é isso. 

O evento do dia 30 está fechado, é isso que eu entendi? Até peço que mande 

uma minuta para a gente ajudar divulgar, passar para outras comissões que se, o pessoal 

da câmara dos deputados, tem muita gente interessada no tema. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, é isso, mais alguma coisa?  

 

A SRA. – Na medida em que a gente for, eu estou mexendo no índice nosso, e a 

partir desse índice eu já vou saber quais os conjuntos de documentais do Arquivo 

Nacional que eu preciso mexer. Eu mando isso antes para você, e aí depois a gente 

agenda o dia. Perguntas, se o dia seis se confirmar no Rio, eu posso tentar casar? Eu vou 

dois dias antes para trabalhar lá?  

 

O SR. – Aí eu preciso falar com a Carolina, que é quem fica no escritório do 

Rio, mas eu acho que deve ser possível um ou dois dias antes.  

 

A SRA. – Então, eu vou te mandar um e-mail, e a gente negocia. 

 

O SR. – É sempre ideal se a gente já tentar trabalhar com umas 

proposiçãozinhas de datas ao redor do dia seis seria ótimo. 
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A SRA. – Nós fechamos no dia 6, independente do Rodrigo poder ir, é isso? Dia 

seis está fechado independente de o Rodrigo ir? Porque inclusive para a gente poder 

trabalhar em cima do que você... 

 

A SRA. – Acho que a Angélica já vai trazer. 

 

O SR. – Dia 30, mandar as informações e dia seis sentar com o Patto. 

 

A SRA. – Mas mesmo que ele não vá, só para confirmar se está fechado dia 6. 

Então, vai ter de qualquer jeito, só queria confirmar isso, independente não precisa nem 

confirmar com ele o dia? Nós vamos ter a reunião no dia seis, se ele for bem, se ele não 

for a gente cumpre. 

 

A SRA. – Se ele for na parte da manhã, senão nós, o dia todo trabalhando. Só 

acharia que depois a gente tem que organizar a pauta dessa reunião do dia 6 antes desse 

nosso grupo para ficar uma coisa mais. 

 

O SR. – Só lembrando. 

 

A SRA. – A do dia 30 eu divulgo. 

 

A SRA. – Manda direto para ela. 

 

O SR. – Só lembrando de novo a questão da reunião do dia 19, como vão ser 

muitas comissões, o último mapeamento que eu fiz, tinha 80.  
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O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível). 

 

O SR. – Mas a ideia é que quem tivesse alguma coisa a apresentar o fizesse 

porque na última reunião que teve com as comissões estaduais, tinha um espaço para 

que cada uma tentasse apresentar um pouco do seu trabalho e isso gera um problema 

gigante porque o primeiro excede o tempo e o último fica sem tempo e todo mundo tem 

o voo para pegar. 

Então, esse pequeno resumo que a Rosa pediu é essencial porque na pior das 

hipóteses vai ficar isso no registro. 

 

A SRA. – Dar para ela com antecedência. 

 

O SR. – É, para a gente, para mim, para o Ivan e para a Angélica antes do dia 

19. 

 

O SR. – Desculpa, o do dia 19 vai ser aqui?  

 

O SR. – Em São Paulo. 

 

O SR. – Onde, em São Paulo?  

 

O SR. – A gente ainda vai fechar o local.  

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



159 

 

O SR. – Nós precisamos conversar sobre isso também. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tudo indica que vai ser aqui. 

 

A SRA. – Aqui ou na secretaria da Presidência da República na Paulista. 

 

O SR. – Não, não cabe. 

 

A SRA. – Não cabe lá? 

 

O SR. – Lá não cabe. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bem pessoal, antes de encerrar, aqui tem mais CD com 

aquele arquivo do 477. Alguém ficou sem? Alguém quer uma cópia?  

 

A SRA. – Me dê mais um eu entrego lá no AEEL. 

 

A SRA. – Isso é digital, isso não se perde, você copia e não diminui. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem mais quer?  

 

O SR. – Se tiver sobrando eu quero mais, se tiver. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Para vocês que pediram antes, eu tenho. 

 

O SR. – Esse aqui da sentença da Corte Interamericana tem para a gente?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vamos lá, aproveitando o jabá aqui. Quem quiser tem 

pacotes ainda, rodou três mil e ainda tem 700 ainda (Ininteligível) para o país inteiro, se 

precisar é só pedir, lá em baixo tem e você leva pacotes disso daqui.  

 

A SRA. – Aliás Ivan, (Ininteligível) um conjunto de seminários lá na UNIFESP 

agora para qualificar o relatório, um deles vai ser com o pessoal do CEJIL com a 

Beatriz e aí eu vou passar aqui para pegar uns para distribuir, só para não precisar gastar 

o seu no correio. 

 

A SRA. – O Ivan tem pacotes aí se você quiser. Ela só quer saber o documento. 

 

A SRA. – Qual o conteúdo do pacote? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O pacote são dez remessas da Corte Interamericana. 

 

O SR. – Mas já que você falou Araguaia, provavelmente uma das últimas 

grandes audiências públicas da CNV que vai ser no final de maio, vai ser Araguaia, no 

Rio de Janeiro. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Talvez tenha outra em. 
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O SR. – Em Brasília. 

 

O SR. – Então, vocês têm Riocentro. 

 

O SR. – Talvez outra da Casa da Morte. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, tem a do Riocentro, e talvez a da Casa da Morte 

também. Agora com o Paulo, todo mundo me ligando para pedir declaração. 

 

A SRA. – Declaração de quê?  

 

O SR. IVAN SEIXAS – A morte do Paulo Malhães. 

 

O SR. – Repercutir. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa é a demonstração, não fala porque senão você 

morre. Ele já falou por isso, porque ele estava se sentindo ameaçado. 

 

O SR. – Ele já estava ameaçado? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele disse. 

 

O SR. – Ele registrou isso? Que estava sendo ameaçado? 
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O SR. – Falou, falou no microfone. 

 

O SR. – Agora ele nunca fala por quem. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom pessoal, estamos liberados, então?  

 

A SRA. – Então, a gente espera o formulário seu para o dia 30. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Até a próxima.   

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

25/08/2014 

 

 SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 136ª Audiência sobre a história da Repressão no 

Vale do Ribeira, 25 de agosto de 2014, Auditório Teotônio Vilela. 

Está instalada a 136ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 25 de agosto de 2014, Assembleia Legislativa, 

Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre a Repressão realizada no 

Vale do Ribeira. 

Formação da Mesa: Ivan Seixas, assessor da Comissão, Darcy Rodrigues, em 

depoimento sobre treinamento, sobre o Campo de Treinamento do Vale do Ribeira e 

depois Dra. Defensora Pública da União, Fabiana Galera Severo, que eu queria pedir 

para vir compor a mesa, por favor, Dra. Fabiana, o promotor de Justiça, o Dr. Eduardo 

Valério, e o pesquisador da Comissão Estadual da Verdade e Violência no Campo, 

Gabriel da Silva. Pra compor a Mesa.  

Opa, Major Olímpio, queria convidar para compor a Mesa. Queria convidar... 

Hã? 

Eu queria chamar o José Rodrigues, do Quilombo de Ivaporunduva, para compor 

a Mesa, por favor. Vamos lá? Vamos começar? 

Com a palavra Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Boa tarde. 

Essa primeira parte a gente vai fazer, é um trabalho que foi feito pelo Grupo de 

Trabalho Sobre Repressão ao Campo, no Estado de São Paulo. 

Em 1970 houve um episódio, que foi nos meses de março até junho de 1970, que 

foi a descoberta de um Campo de Treinamento de Guerrilheiros da Vanguarda Popular 

Revolucionária, que era comandada pelo Capitão Carlos Lamarca, que foi cercada, 

houve a repressão, um grupo consegue sair e o outro grupo enfrenta as tropas do 

Exército, da Marinha e da Aeronáutica e também da Polícia Militar, e nesse percurso, 

quatro são presos, são capturados. 
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Há também um episódio de algumas escaramuças, uma delas há um combate em 

que fica refém dos membros da VPR o Tenente Alberto Mendes Júnior, que ao final ele 

foi morto pelos membros da VPR, que é um caso muito conhecido, e é um dos heróis da 

Polícia Militar do Estado de São Paulo. 

Mas o foco desse trabalho de hoje não é esse episódio, não é nem mesmo a 

questão de “o que aconteceu com a VPR, ou Carlos Lamarca ou qualquer coisa”, isso 

não está em discussão. O que está em discussão é a repressão que houve no Vale do 

Ribeira, com bombardeios de Napalm, que é uma coisa que sempre foi negada e agora 

nós temos provas de que houve esses bombardeios com bombas de Napalm, e também o 

que a população civil sofreu nesse tempo. 

Uma das coisas que a gente tem muito presente é que esse episódio de 1970 

inicia uma escalada de violência que se estende até os dias de hoje, com a população 

quilombola sofrendo dura repressão, perdendo terras e tudo o mais, a população 

indígena sofrendo também, porque na época começaram os bombardeios, inclusive, a 

essas populações. A população caiçara também. 

Então tudo isso nós estamos... O foco da Comissão é contar que esse episódio da 

repressão com bombardeio e a retirada da população por causa desse conflito gerou os 

problemas que, até hoje, se apresentam no Vale do Ribeira. Que a população sofre até 

os dias de hoje com uma violência muito grande, uma violência muito forte. 

Então o relatório da Operação Registro, que é assinado pelo Chefe do Estado 

Maior do Segundo Exército, na época, General Ernani Ayrosa da Silva, ele faz a 

descrição do que houve, faz uma análise e tem uma conclusão que é muito complicada, 

que é: um sargento, o Sargento Kondo, é apontado como o causador da derrota militar 

que o Exército sofreu, que foi não conseguir prender os guerrilheiros comandados pelo 

Carlos Lamarca. 

E no próprio relatório fica claro, objetivo, que o que houve não foi causado pelo 

sargento e sim toda a operação, que era uma coisa inédita. 

Então, só pra vocês entenderem, o relatório da Operação Registro, que é do 

Segundo Exército do Quartel General, da Terceira Seção, ele tem vários pontos e 

termina com alguns anexos, que é a relação de material, a relação sobre a patrulha do rio 

Dois Irmãos e o relato sobre o sequestro da viatura número 2, RO-105, por Lamarca e 

outros, que esse relatório é assinado por José, volta. Pelo José, pelo General de Brigada 

Ernani Ayrosa da Silva, endereçado ao comandante do Segundo Exército, General José 

Canavarro Pereira. Pode ir. 
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É descrito nesse relatório, que foi localizado lá esse campo de treinamento, que 

está localizado na região, compreendida no Vale do Ribeira, em Sete Barras, e depois 

tem todas as descrições, a escolha do posto de comando, todas as... A infraestrutura 

necessária para fazer o cerco e a repressão a esse grupo da VPR. 

Então tem a primeira fase, segunda fase de operação... Não. Pode ir. 

Descreve inclusive, que o destacamento de Jacupiranga ele é dissolvido. O 

Tenente Caldeira, do CIE, o Tenente Mero, o Chefe do Estado Maior do CACAA, 

sediado em Jacupiranga, eles fazem toda a repressão. 

Esse grupo (volta um pouquinho) está escrito ali que o pelotão da PM que partiu 

de Registro era comandado pelo 2º Tenente PM Mendes, que é o Tenente Alberto 

Mendes Júnior, também sem experiência alguma em combate, dito pelo General Ernani 

Ayrosa. Pode ir. 

Aí é descrito o que aconteceu nesse enfrentamento, que é o cerco em Eldorado, 

que eles fazem. Pode ir. E aí fala que houve feridos e tal. 

No dia 28 alcançam a trilha, depois no dia 29 reconhecem o local, no dia 30 o 

terrorista Carlos, que é o Gilberto Faria Lima, é preso e sai sem eles perceberem que era 

um dos participantes. E fala que o Lamarca mandou o Araújo, que é o José Araújo 

Nóbrega, pra fazer contatos e para pegar comida e tal. Pode ir. 

Aí fala sobre esse episódio, os terroristas levando como prisioneiro o 2º Tenente 

da PM, de nome Mendes, que estava nas proximidades do local, onde a patrulha de 

destacamento logístico, travou tiroteio e tal. Em direção a Areadinho e explica que eles 

refugiaram-se numa elevação e assassinaram o Tenente Mendes a golpes de coronhada, 

que foi elucidado depois da prisão do Lucena e tal. Pode ir. 

Aí eles falam dos problemas levantados.  

Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, qual foi a participação 

e mostram os problemas levantados. 

“Provaram que o despreparo da maioria da Tropa da Polícia Militar do Estado de 

São Paulo para o tipo de operações que foram realizadas na área. Ficou evidenciada a 

necessidade de manter um oficial de ligação da PM junto ao Estado Maior Operacional 

e a tentativa de utilização de cães especializados da PM do Estado de São Paulo na 

prisão de fugitivos não logrou êxito, em virtude da técnica utilizada pelos mesmos, em 

usarem os cursos de água como rota de fuga. No entanto no serviço de guarda os cães se 

mostraram eficientes”. Pode ir. 

E aí começa o que é o objetivo dessa audiência de hoje. 
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Que no dia 29 de maio, está escrito pelo General Ernani Ayrosa:   

“A FAB bombardeia as regiões de alturas cobertas de mato ao sul do Quilombo 

e onde poderiam ter se refugiado os terroristas.” Então já é a primeira referência que é 

feito isso. 

“No dia 27 atinge o morro que domina o Vale do Quilombo (que é o rio 

Quilombo). Reconhece e transpõe o Quilombo (que aí já é o próprio Quilombo), rumam 

pelo vale em direção ao norte e dormem no mato em 27 e 28. Alcançam a trilha, 

reconhecem o local e tal”. Pode ir. 

“No dia 30, a partir das 10h30, iniciou-se o bombardeio da área com os T-6 e os 

B-26”, que são os dois tipos de avião, Tucano 6 e o Bombardeio 26. 

“No dia 1 a 3 de maio prosseguiram os reconhecimentos terrestres, com auxílio 

dos prisioneiros”, que um deles vai falar aqui que é o sargento, o ex-Sargento Darcy 

Rodrigues. 

“No dia 4, a partir das 12h, o primeiro FAT da Aeronáutica bombardeia o centro 

da área, um pelotão do 1º e do 6º RI, é lançado de Barreiros, próximo à Barra do Turvo 

para a Capelinha”. Capelinha é o local onde tinha o centro de treinamento. Pode ir. 

Então assim, mais uma referência a bombardeios. 

“Aviões e helicópteros do SAR foram também empregados no transporte de 

feridos dentro da área e desta para os hospitais.” 

Aí tem de novo, ali, “Os aviões T-6 e B-26 foram usados na inquietação do 

inimigo através de bombardeios e tiros diretos de metralhadora”. 

Então, de novo, tem essa referência.  

Dia 26 e 29 têm. “É necessário ainda que a Central de Inteligência disponha 

também de recursos financeiros, para poder recompensar informantes da região e pagar 

agentes recrutados na área, que deixam de trabalhar para nos servir. Em alguns casos a 

informação tem de ser considerada como um produto que se compra com dinheiro.” 

Isso daí é uma prática que o Exército vai usar muito, como experiência, para a 

repressão à Guerrilha do Araguaia dois anos depois. 

Que é esse tipo de experiência que houve no Vale do Ribeira, eles percebem o 

tipo de coisa que eles deveriam fazer e uma delas é essa, de comprar informantes, com 

dinheiro mesmo, pra auxiliar na derrota do inimigo, que eram os guerrilheiros. 

E aí vem a quantidade de oficiais, praças e tudo o mais. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



5 
 

Nessa primeira fase foram usados do CIEs três oficiais e cinco praças, quatro 

oficiais e 36 praças do CAA, da PM também que eles têm, que são 414 soldados e 14 

oficiais. Pode ir. 

Aí eles fazem uma análise, aquilo que foi feito.  

E eles fazem algumas sugestões sobre a questão da Polícia Militar, que tinha 

despreparo, e do próprio Exército, que também tinha despreparo com relação a esse tipo 

de operação. Ao final, eles vão fazer inclusive uma análise, explicando que não era uma 

operação de contraguerrilha e sim uma operação policial por causa desse campo de 

treinamento. Pode ir. 

Aí falam Sigilo das Operações, como é importante, e as informações. O 

relatório, página 19, faz referência à duplicidade.  

(Comentário inaudível) 

Oi? É! 

(Comentário inaudível) 

Aqui eles já começam a fazer uma acusação contra o Sargento Kondo, que é 

aquilo ali. “As senhas e contra-senhas foram estabelecidas, e distribuídas às unidades 

para serem divulgadas diariamente. O Sargento Kondo, um do 2º RO PO-105, por 

imprudência, tinha as senhas escritas em seu bolso, e o papel foi encontrado pelos 

terroristas quando ele foi capturado, quando se apossaram de sua blusa".  

Quer ver, a covardia, “E o impossibilitou de fazer qualquer sinal ao Sargento de 

sua unidade, o Segundo RO 105, demonstrando que se achava subjugado pelos 

terroristas.” 

Houve várias escaramuças, uma delas é essa, contra a PM, e uma outra, em que 

eles fazem o cerco, uma emboscada com uma pessoa pedindo carona, o caminhão do 

Exército para, eles subjugam o caminhão mostrando armas e dizendo que tinha mais 

gente, e pegam o caminhão como uma forma de escapar do cerco. 

O Sargento Kondo, por relatos do próprio Capitão Lamarca e do próprio 

Yoshitane Fujimori, que era um dos guerrilheiros, o Sargento Kondo tem a preocupação 

obstinada de fazer a proteção aos seus soldados, “Não façam nada, que...não vamos 

fazer nada pra vocês machucarem os soldados”. 

Essa senha e contra-senha, mais pra frente vai aparecer que o próprio Exército 

faz a absolvição do sargento dizendo que, se tivesse isso, ele não teria... Teria 

instrumento pra avisar, mas ele não tinha. Eles mesmos dizem isso mais pra frente. 
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Nessa primeira referência ao Sargento Kondo já diz que faltou, porque faltou 

coragem e o impossibilitou de fazer qualquer sinal. Pode ir. 

Sigilo das Operações. “É da maior importância o sigilo das operações. No início 

das operações, os dois observadores inimigos, como já dissemos, muito bem colocados, 

assinalaram toda a nossa movimentação. A redução drástica dos movimentos de 

pessoal, viaturas e aeronaves, uso de disfarces em trajes civis habituais na região, de 

barba e cabelo crescido, de viaturas civis e outros artifícios, são recursos da maior 

eficiência. É necessário ter em mente, que os processos convencionais de combate são, 

em sua generalidade, ineficazes. É importante que cada um desenvolva a sua 

imaginação e criatividade, pois essa luta é de ardis, fintas e emboscadas. É a luta dos 

mais vivos e inteligentes. O uso de disfarce pela tropa conduz à necessidade do uso 

geral e obrigatório de senha e sinais de reconhecimento, para evitar choques entre 

nossos próprios elementos.” 

Porque uma das coisas que acontece é exatamente isso, por causa dessa 

deficiência há um confronto entre uma tropa do Exército com a PM, que era por causa 

dessa desarticulação que tinha. Então não dá pra você colocar a culpa no Sargento, ou 

na PM, ou no Exército, porque houve um desencontro total por falta de experiência, que 

é dito isso pelo relatório. Pode ir. 

Aqui no “Jornal do Brasil”, de 28 de abril de 1970, está escrito pelo jornal, que 

na época tinha censura, “Desde sexta-feira, aviões da FAB estão lançando bombas 

incendiárias na região”, que é a bomba de Napalm. Pode ir. 

Aí tem essa foto, que é mostrando como eles treinavam e dizendo que isso tinha 

acontecido, que esses daí são os aviões Tucano. 

Aí, de novo, a mesma coisa, o “Jornal do Brasil” mostrando tropas da 4ª Divisão 

e não sei mais o quê, e está lá escrito bombas de Napalm, “Aviões e helicópteros da 

FAB apoiaram” parara.  

Esse relatório ele é fundamental, podia ver onde está aquela citação do Sargento 

Kondo, que ele não tem... Essa citação é muito importante porque mostra que o 

problema não é o Sargento Kondo, nem a ineficiência ou qualquer coisa assim. 

Havia um despreparo mesmo que levou a uma série de erros, e essa operação 

passa a ser escondida do Exército. A PM é a única que lembra que houve esse 

enfrentamento, que fala mais sobre isso, o Exército esconde, inclusive colocando muito 

da culpa, o relatório tem muita referência que a PM atrapalhava, que não é verdade. 

Havia uma desconexão entre eles muito séria, então não dá pra você botar a culpa em 
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um ou outro. "Não há no relatório nada que indique deficiência do comando da 

operação". Óbvio que tinha, porque se deu errado, não estava certo, isso é um fato. 

Deixa eu ver se eu acho aqui a referência do Sargento Kondo, dizendo que eles 

fazem a... 

E o relatório ele entra em detalhes de como foi feita a operação, como que 

sofreu, que na segunda fase foi efetivada a prisão de mais dois subversivos, Jair, que é o 

Edmauro Gopfert, e  Nóbrega, que é o Sargento, ex-Sargento José Araújo Nóbrega.  

Faz referência à prisão imediata do ex-Sargento Darcy Rodrigues e do Nicola, 

que é o José Lavecchia, que é um militante que depois vai ser morto numa emboscada, 

desarmado, lá no Parque Nacional do Iguaçu. 

E esse... Aí tem uma série de gastos, que eles mostram quanto que custou e tudo 

o mais. Suprimentos. Tinha problema de falta de bateria, pilha, para os rádios.  

Problemas levantados na Secretaria: “Os fatos provaram o despreparo da maioria 

da tropa da Polícia Militar do Estado de São Paulo para o tipo de operações que foram 

realizadas na área. Ficou evidenciada a necessidade de manter um oficial de ligação da 

PM junto ao Estado Maior Operacional. A tentativa de utilizar cães especializados da 

PM de São Paulo, na fuga de... Logrou... Não logrou êxito...”, que foi aquilo que eu já 

li. 

E, queria só pegar a parte do Sargento Kondo, em que eles falam que se tivesse, 

não teria causado problema. Meio que de certa forma absolve o Sargento. 

Esse Sargento ele passou, ele foi condenado, passou dois anos, quase, preso, foi 

expulso como se tivesse sido covarde, causou danos e tal, e é uma coisa injusta com ele, 

entendeu? Não é culpa dele, porque era uma operação muito maior do que aquele fato 

ali. 

“As características da operação, que na realidade não era de uma operação de 

contraguerrilha e sim um tipo de operação policial para captura de fugitivos, para a qual 

o Exército ainda não dispõe de experiência”, essa é a explicação, “acarretou a 

necessidade de improvisar e mesmo de se criar alguns métodos para atender as 

necessidades da operação. A tropa empregada na área, apesar de já ter tido alguma 

instrução de antiguerrilha, evidenciou que a instrução recebida tinha sido insuficiente ou 

mal ministrada. Isso foi verificado na maioria das unidades, particularmente no que se 

refere à execução de patrulhas, vasculhamento e serviço em campanha.  

A inexistência de uma tropa especializada e experiente, que muitas vezes as 

características do terreno e da operação exigiam, particularmente quando se teve de 
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lançar mão de patrulhas para vasculhar a mata fechada, foi outro problema que teve que 

ser enfrentado.  

Tentou-se soluciona-lo com o emprego de pequeno efetivo de instrutores e 

monitores do Curso de Operações Especiais da Brigada Aeroterrestre, mas que logo se 

retiraram da área, face aos improvisos do ano de instrução daquela brigada, além disso, 

o desconhecimento da área de operações pela maioria da tropa, aliada a falta de cartas 

atualizadas”, (mapas), “atualizados em contraste com os terroristas que já a conheciam, 

dificultou a perseguição e a busca do inimigo. Vários aspectos têm que ser considerados 

na preparação do soldado para contraguerrilha”. 

Isso é o aprendizado que o Exército faz e que vai ser empregado depois na 

repressão à Guerrilha do Araguaia. 

“O principal é o conhecimento do homem, para que se acredite e se disponha a 

fazer esse tipo de luta, ele tem que ser motivado. No caso presente, pelo fato do inimigo 

estar em fuga constante, sempre longe dos olhos da tropa, não oferecendo combate, a 

não ser no encontro fortuito com a Polícia Militar, assim mesmo, quando fugia, tornou 

quase impossível incutir na tropa a ideia de que estavam numa operação real. 

De um modo geral, nas ações de patrulha, em qualquer parada para descanso, o 

homem se deitava, abria o blusão, esquecia a arma, sem a menor preocupação de 

segurança. Também nas esperas monótonas de cerco e guarda, os homens se distraiam 

facilmente, exigindo dos oficiais graduados o maior trabalho, além dos aspectos 

fundamentais da índole do povo brasileiro, não afeito à violência, e da deficiência de 

nossos programas, métodos e excessos de instrução, ressalte-se como dificuldade para 

preparar os homens, a idade dos jovens conscritos, 19 anos, ainda muito imaturos para 

enfrentar uma luta cheia de malícia e violência como a da Guerra Revolucionária, 

levada a cabo por homens adultos, fanatizados e a serviço de uma ideologia. 

Esse aspecto não pode ser esquecido e há necessidade de que seja 

profundamente estudado, para não sermos surpreendidos de modo irreparável.” 

Aí explica: “Como na Argentina, a instrução dos conscritos sobre técnicas de 

guerrilha e contraguerrilha deve sofrer limitações, face a possibilidade de virem a ser 

usados contra nós, após o retorno à vida civil. O que é indispensável, porém, é que se 

disponha de meios para ministrar essa instrução e tal.” 

Considerações finais: “A repressão à subversão e ao terrorismo que estamos 

todos realizando, quase exclusivamente à base de ações militares, embora necessária e 

indispensável, por si só nada resolve-se. Paralelamente não tentarmos eliminar os focos 
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de infecção que alimentam seus quadros e que tem origem, principalmente, nas escolas 

e universidades do país. É impressionante a constatação desse fato. Cerca de 98% dos 

subversivos terroristas presos têm origem nas escolas de Filosofia e de Ciências Sociais 

do país.” 

Isso é muito importante porque a doutrina de Segurança Nacional que existia na 

época, e muito ainda existe, nas Forças Armadas e na PM também, é do inimigo interno 

em que a preparação é toda contra um inimigo que não se vê. 

Tem um relatório do comandante da Oban, Coronel Valdir Coelho, em que ele 

diz: “A Guerra Revolucionária é uma guerra virtual contra um inimigo invisível”, quer 

dizer, não quer dizer absolutamente nada, mas coloca como sendo todos são inimigos 

em potencial. 

E num determinado momento o Coronel Valdir Coelho fala que “Hoje os 

inimigos são os comunistas, mas podem ser os intelectuais, os padres, os professores, 

pode ser qualquer um que resolva fazer a Guerra Revolucionária.” Que não há uma 

definição do que vem a ser essa Guerra Revolucionária. 

E o que mais é importante é que essa mentalidade, em boa medida, fica hoje 

contra os movimentos sociais, que são apontados como sendo inimigo de uma coisa que 

você não sabe o que é. 

E tem um trecho que eu quero achar, só que eles falam do Sargento Kondo. 

(Comentário inaudível). 

Não. O Sargento morreu e o filho dele está pedindo pra ter uma revisão da 

punição, que não dá pra julgar o Sargento como sendo responsável porque o Sargento 

falava com todas as letras que ele queria proteger os soldados. 

A acusação que foi feita a ele, é que ele está do lado do Yoshitane Fujimori e ele 

teria trocado palavras em japonês, os dois descendentes, e que o Fujimori contava para 

os outros militantes depois, que na realidade ele disse “Por favor, mantenha a calma. 

Nós não vamos fazer nada, não machuque os soldados”, era só essa a preocupação dele, 

preocupação de não machucar os soldados, que ele viu que havia uma determinação da 

fuga, então ele ficou preocupado em fazer essa, essa fuga não ser traumática para os 

soldados, que já estavam subjugados. Então não há como botar na culpa do Sargento de 

uma coisa que a culpa era da estrutura do Exército. 

O Exército é que estava despreparado, não tinha como alegar que ele, ou 

qualquer outro, eram responsáveis, como por exemplo, a questão de responsabilizar o 

despreparo da Polícia Militar.  
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A Polícia Militar é feita pra polícia, ela não é pra combate em selva. E eles 

jogam a culpa no Sargento e na PM, como se fossem esses os responsáveis. 

O mais importante é que, objetivamente, houve uma operação de guerra, o 

Exército foi driblado, foi derrotado, e não consegue-se perdoar isso. O tempo inteiro o 

General Ayrosa fala que não houve uma derrota, o que houve foi por causa do Sargento 

e não sei mais o que, e o despreparo e papapa. 

Agora, o grande fato não é isso daqui.  

O grande fato é que a população sofreu uma repressão muito grande, com 

bombardeios a 300 quilômetros daqui de São Paulo, menos talvez, num cerco que virou 

um palco de guerra e nós temos hoje condições de afirmar esses bombardeios por essas 

referências, do próprio relatório da Operação Registro e o que vai ser mostrado aqui 

através do vídeo e das provas que foram coletadas quando da ida da Comissão lá. 

Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Queria passar a palavra 

em seguida, pro Darcy Rodrigues. Com a palavra Capitão Darcy Rodrigues. 

 

O SR. DARCY RODRIGUES – Bem... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem som? 

 

O SR DARCY RODRIGUES – Não tem som. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem, dá o microfone 

sem fio pra ele, por favor. 

 

O SR. DARCY RODRIGUES. – Bem, eu estive no Vale do Ribeira e fui 

testemunha ocular do que ocorreu, em termos de repressão. 

Quero também resgatar a verdade do que aconteceu no Vale do Ribeira, com o 

Capitão Lamarca prendendo todo um pelotão de policiais, depois de um combate, e a 

única providência que foi tomada pelo Capitão Lamarca foi prestar todos os primeiros 

socorros para aqueles policiais. 

Tudo que possa se dizer que aconteceu no Vale do Ribeira é fruto de uma 

propaganda que não condiz com a verdade. 
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Existiam 18 pessoas no Vale do Ribeira fazendo treinamento militar, de 

guerrilha. Eu comandava uma base, o Fujimori comandava outra base e não havia, em 

nenhum momento, a nossa disposição de entrar em combate naquele momento. Eu, 

inclusive, fui surpreendido em um vale seco de um dos rios da região, juntamente com o 

Lavecchia. 

Quem comandava o pelotão do Exército era o Tenente Paulo Rodrigues, que eu 

o conhecia do 4º Regimento de Infantaria, e quando eu fui preso eu tive a oportunidade 

de dizer para ele o seguinte: “Se nós estivéssemos aqui com disposição de combate, 

seguramente o senhor não estaria vivo, porque o senhor esteve sob a mira do meu fuzil, 

em tal lugar, assim, assim”, e resenhei o local que nós tivemos o encontro e eu, 

simplesmente, me retirei do local. 

O esforço que foi desenvolvido para reprimir aqueles, menos de 20, militantes 

que tinham no Vale do Ribeira, como o próprio documento oficial do 2º Exército, é algo 

incomensuravelmente maior do que qualquer operação racionalmente feita seria 

colocada naquele local. Eu me lembro ainda que, quando eu fiquei preso clandestino, na 

base aérea do Galeão, o Major ininteligível chegou e me falou o seguinte: “Darcy, 

vamos trocar informações. Eu falo a você o que nós fizemos no Vale e você fala o que 

vocês estavam fazendo no Vale”. 

Eu, simplesmente, disse a ele o seguinte: “Não tem esse tipo de proposta do 

senhor, é descabida. O que vocês fizeram está nos manuais e o que nós fizemos era 

apenas um treinamento, tanto de marcha, como de treinamento tático, como outros 

treinamentos que tinham sido planejados pelo nosso comandante, o Capitão Lamarca”. 

Então o que nós vemos é o seguinte, houve, objetivamente, uma ação 

desproporcional no Vale do Ribeira. Houve uma vítima concreta de todas aquelas 

operações, que foi a população do Vale do Ribeira. Eu, não me contaram, não, eu vi o 

bombardeio, eu estava na mata e vi o bombardeio. 

Outra coisa, quando eu fui preso eu tentei me dirigir aos oficiais como nos 

protocolos de Genebra, e a resposta vocês podem imaginar qual foi. Agressões, torturas 

e tudo que possa ser imaginado, para... Só para resumir, eu passei dez dias mantido 

prisioneiro no bivaque das tropas no Vale do Ribeira. Não tinha condições físicas para 

me manter naquele local, ou para nos manter, que eu estava com o Lavecchia.  

Eu fui mantido estaqueado, deitado de costas, com estacas nos pulsos e nos 

tornozelos, tomando chuva, sol, sereno e todas as intempéries que vocês possam 

imaginar. 
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Então, contra fato, como diria o comentarista da “Globo”, o Neto, contra a 

imagem não existe controvérsia. 

Tem uma foto que foi tirada por um nissei, do jornal “O Estado de São Paulo”, 

que consta de uma biografia que eu escrevi, em 2010, quando eu tive a honra de dobrar, 

na cidade de Bauru, com o Major Olímpio, então não existe revanche, pelo menos de 

nossa parte, para ninguém. Se vocês forem a Bauru, vocês vão descobrir que eu estive 

durante 30 anos em 11 cargos comissionados da Prefeitura Municipal.  

Através de minha interferência, o pátio da CSM foi asfaltado. Todas as visitas 

oficiais que houve, de inspeção ao tiro de guerra ou à CSM, eu, como diretor de 

merenda escolar, cedi equipamentos e pessoal para fazer a alimentação desse pessoal 

que visitava a CSM e a Guarnição de Bauru. 

Então durante 30 anos, durante, aproximadamente 26 anos, eu ajudei o Exército 

através do Coronel Brasil, através do Coronel Alvimar Doglia de Britto, que serviram 

naquela guarnição, porém, como diz o objetivo dessa Comissão é buscar a verdade e a 

grande verdade é que, o poder foi assaltado de forma ilegal, por aventureiros que 

romperam a Constituição, romperam a continuidade constitucional do país, e 

impingiram pelo menos duas Constituições outorgadas e fizeram toda sorte de 

atrocidades a esse país, inclusive no Vale do Ribeira. 

Quero dizer que tenho muito prazer de ser Capitão do Exército. Tenho formação 

na Escola de Sargento das Armas, que é a escola, a nível de graduados, exemplo na 

América Latina. No meu curso existiam alunos da Bolívia, do Paraguai e do Equador 

fazendo cursos de especialização conosco, que estávamos apenas fazendo o curso de 

graduação de sargentos. 

Então, eu gostaria ainda de dizer o seguinte, contra fatos não há argumento. 

Houve sim, uma aventura bélica contra o povo brasileiro. A verdade tem que ser dita, 

doa a quem doer. Eu, a exemplo de um estadista, que ontem fez aniversário de sua 

morte, também tive que imitar esse estadista subindo num umbuzeiro. 

Getúlio, quando perguntado, como foi sua primeira experiência como primeiro 

político, ele disse, “Quando eu quebrei uma foto, na casa de meu pai, e tive que fugir e 

subir em um umbuzeiro, passado algum tempo, um colega que estava escondido comigo 

falou", “Já passou a raiva do seu pai, vamos descer.”, "eu falei, ainda é cedo". Passado 

mais algum tempo esse colega falou “Ainda existe, já os seus pais estão preocupados.”, 

ele falou, "ainda é cedo". Enquanto os meus pais não estiverem desesperados, eu não 

desço do umbuzeiro”.  
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Quero dizer a vocês que eu tive o meu umbuzeiro. Eu tive que, ao cabo de 50 

anos, estar escrevendo, cotidianamente, um manual de sobrevivência, porque o que eu 

sofri nesses últimos 50 anos foi algo que um ser humano, ou vai pro hospício ou vai pro 

cemitério. Mas eu estou vivo, porque eu consegui escrever o meu manual de 

sobrevivência.  

A primeira providência que eu tive na minha cidade, uma cidade extremamente 

conservadora, foi entrar na administração pública e provar para toda a sociedade a 

minha dignidade e a minha incorruptibilidade. 

Há pouco tempo eu participei de um programa de televisão da TV Preve, e o 

dono da Preve, que era um dos elementos que estavam arguindo, disse “Todo homem 

tem seu preço”. Eu digo “Eu não tenho!”. Eu expulsei empresário que me ofereceu 

propina quando eu era presidente da Empresa Municipal de Transportes Coletivos. Eu 

denunciei falcatrua de empresários quando eu era diretor de merenda escolar. 

Estive, depois de aposentado, durante 30 anos, e nunca, nunca ninguém 

conseguiu achar qualquer mácula que deslustrasse o meu nome. 

Tudo isso porque eu acho que o verdadeiro patriota não tem preço. O verdadeiro 

patriota ele luta com todas as armas contra tudo quanto é coisa errada. E eu lutei contra 

meia dúzia de aventureiros que passaram décadas ensaiando o Golpe de 1964. 

Não me arrependo, porque eu acho, eu acredito que exista patriota como eu, 

mais patriota do que eu, impossível. (Palmas.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Pode falar? Vai falar? 

Tá, aí nós vamos passar o filme, é isso? Então vai lá, complementa. Ivan com a 

palavra. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para completar, achei aqui a referência ao Sargento 

Kondo. Diz aqui no relatório “Não esquecer que a senha gritada a distância, pode ser 

ouvida pelo inimigo, convenientemente colocado, principalmente próximo às sentinelas. 

Era conveniente, também, a existência de sinal de perigo para qualquer emergência que, 

se existisse, talvez tivesse proporcionado ao Sargento Kondo a oportunidade de alertar o 

posto que deteve a sua viatura”, ou seja, o próprio relatório do Exército absolve o 

Sargento de ter colaborado, de ter tido medo, ou qualquer coisa assim.  O que não havia 

era a preparação para isso daí. 

Agora vamos pro filme. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, antes está presente 

aqui, eu gostaria até que compusesse a Mesa, por favor, o doutor Wellington Diniz, 

superintendente do Incra em São Paulo. Por favor, doutor Wellington. 

Vamos lá? O que vai acontecer? Passar o filme? Vai passar um filme, quem vai 

operar a máquina? 

(Inaudível) 

 

* * * 

 

O FILME 

A NARRADORA - 22 de abril de 1970, sexto ano da Ditadura Militar. 

O Vale do Ribeira, a 200 quilômetros de São Paulo, é palco de uma verdadeira 

operação de guerra para prender integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária, 

que faziam treinamentos de guerrilha sob o comando do Capitão Carlos Lamarca. 

Durante 44 dias, Exército, Aeronáutica, Marinha e a Polícia Militar de São Paulo 

mantiveram o cerco a região, revistando a mata, vigiando os moradores e fazendo 

bombardeios aéreos.  

 

O SR. OSCAR ALVES - Ó, pra nós aqui, nós ficamos com mais medo do 

Exército do que deles, que esse Lamarca nunca pôs medo em ninguém. O Exército põe 

medo.  Eles apontavam a arma pra gente, na época nós fomos maltratados pela polícia, 

depois eles trataram bem. Depois que eles dissiparam a coisa, mas até... 

 

O SR. NELSON VIEIRA - Eles judiaram do Prefeito. 

 

A SRA.  – Judiaram como do Prefeito? 

 

O SR. NELSON VIEIRA – Deram choque elétrico nele, pra ele contar o que 

ele tava ajudando, mas o coitado não sabia de nada. Ninguém sabia, por que vai saber 

o que eles queriam fazer aqui? 

Agora, o Exército soube direitinho que era outro país que estava entrando aqui 

e ia atropelar nós aqui. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



15 
 

A SRA – Eles falavam por que eles estavam procurando o Lamarca? 

 

O SR. MANUEL – Falavam que eram terroristas.  

 

A SRA. – O senhor já tinha ouvido falar em terrorista? 

 

O SR. MANUEL – Não. 

 

A SRA. – E o que era o terrorista, Lamarca? 

 

O SR. MANUEL – Olha, a gente entender não entende, eu não entendo o que é 

terrorista. 

 

O SR. PEDRO PASSOS - Eles falavam, olha se nós pegarmos esse homem que 

nós estamos procurando aqui, que se for preciso nós vamos trocar tiros, não vai ficar 

nem um pé de bananas de vocês em pé. Não sei se era pra fazer medo, ou era verdade 

mesmo. Ai que nós ficamos sabendo. 

 

A SRA. – E o que é que era? 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Que o homem era perigoso. 

 

O SR. – Vocês tinham medo do Lamarca, vocês tinham medo dele? 

 

O SR. NELSON VIEIRA – Do jeito que eles faziam, caía uma folha de 

embaúba, ouvia uma folha de embaúba cair. (Barulho imitando bomba.) Uma folha de 

embaúba seca... (Imitando tiros.) Tudo atirando, morrendo de medo, tô com esse medo. 

Parecia uma folha de embaúba caindo. (Risos.) 

 

A SRA. – O senhor foi mateiro então deles, ajudou eles também? 

 

O SR. NELSON VIEIRA – Ajudei. (Risos.)” 
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A NARRADORA - Para muitos camponeses a chegada do Exército foi 

anunciada pelas bombas. 

 

O SR. JOSÉ VIEIRA – Aqui o avião dava medo, uma “bombaiada” que 

jogaram nesse mato... Tinha dia que era esses jatão, era um atrás do outro, era um 

atrás do outro.” 

 

O SR. ADILSON ALVES – E nós estávamos carpindo uma roça de alho, bem 

no topo do morro, com a visão panorâmica até a cidade de Cajati, e tava, o tempo 

estava limpo. E criança é curiosa pra caramba, eu brincando, eles trabalhando e eu 

brincando, aí eu comecei a observar no horizonte uma formação, parecia que era 

urubu, mas não era urubu, e a minha vista era boa... Então eu comecei a observar 

aquilo, que eu achei aquilo estranho. Primeiro que tava tudo juntinho, daí eu falei, mas 

urubu não voa daquele jeito. Fiquei observando e bem distante, pra lá de Jacupiranga, 

tava limpo o tempo.  

E aí eu comecei a escutar o barulho do helicóptero, (imitando helicóptero) e aí 

eu comecei a falar, comecei a falar pra eles 'Olha aquelas coisas lá, não é passarinho 

aquele negócio', e eles começaram a olhar também e aquele barulho diferente, que a 

gente não era acostumado. 

Eles também ficaram observando e aí logo em seguida dos helicópteros vieram 

os aviões; os aviões já fizeram esse rasante e já começaram a jogar bomba, nesse 

mesmo dia. 

 

A SRA. – Você viu? 

 

O SR. ADILSON ALVES – Vi, vi. 

 

A SRA. – Como é que era? 

 

O SR. ADILSON ALVES – Eles vinham em formação de quatro, seis aviões, 

aqueles aviõzinhos, barulhentos pra caramba, passavam por cima do morro, da 

montanha, e ali do senhor Manuel pra lá, a gente via que eles faziam assim, e 

começava a descer, parecia ovo. Porque não era tão pertinho, era longe, pra lá. 

Parecia ovo que eles soltavam, e a gente escutava lá o barulho, o estrondo. 
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O SR. – Aqui, quando eles vinham, desciam parecendo (ininteligível), do senhor 

Mane, eles desciam e subiam assim, e jogavam um coiserão desse tamanho. 

Daqui nós enxergávamos. (Ininteligível.) 

Estremecia isso aqui tudo. 

Acharam muito! Você andava nesse mato aí, a gente via aqueles buracões no 

chão, a gente ia ver o que significa isso. 

Chegava lá, estava aqueles latões, os cacos, tudo bagunçado, já tinha estourado 

e fazia aqueles buracos no chão. Tinha outros que batiam na madeira, naqueles matos, 

que debulhava tudo.  

Tipo de uma pedra preta, parecia um carburete. Aquilo batia na madeira, se 

não derrubava, rachava, descascava tudo, e foi achada muita coisa aí nesse mato. 

Até no tempo de (ininteligível) que a gente estava aí trabalhando, foi achado na 

(ininteligível) do Mane, que vira ali (ininteligível), eles acharam dois lá. O Davi com o 

(ininteligível), meus primo, que eles tocavam lá, eles acharam duas. E puxaram uma até 

a beira da estrada, que eles acharam pertinho, assim. Ela não estourou, eles puxaram 

na beira da estrada, arrastaram. 

Passava nego que ia trabalhar, nego bêbado, sabe? Eles acendiam o cigarro, 

ficavam lá pra ver se pegava fogo aquilo ali... (Ininteligível.) (Risos.)  

É... Pegava o cigarro (ininteligível), e ia embora.” 

 

A NARRADORA - Segundo um relatório concreto do 2º Exército, nos dias 30 

de abril e 4 de maio de 1970, a Aeronáutica usou aviões T-6 e B-26, para jogar bombas 

na região da Capelinha. 

Senhor Pedrico e senhor Miguel, dois moradores da área, nos levaram para 

buscar estilhaços de bombas que ainda estão na floresta, 44 anos depois. Foram horas 

de caminhada. 

 

A SRA. – O senhor acha que isso aqui pode ser bomba? 

 

O SR. – Pode ser, pode ser. 

 

A SRA. – Por quê? 
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O SR.  – Porque a terra tá de lado. 

 

A SRA. – Mas... 

 

O SR. – Se fosse outra coisa o a água já tinha feito sair, já tinha saído. Porque 

isso é de lado, porque a bomba, quando caía, ela fazia isso aqui. 

 

A SRA. – Quando caíam as bombas, vocês vinham aqui depois? 

 

O SR. – A gente passava aqui depois que a bomba caía, ao barro vinha de lá. 

Que isso aqui tudo é barro jogado. 

 

A SRA.– Como é que ficava em volta? 

 

O SR.  – Ficava desse tipo daqui. A terra era nova, e na época eu estava mais 

novo. É, é de bomba sim. 

 

A NARRADORA - Encontramos a segunda cratera alguns metros adiante, 

ainda maior, e mais profunda do que a primeira. 

 

O SR. – É o que eu falei pra ela, jogaram duas bombas daquela vez, uma bomba 

caiu lá e a outra caiu aqui. 

 

O SR. – Pelos relatos de onde foi bombardeado e não é característico um tipo 

de buraco desse na floresta.  

Você não tem entrada de água, você tem um buraco com a terra afastada. 

É... Pode ser... Aqui há indícios muito fortes de que é um buraco de bombardeio. 

 

A NARRADORA - A caminhada prossegue por mais uma hora ao longo do rio 

Suave, como os guerrilheiros chamavam o rio naqueles dias de cerco, senhor Pedrico 

guarda um pedaço da história do outro lado do rio. É a primeira vez que estilhaços das 

bombas são recolhidos do local. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



19 
 

O SR. PEDRO PASSOS – Eu que achei. Eu estava fazendo aqui a trilha, e na 

água, foi na água que eu achei ela. 

 

A SRA. – Faz quanto tempo? 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Ah, faz muito tempo. Uns 20 anos eu acho.  

 

O SR. – Nossa. 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Essa é a parte de cima, não é? Tava pendurado no 

avião, aí soltaram. 

 

A SRA. – E o senhor já mostrou isso pra alguém, esse pedaço de bomba? 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Não. Vocês são os primeiros, premiados. (Risos.) 

 

A SRA. – Pra lá disse que tem mais pedaços, pra onde? 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Tem! Logo ali tem uns pedaços, porque ela caiu 

assim, explodiu assim e aí os pedaços... 

 

A SRA. – Quer dizer que essa daqui não se moveu, ela explodiu e foi daqui até 

lá? 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Não. Ela explodiu lá e os pedaços caíram de lá pra 

cá e ficou aqui. 

 

A SRA. – Com o tamanho do impacto? 

Muito bom. 

O senhor acha tudo bem se a gente levar pra levar pra Comissão da Verdade? 

 

O SR. PEDRO PASSOS – Por mim é bom, não é? Eu passo a enxada, a gente 

carpe... (Risos.)” 
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A NARRADORA - Levamos os estilhaços para José Araújo Nóbrega, o Capitão 

Nóbrega, membro da VPR que sobreviveu ao cerco militar, à prisão, à tortura e ao 

exílio. 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Vocês fizeram um bom trabalho lá, hein? 

Conseguir isso aqui hein! 

 

A SRA. – O que o senhor estava dizendo, que isso tem cara de ter caído dos 

aviões T-6? 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Com certeza isso aqui foi usado pelo T-6, 

porque a fortaleza B-26 não usa esse tipo de bomba. Esse daqui é aquela bomba que é 

atirada por avião a pique. 

Tem o vilarejo lá em cima no alto morro, que eles próximo de lá, eles 

bombardearam. Eles imaginavam, talvez, que a gente estivesse lá, entende? 

Ou eles, talvez, estivessem fazendo aquele tipo de bombardeio pra gente 

responder e eles localizarem. 

 

A SRA. – Hum, hum. 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Entendeu? Inclusive, quando eles 

localizaram gente no local que estavam, o helicóptero rodando por cima, eu ainda 

perguntei pro Lamarca “Nós vamos atirar?”, ele falou “Não, porque eles vão saber 

onde a gente está!”.  

 

A SRA – Você imaginava o tamanho da operação que ia vir pra cima de vocês? 

 

O SR. JOSÉ ARAÚJO NÓBREGA – Olha, a gente sabia que vinha coisa 

grossa, mas que fosse daquela envergadura não, de jeito nenhum. 

A gente não esperava que fosse, que viessem deslocar, fossem fechar... 

Se bem que é natural, a gente entendia como natural aquilo, entende? Porque 

eles estavam mesmo querendo pegar, então eles iam fechar tudo. E foi o que fizeram. 
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A NARRADORA - Oficialmente a Força Aérea Brasileira jamais reconheceu 

que bombardeou áreas rurais povoadas durante a ditadura. Mas os jornais da época 

mostram o contrário. 

No dia 28 de abril o “Jornal do Brasil” noticiou que aviões da FAB estariam 

despejando grande quantidade de Napalm, gasolina gelatinosa incendiária. 

  Um documento secreto, escrito pelo adido militar francês, Yves Boulnois, em 

maio de 1970, confirma o uso de bombas de Napalm no cerco militar. 

 

O SR. NELSON VIEIRA – Então nós aqui, o povo todo da região, de tudo 

lugar, ele falou “Ninguém vai pro sítio, vocês trabalham no sítio?” Trabalhamos.  

“Tem que passar aonde?” Em tal lugar. 

  “Não vão pra lá! Não vão pra lá, porque o nosso negócio nós vamos queimar 

tudo nesse mundo aí, porque nós queremos pegar esse povo e esse povo e se vocês 

estiverem lá também, vocês vão morrer.” 

 

O SR. OSCAR ALVES – Eles jogaram bomba nesse canto, que parecia 

queimar, (ininteligível). Custou pra recuperar. 

É porque a gente, nós que estávamos aqui, a gente não tem prática da coisa 

também, e está vindo um negócio lá de cima não tem um lugar certo pra cair, não é?  

Nós passamos muito medo daquilo, porque se um avião deles joga um tanto de 

coisa lá de cima, quem vai saber onde vai cair? 

* * *  

(Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Natália.  Natália foi 

você que fez esse vídeo documentário? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Eu e o Onça. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Você e o Onça, não é? 

Tá bom. Vocês gostariam de falar alguma coisa? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vocês querem pegar? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, no microfone. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Faz a entrega. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA– Tá. Oi, boa tarde. 

 

A AUDIÊNCIA – Boa tarde. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Obrigada por estarem aqui, por verem o nosso 

vídeo, a gente ficou junto com o Ocimar, a gente ficou alguns meses indo pra região 

para ouvir os relatos das pessoas que viram o bombardeio e conseguimos reunir esses 

destroços de bombas, que a gente trouxe aqui hoje, estão aqui no canto, nessa... Estão 

aqui no canto. 

Eles são muito importantes, porque eles provam que houve mesmo um 

bombardeio na região e, segundo documento que a gente encontrou, bombardeio feito 

com Napalm, que é uma coisa que a ditadura jamais reconheceu. 

A gente veio entregar oficialmente para a Comissão da Verdade os destroços das 

bombas que a gente encontrou, com a esperança de que eles sejam preservados, eles 

guardem o registro dessa história tenebrosa e também, que de alguma maneira, a 

Comissão da Verdade ajude nós, que somos jornalistas independentes, a exigir que a 

Força Aérea Brasileira se coloque sobre essa situação, admita o que fez e, pelo menos, 

devolva às pessoas da região a verdade sobre o perigo que elas sofreram. 

Napalm é uma bomba incendiária, de gasolina gelatinosa incendiária, que foi 

muito usada no Vietnã naquela época e que a Força Aérea Brasileira exibia com muito 

orgulho, segundo os jornais da época. 

A gente chegou a contatar a FAB, perguntando quanto de Napalm a FAB tinha 

naquela época no seu arsenal, por causa das demonstrações públicas, e quem fabricava 

essas bombas. A FAB demorou dois, três dias pra responder e nos respondeu dizendo 

que não há registros, que eles não possuem registros do uso de Napalm, e que a 

informação sobre arsenal é uma informação secreta e que não pode ser compartilhada 

com a sociedade. 

Então eu queria entregar isso para a Comissão da Verdade oficialmente. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa só eu te fazer uma 

pergunta (tá muito alto), vocês falam que no relatório tem um militar francês, você 

podia falar sobre isso? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – O adido militar francês, Yves Boulnois. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Em 1970. Ele era o adido militar lotado na 

embaixada francesa em Brasília. 

Ele foi a pessoa que antecedeu o Paul Aussaresses, que ficou famoso, porque o 

Paul Aussaresses, depois de já estar, enfim, retirado e tal, ele contou que ensinou tortura 

no Brasil, inclusive na escola de Manaus. 

O Yves Boulnois, que antecedeu ele, fez a mesma coisa, também visitou a escola 

de Manaus e também ensinou tortura. E os franceses, os adidos militares franceses, 

tinham um trânsito muito forte, uma relação muito forte com a cúpula militar porque 

eles vendiam armas e queriam vender armas.  

Nenhuma dessas informações é pública, mas pelo relatório dá pra perceber que 

ele esteve na região e ele narra toda a operação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas essas bombas não 

eram daquela fábrica francesa que eles representavam no Brasil? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – É... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que o General Paul 

Aussaresses apresentou depois. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – É... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem a ver? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – O General depois foi de uma empresa francesa, 

então... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, sei.. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Então, não se sabe quem fabricava essas bombas 

de Napalm. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – O que a gente descobriu é que o Exército tinha, a 

FAB usava bombas de Napalm, está aqui a prova, mas a FAB se nega a falar sobre isso. 

Alguém fabricava, alguém comprava, alguém ganhava dinheiro com isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Ocimar, Jamila, 

gostariam de falar alguma coisa? Fala no microfone. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho que é importante que vocês forneçam esse 

relatório pra nós, porque vocês fizeram um trabalho junto com o GT do campo, lá da 

nossa Comissão, e a referência a esse outro militar, pra nós é muito importante pra gente 

poder ter uma... Um registro disso. 

Então esse relatório, a gente está solicitando formalmente, que vocês entreguem 

pra Comissão também. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Sim, esse relatório já está publicado on-line. E, 

claro, vamos entregar também. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que relatório? Só fala 

direito. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – É o relato do Yves Boulnois sobre a Operação 

Registro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês têm esse relatório? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANNA – Temos. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em português? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Não, em francês. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Em francês... Ah, vocês 

têm esse relatório? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Temos.  Eles foram pegos nos arquivos do 

Exército lá na França, lá em Paris. E ele conta a Operação e é o relato dele para o 

Ministério de Defesa francês, documento oficial do governo francês. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele era adido da 

Embaixada Francesa em Brasília? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Adido militar. Como é 

que é o nome dele? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Yves Boulnois, não sei falar em francês. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E esse relatório vocês 

conseguiram o original em francês? 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Sim, porque ele está disponível. Foi 

disponibilizado depois de 30 anos lá na França. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Muito obrigado. 

 

A SRA. NATÁLIA VIANA – Obrigada você. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais alguém? (Palmas.) 
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Bom, agora vai falar o Gabriel não é? Gabriel da Silva. Gabriel. Gabriel vai 

falar. 

(Comentário inaudível). 

Isso aí no fim a gente... 

O Ocimar e a Jamila querem falar alguma coisa? Nessa ordem? Quer falar? 

Ocimar, vamos esperar o Gabriel falar.  Vamos lá, Gabriel, com a palavra. 

 

O SR. GABRIEL DA SILVA – Bom eu queria... Boa tarde. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Gabriel da Silva com a 

palavra, por favor. 

 

O SR. GABRIEL DA SILVA – Boa tarde. Eu queria reiterar aqui a necessidade 

de a gente devolver esse material para o Museu da Capelinha, que fica sediado no 

Município de Cajati, é um Parque Estadual. 

Então eu queria reiterar a necessidade desse material compor o acervo, aqui 

representado pela pessoa do Ocimar, se o Ivan pudesse falar um pouco sobre a entrega, 

brevemente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A gente está vendo, estou aqui, inclusive confabulando 

com o doutor Eduardo Valério. 

A ideia original era de a gente fazer a entrega desses artefatos, desses 

fragmentos, para o museu que existe lá no Parque da Capelinha, mas ele está me 

lembrando o seguinte, isso aqui, apesar de ser uma coisa sem dono, tem que ser 

periciado. E ele está falando aqui, acho que era interessante o doutor Valério falar... 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Me dá um tempinho. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele está pedindo um tempinho aqui, que ele está 

fazendo umas consultas, mas a ideia é se entregar isso para não ficar aqui como... Não 

vai se arquivar isso daí, tem que ter algum encaminhamento. 

Então a ideia que a gente tinha era de deixar o museu que existe lá no Parque da 

Capelinha como fiel depositário, agora ele estava dizendo “Isso tem que ser periciado”, 

pra ser entendido o que é isso daí. 
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Os depoimentos são elucidativos, mas os artefatos são uma parte importante da 

história, tem que ser periciado e tal. Então ele está vendo, vai se pronunciar daqui a 

pouco... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só deixa a gente se 

organizar um pouco. Gabriel, me ajuda um pouco aqui. 

Veio bastante gente lá do Vale do Ribeira, veio defensor público, veio defensora 

da União, pra falar da situação fundiária, dos quilombolas, da família Buzaid. 

Então como é que nós vamos... Se não a gente perde o timing da reunião, uma 

reunião muito longa, de gente que viajou muitas horas pra chegar até aqui hoje. Vamos 

organizar nesse sentido então? 

Pra também pegar o depoimento da população que foi atingida, não ficar só na 

questão da Operação Militar, vamos lá então? 

 

O SR. GABRIEL DA SILVA – Vamos, vamos. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vai, dá o rumo da 

prosa. 

 

O SR. GABRIEL DA SILVA – A ideia é a gente apresentar um pouco os 

resultados que o Grupo de Trabalho vem recolhendo e que, temporalmente, vem logo 

depois da passagem do Lamarca, vem logo depois do cerco do Exército feito em 1970. 

O Exército, no relatório que o Ivan apresentou, eles detalham uma série de 

estratégias, que preveem a ocupação militar do Vale do Ribeira, após a passagem do 

Lamarca, como estratégia para monitorar, pra acompanhar as comunidades, para que o 

episódio não voltasse a acontecer. Para que o Vale do Ribeira não fosse ocupado 

novamente com novos focos de guerrilha. 

Então o Exército começa a tomar uma série de medidas, em apoio com a Polícia 

Militar, em apoio com várias outras forças militares e a primeira delas diz respeito à 

ocupação, digamos assim, produtiva do Vale. 

Diversos municípios que até então não conheciam eletricidade, e até hoje não 

conhecem, no Vale do Ribeira, a 200 quilômetros de São Paulo, até hoje tem municípios 

e distritos inteiros sem eletricidade, a 200 quilômetros da locomotiva econômica do 

país.  
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Naquela época, após a passagem do Lamarca, começa um projeto de peso de 

provimento de infraestrutura do Vale do Ribeira. Então se constrói uma série de 

barragens, se constrói uma série de delegacias policiais, tudo isso vai sendo construído 

como forma de ocupar, geopoliticamente, territorialmente e, inclusive, militarmente.  

Durante a pesquisa que a gente fez com o pessoal da Pública, lá no Vale do 

Ribeira, a gente teve alguns relatos do que o Exército chama de Aciso, Aciso é uma 

sigla que significa Ação Cívico-Social. Do que consistia? 

O Exército ficava na comunidade durante a passagem do Lamarca, mas também 

após, prestando assistência médica, odontológica, levava o pessoal para se medicar, 

oferecia remédios, e como o próprio relatório exposto pelo Ivan diz, isso era uma forma 

de acompanhamento e de monitoramento constante da comunidade, para que ela agisse 

em favor do Exército e contrariamente aos guerrilheiros. Isso com as palavras escritas 

do relatório. 

Mas aí, como as coisas são muito bem planejadas, a gente começou a perceber, a 

partir dos dados que foram sendo coletados e sistematizados pelo trabalho da Comissão 

da Verdade, uma série de parcerias entre os desmandos dos grandes fazendeiros, o uso 

de jagunços e a presença de policiais militares justamente após a passagem do Lamarca, 

ou seja, os municípios que até então não tinham delegacias e que passaram a ter depois 

da passagem da VPR, lançaram mão da Polícia Militar, inclusive como força de apoio 

ao uso de jagunços, à grilagem de terras, inclusive com vários membros do judiciário.  

Isso a gente tem documentado, isso a gente tem citado com fonte, muitas vezes a 

fonte é “O Estado de São Paulo”, “A Folha de São Paulo”. 

Então pra gente ter uma ideia: Iguape - a delegacia de Iguape foi formada em 

julho de 1970, logo após, um mês após o término da Operação Registro. Miracatu – 

Miracatu, por exemplo, a primeira delegacia de Miracatu apareceu em 1976. 

E depois a gente vai mostrar algumas informações e a gente vai ver como é que 

a Repressão às organizações do campo, o roubo de terras, a grilagem, se deu em apoio, 

se deu com o apoio das polícias militares destes destacamentos que tinham acabado de 

serem gerados, após a passagem do Lamarca. 

Uma outra informação que também a gente pode coletar também durante esse 

trabalho feito pela “Agência Pública”, a gente conversou com um senhor que ele era 

vereador do município de Jacupiranga durante o cerco militar, logo depois ele veio a ser 

prefeito de Jacupiranga, Sete Barras, Sete Barras, perdão.  
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Isso. Jonas, ele era vereador de Sete Barras durante o cerco e após a passagem 

do Lamarca, e após o cerco ele se tornou prefeito do município. 

E ele descreve, por exemplo, que o Exército chegou durante a sua gestão 

enquanto prefeito, chegou a consultá-lo sobre a disponibilidade de alguns mil hectares, 

pra que o Exército instalasse ali uma base de treinamento, realmente ocupando o 

território, instruindo os seus quadros, como eles dizem no relatório, além das ações 

cívico-sociais de monitoramento constante das populações. 

E eu queria mostrar algumas informações, vou ter que operar aqui o computador, 

só um segundo.  

Essa imagem aqui, ela é um pouco, uma sistematização do que a gente 

conseguiu coletar de casos de grilagem de terras, violência contra pequenos 

proprietários, contra posseiros, contra quilombos, e o que a gente conseguiu juntar, a 

primeira imagem de São Paulo, ela registra o antes da ditadura. Cada pontinho colorido 

desse representa um tipo de violação de direitos humanos. 

A gente vê que durante a ditadura, lá em cima, olha como é o Vale do Ribeira, 

que está vazio, e eclode em termos de conflito. As bolinhas verdes significam... quanto 

maior a bolinha, maior o número de casos. As bolinhas verdes dizem respeito à queima 

de casa, destelhamento de casa, queima de roça. E as bolinhas vermelhas representam 

ameaça, violência, agressões e até assassinatos. 

Então a gente vê como o Vale do Ribeira está repleto de episódios de violência e 

de violações de direitos humanos. 

Eu queria que vocês guardassem essa imagem, porque a gente vai voltar pra ela 

mais tarde, e queria apresentar uma coisa. Isso aqui é um pouco do apanhado (Uai, não 

vai conseguir abrir? Vai, é que demora um bocadinho.). 

Isso aqui é um apanhado dos casos de violação que a gente conseguiu monitorar 

pra área, então a gente vê aqui, a natureza dos casos.  Esse aqui são os casos que 

geraram aquele mapinha, então a gente tem: espancamento de trabalhador rural, de 

caiçara, de quilombo, de quilombola, morte de lavrador, ameaça, expulsão, destruição 

de 12.000 pés de banana, a gente vê uma série de violações que foram cometidas e 

quando a gente vê aqui pro lado... 

Novamente, repetindo, isso tudo foi informação colhida de diversas fontes 

oficiais.  
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A gente percebe que aqui, olha, a presença do judiciário e da polícia, juiz, 

inclusive com nome, citado o nome aqui, Polícia Militar, governo do Estado através da 

Polícia Militar. 

 

O SR IVAN SEIXAS– Isso são ações judiciais? 

 

O SR. GABRIEL TEIXEIRA – Não. Isso são ações de despejo, queima de 

patrimônio, queima de roça, ameaça de trabalhador rural, onde a Polícia Militar, às 

vezes, dava apoio aos grileiros ou então aos juízes envolvidos que julgavam as causas 

de usucapião.  

Então, novamente, Polícia Militar, Polícia Militar... E quando a gente vai ver as 

datas, são todas após a passagem do Lamarca, são todas após a criação das delegacias, 

nos diferentes municípios. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Após a Operação Registro? 

 

O SR. GABRIEL DA SILVA – Após a Operação Registro. Após a fundação de 

diversas delegacias... Só um segundo que eu quero voltar aqui para a prancha. 

Então, esses casos que estão sinalizados, nesse mapa, eles representam um total 

de 34 casos, quase todos envolvidos com grilagem, alguns resultando em morte de 

trabalhadores rurais, alguns resultando em morte de caiçaras de quilombos, outros 

ficavam na ameaça, mas ficavam também na queima de casas, na destruição de 

patrimônio, na expulsão com jagunços ou não.  

Isso tudo após a passagem do Lamarca, com a criação de diversas delegacias em 

diversos municípios do Vale do Ribeira, onde a Polícia Militar apóia, diretamente, a 

grilagem, apóia a ação de jagunços, como foi, por exemplo, no caso de Mandira. 

Mandira é uma comunidade quilombola de Cananéia, certamente deve ter alguns 

companheiros aqui que podem falar melhor do que eu, mas eu acho que a história de 

Mandira ela é muito interessante e emblemática do que representou a ditadura pro Vale 

do Ribeira. 

Eu tenho aqui na minha mão uma Ação Civil Pública, feita pela Defensoria de 

Registro, ela está disponível também, quem quiser acessar consulta a Comissão da 

Verdade que a gente disponibiliza, mas ela vai falar justamente da grilagem de terras 

pela qual a comunidade de Mandira passou. 
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Como é que isso foi feito? 

Ela começa citando o nome dos envolvidos, Maria Luiza Atanazio Buzaid, 

Aluisio de Assis Buzaid, Antônio Splendore, e aí, daí pra baixo, as empresas que essas 

pessoas criaram em conjunto, então Splendore e Associados Desenvolvimento 

Econômico, é uma empresa, Trepco Desenvolvimento Agrário é uma outra empresa. 

É importante grifar quem é Aluisio de Assis Buzaid, quem é Maria Luiza 

Atanazio Buzaid. Buzaid foi o Ministro da Justiça do Governo Médici, um dos 

ministros da ditadura militar. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Na época da guerrilha ele... 

 

O SR. GABRIEL TEIXEIRA – Justamente, na época da guerrilha no Vale do 

Ribeira. 

O filho desse cara, esse tal de Aluisio de Assis Buzaid junto com esse sócio, o 

Splendore, eu vou colocar uma imagem aqui do Alfredo Buzaid, esse era o ministro da 

Justiça do governo militar, durante a ocupação, a Operação Registro, durante as 

grilagens. 

O filho desse cara, o Aluisio de Assis Buzaid, em parceria com Splendore, que é 

uma família de médicos renomados da capital de São Paulo, eles foram na comunidade 

de Mandira, ameaçaram trabalhadores, falsificaram assinaturas, ou seja, forjaram a 

compra do terreno, expulsaram parte dos moradores, obrigaram parte dos moradores a 

migrarem dos seus locais de origem, e esse cara era o filho do ministro da Justiça do 

governo Médici. 

(Comentário inaudível) 

Oi? 

(Comentário inaudível) 

Espanhol? 

Então, e aqui a Ação Civil Pública ela vai contando, com todos os detalhes, 

como é que isso acontece. 

Ela conta como é que os dois, através de jagunços, vão na comunidade ameaçar 

os quilombolas de Mandira, como é que eles atuam, no sentido de forjar assinaturas, 

falsificar assinaturas dos quilombolas e depois apresentar isso no cartório, justificando 

uma venda que nunca existiu. 

E aí tem algumas peças interessantes, que eu queria ressaltar aqui. 
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A Ação Civil Pública, ela discorre com bastante detalhe, mas tem algumas 

coisas que eu acho que chamam a atenção e elas são emblemáticas no que significava a 

ditadura.  

Na página 31 e 32, só um segundo. Na página 31 e 32, quando um dos grileiros, 

o sócio do filho do Buzaid, ele é questionado sobre a veracidade do contrato, ele recorre 

à autoridade do juiz e, certamente, de outros contatos que ele tinha. 

Ele fala o seguinte, a Ação Civil Pública fala o seguinte: "Em petição datada do 

dia 18 de março de 2005, Affonso Splendore, um dos grileiros e um dos sócios do filho 

do Ministro, sofisticado empresário paulistano, perde as estribeiras acusando de 

criminosos os denunciantes e apresentando de modo ameaçador suas credenciais e, abre 

aspas 'Antecedentes, quer civis ou criminais ou mesmo empresariais', isso é ele falando, 

fecha aspas, bem como advertindo falando da influência e os relacionamentos que 

possui. Abre aspas novamente, “Os quais não teremos dúvida em usar para fazer valer a 

nossa honra, nossos direitos”. Então, novamente, você percebe que ele recorre à 

autoridade, dos seus contatos, das suas relações, nitidamente fazendo uma alusão aí ao 

ministro e a diversas outras pessoas que ocupavam cargos de destaque dentro do 

Governo Militar, justificando a grilagem. Ameaçando, isso como justificativa da 

grilagem e se colocando contra as mobilizações judiciais feitas a favor da comunidade 

de Mandira. 

Então, eu acredito que esse caso ele seja bastante emblemático do que foi a 

realidade do Vale do Ribeira, após a passagem do Lamarca e a gente vê uma relação 

direta entre a impunidade, garantida pelo Governo Militar, porque o filho do ministro 

grilou terra quilombola no Vale do Ribeira. 

A comunidade de Mandira foi obrigada a sair de seu território, pelo menos parte 

dela. Falsificaram assinaturas, o cara usou jagunços, isso é o filho do ministro. 

Ameaçou lideranças, ameaçou de morte, inclusive, foi pra Justiça e disse que não teria 

receio de usar os seus contatos e relacionamentos pra fazer valer a sua honra. 

Então, esse caso casado com outras delegacias que são inauguradas ao longo da 

década de 1970 e que aparecem envolvidas no caso dos episódios de violência e de 

violação de direitos humanos, no caso, no Vale do Ribeira, eu acredito que isso seja 

emblemático do significado que a ditadura teve pros povos tradicionais e pros 

quilombos do Vale do Ribeira. 

Uma informação importante, é que na Ação Civil Pública, fala que o cara, 

através dessa sua empresa, o Aluisio de Assis Buzaid, através de suas empresas, loteava 
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e vendia as terras do Vale do Ribeira, ou seja, eles estavam especulando, eles tiravam a 

comunidade, ameaçavam, botavam fogo em patrimônio, pra especular no mercado de 

imóveis. Vendiam, quando o preço estava mais favorável, vendiam, ganhavam muito 

dinheiro falsificando assinaturas, expulsando, usando da violência e de diversos 

recursos ilegais, pra realmente se apropriar do terreno, tendo em vista a enorme 

valorização das obras e dos recursos públicos destinados para o provimento de 

infraestrutura para o Vale do Ribeira. 

Algumas informações estatísticas, digamos assim.  

Nosso banco de dados ele contabilizou 34 casos de grilagem no Vale do Ribeira 

a partir da década de 1970. Desses 34, 27% tiveram a participação da PM, 27%, ¼ 

basicamente. 

E eles envolveram um número total de mais de sete mil pessoas, entre posseiros, 

caiçaras, quilombolas... Mais de sete mil pessoas tiveram algum tipo de violação de 

direitos humanos relacionados à sua propriedade, a sua permanência na terra. Foram 

ameaçados pelo uso da violência, pelo recurso a de grileiros, e a ditadura, a Polícia 

Militar dando apoio para esses episódios. 

Tem algumas informações, eu não tenho ela aqui, mas a gente tem passeado por 

essas fontes na preparação de materiais, que diz que cerca de mais de 100.000 hectares 

do Vale do Ribeira foram grilados. 

Isso significa que mais de 100.000 hectares do Vale do Ribeira foram 

apropriados de formas ilegais, por entes públicos ou privados, alguns com base na 

violência, retirando as populações que estavam ali alojadas originalmente. Eu acho que 

isso coloca também a discussão da necessidade de um plano de regularização fundiária.  

O Estado, ele tem que assumir a sua culpa na grilagem e nos episódios de 

violência do Vale do Ribeira, mais do que isso, ele tem que se propor, que se 

comprometer com a formulação de políticas públicas que venham a compensar a 

injustiça feita, como a gente pode ver no caso de Mandira, na base da força, na base da 

violência, de forma ilegal, e que se criem medidas capazes de compensar essa perda e os 

danos cometidos contra as populações tradicionais. 

A gente vai poder, a partir de agora, ouvir os diversos relatos e entender como é 

que a violência se deu, cotidianamente, em comunidades quilombolas, em comunidades 

indígenas, em aldeias caiçaras... 

E eu paro por aqui. (Palmas.) 
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O SR IVAN SEIXAS – Agora são os depoimentos dos moradores e depois 

(ininteligível.). 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO RODRIGO – PT – Aquele defensor 

(ininteligível.). 

 

O SR IVAN SEIXAS – Não, ele não está aí. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora é o depoimento 

dos moradores? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, agora é o depoimento dos moradores. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, Gabriel aí vai ter 

depoimento de moradores agora? 

 

O SR. GABRIEL SILVA – Sim, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O pessoal que veio de lá 

da região? 

 

O SR. GABRIEL SILVA – Isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês já... Pois não. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quer fazer a entrega para o Ministério Público? Acho 

que seria importante expor. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Eduardo Valério com 

a palavra. 

 

O SR. EDUARDO FERREIRA VALÉRIO – Prezado deputado Adriano 

Diogo, amigo Ivan, os demais presentes, componentes da mesa. 
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Queria primeiro cumprimentar a equipe, o Grupo de Trabalho do Campo, da 

Comissão da Verdade e os profissionais do vídeo, pelo trabalho feito, pelo trabalho de 

investigação histórica, arqueológica da história contemporânea do Brasil, indispensável 

para que nós consigamos aprender o que aconteceu pra não repetirmos novamente. 

Estamos na iminência em alguns momentos angustiantes de ver que a história começa a 

se repetir. 

Esses fragmentos têm um significado histórico e que não podem ficar 

simplesmente circunscritos a esta nossa solenidade, por mais importante que ela seja é 

preciso, não só que nós avancemos em alguma investigação, no âmbito da justiça de 

transição, no qual se insere qualquer atividade da Comissão da Verdade, mas, também, 

que o Ministério Público consiga dar a sua contribuição também nesse particular, no 

que se refere, quem sabe, a avançar na responsabilização daqueles que também 

contribuíram, uma vez mais, para a exploração e a miséria aqui no Vale do Ribeira, que 

até hoje as comunidades tradicionais de lá enfrentam. 

Diante dessa informação, eu não sabia, vim à reunião sem saber da existência 

desses fragmentos. Acabei de conversar com o Procurador Geral de Justiça e nós 

topamos receber esse material em depósito, o Ministério Público de São Paulo vai levar 

esse material e nós vamos tentar ver se viabilizamos algum tipo de perícia que registre 

historicamente, e eventualmente, para uma responsabilização judicial, ou que seja 

mesmo para o próprio processo de reconstrução histórica. O uso desse material, o 

absurdo que chegamos das Forças Armadas bombardearem populações civis, 

vulneráveis, pobres, com esse grau de violência, de agressividade e depois, quem sabe, 

dar uma visibilidade pública maior à apreensão desses fragmentos e este registro da 

história, para que não fique circunscrito a essas pessoas privilegiadas que estão aqui 

hoje vendo esta apreensão. E ao mesmo tempo aqueles que nos vejam pela mídia. 

(Palmas.) 

Então eu já estou com a autorização do Procurador Geral da Justiça e vamos 

levar as peças e depois, evidentemente, de darmos essa divulgação toda e periciarmos, 

será com muita alegria que vamos restituir isso a sua origem e vai para o museu lá da 

região, para que a população local consiga também valorizar esse acervo histórico. 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra o deputado 

Major Olímpio. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



36 
 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Excelentíssimo deputado Adriano Diogo, 

excelentíssimas personalidades que compõem essa mesa, cidadãos aqui presentes na 

busca da verdade real, meus companheiros de Polícia Militar que aqui estão, 

companheiros de turma do Tenente Mendes, diretores da Associação dos Oficiais, eu 

acredito que a data, deputado Adriano Diogo, e a...  

O título dessa audiência talvez tenha provocado em nós, eu digo em nós, família 

policial militar, uma visão em relação a essa audiência, os objetivos dela, que pudesse 

macular ou achincalhar a memória do Capitão Alberto Mendes Júnior, que é o maior 

herói da Polícia Militar, e, por consequência, a própria instituição pela chamada de ser e 

por ser no Dia do Soldado. Estamos vendo exatamente que o objetivo claro da reunião, 

é da apuração de caso específico.  

Mas não poderia deixar passar a oportunidade e aí me sinto responsável por 

passar uma mensagem da família policial militar, dessa legião de heróis que morrem, 

verdadeiramente, pela sociedade e pedir a essa Comissão, como até encaminhei desde 

os primeiros dias dessa Comissão, quero dar um testemunho do posicionamento sempre 

firme, mas real, da busca da verdade em todas as circunstâncias do meu amigo, 

deputado Adriano Diogo, que muitas vezes acaba entrando em choque muitas vezes 

com o seu próprio partido, com os segmentos e todo mundo aprendeu a admirar a 

coerência do Adriano Diogo, e eu sou um admirador dessa coerência. 

E por isso que eu estou aqui, porque se existe essa Comissão e a existência dela 

foi até prorrogada, e nós temos expectativa que essa Comissão possa sensibilizar outros 

órgãos, outras instâncias, responsabilizar, sim, dizer que a instituição Polícia Militar ou 

nós, policiais militares, não temos a menor preocupação com toda a transparência, até 

para colaborar, em qualquer circunstância, na busca da verdade. 

Tanto é que nós temos aqui até a presença do, hoje, Coronel José Carlos Xavier, 

que foi, era praça da Polícia Militar, soldado da Polícia Militar naquele momento em 

que o Tenente Mendes Júnior e policiais militares foram atacados e alguns feridos, e, 

logo em seguida, o Tenente Alberto Mendes Júnior foi morto e também isso são fatos, e 

como disse o Darcy, contra fatos não há argumentos. Foi morto a coronhadas, por ser 

mais fácil e não provocar barulho com tiros na região. 

E ele até, recentemente, lançou um livro chamado “Tributo a um herói”, 

depois... Coronel, se o senhor pudesse, se o senhor tivesse um exemplar, se não eu até 

vou ceder ao Adriano um exemplar para a Comissão. 
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E eu entendo que também é um testemunho vivo, não só para essa etapa que 

estão desenvolvendo, mas, possivelmente, em relação a outras etapas.  

Os próprios fatos, os bombardeios, e aí nós temos fragmentação e talvez o 

próprio Coronel também, como o Darcy, tenha sido testemunha viva dos fatos e 

realmente encarecer. 

Deputado Adriano, no dia...  

A Comissão da Verdade foi criada em fevereiro de 2012, e até pela minha 

consideração à sua transparência, e a expectativa da Comissão, eu apresentei um 

requerimento, logo nos primeiros dias, dirigido ao presidente da Assembleia, ao senhor 

presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, criada pela Resolução 879, 

de 10 de fevereiro 2012, que se diga “Esclarecer os fatos e as circunstâncias, bem como 

promover a reconstrução da história de graves violações de direitos humanos, que 

resultaram na morte de Alberto Mendes Júnior, Tenente da Polícia Militar em 1970". 

Eu fiz isso com toda transparência e na expectativa, e venho encarecer a Vossa 

Excelência. O recebimento foi feito em 23 de março de 2012, pelo João Vitor Barizon 

de Oliveira, secretário da Comissão. E até hoje eu não creio que tenha havido qualquer 

mobilização da Comissão em relação à apuração. 

 

O SR IVAN SEIXAS – Não, é que o João Vitor não é dessa Comissão, ele é de 

Direitos Humanos, acho que essa é a confusão que deve ter havido. 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Mas foi ele que recebeu a documentação. 

Deve ser produto de confusão, mas eu busquei na própria Comissão da Verdade 

e eu vou deixar com Vossa Excelência e com a Comissão, esse documento, que talvez 

ele tenha se perdido nos caminhos da burocracia entre as comissões, mas busquei e os 

nossos companheiros, policiais militares, buscam. Inclusive, eu entendo que deva ser 

objeto de apuração dessa Comissão, sim, o fato de um jovem tenente da Polícia Militar 

ter sido morto a coronhadas, enterrado em cova rasa, numa circunstância que causou 

comoção nacional naquele momento e morreu jovem o tenente, e nasceu o maior herói 

da Polícia Militar. 

Também solicitar a essa Comissão, também, que possa deliberar e até auxiliar na 

intransigência do governo do Estado de não efetivar a promoção do Capitão Alberto 

Mendes Júnior ao posto de Coronel. Jovem e brilhante oficial, se vivo estivesse teria 

chegado, pelos seus méritos, ao mais alto posto da corporação. 
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Em outras circunstâncias, se houve promoções, que seria mais um ato simbólico, 

isso foi uma indicação que fiz ao governador do Estado de São Paulo, que vem 

desconsiderando, já desde o governador Serra, também o governador Alckmin, 

reconhecer e eu digo uma coisa muito mais simbólica, um dos genitores do Alberto 

Mendes Júnior, já falecido nesse período após a indicação, o outro tem 90 anos de 

idade, o seu irmão estava aqui presente até agora, e o nosso ânimo é exatamente disso. 

Nós temos uma comissão criada, que a denominação é Comissão da Verdade, e 

que também se faça a apuração dessas circunstâncias em que foi morto um cidadão, que 

estava em missão pela Polícia Militar, que foi convocada pelas Forças Armadas como 

uma força auxiliar naquele momento para as ações de polícia ostensiva e que, em 

qualquer circunstância, a Polícia Militar sendo legalista, ela não é convidada à 

participação de nada. 

As autoridades, legalmente constituídas, determinam como eu ouvi em alguns 

momentos aqui, falando que a Polícia Militar deu apoio a jagunços ou a circunstâncias 

de ilegalidades, eu gostaria até de tomar conhecimento desses casos concretos e auxiliar, 

sim, o Ministério Público ou quem seja, na apuração da verdade. Porque a Polícia 

Militar como instituição ela não se presta ao apoiamento de grileiros, de jagunços, se 

tiver alguma circunstância isolada ela deve ser, sim, identificada. 

Com relação a muitas vezes a apoiar com força policial o cumprimento 

determinação judicial, a coisa que muitas vezes, nós temos aqui representantes do 

Ministério Público, há a determinação judicial para que um Oficial de Justiça proceda o 

cumprimento de uma determinação judicial, e a determinação judicial também, para que 

a força policial, e a força policial ostensiva do Estado chama-se Polícia Militar, dê 

segurança ao que o Oficial de Justiça vai efetivar.  

Para nós não é nada agradável, em nenhuma circunstância. Eu fui Comandante 

de Policiamento na área centro de São Paulo num momento em que havia determinação 

judicial a cada 15 dias fazíamos, Adriano, uma reintegração de posse. Qual a dor de 

qualquer soldado de polícia promover uma reintegração de posse. Muitas vezes, pela 

sua própria tragédia de vida, no caso de salários medíocres, a sua família não vive, ou 

sobrevive, em ambientes diversos daquele que está fazendo a reintegração. E como dói, 

para todos nós, termos que dar cumprimento a determinação judicial. 

Então, realmente, eu quero me colocar à disposição dessa Comissão, eu creio 

que até companheiros nossos, depois também possam se manifestar, se entenderem se é 

o caso, mas a nossa presença aqui primeiro, talvez, por uma questão de data e de 
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semântica, possa ter parecido algo que seria agressivo à instituição e à memória de 

Alberto Mendes Júnior. 

Ficou absolutamente claro e no encaminhamento do próprio trabalho da 

Comissão, que o objetivo é outro que não há qualquer ação revanchista e cujo 

entendimento é a busca, incessante, da verdade, que é também o nosso entendimento. E 

a valorização do nosso herói da Polícia Militar, um herói do povo paulista, um herói do 

povo brasileiro, o Alberto Mendes Júnior. Herói do povo brasileiro. Herói do povo 

paulista. 

 

A SRA. - (Ininteligível.) 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT - Do povo sim senhora. O enterro de 

Alberto... 

 

O SR PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por favor, pessoal vamos 

respeitar... 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Herói do povo brasileiro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Major, a palavra, só um 

minutinho. Por favor, vamos garantir a palavra do Major Olímpio. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Respeito. 

 

A SRA – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, depois a senhora fala, 

tudo bem. 

 

O SR.  OLÍMPIO GOMES – PDT – É importante que fique... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele vai falar e... 
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O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Absolutamente claro, herói do povo 

paulista. Herói do povo brasileiro, sim! As circunstâncias em que alguém é morto, a 

coronhadas, não é justificável sob nenhuma argumentação... 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Em nenhum momento. 

 

O SR – (Ininteligível.) 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Em nenhum momento, nenhum momento! 

 

O SR. PRESEIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ei, ei, por favor! 

 

O SR. OLÍMPIO GOMES – PDT – Eu não vim aqui para criar polêmica, ou 

criar qualquer tipo de distúrbio em relação ao encaminhamento do trabalho dessa 

Comissão, vim aqui, sim, pedir à Comissão, porque acredito no trabalho realizado, para 

que houvesse o prosseguimento do trabalho. 

O Colégio de Líderes e eu, como líder do PDT, apoiamos o trabalho do Adriano 

Diogo, e é bom que fique muito bem claro isso, e por isso que nós estamos aqui, 

justamente para buscar na Comissão, o amparo. E para se restabelecer a verdade tem 

que se ter, muitas vezes, a visão e a busca pela verdade. 

Dizer que Alberto Mendes Júnior não é um herói do povo, ele é herói do povo 

brasileiro. Ele é! Ele foi morto a coronhadas, ele foi morto covardemente, ele foi morto. 

Então que isso fique bem claro e eu estarei pronto ao debate em qualquer 

circunstância. Não é o objetivo em relação a essa audiência, simplesmente vim aqui 

para pedir o apoio da Comissão, mais de dois anos, e eu tenho certeza que foi questão 

da burocracia e não ação dessa Comissão, mas, eu tenho certeza absoluta, que esses 

casos, o caso de violação de direitos, da morte de Alberto Mendes Júnior, essa 

Comissão vai deliberar e, tomara Deus, que tenha... Abra um procedimento também, 

ouça amplamente os testemunhos, os testemunhos vivos, como os do Coronel Xavier, 

que estava no momento histórico e também foi vítima, para que se restabeleça a 

verdade. 
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Parabéns Adriano Diogo, parabéns aos membros da Comissão, às autoridades 

que estão dando suporte a essa Comissão, quem trabalha, efetivamente, com a 

Comissão, para a busca da verdade real. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Major 

Olímpio. (Palmas.) 

(Ininteligível.) 

Vai fazer a leitura das cinco linhas do livro.  

Pois não, o senhor pode ler, fazer a leitura. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS XAVIER – Excelentíssimo deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor fale o seu nome, 

por favor. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS XAVIER – José Carlos Xavier. Eu vou ler então cinco 

linhas de meu livro, ao jovem que falou das irregularidades da Polícia Militar. 

“De líder de classe em Taguatinga a estudante dissimulado, no segundo ano do 

curso científico, no Colégio Paulo Egydio, na Vila Maria em São Paulo.  

Tudo para não ser identificado, em consequência do perigo de vida que correria, 

que corria, por ser policial. Ante o fanatismo dos comunistas tresloucados a roubar, 

matar, enfim, praticar todas as atitudes que pudesse desestabilizar psicologicamente a 

população, com o objetivo de gerar medo e provocar pânico.” 

O livro “A minha verdade”. 

 

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

Vamos prosseguir então? 

Com a palavra, eu queria ouvir a Dra. Fabiana Galera Severo, Defensora Pública 

Federal, Defensoria Pública da União, unidade de São Paulo. Com a palavra a Dra. 

Fabiana. 

 

  A SRA. FABIANA GALERA SEVERO – Boa tarde a todos e a todas. 

 

A AUDIÊNCIA – Boa tarde. 
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A SRA. FABIANA GALERA SEVERO – Eu gostaria de agradecer ao convite 

e cumprimento todas as autoridades aqui presentes, representantes da sociedade civil na 

pessoa do deputado Adriano Diogo. 

Muito rapidamente, além de parabenizar pelo trabalho da busca pela verdade, eu 

como cidadã, deputado, natural do Vale do Ribeira, também me sinto contemplada por 

esse trabalho de investigação, investigação que o Ministério Público agora vai levar 

adiante. 

Mas eu vim aqui, especificamente, na qualidade de Defensora Pública Federal 

aqui de São Paulo, titular de Ofícios de Direitos Humanos da Tutela Coletiva, como 

representante e patrocinadora de algumas causas judiciais que tramitam hoje na Justiça 

Federal de Registro.  

Então eu, mais do que trazer, eu trouxe algumas informações atualizadas, eu 

acho que mais do que trazer informações eu vim buscar a demanda das comunidades 

aqui presentes, porque a Defensoria Pública da União tem atribuição tanto 

judicialmente, quanto extra-judicialmente, na esfera individual e coletiva, podendo ser 

levada a cabo, até mesmo, na esfera internacional, se for o caso, na proteção dos direitos 

humanos, de proteção e defesa dos interesses das comunidades tradicionais, sendo essa 

atribuição de competência da Justiça Federal e, em especial, de grupos sociais 

vulneráveis. 

E nesse contexto, nós temos por atribuição legal o dever de prestar esse serviço 

público, de assistência jurídica gratuita às comunidades quilombolas do Vale do 

Ribeira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só... Eu sei que 

a audiência está muito longa, muito cansativa, desculpe dra., vamos concentrar um 

pouco e vamos acompanhar a audiência, por favor, se não... 

 

A SRA – Nós estamos muito indignados (ininteligível) desse tamanho, quando 

(ininteligível). Porque a Comissão da Verdade não foi instalada pra isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Minha senhora, o Major 

Olímpio é deputado dessa casa, eu estou fazendo, rigorosamente, o que é possível 

dentro de uma audiência com essa tensão que existe até hoje. 
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Então, se a senhora quiser falar, a senhora ouve, a senhora vai falar, todo mundo 

aqui vai falar, mas ninguém vai desautorizar a coordenação da Comissão e eu não vou 

impedir um deputado de falar. Ele representa o segmento dele e a gente não precisa 

concordar com o que ele disse, mas ele vai ter o direito de falar, tá bom? Posso 

prosseguir? 

Dra., com a palavra. 

 

A SRA. FABIANA GALERA SEVERO – Então, resumindo, até pelo 

adiantado da hora, pra gente não perder a oportunidade que temos aqui que é, 

efetivamente, de ouvir as demandas das comunidades concretamente. 

Só queria colocar que, com a criação da Vara Federal de Registro, as demandas 

que vinham sendo acompanhadas pela Defensoria Pública da União em Santos, que 

antes era Justiça Federal de Santos que processava as causas, tanto as ações 

possessórias, inúmeras ações possessórias, individuais, coletivas e ações civis públicas 

também, até o ano passado eram de competência da Justiça Federal de Santos e agora, 

com a criação da Vara de Registro, elas foram transferidas pra lá, isso implicou um 

atraso no andamento das ações judiciais. 

Dra. Michael, aqui presente, que patrocinou, vem acompanhando as primeiras 

causas lá desde o início, vem acompanhando e sabe como esses processos judiciais 

demoram. E essa demora também é verificada nos gargalos que nós temos também na 

esfera extrajudicial para o reconhecimento dessas comunidades. Nós estamos tentando 

aqui, temos demandas, várias demandas de comunidades como: Porto Velho, André 

Lopes, Ivaporunduva. Agora tivemos a ação de desapropriação de Morro Seco, que a 

Defensoria agora também está patrocinando os interesses da comunidade quilombola de 

Morro Seco, na ação de desapropriação do Incra. 

Só que a gente vê que esses avanços são bastante... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra., eu só queria pedir 

uma coisa para a senhora. Essa interrupção é qualitativa.  

O Gabriel apresentou uma indicação de um trabalho que a Defensoria Pública 

assumiu, que é essa história da família Buzaid ter se apropriado de terras, com 

falsificação de documentos e procuração. 

Eu considero esse um dos pontos centrais da audiência que é, como 

consequência da ocupação militar uma ação do Estado brasileiro, no caso era família do 
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próprio Ministro da Justiça, e não era qualquer ministro da Justiça, era o ministro que 

leu e criou o Ato Institucional número 5. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E diretor da Faculdade de Direito lá da São Francisco. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E diretor da Faculdade de 

Direito. 

Que a senhora pudesse dizer o trabalho da Defensoria da União na recuperação 

dessa história e da posse das famílias que lá... Isso aí é muito importante! Porque lá, 

quando teve a audiência lá em Eldorado, isso foi muito detalhado, aqui está muito 

rápido, tem esse tumulto, essa tensão. Isso aí precisava ser gravado, precisava ficar claro 

que houve um processo de expropriação em todo o Estado de São Paulo, no Brasil, 

aproveitando a onda da ditadura, da criminalização e que eles se apoderaram das terras. 

Se a senhora pudesse fazer esse detalhamento, é muito importante pra gente. 

 

A SRA. FABIANA GALERA SAVERO – Na verdade, preciso fazer um 

esclarecimento, deputado, eu sou da Defensoria Pública da União enquanto que a ação 

civil pública é da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

O Dr. Toshio, que esteve na última audiência pública aqui presente, não 

compareceu hoje, mas eu acho importante fazer esse esclarecimento pra todos aqui 

presentes. 

A gente tem demandas estaduais e demandas federais, o que complica um pouco 

mais a luta pelos direitos das comunidades envolvidas. Por que hora temos demandas 

estaduais, quando envolvem particulares e corre na justiça estadual ou então, quando 

reconhecido o direito de ...(posso continuar?), que se trata de direitos de comunidades 

tradicionais envolvidos nas demandas ou então, pelo simples fato de estarem presentes 

em algum polo, polo ativo ou polo passivo da demanda, nós temos União, Incra em 

alguns desses polos, polo ativo ou polo passivo, nós temos então atraída a competência 

federal. Então, em síntese, ações de regularização, e aqui a gente pega o ponto 

nevrálgico de todos esses problemas, problemas que a gente vê mo dia a dia.  

Estivemos em março desse ano na comunidade Pedro Cubas de Cima e também 

Pedro Cubas de Baixo, todos aqueles problemas envolvendo conflitos com terceiros 

nessas localidades, muito disso nós identificamos como tendo causa a demora na 

regularização fundiária mesmo. 
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E não só conflitos entre pessoas ali, mas também conflitos que envolvem 

questões de pesquisas, de mineradoras, toda essa parte ambiental, também, atrairia a 

competência para a Justiça Federal, nesse sentido até que temos na Defensoria Pública 

da União, aquela ação civil pública que envolve a comunidade Porto Velho e que teve 

uma liminar para suspender as pesquisas, porque não foram ouvidas as comunidades 

locais. 

Então, a nossa atribuição federal, ela é mais voltada para essa questão que 

envolve Incra, União, ou seja, regularização fundiária em geral e, eventualmente, ouvir 

as comunidades em casos, em questões ambientais, fazendo uma síntese do que 

envolveria. Então temos outras ACPs da Defensoria Pública do Estado, quando envolve 

questões particulares, como esta, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Excelente. Muito 

obrigado, doutora. Eu queria passar a palavra, em seguida, ao José Rodrigues.  Vamos 

lá Rodrigues. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Boa tarde a todos.  Boa tarde à Mesa, autoridades 

presentes. Boa tarde aos companheiros das comunidades presentes aqui. 

Legal que nós viemos e eu queria fazer o meu relato, do que eu vi acontecer e 

vivencio hoje. Falar também sobre as consequências de tudo isso, que está causando 

hoje. 

Eu lembro que nos anos 1960 eu fui um dos moleques pequenos que levava 

banana, frutas, para o Exército lá na minha região, onde eles estavam acampados, perto 

da minha casa, porque eles estavam acampados esperando o Lamarca chegar. E assim, 

na parte da tarde, eles pediam pra gente sair, porque ia ter um confronto, o Lamarca 

podia aparecer, e aí nós íamos morrer, todos nós, éramos uns cinco moleques que 

faziam isso. 

Então eu conheci um pouco dessa história e o Carlos Lamarca ele foi na minha 

comunidade, Ivaporunduva, foi numa igreja lá, fez suas orações. Depois que a gente 

soube que ele era o Lamarca, porque ele foi com uns trajes de freira, de Irmã (risos), ele 

foi com aquele traje, como é que fala? Eu esqueço, me desculpe, eu esqueço.  

 

O AUDITÓRIO – Hábito. 
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O SR. JOSÉ RODRIGUES – Hábito! 

Depois, até tem uma história engraçada, que um tio meu pegou carona com ele 

até um lugar chamado Sapatu, e no caminho ele matou um lagarto pelo retrovisor do 

carro, o lagarto passou, ele passou e atirou, ainda diz uma historinha bem engraçada é 

que meu tio falou não, “O senhor ficou com medo?” e ele falou “Não senhor, eu vou 

descer aqui mesmo.”. (Risos.) 

Mas tem história engraçada assim, mas assim, não é tão engraçado não. 

Primeiro eu queria que é assim, eu queria dizer que essa luta contra a ditadura 

militar, ela não acabou e a ditadura também não acabou, ela disfarçou. Os grandes 

interesses nacionais, eles ainda mantém a ditadura no país. Por exemplo, o setor, o 

sistema de governo também continua com a ditadura. Eu queria dizer... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, 

desculpe, deixa eu interromper um pouquinho. Você fez um relato daquele tiroteio que 

houve no bananal. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – (Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você podia repetir pra 

gente poder ter gravado aqui? 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Não, tiroteio não, mas assim. 

Eu fui um dos moleques, era uns cinco, seis moleques, que a gente passarinhava 

na região com estilingue, bodoque, aquelas coisas. E aí a gente via. Chegamos num 

lugar lá onde tinha um monte de soldado do Exército e aí eles falaram “Ei moleques, 

vocês não querem ir buscar frutas pra nós?”, tudo com arma pesada, a gente nem sabia o 

que era aquilo lá. 

Daí a gente carregava banana madura, cada um levava um cacho pra eles e 

levava goiaba, levava um monte de frutas pra eles lá e em troca eles davam pra gente 

aqueles pratos de bolo, uns bolos que eles traziam, eles davam aqueles bolos pra gente.  

Aí a gente viu eles gostavam de pegar nas armas eles diziam assim, “Moleques, 

agora vocês vão embora, porque daqui a pouco o Lamarca chega aqui e você vão 

morrer, todos, porque nós vamos fazer um tiroteio contra eles.”. 
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E eu lembro que eu tenho um tio também, que ele era cabo da Polícia Militar lá 

na minha cidade, e nessa ida da turma do Lamarca, e da Barra do Batatal até Eldorado, 

houve um confronto na entrada da cidade e o meu tio foi baleado pelo pessoal do 

Lamarca, os companheiros do Lamarca na época. 

E é assim, todas essas historinhas eu lembro porque eu era pequeno, mas eu 

ainda lembro. 

Mas assim, crescendo ali, eu vejo que as coisas continuam. Essa opressão, essa 

proteção da grilagem pelas autoridades, isso continuou muito. Eu lembro que entrava 

grileiro e aí assim queimavam casa, pra tomar as terras, e a polícia não fazia conta, a 

polícia até ajudava. Os fazendeiros lá, andavam com revolver na cinta, amarrados na 

cinta aquele revolverzão que vem até o joelho, e a polícia não ligava, diziam que eles 

tinham autoridade pra usar aquilo e tal. 

A gente tinha medo disso, mas não podia fazer nada. É... O que mais? Aí o que 

acontece?  Resto disso é que nós nunca tivemos uma libertação do sistema, porque 

continuamos nossa agricultura, para continuar lá a gente tem que se organizar; 

organizamos todas as comunidades e enfrentar os grandes projetos que eles impuseram 

em cima da gente, como construção de barragens, a própria grilagem. 

Hoje ainda vivemos um terror no Vale do Ribeira, ainda, até hoje um terror, que 

é assim, a ditadura nos apertando, porque eles mandam no Vale. O governo do Estado 

cria a unidade de conservação em cima das comunidades quilombolas. Aquelas terras 

que ficaram dos fazendeiros sem grilagem, que nós protegemos, que nós cuidamos da 

natureza, é parque, está cheio de parque de domínio do Estado. 

Onde ainda está pior do que isso, o Ibama e não sei quem mais lá, dão licença 

pra mineradora entrar lá e explorar minério, acabando com as nossas águas. Se os 

senhores visitarem o município de Ribeira, município de Adrianópolis e Itaoca, ali 

vocês vão ver, na beira do rio, um monte de mineradoras explorando aquela região e 

fábricas de cimento sendo construídas a menos de 500 metros longe da margem do rio. 

Enquanto a repressão ambiental em cima das nossas comunidades, ela está em 

cima com polícia, com ordem para multar e os mineradores deitam e rolam lá. Quer 

dizer então, a ditadura pelos governantes não acabou pra nós.  

Nós vivemos lá, senhores, porque nós conseguimos nos organizar e sobreviver 

naquela região. Além de não contar, eu vou contar aqui, a grilagem dos anos 1970 levou 

muitos companheiros nossos. O Carlito, da comunidade... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



48 
 

A AUDIÊNCIA  – São Pedro. O Carlito é de São Pedro. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Comunidade de São Pedro e vários outros que 

morreram, porque os grileiros apoiados pelas autoridades, grilavam as terras e matavam 

o povo. 

Hoje, por exemplo, eu vou chamar as pessoas aqui, que me deram uma lista, que 

vão falar sobre o que acontece ainda hoje, mas só queria adiantar uma coisa, eu não sei 

o que acontece, que assim, os quilombolas e os caiçaras ribeirinhos, para fazer uma roça 

é uma dificuldade, pra plantar o milho, o arroz e o feijão para a subsistência de sua 

família é uma dificuldade, mas licença pra esses mineradores, para explorarem minério 

na margem do rio, tá cheio. Se você for na cidade de Ribeira, de frente vocês vão ver 

um morro que está todo pelado de bombas e terra, destruído, os caras tirando mineração 

lá. Desce um pouquinho, pra baixo ali, vocês vão ver a menos de dois quilômetros, 

vocês vão ver uma fábrica de cimento sendo construída. Sabe? O Ibama dá licença, eu 

não sei quem faz isso... 

Então o que é que acontece? Primeiro o Exército aterrorizou o nosso povo, como 

vocês viram aqui no vídeo, depois o governo quase que incentivou a grilagem, que está 

acabando com os nossos povos tradicionais, agora nós estamos lá, prensados, com as 

mineradoras que estão apavorando. 

Aliás, eu vou parar por aqui, por causa do tempo. 

Eu queria chamar aqui, pra falar um pouco sobre isso, o nosso companheiro lá 

de Iporanga, Porto Velho, Osvaldo, ele vai falar que na comunidade dele está sendo um 

terror, gente. Está acontecendo a ditadura no Vale ainda. Osvaldo, por favor. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você quer falar ou vai 

embora? 

(Ininteligível.) 

 

O SR. OSVALDO DOS SANTOS – Boa tarde a todos e a todas. Eu sou 

Osvaldo, do Quilombo Porto Velho. 

Eu gostaria de dizer aqui, que para mim é surpresa muito agradável de estar aqui 

e a Comissão da Verdade me trouxe mais verdade do que eu sempre busquei. Que foi 

quando eu era moleque ainda, com um três, quatro anos, eu me lembro que eu morava 

na comunidade, divisando com Bombas, que o meu quilombo tinha 23 quilômetros de 
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extensão e com mais de oito núcleos de moradores. Então, eu vivendo lá perto de 

Bombas e de Praia Grande, em divisa de comunidade, a gente sempre escutava, tipo sete 

horas da noite, aquelas explosões. Eu, ainda muito moleque, via vasilha cair da parede, 

da prateleira quer dizer, desculpe, da prateleira, e meu pai simplesmente falava “Isso é 

um terremoto”, é uma coisa, de fato, que estava acontecendo aqui e a gente não tinha, de 

fato, visão, que estava sempre ali por perto, no começo da noite, aquelas questões de 

bombas. 

Mas pra mim é uma surpresa, fico agradecido de vocês trazerem isso daqui à 

tona, porque, na verdade, mostrar pro Incra, que está aqui presente, mostrar pra todo 

mundo a falsidade do Estado, a omissão do Estado em relação à retirada dos nossos 

territórios. Uma comunidade minha que tinha, praticamente, uns dois mil alqueires de 

terra ela ficou com 450 alqueires de terra, dizendo assim “Se vocês recuarem esse 

território, vocês vão receber título logo. Se vocês ficarem com toda essa terra, vocês vão 

ter o título, mas muito demorado pra vocês conseguirem o título.”.  

Então isso, pra mim, é gratificante trazer à tona toda essa omissão, toda essa 

mentira, porque eu acho que a democracia ela está vestida de ditadura. 

Eu gostaria de dizer aqui, que o meu quilombo e as outras comunidades se veem 

prensadas com questões ambientais, que não são poucas, acho que isso a gente 

conseguiu divulgar muito bem e está divulgando. E gostaria de dizer assim, que em 

todos os acontecimentos eu gostaria de ver a justiça tomar consciência e devolver aquilo 

que é de fato do nosso povo. Até porque é um pagamento e uma dívida histórica, que eu 

acho que nós não poderíamos abrir mão, da forma que ela está sendo violada. 

Muito obrigado. (palmas.) 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Falou Osvaldo! 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, Rodrigues, 

deixa só eu dar uma interrompida. A Michael quer falar um negócio da época, Irmã 

Michael, mas eu queria te pedir uma coisa.  Lógico que eu estou na coordenação dos 

trabalhos.  

Michael, Irmã, vem pra mesa, por favor. Dá o microfone sem fio.  

Mas Rodrigues sabe o que eu queria? Naquele dia da audiência, (ininteligível), 

não, pode ficar, tem outro, aquele dia... Não é o Darcy, é o José Rodrigues.  

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



50 
 

Aquele dia da audiência lá, eu até achava que era uma história da sua família, eu 

não estava passando bem aquele dia, eu estava péssimo de saúde, mas apareceu uma 

história, que foi uma das que eu fiquei mais impressionado, depois não sei se tem 

alguém que conta a história daquela família. 

É aquela história que era um menino pequeno, que eu achei até que era você, que 

os caras, a tropa cercou e começou um tiroteio, e a avó da pessoa que relatou entrou 

dentro do bananal e quando acabou o tiroteio eles foram...  Está aqui? Está aqui?  

 

A AUDIÊNCIA – É o (ininteligível).  

Está escondidinho ali. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa... Vem pra cá. 

Michael vai falando enquanto ele vai... É uma das histórias mais impressionantes. 

Espera aí. 

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – Eu só queria... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Irmã Michael. 

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – Duas coisas.  

Eu sou advogada das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira há mais de 

30 anos. Então tenho acompanhado toda a luta, mas tem duas coisas que eu queria dizer: 

Um – eu lembro que durante o período de ditadura, o Dom Aparecido, que era Bispo da 

Diocese de Registro, sofreu muitas ameaças e teve sua correspondência violada. E eu 

acho que seria interessante alguém investigar os documentos da igreja, da Diocese, para 

ver o que consta em relação às ameaças ao Dom Aparecido. A segunda coisa, eu queria 

falar um pouco sobre, um minuto sobre Mandira. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica tranquila, fala o que 

você tiver que falar. 

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – Essa ação civil pública... 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



51 
 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A nossa escolta já saiu, 

pode falar. (Risos.) 

 

A SRA.MICHAEL MARY NOLAN – É bom, porque eu estou vindo de uma 

audiência do massacre do povo de rua.   

Mandira começou com um inquérito, um inquérito policial. Por quê? Porque o 

Buzaid, o título dele foi feito, eles fizeram um inventário pulando uma geração da 

família. 

Então, em vez de, vamos dizer, ao invés de dizer que era o Antônio pai e o 

Antônio filho, eles esqueceram que Antônio pai tinha quatro irmãos e abriram um 

inquérito com os filhos de Antônio filho como se ele fosse o pai. Só que eles 

falsificaram procurações de pessoas já falecidas e registraram a “Compra e Venda” no 

cartório de Jacupiranga, e o inquérito, o trecho que o Rodrigo leu, é uma resposta de 

uma intimação que o filho do Buzaid recebeu neste inquérito.  

E este inquérito foi arquivado, porque dizia que tinha passado muito tempo e 

eles não podiam saber quem era responsável no cartório de registro de imóveis, em 

Jacupiranga, na época, para ter registrado essa escritura. Então talvez precise olhar um 

pouco também outras coisas no cartório de registros de Jacupiranga, se não tem outras 

coisas também. 

E aqui o Rodrigo mostrou a morte do Carlinhos, que foi um advogado rico de 

São Paulo que era fazendeiro, e foi acusado no júri, mas não conseguimos levar ele para 

o júri, porque ele andou foragido em São Paulo, praticando, direi praticando advocacia, 

e agora nós estamos com o júri do Lázaro, que o Tribunal acabou de anular a 

condenação de um dos réus e então nós vamos para um novo júri. 

A violência continua. 

 

O SR. OSVALDO ALY JUNIOR – A experiência... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode falar. (Palmas.) 

 

O SR. OSVALDO ALY JUNIOR – Michael... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aly. Fale o seu nome Aly. 
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O SR. OSVALDO ALY JUNIOR– É Osvaldo Aly Junior. Eu queria pedir para 

você, Michael, para contar um pouco a experiência de parceria tua, como advogada, 

com a comunidade de Ivaporunduva, que foi a partir de uma ação, fora inclusive, sem 

toda essa demora que tem o Estado de reconhecer os direitos das comunidades 

quilombolas, que impôs uma derrota à burocracia estatal e garantiu o direito da 

comunidade. 

Eu acho que essa história é importante pra gente perceber que o campo do 

direito é muito mais amplo do que o que a gente imagina. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aly, só deixa eu dar uma 

organizada aqui nos tempos. A Irmã Michael vai responder já já a sua pergunta, mas o 

Wellington também precisa falar. Espera aí. Mas antes do Wellington poder ir embora e 

antes da Irmã Michael responder, que é importantíssima a importância da Irmã Michael, 

que representa toda a congregação que está lá, eu queria que o companheiro pudesse 

fazer o relato, pra gente não perder o fio da meada da visão popular que foi a ocupação 

militar da época. 

Então Rodrigues, apresenta o companheiro aí, pra ele fazer o relato dele. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – O Zé Paula é do quilombo do Nhunguara. 

 

O SR. JOSÉ PAULA DE FRANÇA – Meu nome é Zé Paula, sou coordenador 

hoje da minha comunidade remanescente do Quilombo, do bairro do Nhunguara. 

Eu fico feliz aqui, quero agradecer à Mesa por me dar essa oportunidade, de 

mostrar pra vocês uma história que está vindo à tona, a verdadeira. A gente espera que 

isso realmente... Demorou um pouco ela chegar ao ponto, ininteligível uma esperança de 

ser verdadeira, mas antes de dizer bem a história, eu quero dizer que na época, em 1970, 

eu tinha sete anos naquela época, eu convivia com o Lamarca na casa dos meus avós 

também. Ele era um cara muito simples, comia do que tinha, não reclamava nem do que 

comia nem do que bebia, após a vinda dele, na história ininteligível aí, isso não é lenda, 

é verdade mesmo, a gente vivenciou.  

Após o desaparecimento dele veio o início do ininteligível, que é a pressão das 

Polícias Civil e Militar, eu não sei bem como se diz, e tanto é verdade que no ano 1970 

o Capital Nivaldo, que comprou a metade do bairro do Nhunguara trocado com pão. 

Sabe aquele ladrão de galinha, que hoje não existe mais, aquele sapato de barbante e 
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pinga, com aquelas pessoas mais velhas?  Eu vivenciei isso na pele e hoje eu sofro as 

consequências daquela passagem. 

E durante aquela época tinha o doutor Nivaldo, que questionava e queria toma a 

Caverna do Diabo, doutora Michael sabe falar mais, que ela trabalhou um pouco nisso, 

mas a vivência daquele povo, um povo familiar tanto do Nhunguara, quanto do André 

Lopes, quanto do Ivaporunduva, todos nós somos uma ligação de família. 

Então nós vivenciamos isso e porquanto isso o Nivaldo, Capitão Nivaldo e o ..., 

eram dois irmãos, eles foram uns dos que... Capitão, porque eles eram da polícia, e eles 

tinham a propriedade de enganar essas pessoas simples, que nem os meus avós, meus 

tios, meu pai, minha mãe, enfim, então que a Comissão da Verdade leve isso em conta 

também, que realmente é um trabalho de esclarecimento da história desse povo, que 

vivemos nessa região até os dias de hoje. 

Com relação à história da minha avó, Apolinária, eu tinha já uns sete pra oito 

anos, e eu moro lá até hoje, meu pai e minha mãe morreram cedo, minha mãe morreu 

cedo, eu não me dava muito com a minha família, porque era muito pobre e eu queria 

também resolver a minha vidinha. Com nove anos eu já fiz a minha casa, uma casinha 

onde eu morava sozinho, e eu já trabalhava na roça naquela época, fazia... Fiz a casinha 

e tinha uma área que tem lá até agora, que eu trabalho nela, e lá tem uma touceira de 

bambu, que a minha avó colocava cova, não sei se vocês conhecem cova, mas nós, 

descendentes de indígenas nós fazemos o mundéu, nós fazemos cova, nós fazemos 

jequi, nós fazemos o arpão e nós fazemos o catoeiro, que era a nossa arma de 

subsistência, de caçar a caça pra comer. 

E naquela época, esses policiais que passaram, a minha avó, ela se chamava 

Apolinária, Apolinária. Ela se escondeu na touceira de bambu, aquele bambu grossão, 

amarelo, e eles passaram atirando, atirando e ela não sabia o que estava acontecendo e 

acabou morrendo naquele lugar. Naquele lugar ela morreu. Eu marquei lá. Eu plantei 

um pé de manga, quem quiser ver está lá. O pote que ela quebrou com o susto, eu tenho 

alguns pedacinhos dele lá, até agora guardado. 

Passados uns nove, dez anos, eu fui morar sozinho, eu rocei todo aquele lugar e 

fiz uma roça pra plantar, plantar minhas coisas, e a roça não queimou muito direito, pra 

tirar os galhos, correr a enxada pra plantar o que eu ia plantar e achei uns trens caninhos 

de balinha, não sei como é que chama, aquela balinha da ponta fina. 

 

A AUDIÊNCIA – Cartucho. 
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O SR. JOSÉ PAULA DE FRANÇA – É. Eu coloquei lá, a gente fazia uma 

fogueira e colocava ela, mas a gente nem sabia o que era fogueira, o que era bala, se 

tinha perigo, se não tinha perigo, e o sol esquentou, eu fui assoprar com o que eu tinha 

colocado, eu fui assoprar, daí a pouco ela (barulho) e ela pegou aqui, olha. O sinal dela 

ficou pra sempre aqui. 

Então demorou um bocado de tempo, eu fiquei guardando a casca daquela coisa 

ali pra saber o que é que era. Isso ardeu pra caramba! (Risos.) 

E na época não tinha estrada pra vir pra Eldorado, pra vir em Eldorado ou era 

canoa, ou era morrer, ou era deixar a natureza curar. 

Então é tão verdade isso, que por motivo de descaso de alguns governantes da 

época, e até agora, essa história fica marcada na vida da gente, é preciso que o mundo 

saiba que isso foi verdade. Porque de tão verdade que é que a marca ficou aqui no meu 

rosto pra todo mundo ver. (Palmas.) 

Quase quebro a cara.  Obrigado. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Da comunidade do quilombo São Pedro, dona 

Elvira.  A senhora poderia dar o depoimento pra nós aqui? Inclusive lá teve assassinato 

por grilagem.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Assim o pessoal atrapalha 

menos. (Comentário Inaudível.) 

 

A SRA. ELVIRA MORATO – Boa tarde a todos e a todas. À Mesa, 

cumprimentando a mesa e às autoridades presentes. 

A gente está vindo aqui, tentando buscar alguma solução através da Comissão da 

Verdade e as outras autoridades presentes. Porque a gente vem aqui há muito tempo, eu 

estou na luta na comunidade há uns 25, 26 anos, onde a gente formou uma associação. E 

daí pra cá a gente não teve mais parada, em estar participando de várias reuniões no 

Estado, na comunidade junto com os outros parceiros de comunidade. 

Mas tem coisa que a gente está lutando, lutando, lutando e muitas vezes as 

coisas não caminham da forma que a comunidade precisa e quer, principalmente, nas 

nossas titulações de terra. Na nossa condição de vida, que tem muitos que estão... Foi 

formado PEC e umas PEC’s tirando um pouco da terra que é das nossas comunidades. 
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Essa PEC está tirando a melhor parte das nossas terras, porque nós temos muitas coisas 

que podem ser plantadas nessas áreas. E o licenciamento das roças também, a gente não 

tem definitivo ainda....eu vou fazer uma roça de subsistência, que foi aonde os nossos 

antepassados deixaram preservado até hoje e nós, que estamos na comunidade, estamos 

continuando a preservar essa natureza, que é o Vale do Ribeira, no Estado de São Paulo. 

O lugar que é mais rico.  

Há as autoridades grandes, bem lá em cima, eles dizem que o Vale do Ribeira é 

o mais pobre. Não é o mais pobre, é o mais rico que nós temos no Estado de São Paulo, 

por isso está lá preservado, que foi os nossos ancestrais que souberam preservar. 

Eu, indo para Lençóis Paulista no mês passado, agora nesse mês, dava vontade 

de chorar na estrada, sabe por quê? Porque a gente vê aqueles milhões e milhões de 

terra, que vai embora, que a gente não vê o fim, ali estão todos os grandes fazendeiros e 

nós, pra roçar uma roça, pra plantar um quilo de feijão, pra plantar a nossa subsistência 

está sendo difícil para a nossa comunidade. 

Inclusive, tem comunidade que o parque está em cima. Nós estamos com essa 

camiseta aqui, que é uma prova disso. Nós estamos com essa camiseta, mostrando que 

nós estamos com essa cooperativa, mas tem comunidade que não está tendo nem área 

para plantar, a sua roça pra estar vendendo em cooperativa. Isso dói em nós. Então a 

gente precisa ter uma solução do Estado, não deles aqui, que eles estão mandados 

também, mas tem o poder lá em cima. O Incra também aí desapropria as terras. Os 

fazendeiros estão lá, os ininteligível não saem da comunidade. 

Eu tive um primo, assassinado em 1980, que até hoje a gente sente a morte. Foi 

um primo, foi o padrasto dele, morreram assassinados. O padrasto morreu depois, mas 

foi pela mesma causa. 

Então isso vem vindo lá de trás. A gente queria uma solução, mas a solução está 

sendo difícil de a gente chegar até o ponto que as comunidades tradicionais precisam. 

Então por que a gente não tem a liberdade de fazer aquela roça, igual os nossos 

antepassados fizeram, souberam preservar, a natureza está lá, a terra está do mesmo 

jeito? A gente precisa dessa liberação.  

A gente precisa que seja liberado, porque se não o que os nossos jovens, que são 

o futuro da nossa comunidade, vão continuar dentro da nossa comunidade? Nós 

precisamos segurar eles lá. Porque amanhã e depois, como é que vai ficar? Porque os 

velhos, nós vamos acabar, mas nossos jovens precisam continuar na comunidade,  
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Então a gente deixa aqui nessa Mesa o apelo para todas as autoridades presentes 

que alguma coisa seja feita em prol das comunidades, dos índios, dos pobres, dos 

brancos pobres, dos negros, todos que estão precisando de uma liberação e de uma 

ajuda, porque se não, da forma como está indo, nós vamos ter que voltar, todos vir 

embora pra cidade, largar nossas terras. E viver, o que vai acontecer? Nossos filhos nas 

drogas, embaixo da ponte os mais velhos, porque não tem profissão. Se eu sair de lá eu 

não tenho profissão. A profissão de lavrador é lavrar a terra, plantar o arroz, plantar o 

feijão e outros mais pra sua subsistência e se a gente vem pra cidade não tem um 

trabalho, não tem nada. 

Nossos filhos, nossos netos vão ter que morrer de fome, vão roubar ou ser 

assassinado, como a gente vê na televisão, a cada momento um filho, uma pessoa 

deitada lá na rua, não, aquele morreu porque é bandido, só porque é negro.  

Passa um negro, negro é bandido. Todo negro é bandido, mas isso não é 

verdade, porque nós temos muitos negros, muitos pobres, que são muito trabalhadores. 

(Palmas.) E por isso nós estamos aqui, reivindicando para nossos governantes que estão 

aí, para que eles vejam a realidade de perto, porque se não ver de perto, é impossível. 

Então a gente quer deixar esse apelo aqui, sem pensar nas barragens, porque nós 

não podemos fazer roça, mas a barragem pode ser construída, cobrindo as nossas 

comunidades que estão lá no mato. 

Então, é isso que a gente está pedindo que alguma coisa seja feita. Que não faça 

tudo, mas fazendo um pouco nós ficamos muito gratos. Muito obrigada a todos e me 

desculpe se eu falei alguma coisa que não era pra falar. (Palmas.) 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – O deputado tem aqui ainda a dona Elvira, do 

quilombo de Pedro Cubas de Cima. 

 

A AUDIÊNCIA – Dona Diva. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Que é uma mulher lutadora também, coordena a 

comunidade lá. 

 

A AUDIÊNCIA – É Diva! 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – O nome é Diva, não é? 
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É Diva. É isso mesmo, desculpa. Desculpa. 

 

A SRA. EDVINA TIÊ – Boa tarde a todos e a todas. Eu sou Edvina, mas 

conhecida no Vale todo por dona Diva, ficou Diva e eu me apresento como Diva. 

Então gente, realmente, pra não repetir o que os colegas já falaram, nossa 

história é a mesma na verdade. Eu quero dizer assim, realmente, nós necessitamos que 

sejam vistas as necessidades dos Quilombos. Na verdade nós temos, a minha 

comunidade, se formos falar, cada comunidade falar, internamente cada uma tem o seu 

problema, embora a história seja a mesma. 

A história dos Quilombos é a mesma, todo mundo conhece, mas, internamente, 

cada comunidade tem o seu sistema, o seu modo, a sua dificuldade, e a dificuldade de 

Pedro Cubas de Cima, entre muitas, é realmente o acesso à terra, acesso a projetos, 

melhoria e tudo isso, difícil acesso à comunidade, que fica distante de Eldorado. 

Mas eu queria falar assim, também, ante da comunidade eu vou falar assim: 

Muito ótimo é esse trabalho desses pesquisadores de campo, e aí está a prova. E faz 

anos que nós temos muita fé e eu e o meu grupo nós falávamos assim “Um dia vai ser 

provado de que aconteceu muita tragédia no Vale do Ribeira”. E pedimos a Deus. A 

gente tem fé. E hoje, realmente é a primeira vez que eu estou participando desse 

negócio de... 

 

A AUDIÊNCIA – da Comissão da Verdade. 

 

A SRA. EDVINA TIÊ – É. Da Comissão da Verdade. Fiquei comovida gente, 

isso é resultado de petição nossa, precisa ser aprovado, eu sei que se andarem mais, vão 

achar muito mais. 

Eu era criança e eu via, eu tenho 62 anos, eu via. A gente via os aviões, 

conforme já foi dito aí, foi mostrado lá. Os pais da gente iam pra roça e levavam a 

gente, iam lá pro paiol, pra capoava e falavam assim “Se o avião passar, vocês se 

escondem debaixo da cama”, e era o que a gente fazia, quando passava aqueles aviões lá 

na montanha, a gente entrava todos debaixo da cama. E eles lá na roça, trabalhando, 

corriam pro mato e se escondia. 

Então foram vidas, anos e anos nessa situação. São histórias reais, não são 

histórias contadas por ninguém, história nossa, nós vivemos, e a prova está aí. Então, 
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essa Comissão da Verdade, que continue, porque tem muito mais ainda para 

descobrirem. 

Os fazendeiros da minha comunidade, entre outras, mas eu estou falando assim, 

da minha, eles dizem assim pra nós, tem búfalo, búfalo invade a estrada, anda por tudo, 

nossos cachorros latem dia e noite neles e a gente não dorme com o búfalo na estrada. 

Nós vamos reclamar e eles falam assim “Quando eu comprei a fazenda, eu comprei a 

estrada também”, quer dizer, você vai fazer o quê? 

A gente fala “O senhor cerca então a estrada e a gente passa livre. Os bois não 

ficam na estrada, eles ficam pra lá e nós pra cá”, mas não há diálogo, não gostam de 

diálogo conosco. 

Então são coisas, que se a gente for falar é muita coisa e a gente sabe que nós 

temos que ir embora, que nós viemos de longe e não podemos fica a noite inteira. Tem 

assunto pra anos pra gente estar comentando. E olha, é terrível! E a gente entristece, 

porque vê muita falha, muita falha mesmo. 

A gente acusa... É o Estado, não tem outra coisa. O Estado tem que cumprir, 

fazer com que aconteça as coisas. E a gente tem um lema que diz assim “Conhecereis a 

verdade e a verdade vos libertará”, isso daí vive em nós e nós temos que viver essa 

palavra, temos que conhecer a verdade, não só os quilombos que estão lá que conhecem 

a verdade, em todos os sentidos, em tudo o que está lá. Tanto em escolaridade, nós não 

temos, poucos que estão lá têm faculdade, mas nós conhecemos uma história real e a 

verdade que a gente fala, todos somos estudiosos, porque no passado não conheciam ali 

o mano a mano, ir lá no campo buscar as informações. Hoje nós temos universitários 

que pesquisam a nossa terra, o nosso território e eles vão descobrindo as coisas, porque 

eles vão lá, então através das universidades está sendo descoberto tudo isso daí, porque 

antes só a gente sabia que tinha alguma coisa lá. 

Então o que eu quero deixar é que está de parabéns essa Comissão e que 

continue, porque tem muito mais coisa pra descobrir. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera aí, espera só um 

pouquinho, Rodrigues, deixa eu me organizar. Que horas são? 

(Ininteligível.) 

Espera aí, 4h40. O pessoal que veio lá do Vale, até que horas, a maioria que está 

aqui, até que horas vocês acham?  Pra eu poder me organizar no tempo e a divisão de 

tempo, até que horas vocês acham que deve durar essa audiência, pra vocês pegarem o 
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ônibus e tal? Que horas vocês... 5h? (Ininteligível.) Cinco horas. Tá, mais quantos 

minutos então, 20 minutos? Tá, você me ajuda aí Rodrigues. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Tem mais... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei.  

Espera aí, eu estou me organizando, porque eu também estou muito emocionado 

aqui. Estou tentando organizar o lado racional e a emoção de toda essa audiência. Eu só 

estou esperando o Darcy voltar, que eu quero uma coisa que eu nunca fiz, mas vou fazer 

aqui hoje.  Ocimar, espera um pouquinho, dá um tempo aí. Bom, deixa o Darcy voltar.  

A Michael vai falar de novo.  

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – Eu vou falar rápido. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei.  Não, aqui 

ninguém precisa falar rápido, pode ficar sossegada, aqui pode falar tudo, ninguém 

precisa falar rápido. Pode falar normal, porque o Wellington também vai, e aí eu 

aproveito que você fala para o Wellington poder se posicionar enquanto Incra. 

Mas eu também queria fazer um negócio, só queria esperar o Darcy voltar, quero 

até pedir pro Ivan. Ivan, você que é mais liberado do que eu. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os caras ficaram no 

banheiro... Mas deixa eu falar o seguinte, a senhora reclamou que a senhora se sentiu 

atingida, afrontada aquela hora. Era um sentimento que todos nós sentimos.  Eu vou... O 

Darcy voltou, vamos lá. Cadê o Ivan? Ivan me ajuda aqui. 

Vamos lá. 

Eu acho que a gente podia, com toda a tranquilidade, fazer uma saudação ao 

Capitão Carlos Lamarca, tantas histórias estão sendo contadas. Aqui, na frente do 

Darcy, que era o Lugar-Tenente, era o braço direito do Capitão lá, falar o seguinte: 

“Capitão Lamarca, herói do povo brasileiro!”, vamos falar? 

 

A AUDIÊNCIA – Vamos! 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Em coro com a 

audiência): 

 Capitão Lamarca, verdadeiro herói do povo brasileiro! (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Assim como Zequinha 

Barreto, Eremias Delizoicov, Roberto Macarini e tantos outros companheiros.  

Irmã Michael, vamos lá. 

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – Só respondendo uma pergunta... 

Ivaporunduva, no dia 5 de outubro de 1988, eu li a Constituição e liguei para Irmã Sueli 

e falei, acho que nós temos uma saída, e nós entramos com a primeira ação para titular 

as terras dos quilombos no país. E foi contra o Estado e contra a União, naquela época 

não tinha defensorias públicas, e um parênteses, hoje em dia a Defensoria Pública do 

Estado e Defensoria Pública da União, estão trabalhando em conjunto e estão 

trabalhando muito bem no Vale do Ribeira, deu até para eu me aposentar. 

(Risos.) 

Mas este processo, eu acho, é o único quilombo do Vale do Ribeira, cujo título é 

registrado no cartório. Porque todo mundo fala “Tem que ser reconhecido, depois tem 

que ter titulação”, e esquecem que o título só vale se ele for registrado no cartório e o 

título de Ivaporunduva é registrado em cartório. 

O Osvaldo falou, só para ter ideia de como demora a justiça nessas questões, o 

processo do Osvaldo, de Porto Velho, nós entramos em 2002 e ganhamos uma liminar 

para eles ficarem em 48 hectares, alqueires, eu nunca sei qual que é. 

 

O SR – Alqueires. 

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – Alqueires. E eles estão nessa área até 

hoje. O Tribunal confirmou liminar, mas o processo continua andando, isso foi em 

2002. 

 

O SR. OSVALDO DOS SANTOS – Lembrando que estava...inaudível. 

 

A SRA. MICHAEL MARY NOLAN – É. 
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Então só para sabermos, as defensorias públicas estão continuando e 

continuando bem. Eu acho importante que a Assembleia Legislativa e a própria 

Comissão da Verdade, reconheça o que esses dois órgãos o que eles estão fazendo para 

ajudar essa população. 

Temos um indígena aqui, não sei se ele saiu, mas não podemos esquecer que nós 

temos 12 aldeias indígenas no Vale do Ribeira também, o mais novo sendo a aldeia lá 

em Eldorado, onde foi comprado terras para o pessoal que estava no rodoanel, em 

Parelheiros. Então é uma área, mais os caiçaras, tem muita coisa para ser feita. 

Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. (Palmas.) 

Lógico. Espera um pouquinho, espera aí. 

Timóteo, vem aqui pra Mesa representar seus primos, seus parentes, fica aqui na 

Mesa com a gente. 

(Palmas.) 

Pessoal, Darcy. Viu Bombril, só deixa eu falar um negócio, senta lá ao lado do 

Darcy, Timóteo. 

A Michael vai sair? Ah, tá bom. 

Deixa só eu falar uma coisa, viu Bombril, vocês sabem, vocês podem não 

acreditar, eu não sabia que o Ivan Seixas, o pessoal da Comissão do Campo, montou 

essa reunião hoje, viu Darcy, no Dia do Soldado, (risos), juro que eu não sabia, porque, 

às vezes, tem dias que eu chego e que eu só sei o script na hora que eu chego. 

Mas o Aly e o Ivan, que montaram toda essa reunião, o Gabriel, só queria te 

falar uma coisa, olha o que eu passo aqui. Bom, vamos lá. (Risos.) 

Mas viu Darcy, já que é Dia do Soldado, você é um soldado que representa o 

povo brasileiro. (Palmas.) 

 

O SR. DARCY RODRIGUES – Muito obrigado. 

 

O PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito obrigado, você 

continua aqui e eles já foram embora. Vamos lá, Bombril com a palavra. 
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O SR. RAIMUNDO PIRES DA SILVA – Não, só pra complementar, esse 

trabalho que a Michael fez e que me obrigou, que na época eu era superintendente do 

Incra, a titular o quilombo. 

Aproveitando a presença da Defensoria Pública aqui, tem um trabalho muito 

importante a ser feito pela instituição, mesmo sabendo que lá são terras públicas 

estaduais, que é outro depoimento que eu queria por aqui, ninguém é dono do Vale do 

Ribeira. Todas as propriedades lá estão sendo questionadas, e queria por isso ao 

Ministério Público Estadual, são terras devolutas, seja as terras de cima, seja as terras de 

várzea, por isso o Itesp é obrigado a ter aquele trabalho lá e não o faz. 

E para a Defensoria Pública esse trabalho que a Michael fez foi de muita 

importância, porque eu me senti honrado de um lado e obrigado por outro. Eu fui 

obrigado a titular. 

Olha que coisa interessante que se deu a partir de uma conjunção com 

movimento social, então eu queria que o dia de hoje a gente pudesse na Comissão da 

Verdade, estando o Incra aqui, a Defensoria Pública e o Ministério Público Estadual, 

que tirasse isso, porque lá é uma terra do povo brasileiro. Lá é terra devoluta, e os 

Quilombos ganharam o direito pela justiça, não só pela legislação, mas por uma ordem 

judicial que todos os quilombos lá têm esse mesmo processo, então é só dar 

continuidade, Defensoria Pública, para que todos os quilombos sejam titulados e 

cumprir uma ordem judicial. Isso significa muito pro Vale.  

E a segunda questão, as áreas do rio, as margens do rio estão totalmente 

ocupadas. É contra uma lei federal, que é o Código Ambiental. 

Então são três coisas muito importantes, lá é a terra do povo brasileiro, são terras 

devolutas, então, portanto, o Estado precisa regularizar aquelas terras, as margens do rio 

não podem ter aquela ocupação que o José Rodrigues aqui colocou, de mineradoras e 

assim por diante, e plantações de banana à margem, e terceira tem uma ordem judicial, 

que foi o que obrigou o Incra a titular o quilombo Ivaporunduva. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. (Palmas.) 

Agora vai falar o superintendente do Incra de São Paulo, doutor Wellington. 

Aly, eu espero que a Comissão Nacional da Verdade tenha um espaço 

pequenininho pra gente escrever todas essas histórias. 

Tomara que a... Não é, Padilha? 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



63 
 

Não é Anivaldo Padilha? Tomara que tenha um espaço, uma página no relatório, 

resumida, bem resumida. (Inaudível.) 

Com a palavra Wellington, Superintendente do Incra. 

 

O SR. WELLINGTON DINIZ MONTEIRO – Boa tarde a todos e a todas, 

cumprimentar aqui toda a mesa, a figura do deputado Adriano Diogo, que é presidente 

da Comissão da Verdade, da Assembleia, que está prestando um grande serviço pra 

sociedade brasileira, cumprimentar todos aqui. 

Eu vou economizar o tempo, porque acho que os relatos aqui de cada um, 

especialmente da comunidade, são muito emocionantes e que, cada vez mais, nos impõe 

o estado brasileiro, a agir o quanto antes, o mais rápido possível, com celeridade, pra 

que a gente possa pagar uma dívida grande que tem o estado brasileiro com a 

comunidade Vale do Ribeira, com todas as comunidades do Brasil, quilombolas, 

especialmente Adriano, acho importante essa, depois... É muito rico isso aqui.  

Então eu fiz questão, você me convidou, de vir aqui. Eu perdi um compromisso 

grande aí, mas estou tentando administrar com a direção nacional do MSC, que está me 

esperando lá no Incra, mas estou fazendo gestão pra eles me esperarem lá. 

Mas também queria aproveitar essa ocasião para dizer que nós estamos, dentro 

dos limites da nossa atuação, das nossas atribuições, agindo na região, o governo 

federal, desde o início do mandado do presidente Lula, já criando o território da 

cidadania, ali no Vale. Foi o primeiro território do Brasil, território que agrega um 

conjunto de entidades sociais, todas, aliás, prefeituras, os órgãos federais todos e o 

Estado de São Paulo. 

Efetivamente nós temos muito ainda o que fazer lá, a demanda é muito grande, 

mas eu queria dizer pra vocês o que é que nós, o Incra, e aqui está o ex-superintendente, 

Raimundo Pires, que acabou de falar, que fez um trabalho importante de titular, dar o 

título ali, para a comunidade Ivaporunduva. Nós temos agora, José Rodrigues, a missão 

e a atribuição, e já estamos buscando elementos aqui, eu estava aqui falando com a 

defensora Fabiana, pra que a gente possa tirar de lá os três intrusos que estão lá naquela 

comunidade. 

Nós já temos recursos pra isso, já pleiteei recursos em Brasília. (Palmas.) Falta 

agora a gente agir com o jurídico, pra gente efetivamente alargar, ampliar o espaço que 

vocês conquistaram ali, naquela comunidade. 
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Importante dizer Adriano, naquela região, quase a totalidade das terras, o 

domínio é do governo estadual. São terras devolutas, então o Incra tem a sua atribuição, 

que é a da titulação, mas como Estado tem as suas dificuldades, as suas limitações, nós 

agora fizemos um convênio, estamos mandando dinheiro para o Estado, para fazer o 

RTID, que é o relatório técnico de reconhecimento dessas comunidades de vocês, que 

eu vou até ler as comunidades que serão agora beneficiadas, pra que a gente possa 

terminar este relatório.   

As comunidades Pedro Cubas, Pedro Cubas de Cima, Sapatu, Poça, Pilões, Praia 

Grande, Ribeirão Grande, Terra Seca, Reginaldo, Cedro, Pedra Preta e Paraíso, então 

essas são as comunidades que é onde a gente vai atuar agora pra ampliar a nossa 

capacidade de relatório. 

Nós estamos aqui, só para fazer uma prestação síntese de contas: são 34 

processos, na situação geral, das comunidades quilombolas aqui no Vale do Ribeira, são 

34 processos de reconhecimento e titulação abertos na região do Vale do Ribeira. 

Uma comunidade titulada, que é Ivaporunduva, como já foi colocado aqui, e seis 

comunidades com RTID publicado e duas portarias de reconhecimento, que é 

Ivaporunduva e Morro Seco. 

Então a Ação de Desapropriação, ajuizado em novembro de 2013, do Morro 

Seco, e comunidades em fase de publicação do RTID, fase de contestação, ou seja, 

estamos na fase final do Mandira, Galvão, São Pedro e Porto Velho, ou seja, na questão 

da titulação das comunidades quilombolas do Vale do Ribeira, nós estamos com uma 

ação bastante... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, pessoal, está 

difícil pessoal, pelo amor de Deus, sei que os interesses políticos são muito grandes aqui 

na reunião, mas vamos ouvir, pelo amor de Deus. 

 

O SR. WELLINGTON DINIZ MONTEIRO – Bastante articulado, eu 

termino, com o Estado, no sentido de que a gente possa agilizar o processo de 

reconhecimento para, em seguida, fazermos a titulação. 

Nós criamos aqui este ano uma Mesa permanente quilombola no Estado de São 

Paulo, na Defensoria Pública participando a estadual e a federal, todas as comunidades 

do Estado representadas e aí nós o planejamento, a coordenação do Incra, e as 

comunidades de diversas regiões, quais são as fases, o planejamento, o plano de 
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trabalho em cada comunidade do Estado de São Paulo. Enfim, dizer para vocês que nós 

estamos agindo, no sentido de agilizar os processos de reconhecimento das 

comunidades e também para a titulação definitiva dessas comunidades.  

Além disso, estamos articulando um conjunto de outras políticas públicas com 

os órgãos federais, no sentido também, agora, de discutir uma segunda fase, que é a fase 

do desenvolvimento dessas comunidades no ponto de vista da sua produtividade, da sua 

segurança alimentar e nutricional, enfim, da sua cidadania. 

Então, evidentemente que essas mesas permanentes, eu queria convidar todos a 

participarem, elas são abertas, a gente vai para a terceira Mesa este ano, nós estamos 

avançando bastante, queria convidar a todos para participarem, porque lá vocês terão 

uma visão clara de como está se procedendo as ações do governo federal e outras 

instâncias do governo, no sentido de agilizar os processos de titulação, de 

reconhecimento das comunidades quilombolas do Estado de São Paulo e do Vale do 

Ribeira. 

Queria aqui, Adriano, prestar um pouco, em síntese, esse trabalho que a gente 

vem fazendo, mas reconhecendo que nós temos muito a fazer, a dívida é muito grande 

com essas comunidades, mas que não estamos deixando de fazer esses trabalhos junto 

com a comunidade, junto com todos os atores sociais e públicos, para que a comunidade 

possa, cada vez mais, avançar no sentido do seu reconhecimento. 

E aí, para finalizar, termino dizendo que o resgate da verdade, o respeito da 

comunidade, que não teve só a ocupação por parte dos militares lá, da ditadura militar, 

mas também a ocupação por parte, além das empresas, de outros agentes, agentes 

econômicos que se apossaram daquela região trazendo prejuízos grandes para as 

comunidades quilombolas que ali existem, então é um pouco isso. 

Queria agradecer o convite e me colocar sempre à disposição dessa Comissão. 

Um abraço. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIAO DIOGO – PT – Muito obrigado. 

Vamos lá Rodrigues? Mandar bala? Aqui não pode falar mandar bala... 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Aqui não pode falar mandar vala não (risos). 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A turma da bala já foi, 

vamos lá. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



66 
 

Agora só bala toffe. (Risos.) 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Eu queria chamar também, o companheiro da 

Juréia, o Dauro pra fazer o depoimento. Está aqui o Dauro. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Opa, grande Dauro. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Sobre a questão da Juréia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é bom, mas faz aí 

sentado aí Dauro. 

Ai. Faz aqui, faz aqui. (Ininteligível.) 

É um orgulho ter você na mesa aqui companheiro. 

 

O SR. DAURO MARCOS DO PRADO – Obrigado. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Quer falar nesse daqui? 

 

O SR DAURO MARCOS DO PRADO – Boa tarde a todos e todas. 

 

A AUDIÊNCIA – Boa tarde! 

 

O SR. DAURO MARCOS DO PRADO – Meu nome é Dauro. 

Em nome do deputado Adriano Diogo quero parabenizar a mesa e meu nome é Dauro, 

sou caiçara, sou lá da Jureia. 

Como as comunidades quilombolas, indígenas, pescadores, caboclos, são todos 

povos desse Brasil, que têm uma cultura rica, que cuidam desse meio ambiente, que 

cuidam desse Brasil. 

Eu quero falar de pé. 

Eu moro lá na Juréia e a gente tem passado sérias dificuldades. Eu nasci na 

época da ditadura, mas não sofri na época da ditadura, eu vim sofrer depois da ditadura, 

depois que acabou a ditadura, ela ficou velada e eu vim a sofrer por causa disso. A gente 

sofreu lá, primeiro pela especulação imobiliária, tomaram a terra da minha avó, da 

minha bisavó, do meu avô, os jagunços armados, enfrentamos toda essa luta.  
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Em seguida veio uma empresa, que se chama Gomes de Almeida Fernandes, que 

queria fazer uma cidade em nossa região, para 70.000 habitantes, e enfrentamos também 

esses caras. 

Em seguida veio a Nuclebrás querendo construir duas usinas atômicas, a Iguape 

I e Iguape II. E aí veio junto com essa briga política, os ambientalistas, dizendo pra nós, 

que estávamos lá, que iam ajudar a gente a salvar a Juréia, a melhorar a vida das 

comunidades, que iam criar ali um santuário ecológico. 

E nós nos agarramos com essas pessoas que estavam lá que era o Dr. Paulo 

Nogueira Neto, Mario Andreazza, o Capobianco, era lá o Fábio Feldmann, Ricardo 

Tripoli, todo esse pessoal. Fausto Pires de Campos. Têm vários, Adriana Mattoso, eu 

não sei se vocês conhecem, mas são pessoas que estiveram na minha casa, comeram, 

beberam, dormiram. A gente acatou, arrumou, a partir do momento que eles criaram a 

Estação Ecológica da Juréia eles proibiram todas as atividades dessas comunidades. 

Do que a comunidade vive? Vive da roça, vive da agricultura, vive do 

extrativismo, vive da pesca. Essas comunidades que vivem no mato elas vivem do que 

existe no mato, da floresta, elas não vivem da cidade, elas não dependem de prefeito, de 

nada, ela vive do que está lá na floresta. 

E a partir do momento que ele cria a unidade de conservação, de proteção 

integral, eles proíbem as atividades das comunidades, que são a Estação Ecológica e 

Parque Reserva Biológica. Depois que eles criaram isso e proibiram as nossas 

atividades, esses caras sumiram, saíram do mapa.  

Capobianco foi pra Brasília, virar secretário da Marina Silva, o outro virou 

deputado estadual e deputado federal, Mario Mantovani criou o SOS Mata Atlântica, 

ganha uma grana violenta do Canadá, da Alemanha, da França, do Banco Itaú, da 

Sorriso, da Bamerindus, grana pro bolso dele! Eu não vejo nada da SOS Mata Atlântica 

em conservação da natureza, eu vejo a expulsão das comunidades do seu território. 

(Palmas.) 

Fazem um puta marketing legal na “Globo”, aparecendo lá o logo da SOS Mata 

Atlântica. A moçada de São Paulo que vê isso fica admirada, fala “Nossa! Esses caras 

cuidam da Mata Atlântica.”, mentira! Esses caras que estão na SOS Mata Atlântica são 

todos donos de grandes empresas mineradora que fazem isso com a comunidade. E aí 

vendem esse marketing maravilhoso, lindo. 
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Nós temos lá o Klabin, que o presidente da SOS Mata Atlântica, que tira a Mata 

Atlântica e planta eucalipto e pinus, é isso o que eles fazem, que é a madeira do futuro, 

só porque é certificada. 

A gente está lá na Juréia, lutando pela recategorização da unidade, nós fizemos 

uma briga há mais de 25 anos.  Quando a gente começou e organizou a União dos 

Moradores da Juréia, pra lutar pelos nossos direitos, esses caras apareceram de novo, 

dizendo que ali não podia criar uma unidade de conservação de uso sustentável, porque 

ia acabar com a mata. 

O Zé Pedro teve a capacidade de falar que as comunidades tradicionais caiçaras 

impedem o fluxo gênico, que sai da restinga e vai até a serra. É uma mentira gente, de 

meio ambiente, uma mentira de conservação, que não existe tamanho. 

Então é preciso, também, a Comissão da Verdade investigar esses caras. Eu acho 

que é importante fazer isso porque eles estão acabando com as comunidades tradicionais 

do Brasil. Eu faço parte de uma Comissão Nacional de Povos e Comunidades 

Tradicionais e todas essas comunidades têm a mesma problemática, o mesmo problema 

com essa situação.  

Quando não tem especulação imobiliária, tem unidade de conservação, quando 

não tem unidade de conservação, tem as empresas petroleiras, tem as... Então eles, de 

qualquer jeito, estão fritos.  Tem a transposição do rio São Francisco, há Belo Monte... 

Então gente, tem que prestar atenção em quem são, realmente, os defensores das 

florestas, os defensores das comunidades tradicionais, que vendem uma imagem que 

não tem nada a ver. 

A gente fez uma luta na Juréia há muito tempo, quando a gente começou então a 

debater com esses caras, porque eles proibiram a roça, a pesca, de reformar uma casa, 

tiraram a escola da gente. E quando a gente vai reformar a casa, eles dizem que não 

pode, porque ali é unidade de conservação, então não pode mexer. 

E ainda começaram a falar pra gente o seguinte “Se você não levar o seu filho 

pra escola, o Promotor Público vai te prender”, só que não tem um Promotor Público 

pra prender o governador, que tirou essa comunidade de lá. (Palmas.) 

Teve uma época, acho que foi em 1980, 1988, a Rose Neubauer, aquela 

secretária de Educação, ela criou um sistema que tinha que tirar todas as escolas das 

zonas rurais e levar todo mundo pra cidade, porque onde não tem escola, meu povo, que 

não tem criança, não tem vida! Então ela tirou todo mundo, deixou só os velhos lá no 

mato, pra acabar com as comunidades. 
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Então a gente precisa lutar para isso, o Incra está aqui ou já foi embora? Mas ele 

estava aqui. Ele tem que criar um sistema, um organismo dentro do Incra pra ajudar a 

comunidade. Não tem um sistema no Incra que ajude as comunidades tradicionais não, 

o sistema que nós temos no Incra hoje é só para sem-terra, que é cortar lote de terra, tem 

que criar um outro mecanismo. O governo tem que ver um mecanismo que ajude as 

comunidades tradicionais, seja do Vale do Ribeira, seja do Brasil todo. 

As comunidades caiçaras, quilombolas, indígenas, pescadores, caboclos, 

geraizeiros, fundo de pasto, vazanteiro, essas pessoas precisam que o governo federal...  

A gente tinha uma política pública, criada para povos e comunidades tradicionais e ela 

não está sendo implementada. Se implementassem 10% dessa política a gente já estava 

feliz da vida. Então precisa que seja implementada isso. 

Agora, mais recentemente, há dez dias atrás, o governo do Estado de São Paulo 

começou a construir uma casa, um alojamento, para fiscalização no caminho de 

ininteligível para a casa do meu pai, não sei se vocês participaram disso na internet. A 

gente botou isso pro pessoal ver e a gente negociou isso com o diretor da estação 

ecológica e ele nem tava aí, ele nem ligou pra gente. 

Negociou isso com o diretor geral da Fundação Florestal e ele nem falou isso 

com o secretário de meio-ambiente, mas ele também nem ligou. Aí o gestor da unidade 

de conservação dizendo pra gente que ali tinha uma grana do Banco Interamericano, 

porque a grana é do BID gente, é Banco Interamericano, ele tem 570 milhões de dólares 

na mão do governo do Estado de São Paulo, para defesa, disse que é pro mosaico de 

Mata Atlântica. São 500 milhões de dólares. E eles estão fazendo uma construção com 

60 metros quadrados, com 502.000 reais, dá pra construir 200 casas pra comunidade 

tradicional. 

A gente precisa, então, fazer isso. Quem apoiou a gente, foi o Paulo Teixeira que 

ligou lá em Iguape, para o prefeito de Iguape, ele ligou pro diretor da estação ecológica, 

mas mesmo assim eles não respeitaram. 

O Cesaltino, que é diretor do Vale do Ribeira, diretor geral, mandou a polícia lá, 

mandou 30 policiais, o delegado e mais 30 policiais pra tirar todo mundo de lá. 

Chegaram todos armados, com algemas, Polícia Militar, Polícia Ambiental e Polícia 

Civil. 

Minha mãe teve que fazer uma prece, fazer um círculo, e pediu pra gente fazer 

uma prece, uma prece, pegamos, todos, na mão daqueles caras, eu fiquei com nojo, mas 

peguei na mão deles, e fiz uma prece.  E nós resistimos e não deixamos os caras demolir 
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a nossa, impedir isso. Foram com o poder da polícia, mas quando eles viram a 

resistência da comunidade, que era pouco, mas estava todo mundo unido pra não deixar 

acontecer. (Palmas.) 

A partir do momento que eles viram essa resistência a gente conseguiu 

convencer o delegado que ele tinha que ouvir a gente, então nós fizemos um acordo lá 

que, enquanto não se resolve a reforma daquele alojamento para o outro lado, pra não 

cercar a frente da comunidade, porque em 1993 já fizeram isso, já cercaram, a gente 

conseguiu desviar pela beirinha da casa, agora eles fizeram na colina e agora eles 

querem ampliar sete metros para dentro do caminho. 

E o Fausto, que foi na época que ele construiu em 1993, ele falou “Vou fazer 

uma porta aqui no meio desse alojamento e vocês passam pelo meio”, por dentro do 

alojamento de fiscalização... Você acha que dá pra passar com rede, com cesto de peixe, 

molhado, por dentro do alojamento? Nunca! Não tem condições de fazer isso. Botaram 

um cachorro Fila lá, que mordeu meu irmão, que gerou um processo judicial, a gente 

entrou com uma ação, pediu que o juiz tirasse, e a gente conseguiu, o juiz tirou o 

negócio de lá. 

Mas a gente tem sofrido, gente, mais de 26 anos e ninguém olha pra gente. Então 

eu estou pedindo aqui, pra nossa defensora pública federal, que olhe pra essas 

comunidades, porque tem que olhar pra cada segmento da sociedade civil, não adianta 

olhar só para os indígenas, pros quilombolas, pros caboclos, tem que olhar pra todo 

mundo. Todo mundo está no mesmo barco, na mesma situação. 

Apesar das comunidades quilombolas terem um marco legal e as comunidades 

indígenas, também não são respeitados nos seus direitos legais. Tem que respeitar, tem 

que fazer valer isso. Se a gente tem direito, tem que fazer valer esse direito. Nós temos 

que nos organizar para fazer com que isso aconteça.  

A Comissão da Verdade já me chamou lá pra Eldorado, eu fiz uma fala lá, me 

chamaram pra cá. Aonde vocês quiserem que eu vá, eu vou com vocês. Nós precisamos 

do apoio de vocês pra que façam as coisas. (Palmas.) 

Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual é o seu nome 

completo? Me fala o seu nome completo. 
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O SR. DAURO MARCOS DO PRADO – Meu nome é Dauro Marcos do 

Prado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De que município você é? 

 

O SR. DAURO MARCOS DO PRADO – Sou do Município de Iguape e sou 

caiçara. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você é vereador? 

 

O SR. DAURO MARCOS DO PRADO – Não.  

(Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, então, precisa fazer 

uma reforma política nesse país, não é? 

 

O SR. DAURO MARCOS DO PRADO – Com certeza. 

(Risos.) Com certeza, eu acho que esse país precisa mudar o mais rápido 

possível. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado a você, Dauro. 

(Palmas.) 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Já agradecemos, deputado, a oportunidade por 

nos convidar em vir aqui, poder contar as histórias pra justiça, para as autoridades, 

contar nossas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Encerrou? 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Eu queria convidar aqui, pra encerrar, segundo 

aqui a marcação. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, fica sossegado, o 

tempo é de vocês, vocês é que têm... 
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O SR. JOSÉ RODRIGUES – O nosso amigo, companheiro lá do Vale, da 

aldeia indígena de Eldorado, Timóteo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Timóteo, grande Timóteo. 

Esse menino é um grande... Esse menino é fantástico, escreveu vários livros 

sobre as crianças guaranis. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Boa tarde. 

 

A AUDIÊNCIA – Boa tarde. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – Não vou me estender.  Eu queria apenas fazer um 

rápido comentário, eu sou Timóteo Verá-Guarani, Cacique da aldeia Taquari, Município 

de Eldorado. 

Eu morava aqui em São Paulo, região de Parelheiros, fiquei durante oito anos 

como cacique e, recente, eu estou lá no Vale do Ribeira. 

Primeiro quero fazer uma rápida recapitulação, pela história contada pelos 

companheiros, que passaram aqui, componentes da Comissão da Verdade. 

Quero dizer assim, que pelo próprio relato dos moradores, não é apenas uma 

história, mas sim uma história real e muito triste, porque o Brasil foi construído dessa 

forma. 

Queria assim, também, ao representante da Comissão da Verdade, não ouvir 

somente a história, que depois se torna uma tipologia, eu não queria que fosse assim, 

gostaria que fosse uma coisa resolutiva, real. Não podemos somente ficar sempre no na 

na na, não é? (Palmas.) E gostaria assim... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pena que o Incra teve que 

ir embora, eles estavam com muita pressa e não puderam ficar pra te ouvir, uma pena, 

mas vamos lá, mas o Bombril está aí, está na reserva. 

 

O SR. TIMÓTEO VERÁ – E também agradecer ao Adriano Diogo, que já tive 

oportunidade para conhecê-lo, inclusive visitou minha aldeia em Parelheiros, então 
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queria dizer assim, confirmar, repetir, dizer, não podemos somente trazer essas pessoas, 

eu vim junto para somar essa força, mas não quero que fique somente na história. 

Nós queremos reparação real, porque as pessoas que estavam lá, pela história 

que contaram, foram tiradas a força do seu local de origem e nós queremos que o estado 

brasileiro, o Estado de São Paulo, o governador do Estado de São Paulo reconheça isso 

de verdade. Porque muitas vezes a gente tem o direito na ininteligível, como o 

companheiro disse, os indígenas, os quilombolas, está bem explícito na lei, só que isso 

não foi... Tá no papel, só que papel não anda sozinho. (Palmas.) 

Então precisamos de pessoas, exatamente dignas de representar o brasileiro, pra 

realmente fazer valer o direito que está na Constituição, é isso que nós queremos, não é 

companheiros que estão aqui? E nós queremos e também para o bem-estar da nossa 

região, o Vale do Ribeira, nós estamos querendo, apenas, que seja respeitado o nosso 

direito. 

Porque eu estive participando, inclusive de outras Comissões da Verdade, no 

Paraná, na região de Guairá, região de São Miguel do Iguaçu e como Guarani, 

ininteligível Guarani, naquelas regiões que foram inundadas pela hidrelétrica de Itaipu, 

ainda, até hoje, não foram indenizados. 

Por isso que eu estou falando que na nossa região do Vale do Ribeira é preciso 

ter um olhar, um carinho pra nossa região, pra que tenha, de fato, uma resolução que 

seja benéfica pra nossa região. 

Só isso que eu tenho para falar aqui e muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Timóteo. Esse 

Timóteo é uma cabeça fantástica! 

Rodrigues. Viu, você sabe que ele levou a primeira linha de internet lá pra aldeia 

de Parelheiros, há 12 anos atrás. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Nossa, é um lutador sem dúvidas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse é um cara incrível! 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – É verdade. 
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Eu queria pedir desculpa aqui, em nome do pessoal que escreveu isso aqui, que 

mandou a gente divulgar e eu também, que apresentei, de não colocar o nome do 

companheiro Carlos, da comunidade de Cubatão, vereador em... 

 

A AUDIÊNCIA – Comentário inaudível. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Quer dizer, da comunidade de Itapitangui, 

vereador em Cananéia, um companheiro que está na luta direto lá, em todas as ações 

que nós fazemos o Carlão está junto, é um grande irmão nosso lá, que está na luta. Eu 

queria que ele falasse alguma coisa aqui, Carlão. Me desculpa, Carlos, que não está 

nessa lista aqui e a companheira ali colocou o seu nome. 

 

O SR. CARLOS CAETANO – Meu boa tarde a todos e a todas que aqui estão, 

quero cumprimentar a Mesa e quero também agradecer à Mesa, o companheiro José 

Rodrigues aqui, pela oportunidade, e queria reforçar, na fala, tudo aquilo... 

Eu sou Carlos Caetano, morador do bairro de Itapitangui, Cananéia, trabalho 

com a comunidade remanescente de Quilombos, faço parte da equipe de assessoria das 

comunidades negras do Vale do Ribeira, do Eaacone, Equipe de Articulação e 

Assessoria, já há muitos anos trabalho com o Moab, um grande trabalho em 

movimentos sociais. Eu queria reforçar a fala do Dauro, quando ele falou muito bem aí, 

colocou todos esses problemas que atingem ele lá.  

Pra nós, no Município de Cananéia, não fica também muito diferente, como 

falou o companheiro ali, que me cobrou dos grandes problemas que tem lá em relação 

ao meio ambiente, porque o caiçara, o pescador não pode quase nada, o turista, o 

investidor, as empresas podem quase tudo em matéria de licenciamento. A gente se 

chateia muito com isso.  

Então nós, lá, temos problemas das titulações das áreas remanescentes de 

Quilombo, a demora, morosidade pra que isso aconteça, nós temos, além disso, nós 

temos a saúde do negro, que é uma saúde diferenciada, que precisa ser cuidada com 

muita atenção e também é muito lento o trabalho nessa área. 

Nós temos agora, em último acontecimento, a resolução para o ensino, pra 

aplicar nas escolas estaduais e municipais, o ensino diferenciado pro negro nas 

comunidades remanescentes de Quilombo, a implantação das escolas nas comunidades. 

Precisa acontecer logo essas coisas. 
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Quando se falou aqui em relação às roças, às licenças para plantar algumas 

coisas. Você sabe que o agricultor vive de licença ambiental, se for o caso, para todo o 

ano, daí você vai pedir uma licença pra esse ano, passa dois, três anos para obter a 

licença e daí, ele vai morrer de fome? Vai ficar dois, três anos sem plantar? 

Então quando uma comunidade, remanescente de Quilombo, pedir uma licença, 

por favor. Os poderes públicos com suas funções, que desempenhem ela com o maior 

carinho, para atender no prazo necessário, todo ano, pra que eles possam plantar, pra 

não ficar na carência, pra não ficar com fome, para os filhos não ter que ficar chorando 

por não ter um leite em casa, não ter uma comida, um prato de feijão. É lamentável. 

Eu falo isso lembrando do presidente Lula, quando ele disse que a campanha 

dele seria por mais um prato de comida, muitos anos se passaram, grandes coisas foram 

conquistadas e nós ainda estamos nessa dependência. É muito descaso. 

Lá no município de Cananéia conseguimos uma lei, de iniciativa popular, de 

incentivo às comunidades tradicionais, as populações tradicionais, precisa ser 

implantada nos outros municípios e a gente precisa integrar esse trabalho, para reforçar 

esse trabalho social. 

Então, os problemas das titulações de terra nós enfrentamos também no 

município de Cananéia. Fazendeiros cercando as entradas das comunidades do 

Quilombo. Até o nosso companheiro Toshio foi lá, fotografou, filmou, ele tem 

conhecimento disso e está tratando dessa causa. A Defensoria Pública tomou 

conhecimento e está dando andamento.  

Então as coisas de opressão não param, continuam e muito forte, ainda. Igual 

alguém falou aqui da escravidão, parece que foi abolido, mas entre aspas "está lá", a 

perseguição, a opressão, o descaso, a morosidade, então é um alerta aos setores 

públicos, aos poderes públicos, não é brincadeira! 

Que não seja só a animação de época de eleição, mas que seja um trabalho 

contínuo, um trabalho do ano inteiro. E que olhem realmente a necessidade do povo 

remanescente de Quilombo, das populações tradicionais, dos indígenas, como um todo, 

pra que essas coisas saiam do papel, conforme falou o nosso companheiro indígena. 

Que as coisas andem, que as coisas caminhem, é um descaso. A gente fica irritado 

certas horas com essas coisas que não acontecem.  Jogam na gaveta e sei lá, é um 

abandono, um desprezo. 

Por favor, olhem com bastante atenção pro nosso povo carente das comunidades, 

do município, do estado, do Brasil, por favor. Obrigado. (Palmas.) 
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O SR. JOSÉ RODRIGUES – Já encerrando aqui, queria agradecer, mais uma 

vez, ao pessoal da Comissão, em nome do deputado e dizer... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rodrigues.  

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – E dizer que tudo o que foi dito aqui é verdade. 

Nós estamos organizando as comunidades para exigir aquilo que é nosso, esperamos 

ajuda dos senhores, autoridades. E que possamos brigar juntos nessa luta. 

Sabemos que o Brasil, com todos os sistemas que existem, é difícil, mas eu acho 

que se a gente tiver força de vontade, unir as forças, nós conseguimos vencer um monte 

de dificuldades, certo, deputado? 

Agradeço pela oportunidade. Muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Rodrigues. 

Fala aí, depois eu dou o encerramento. Fala Ivan, toca a bola. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, estamos aqui, oficialmente, entregando... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, só um 

pouquinho, já estamos terminando, tá?Estamos indo pros finalmente, vamos fazer um 

encerramento legal, vamos lá. Ivan Seixas com a palavra. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ivan Seixas falando. 

Nesse momento a gente faz oficialmente a entrega dos ofícios, do ofício, da 

Comissão Estadual da Verdade para o Ministério Público Federal, desculpa, Ministério 

Público Estadual, na pessoa aqui representada pelo promotor Eduardo Ferreira Valério, 

que vai levar os destroços para análise e, depois, encaminhamento como um local 

seguro e de guarda, no museu que tem lá no Parque da Capelinha. 

O ofício diz o seguinte:  

Ofício Externo 053/2004. 

"Aos cuidados do Excelentíssimo Senhor Doutor Eduardo Valério, Promotor de 

Justiça. 

Referência: Entrega de destroços das bombas de Napalm do Vale do Ribeira. 
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Conforme apresentado na 136ª Audiência Pública desta Comissão da Verdade de 

São Paulo, na data de hoje, servimo-nos do presente para formalizar o encaminhamento 

de destroços das bombas encontrados na região do Vale do Ribeira, com uso de 

Napalm, para prosseguimento das investigações por este prestigioso Parquet. 

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais. 

Presidente da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

Deputado Estadual – Adriano Diogo." 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Rodrigues. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Só queria, o último aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só peço pro pessoal 

esperar, mas... Não, você pode falar o que você quiser, só peço pro pessoal não ir 

embora para a gente dar um fechamento, tá? 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Esqueci de uma coisa pequena. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então vamos lá, 

Rodrigues. Fique a vontade. 

 

O SR. JOSÉ RODRIGUES – Nossas organizações...Tem a Eaacone, 

Articulação das  Comunidades Negras do Vale do Ribeira, e também está aqui o Paulo, 

o Paulão, que é o vice-presidente, o presidente não pode vir, mas o vice está aqui, o 

Paulão, que é de Cananéia.  Deu Paulo? Obrigado pela presença. Certo,Paulo? 

Era só isso deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer falar? Não? Vamos 

lá, tudo bem? Queria dizer o seguinte (palmas). Quer falar, Paulo? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para acrescentar o seguinte, o Osvaldo Aly Junior 

está me lembrando aqui, que está audiência, assim como a audiência que foi feita lá no 

Vale do Ribeira, e também todas as oitivas que o Grupo de Trabalho do Campo desta 
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Comissão fez no Vale do Ribeira, através do Gabriel, da Jamila, do próprio Osvaldo e 

outros companheiros, e o material entregue pela “Agência Pública de Notícias”, a gente 

tem uma obrigação de colocar isso bem claro, que tudo isso fará parte do nosso relatório 

e, no momento adequado, nós vamos fazer, como é o procedimento já estabelecido por 

esta Comissão, nós vamos fazer a devolutiva. 

Vamos com o relatório apresentar para as comunidades e que esse relatório 

preliminar vai constar as recomendações que foram levantadas aqui e vamos ouvir da 

comunidade tudo o que tem a dizer, se está bom ou não do relatório, e depois 

confirmando as recomendações que estão sendo colocadas aqui e que vai ter nessa 

reunião que nós vamos fazer lá. 

A mesma coisa nós estamos estabelecendo com outros setores, como o setor das 

próprias polícias, setor dos familiares de desaparecidos e também com entidades, como 

por exemplo, o Ministério Público Estadual, que nós já estamos conversando, eu e o 

doutor Eduardo Valério, pra gente fazer a apresentação do relatório preliminar e ouvir 

do Ministério Público Estadual o que tem a acrescentar, porque a Comissão Estadual da 

Verdade tem um trabalho duplo. 

Tem o trabalho de apresentar o relatório que vai ser mandado para a Comissão 

Nacional da Verdade, para fazer parte do relatório que vai ser entregue para a presidente 

Dilma Rousseff, em 10 de dezembro, mas nós também temos uma obrigação legal, que 

é fazer um relatório para o Estado de São Paulo. E aí é muito importante que a 

Assembleia Legislativa receba isso, mas o Ministério Público Estadual também receba. 

E todas as instâncias, sindicais e populares, também têm que receber esse 

relatório para dizer o que acha e também dar um retorno dizendo o que está 

contemplado das reivindicações, porque o objetivo dessa Comissão, mais do que apurar, 

é tentar desconstruir a ditadura que ainda existe, nas políticas públicas, nos 

procedimentos. É só ver no relato que foi feito hoje aqui, é óbvio que a ditadura ainda 

continua atuando com heranças que a gente conhece. 

Então a ideia nossa é fazer esse relatório ser a desconstrução da ditadura, 

ouvindo o que as comunidades têm e ouvindo os setores e depois tendo as 

recomendações, para essas recomendações, a partir do ano que vem, serem 

encaminhadas através de projetos de lei e, principalmente, de políticas públicas a serem 

feitas por todos os governos, o nacional, o governo estadual e os municipais, pra gente 

poder ter um Brasil diferente. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Ivan. 

Pra encerrar, deixa eu falar o seguinte. Primeiro, esta audiência é gravada em 

áudio e vídeo, então todo mundo que está participando dessa audiência, assim que ela 

acabar, o áudio está à disposição, pode anotar, é só pedir pela internet, para o seguinte e-

mails: som@al.sp.gov.br.  O áudio, terminou a audiência, o áudio está à disposição. 

O que eu queria dizer pra encerrar? Primeiro, agradecer quem organizou essa 

reunião, o Ivan e todo esse grupo de agrária, da violência no campo, Aly, Gabriel, a 

Jamila, todos os companheiros. Queria pedir pro Onça e pra Natália, se vocês pudessem 

dar a cópia da audiência que ocorreu lá em Eldorado, nós precisamos dela pra 

documentar pra Nacional. 

(Comentário inaudível). 

Não, aquela que foi gravada lá, que eles gravaram e também esse documentário 

que vocês apresentaram hoje, é importante. 

Quem está aqui hoje?  Está aqui hoje, assistiu a audiência esse tempo todo 

quietinho, como é o estilo dele, o Anivaldo Padilha. Quem é o Anivaldo Padilha? Além 

de ser o pai de quem ele é, ele é da Comissão Nacional da Verdade. 

O companheiro Anivaldo Padilha, que é uma pessoa, junto com a Irmã Michael, 

dessa história da resistência religiosa do povo brasileiro, está aqui, assim como nosso 

irmão Rafael Martinelli, Dalmo Ribas e Eli Politi, então está aqui conosco, acompanhou 

pela Comissão Nacional da Verdade, o companheiro Anivaldo Padrilha. 

Eu queria dizer, Dra., procuradora da União, que maravilha, ficou do começo ao 

fim, defensora da União, desculpa, defensora da União, que ficou do começo ao fim, 

cacique Timóteo, Rodrigues, o procurador de Justiça, Dr. Eduardo Valério, e a beleza, a 

firmeza de que foi o depoimento do Darcy, que vocês perceberam o clima que estava 

aqui, um verdadeiro, estou gravando, vou falar olhando pra essa câmera, o verdadeiro 

cerco militar que estava aqui nessa audiência, para que ela não acontecesse, para que ela 

fosse restritiva, e quando eles perceberam que o povo começou a falar de como suas 

terras foram expropriadas, de como o poder militar serviu ao latifúndio, eles foram 

embora, foram embora. 

Então, simples depoimentos, de gente simples da roça, os afastou.  O Frei 

Caneca tinha um ditado, pequenininho, uma estrofe pequena, que ele falava “A vida tem 

duas caras, uma é de vitória, a outra é derrota. Quem perde fica calado, quem ganha 

conta a história”. 
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Embora eles tenham todas as baionetas, todo esse poderio bélico militar, embora 

eles continuem mandando no Brasil, embora eles continuem mantendo seus arquivos 

fechados, embora eles não tenham devolvido os corpos dos nossos companheiros, e essa 

Comissão é vigiada 24 horas por dia, até em festa de aniversário eles vão nos seguir, 

dizem que vão fazer ata, ata da reunião. Tem áudio, vídeo, bibibi bibibi e ainda tem ata. 

Ata!  É uma vergonha como nós somos vigiados aqui dentro dessa casa, mas essa 

audiência poderia ter sido feita só lá no Vale, como foi muito bem feita e coordenada lá 

pela Irmã Sueli, que é da congregação da Michael, e todos os demais companheiros. 

Mas é muito importante que ela está sendo feita aqui hoje, dentro da Assembleia 

Legislativa, dentro da Assembleia, gravada por todos os ângulos, por todos os ângulos, 

transmitida ao vivo, não tem problema nenhum e foi muito bem, os dois Rodrigues. 

Olha a ironia da história, os dois Rodrigues. Os dois Rodrigues, só faltava o 

Timóteo também ser Rodrigues. (Risos.) Por imposição da Igreja católica, mas há de ser 

nada não. 

Não é, Ocimar? Nós que trabalhamos nem sabíamos direito quem era o outro, 

mas tudo bem, vamos lá. 

Então pessoal, olha, como vale a pena enfrentar, contar a história do povo 

brasileiro, como é importante dizer pra eles “Xô Satanás, xô Satanás”, vão embora, 

chega. 

(Risos e palmas.) 

Abaixo a ditadura! Abaixo a ditadura! 

Tiraram até meu áudio aqui. 

Essa sessão não está encerrada, viu Onça? Ela só está começando. Muito 

obrigado. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Abaixo a ditadura! 

(Palmas.) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE  

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/05/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, 123ª Audiência Pública, 26 de maio de 2014, 

Auditório Franco Montoro. 

Está instalada a 123ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 26 de maio às 14 horas no Auditório Franco Montoro 

sobre o caso Paulo Roberto Pinto, o Jeremias. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Formação da Mesa, Sebastião Neto que já está aqui, Murilo Leal, autor do livro 

“À Esquerda da Esquerda: Trotskistas, Comunistas, Populistas no Brasil 

Contemporâneo (1953 - 1966)”, publicado em 2004, professor da Universidade Federal 

de São Paulo, Unifesp. José Felipe Rangel Gallindo, nosso companheiro, 

pernambucano, autor da pesquisa, o autor de “Jeremias, o Trotskismo no Campo em 

Pernambuco, 2013”, autor do roteiro do vídeo “Jeremias” feito pela Comissão da 

Verdade do Estado de Pernambuco Rubens Paiva, Estado de São Paulo Rubens Paiva, 

perdão. 

O Felipe Gallindo fez o roteiro da vídeo-biografia “Jeremias” que é interpretada 

pelo ator, depois vou lembrar o nome dele, Lélia Pinto, irmã do Jeremias. A Lélia está 

aqui, onde ela está? Está aqui. Dinho Lima Flor, ator pernambucano. Dinho, da 

Companhia do Tijolo, Dinho Lima Flor. Então a Lélia Pinto, irmã de Jeremias. 

Bom, vamos lá. O Cláudio Cavalcanti, preso com Aybirê Ferreira de Sá e Carlos 

Montarroyos, companheiro Cláudio Cavalcanti e para completar a Mesa, a Maria José 
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de Sá, Maria José Lenise de Sá, companheira de Aybirê Ferreira de Sá, autor do livro 

“Das Ligas Camponesas à Anistia: Memória de um Militante Trotskista”. E o Martinho 

Leal Campos, militante do período, Martinho, que veio também a nosso convite e 

também haverá a fala do Boris Vargaftig e do Almério Melquíades de Araújo. 

Bom, inicialmente até peço desculpas que nós convidamos as pessoas para vir à 

Mesa, mas vamos projetar dois vídeos. Esse vídeo aqui de São Paulo que o texto é do 

Gallindo e outro vídeo produzido lá em Pernambuco, não é isso? Então eu peço 

desculpas para que todo mundo não fique olhando para a tela, embora não há problema 

nenhum se as pessoas quiserem voltar, mas senão a gente vai ver primeiro, acho que é o 

mais conhecido, pelo menos mais divulgado que é o produzido aqui pela Comissão 

Rubens Paiva. 

O professor Tullo embora tenha contribuído enormemente para a realização 

dessa cerimônia, dessa audiência, ele não vai poder estar presente e evidente agradecer 

ao companheiro Sebastião Neto e o grupo dele, o IIEP por toda essa dedicação, essa 

capacidade de trabalho que ele tem do Grupo Treze que é o grupo dos trabalhadores. 

Então sem mais delongas, vamos passar os dois vídeos. Fala um pouquinho 

sobre o segundo vídeo que eu tenho pouco conhecimento. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – O então promotor Sobreira, que nós vamos ver o 

vídeo, na época era juiz, o autor está do lado porque a correção é automática, é melhor 

do que, está certo. O juiz Sobreira, ele fez um depoimento na Comissão Dom Hélder 

Câmara em Pernambuco, eles mandaram para a gente não só o vídeo como a 

transcrição. 

Então quando for passar o vídeo, nós vamos distribuir a vocês, acho que tem 30 

cópias da transcrição do vídeo. O vídeo é mais longo, nós ficaremos 20 minutos que fala 

diretamente do “Caso Jeremias”. Para resumir a história, ele com todo o cuidado no 

processo tentou estabelecer a cadeia de comando inteira e não apenas o jagunço que 

atirou, ele no golpe é afastado das funções e ele é preso. A própria história vai contar 

depois para vocês, é o segundo vídeo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – As pessoas daqui, todas são 

a maioria está por dentro do caso e é bastante politizado, o Caso Jeremias e o Gallindo 

deixa, o Felipe Gallindo deixa muito claro isso na vídeo-biografia, é um caso diferente, 

o Jeremias foi assassinado antes do golpe e a repressão foi exercida diretamente pelo 

usineiro dentro da usina que o assassinou por causa da reivindicação do cumprimento 

do 13º salário. 

E aí nós vamos, mas é uma coisa importante e um marco porque as pessoas 

falam; “não, depois do golpe, depois do golpe” e esse caso ele tem uma precocidade que 

é o fato de ter ocorrido antes do golpe. Mas vamos lá, temos a tarde inteira para, esse é o 

livro, estou vendo várias publicações aqui. 

 

 (Inaudível). 

 

O rapaz que é de Mogi e que a irmã trouxe o livro e aí ela vai comentar, não é? 

Sobre o livro também, esse livrinho aqui, "O Guerrilheiro (Ininteligível)", que o Percy 

escreveu, não é? Depois a senhora vai falar, a hora que a senhora tiver a palavra. Danilo, 

ela está mal acomodada naquela cadeira. Vamos começar, vamos lá.  

 

                                É feita a exibição do filme “Jeremias”. 

 “Tudo aconteceu muito rápido, aqueles dias, semanas e meses em 1963, corriam 

céleres como um vento que prenunciava uma forte tempestade, uma tempestade 

revolucionária sobre o Brasil. Eu poderia tê-la visto, mas como eu ia dizendo, tudo 

aconteceu muito rápido. 

Foi no começo de tarde em agosto de 1963, bem na frente da delegacia sindical 

do Distrito de Ferreiros em Itambé, Pernambuco, eu acabava de discursar em mais um 

comício. 

Desde que chegara à Itambé e conseguira me integrar ao sindicato rural, as 

greves se multiplicaram. A exploração secular sofrida pelos trabalhadores rurais estava 
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cada vez mais sendo questionada. A força adormecida dos camponeses finalmente 

explodia em uma crescente onda de organização sindical que se espalhava pelo campo 

nordestino e brasileiro. Éramos parte desse processo e nós, os trotskistas, seríamos a sua 

vanguarda. 

Naquele 8 de agosto de 1963 três engenhos estavam paralisados pela greve 

organizada pelos conselhos de camponeses, em todos eles a principal reinvindicação era 

o pagamento do 13º salário atrasado desde dezembro de 1962, mas como eu ia dizendo, 

o comício tinha acabado, a multidão de trabalhadores rurais e seus familiares estavam se 

dispersando. 

Eu estava conversando com alguns companheiros e falando do meu desejo de 

que quando vencêssemos mais essa greve eu pudesse sair um pouco da região e viajar 

para São Paulo para rever a minha família. 

Foi quando o mensageiro chegou apressado e nervoso. Ele dizia 'Vim da parte de 

José Borba', proprietário do Engenho Oriente, o mais reacionário latifundiário da região. 

Segundo o portador da embaixada, o velho Borba iria pagar o décimo na sede do 

engenho na presença de um funcionário do Ministério do Trabalho e aí eu desconfiei, 

aquilo estava muito esquisito. 

Oriente era o que mais explorava seus trabalhadores de todos os engenhos. Seu 

Borba dizia para quem quisesse ouvir que o ano só tinha 12 meses e dessa forma não 

iria pagar de jeito nenhum o 13º. Como ele tinha mudado de ideia tão rápido? Não tive 

muito tempo para pensar.  

Ao ouvirem que o Oriente iria pagar o décimo, a massa camponesa delirou, 

começaram a cantar e alguns choraram de alegria. Se o Oriente havia se dobrado à força 

da greve, os outros logo seguiriam. Me abraçaram, insistiram para irmos logo para lá. 

Eu não podia voltar atrás e abandonar meus companheiros. Falei para o 

mensageiro que estava saindo sorrateiramente que ele iria comigo e fiquei bem ao seu 

lado, ombro a ombro, rodeado de companheiros mais próximos e fomos a mais uma 

caminhada que eu temia que fosse a última. 

Desde minha prisão em julho, pela polícia de Arraes, que as ameaças dos 

latifundiários aumentara, eu estava sendo caçado. Dormia no meio dos canaviais ou nas 
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casas de farinha, pois se os capangas dos latifundiários soubessem que eu estava em 

uma casa de morador da região lá mesmo eu seria assassinado. 

A minha segurança só podia ser uma, a força da massa camponesa. Eles não 

ousariam fazer o que prometiam na frente de centenas de pessoas. À medida que 

saíamos da cidade e entrávamos pela sinuosa estrada de terra batida, mais e mais 

companheiros engrossavam a caminhada. 

À medida que a caminhada seguia no burburinho das falas e das risadas, na 

poeira da estrada, no vai e vem das canas dançando sobre os ventos de agosto, eu 

viajava no tempo e no espaço também e via e ouvia como em um redemoinho de 

imagens e sons a minha vida breve, mas intensa vida. Via meus pais, seu Sebastião e 

dona Florença nas lidas da vida. Papai com o comércio de queijos e a gráfica e a paixão 

pelo comunismo, minha mãe comigo e meus irmãos herdara do velho a repulsa às 

injustiças e o desejo de igualdade social, mas as coisas foram mudando quando ele 

passou de proletário para patrão. 

Eu o amava, mas na gráfica a justiça não existia, devíamos repartir os lucros, 

fizemos uma greve. Eu fui demitido e expulso de casa, mas eu aprendera tudo isso com 

meu pai. Minha mãe sofreu muito, meus irmãos também principalmente a Lélia e o 

Édson que eram muito próximos a mim. 

Ganhei o mundo, rompi com o PCB, conheci e abracei o Trotskismo, fundamos 

o sindicato dos gráficos de Mogi das Cruzes onde fui metalúrgico da Mineração Geral 

do Brasil, organizei piquetes nas portas das fábricas, fui preso várias vezes. Viajei para 

a Argentina para trabalhar para a seção da minha IV Internacional nas eleições 

provinciais. Pichei muros portenhos em portunhol nos bairros obreiros de Buenos Aires. 

Fui para um grande encontro de trabalhadores rurais e camponeses em Belo 

Horizonte em fins de 1961 onde conheci Chico Julião, Joel Câmara e tantos outros. Lá 

foi decidida a minha ida para Pernambuco para atuar no campo, Recife. Recife, a 

Veneza brasileira, cidade revolucionária, idas e vindas entre Recife e Itambé, idas e 

vindas com fome, sem dinheiro, mas com o coração repleto de sonhos. 
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Pichações contra a intervenção imperialista contra Cuba, de novo mais uma 

prisão na minha coleção. Cada vez mais Itambé do que Recife. A minha família? Só em 

esparsas cartas entregues em mãos, muitas saudades de todos.  

As caminhadas entre os engenhos, léguas sob um sol abrasante, sede e fome 

saciadas pelos companheiros pobres nas posses, mas ricos na generosidade. Criamos os 

conselhos de camponeses, organizamos o movimento sindical na região, vencemos 

todas as greves, os patrões tremiam de medo e ódio de classe. 

Os seus capangas não mais se escondiam, agiam abertamente durante o dia e 

furtivamente durante a noite tentando nos intimidar, mas sem sucesso. Tudo caminhava 

como sempre até a prisão pela policia de Arraes. 

Foi em fins de julho, levado para a delegacia auxiliar em Recife, fui preso sem 

acusação formal só para satisfazer aos latifundiários. Acusado de infiltração pela polícia 

de Arraes, neguei à vil infâmia só revelando a minha filiação partidária depois de três 

dias de tortura psicológica, fui solto, mas as coisas pioraram, ah, e como pioraram. 

Pistoleiros armados rodavam a região perguntando por mim, capangas a cavalo 

irrompiam por entre qualquer grupo de camponeses que se formasse.  

Aguardava uma resposta da direção nacional do partido, não abandonaria a 

minha tarefa custasse o que custasse. Só a massa camponesa compacta e corajosa 

poderia fazer frente a toda violência do latifúndio assassino, era ela que estava ao meu 

redor, era ela o ar que eu respirava, era ela a minha força e esperança, era ela o meu 

elemento. 

Com ela cheguei à primeira porteira do Engenho Oriente. À frente dela encarei o 

primeiro capanga encostado na porteira com o fuzil encostado na ponta da bota 

enlameada e eu disse: 'eu quero ver o patrão' e ele disse: 'Só entra um'.  

A multidão ansiosa tal qual uma criança faminta movimentava-se qual a uma 

onda prestes a arrebentar sobre os portões do inferno. Virei, abri os braços e disse: 

'rapaz eu quero é paz'. 

Um sonho incomum naquela situação ecoou vinda da sede do engenho maldito, 

Trrrr... Trrrrr... A dor atravessando as costas e saindo pelo peito. O grito lancinante e 

derradeiro, a fuzilaria bestial de covarde, o tropel insano e desordenado da multidão 
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apavorada, quem eu sou? Neste último lampejo de consciência de vida. Eu sou Paulo 

Roberto Pinto, mas podem me chamar de Jeremias”. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – A fim de registro porque está gravando, esse é o 

depoimento feito na comissão Dom Helder Câmara de Pernambuco pelo juiz Sobreira 

91 anos de idade. Ele até teria condições de viajar, mas a família, ele, a Dra. Célia que 

passou o vídeo para a gente e também a Nádja Brayner que nos enviou o vídeo e a 

transcrição, diz que é pra se emocionar, não teria o porquê repetir essa emoção. 

Então acharam que o vídeo que nós vamos ver agora responde ao que foi a 

iniciativa dele, a toda a cadeia de comando e não apenas o José Borba que era o 

mandante não só apenas pelos jagunços e ele depois do golpe é afastado das funções e 

preso. Ele vai contar essa história. 

 

                       É feita a exibição de um filme: “Edgar Sobreira” 

 

“SR. EDGAR SOBREIRA - Removido da Comarca de Panelas para a Comarca 

de Itambé em 9 de abril de 1964, data da instituição do primeiro ato institucional graças 

ao golpe de primeiro de abril. Recebi em minha casa dois cidadãos que se diziam 

militares da polícia. 

Faziam-me um convite para comparecer ao IV Exército, não hesitei, nada devia, 

compareci. Saí realmente quase que escoltado em um jeep ao lado de dois militares da 

polícia. 

Em seguida me apresentaram à Secretaria de Segurança a antiga Sorbonne. Lá 

encontrei um cidadão com três estrelas de cada lado, três estrelas, um coronel que 

prefiro não dizer o nome, vestido tipo oficiais do exército hitleriano, bigode vermelho, 

cabelos cortados a militar, olhou simplesmente para mim e disse: 'Apresenta no DOPS'. 

Fiquei sem saber o que era o DOPS, confundi até com dropes aquele confeito que 

existia naquela época. 
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Apresentaram-me perante um senhor, primeiro ministro, o delegado auxiliar 'de 

saudosa memória' entre aspas. Mandou sentar-me, fiquei e quando foi por volta de oito 

horas da noite para nove ele me convidou, sentei e disse: 'Não vou fazer interrogatório, 

escreva o que estou te dizendo, o que eu vou fazer?' Meus dados biográficos, minhas 

conotações de amizade com militares paisanos e sempre primei em fazer na minha 

profissão de magistrado. Resultado, não me deram mais notícias. 

Permaneci por assim na Sorbonne por 18 dias, eu e muitos colegas de curso 

superior. Aparecia sempre de quando em vez um militar fardado, capitão, chamando-

nos, dizendo-nos que a alimentação iria se acabar porque os comunistas tinham acabado 

com a Secretaria de Segurança. Cada qual que mandasse buscar comida em casa e 

realmente isso aconteceu. 

Passaram-se os dias, uma bela noite por volta das doze e meia para uma hora 

tocavam as sirenes e todos os presos políticos se reuniam no pátio. Não sei se 

(Ininteligível). 

 

O SR. – Não, fique inteiramente à vontade. 

 

No pátio então não sabíamos para onde ir. Diziam-nos: 'Fernando de Noronha', 

outro 'É aldeia'. Finalmente fomos para casa de detenção do Recife, hoje a Casa da 

Cultura. Após 18 dias na Sorbonne, 18 dias cerca de 20 presos políticos como éramos 

chamados, depois de 18 dias graças, segundo consta a interferência do então secretário 

de segurança, da justiça Dr. João ininteligível, foi designada a abertura de alimentos 

vindos de fora, 18 dias. 

A convivência em comum após esses dias fazendo um parênteses, onde há 

comida parecia até que nem ininteligível comesse, mas era a comida que se apresentava 

aos presos políticos naquela época. 

Dezoito dias após para completar os 54 dias, mandaram a mim e o Dr. Márcio 

Rollemberg Leite o então juiz de direito também para o quartel do DE-PE, bem tratado 

no quartel do DE-PE, certos oficiais tinham convivido comigo, sabendo da minha 
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orientação e da minha formação me visitavam sempre até que um dia chega um alvará 

de soltura e esse alvará era assinado pelo então delegado auxiliar Álvaro da Costa Lima 

graças a um decreto de Taurino Rezende, general que era o responsável por todos os 

inquéritos militares da época. Ele baixou um decreto que aqueles que, presos, não 

tivessem sidos denunciados fossem postos em liberdade. Eu não tinha sido denunciado 

nem Márcio Rollemberg e fomos soltos. 

Daí então fiquei aguardando as decisões. Quando preso tive a visita do 

presidente do Tribunal de Justiça o Dr. Adauto Maia, levava-me não só o conforto 

moral, mas como o contracheque para uma família que estava completamente 

desarvorada e dizia: 'Nada posso fazer porque até o próprio Tribunal de Justiça 

nenhuma garantia tem diante do regime que estamos atravessando'. 

O golpe de primeiro de abril referendado pelo ato institucional número um tirou 

todas as garantias possíveis e imagináveis onde os palácios de justiça passaram para 

seus quarteis, as segundas seções onde aqui contávamos um triunvirato que comandava 

o estado, Ibiapina, Bandeira e Ivan Ruy, três coronéis que mandavam e desmandavam 

no velho Pernambuco.  

Havia um governador do estado, naquela altura o governador parecia com menos 

autoridade de que com o próprio juiz que tinha sido preso, mas tudo passou. Depois da 

liberdade chegava as minhas mãos uma relação de oito comarcas nas vizinhanças do 

Recife para que eu escolhesse qual delas eu queria, era uma recompensa. Agradeci 

porque já estava em minha comarca de vertente, desculpe a emoção. Lá passei o meu 

tempo de magistrado 

Quanto ao motivo da prisão, vamos outro capítulo. Era 9 de abril quando recebi 

o convite para o IV Exército, de IV Exército não tinha nada, era apenas o crime da 

chacina lá no município de Itambé. 

Ali senhores de engenho, permita-me que eu explicite o fato, inclusive o nosso 

historiador o fará melhor, o Gallindo. Ali, depois desse crime, chegava as minhas mãos 

nos primeiros dias de janeiro o processo onde era envolvido não só o dono do Engenho 

Oriente, mas seus comparsas e proprietários de engenho também. 
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Diante de um simulacro onde o Jeremias ininteligível na justiça, foi assassinado 

em uma trama ininteligível. Era ele, como todos nós sabemos na época, um trotskista, 

moço de 22 anos, dizem que de um carisma singular e reivindicava naquela época 

alguns direitos dos trabalhadores da cana. Entre outros engenhos ele foi ao Oriente a 

convite do proprietário do engenho, mas o que recebeu? Bala. O primeiro a cair, 

segundo consta nos autos foi o Jeremias. 

Os camponeses correram desarvorados levando balas, ininteligível pelo engenho 

e pelo canavial afora. O processo foi feito graças à orientação de um juiz e de um 

promotor e de um tenente da Polícia Militar. Essas duas figuras, diante dos 

acontecimentos, foram demitidas, o oficial e o promotor, foram demitidos. O juiz porém 

não foi. 

 

O SR. – O promotor era o Murilo Barbosa, não é? 

 

Murilo Barbosa, por sinal estive há pouco tempo com a viúva dele, não foi isso 

doutor? Nós estivemos lá? Murilo Barbosa, recebi a denúncia do processo, era um 

promotor então ininteligível. Li a denúncia apresentada como rixa, sem autoria certa. 

Pedi então a prisão preventiva do vaqueiro da propriedade que teria sido o assassino de 

Jeremias. Não decretei a prisão, àquela altura se houve um conluio de crimes a decretar 

a prisão preventiva do vaqueiro, teria que decretar a prisão de todos que tomaram parte 

na chacina, não dei. 

Marquei a audiência. O oficial de justiça deu a certidão de que estavam em lugar 

incerto e não sabido. Publiquei o edital como mandava o processo. Antes do prazo 

chegavam à Itambé entre outros advogados o Dr. Edson Moury Fernandes, o velho e 

outro advogado que me foge a memória procurando fazer um interrogatório 

independentemente da data fixada e eles apresentariam os réus. 

Eu digo, 'se houver vaga o farei', como que realmente aconteceu. O principal 

denunciado Zé Borba, era assim que o chamávamos, parecia que estava diante do 

cadafalso, não admitia que fosse interrogado nem pelo presidente da República tal a 

prepotência. 
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Tratei com toda a delicadeza como sempre aos réus, dei o direito de falar o que 

quisesse porque sempre considerei o réu ininteligível advogado principal. Se no 

interrogatório no decorrer do processo fosse julgado aquilo que ele tinha dito absolvia, 

mas se dissesse ao contrário ele estava mentindo, era condenado. Com toda grandeza de 

tratamento o Zé Borba contou toda a história como quis, depois mais outro que não me 

recordo o nome porque já faz quase 50 anos e o processo prosseguiu. 

Quando, isso foi antes de 09 de abril, 09 de abril me levaram, passei 54 dias, 

designaram um juiz que me foge à memória, esse juiz absolveu todos por falta de 

provas e o processo foi arquivado e até hoje ninguém sabe onde anda. Sei bem que antes 

de serem julgados alguns dos réus compareceram ao cartório onde tinha sido distribuído 

o processo requerendo os autos para dar um fim e o escrivão negou. Apenas disse; 

“Traga uma ordem do IV Exército que eu entregarei o processo”.  

Mas o processo desapareceu e assim depois desse interrogatório, depois dessa 

prisão, desse estágio de 54 dias que o processo foi julgado e eu fui solto, fui absolvido. 

Absolvido não, eles nunca me deram nota de culpa, nunca me forneceram prova de qual 

foi a culpa que eu cometi. 

Posso dizer que aquilo tudo, para resumir um pouco, foi uma ininteligível de 

juízo ao julgador. Quanto vale um dia de liberdade? Um dia. E quanto vale uma 

injustiça?  

Procurei cada vez mais no meu espirito de magistrado independente formar a 

minha convicção de que a injustiça é o pior dos pecados. Amar ao próximo como a si 

mesmo. Mas diante dos fatos eu resumo com dados, na minha comarca de vertentes, 

depois de alguns anos removido para a comarca em Recife, quase 20 anos na Vara de 

Família lembraram que eu era um juiz bom, segundo diziam e me deram o título de 

desembargador e em pouco tempo depois me aposentei, atingi a compulsória e voltei ao 

convívio de todos os meus jurisdicionários”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos dividir em 

duas Mesas para ficar mais didático. O Murilo, essa Mesa? Então fica aí e me ajuda. 

Vamos lá, Murilo, Boris, Gallindo e Lélia. Pronto. 
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O SR.  SEBASTIÃO NETO – Você quer que, para facilitar a Mesa aqui pode 

continuar?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então vamos lá. Então vou 

passar imediatamente, quem começa? O Murilo? Murilo, você começa, por favor. 

Murilo Leal. 

 

O SR. MURILO LEAL – Boa tarde a todos, eu vou ser bastante breve aqui. Eu 

agradeço ao convite do deputado Adriano Diogo, companheiro Sebastião Lopes Neto da 

Comissão Estadual da Verdade para falar, fazer um breve depoimento nessa Sessão de 

hoje, uma Sessão para nós todos da maior importância e eu vou falar um pouco sobre a 

atuação dos trotskistas nesse contexto do período dos anos 1962, 1963 e 1964 que é 

quando ocorre a greve nos canaviais de Pernambuco, nessa região de Itambé, no 

Engenho Oriente e o assassinato do Jeremias. 

Fica bastante claro nos depoimentos que essa pequena organização, Partido 

Operário Revolucionário Trotskista, ela atua atacando problemas estruturais do Brasil 

que permanecem até hoje e as articulações políticas, a política de conciliação que davam 

sustentação à manutenção, à preservação, à permanência dessas estruturas, da estrutura 

agrária mais especificamente do poder econômico-político dos latifúndios, dos 

latifundiários. 

E como nós vimos nos vídeos se impunham sobre a justiça em Pernambuco e no 

Brasil todo e era a grande estrutura que vem do período colonial. E esse debate sobre a 

reforma agrária, ele se processava, mas também se processava uma luta concreta pela 

reforma agrária e pela organização dos sujeitos que poderiam promover a reforma 

agrária. 

Então por um lado o governo do João Goulart colocava isso na agenda e todas as 

forças de esquerda progressista da reforma agrária e por outro lado grupos ligados às 
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ligas camponesas ou aos trotskistas e outras organizações forçavam a luta contra o 

latifúndio pela reforma agrária, por exemplo, com ocupação de terras. 

Então é importante destacar essa ação desse núcleo de militantes do qual o Paulo 

Roberto Pinto fazia parte, que tomou para si essa tarefa de lutar quase com as mãos nuas 

lutavam com a organização camponesa contra a estrutura fundiária do Brasil e levando 

para Pernambuco algumas ideias que vinham da experiência de organização dos 

trabalhadores nas fábricas como eram os conselhos camponeses. 

Então era uma luta por mudanças de estrutura e era uma luta com métodos até 

certo ponto pouco conhecidos, de pouca tradição que era essa organização ao mesmo 

tempo articulada com o sindicato e com as ligas camponesas, mas também promovendo 

a organização dos conselhos dos camponeses que era uma organização de base que os 

trotskistas promoviam em Pernambuco onde havia uma organização, uma presença 

trotskista maior nesse meio rural. E junto com a organização dos conselhos dos 

camponeses, uma luta para a organização de uma central camponesa, uma central única 

camponesa que era outra bandeira levada pelos trotskistas naquele contexto ali do 

período de 1962 a 1964. 

Os companheiros aqui presentes na Mesa vão poder falar muito melhor que eu 

sobre isso porque participaram diretamente nessa luta. 

Os riscos aos quais Jeremias se expôs, então são riscos de uma organização 

pequena, que não era uma organização armada, que enfrentava o latifúndio não no 

discurso apenas, mas com ações e que enfrentava ao mesmo tempo que o latifúndio 

enfrentava com formas de organização como eram os conselhos camponeses, a ideia da 

central camponesa e combatiam ao mesmo tempo essa composição, que o governo 

Arraes representava, de uma composição em que os latifundiários tinham guarida nesse 

governo embora fosse um governo de reformas, mas eram as reformas encaminhadas 

por essa via que é a via bem tradicional das reformas do Brasil, a via da conciliação. 

No Brasil a gente tem poucas reformas, poucas conjunturas em que as reformas 

são impostas diretamente pelos principais sujeitos interessados nessas reformas. 

Pensando nas reformas da própria abolição da escravatura, por exemplo, e a 

proclamação da república, muitas vezes são setores conservadores que depois que o 

tempo amadureceu, eles reprimem o sujeito da reforma e fazem a reforma. 
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Ou então buscam uma reforma que vai enfraquecendo a sua densidade e se 

transforma, a sua intensidade se transforma quase que em uma antirreforma ou em outra 

coisa e esse combate também político dos trotskistas que ao mesmo tempo apoiavam as 

reformas nesse período, mas também chamavam os trabalhadores de uma organização 

própria e combatiam a política de conciliação nacional, expunham mais ainda esse 

grupo à repressão, expunham à repressão e ao isolamento naquela conjuntura histórica. 

E para finalizar é importante assinalar nesse período de 1963 certamente o 

assassinato de Jeremias a gente pode dizer isso com segurança, faz parte de uma cadeia 

de ações preparatórias de um ambiente para a repressão, para um movimento 

contrarrevolucionário que depois tomou a forma que tomou, de um golpe militar com 

apoio civil, mas em 1963 um período, o período anterior de uma crescente organização 

popular até certo ponto consentida pelos governos e pelas classes dominantes. 

Esse período vai se esgotando e em várias situações, aqui em São Paulo também 

na greve dos 700 mil, a greve geral em outubro de 1963, verifica-se uma repressão 

inédita já com uma ação de prisões e de torturas praticadas em uma articulação entre os 

governos aqui em São Paulo do Adhemar de Barros, no Rio do Lacerda e não se pode 

dizer a mesma coisa do governo Arraes que não apoiou esse movimento preparatório 

para o golpe de jeito nenhum, foi vítima do golpe. 

Mas as forças civis como o latifundiário citado, o Borba, elas se articulavam em 

parte espontaneamente, em parte de forma bastante organizada como denuncia no seu 

livro o Renê Dreifuss, se preparavam então para enfrentar de forma violenta aquele 

ascenso, aquele crescimento da organização popular que vinha respaldado em várias 

ações como essa dos trotskistas em Pernambuco, ou dos operários em São Paulo, ou no 

Rio Grande do Sul, os estudantes pelas várias regiões do Brasil. 

Então nós podemos inscrever esse fato do assassinato do Jeremias como uma das 

ações preparatórias para um clima, para um ambiente de enfrentamento, de impunidade 

e de ataque contrarrevolucionário que se praticou a partir de outubro de 1963 até 1964 

bloqueando o caminho das reformas por cima e por baixo, vamos dizer, porque vinham, 

estava na agenda do governo, mas vinham também da Ação Popular que se 

encaminhavam nessa conjuntura desse período. 
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Então são apenas algumas considerações para ajudar situar politicamente alguns 

traços do ambiente político nacional e regional em que ocorreu o acontecimento e que 

os companheiros aqui presentes vão falar melhor que eu sobre esse ponto. Obrigado. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Boris. Boris pronuncia o seu 

sobrenome. 

 

O SR. BORIS VARGAFTIG – Vargaftig. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Se apresente, faça uma 

introdução se apresentando e a palavra é toda sua Boris. 

 

O SR. BORIS VARGAFTIG - Bom, eu me chamo Bernardo Boris Vargaftig, 

fui membro da direção do PORT nos anos 1958 até 1962 e conheci, portanto de 

passagem, mas intensamente naquele momento o Paulinho como nós o chamava. 

Na realidade quando ele foi assassinado é que eu descobri que ele tinha tomado 

o nome de guerra de Jeremias, eu não o conhecia como tal, mas o Paulinho talvez 

tivesse outro nome de guerra. Eu o conheci dentro do contexto de um grupo pequeno de 

Mogi das Cruzes constituído por ele, por um companheiro, eu não vou dar nomes, por 

um companheiro e sua companheira e mais outro companheiro metalúrgico, eram quatro 

pessoas que eu acho, a memória não ajuda muito, mas eu acredito que eles estavam em 

ruptura ou com o PCB ou com o PCdoB que era uma estrutura evidentemente muito 

diferente do que é hoje. 

Era realmente um partido maoísta com quem os trotskistas paradoxalmente 

mantinham relações extremamente cordiais naquele momento. Era uma coisa um pouco 

curiosa porque eles falavam evidentemente muito mal de Trotsky e a gente nazifascista 

e etc., mas batiam maiores papos conosco e aproveitavam ali muitas ideias, eles eram 
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esse grupo pequeno, era muito inteligente, era gente competente que soube ininteligível, 

aliás, anteriormente era Pomar, gente assim, o Grabois eu não cheguei a conhecer, mas 

o Pomar muito bem. 

E era gente extremamente eficiente, dedicada e inteligente e que no fundo não 

acreditava nas bobagens que diziam, mas por razões de política local, internacional ser 

chamado de trotskista era ainda mais feio que hoje e eles não fugiam muito dessa pecha, 

mas no fundo eles tinham uma política que procurava se aproximar. 

Houve muitas coisas curiosas que ocorreram, gente que nós naquela época 

havíamos colocado em contato com eles e que no fundo aderiram a eles, o que mostra 

que a proximidade era grande, não vou dar nomes, mas é gente conhecida e que vive 

ainda e que legitimamente achou que tinha que mudar, mudou e passou para ser o que o 

PCdoB anteriormente. 

Então conheci o Jeremias nesse contexto e que eles se aproximavam de nós e 

esse grupo de quatro desapontados pelo stalinismo, com uma formação teórica 

evidentemente não muito aprofundada, mas suficientemente forte e com consciência 

bem clara do que queriam e lá se desenvolveram muito rapidamente. 

Em seguida eu perdi o contato por iniciativa minha e de fato eu nem sabia antes 

do assassinato e tudo isso que Paulinho/Jeremias se encontrava e ainda mais havia sido 

assassinado nessas condições. 

Eu quero dizer uma coisa que é importante que parece a mim. Naquela época 

havia a mesma ilusão nacionalista que sobre outra forma se perpetuou no PT e se 

perpetua ainda no PT e em partidos afins, era chamada “A Política da Frente Popular”. 

Eu vou sair um pouco do tema “Jeremias” para dizer uma coisa que para mim foi 

bastante interessante. 

Eu acabo de ler um livrinho pequeno editado pela editora Perspectiva chamado 

“A Revolução Espanhola”. Desculpe, por favor, sim. E esse livro foi de um escritor 

francês chamado Pierre Broué. Talvez alguns aqui o conheçam, ele escreveu uma 

gigantesca história, uma biografia de Trotsky, uma biografia de Stalin, um livro sobre a 

Internacional Comunista. 
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E esse livro sobre a Revolução Espanhola é absolutamente fascinante porque ele 

mostra coisas que intuitivamente eu sabia, tinha lido de uma forma dispersa em outros 

lugares como a política da chamada “Frente Popular” que foi responsável pela vitória do 

Franco, muito mais do que as fraquezas militares da República Espanhola. 

O que é mais interessante ainda é e eu vou procurar fazer talvez até um artigo 

sobre isso fazendo duas colunas, “Os acontecimentos espanhóis e os acontecimentos em 

curso no Brasil”. É inacreditavelmente parecido. Evidentemente os marxistas são 

chamados frequentemente de mecanicistas, estão sempre copiando alguém dizendo; “a 

Revolução Russa foi assim e devemos fazer assado”, o que é uma grande bobagem, 

ninguém raciocina dessa forma, mas nos eventos históricos da Revolução Espanhola e 

do que está acontecendo hoje no Brasil tem muita coisa parecida e até gente que você 

reconhece, é incrível.  

Tem uma pessoa chamada Largo Caballero que era um político importante, ele 

chamada “Esquerda Republicana” e que não foi anti-trotskista embora cedesse a essa 

política e esse fulano lembra o Arraes, lembra gente assim, que procura fazer de um 

jeito, procura fazer de outro, mas precisa de mediação entre extrema esquerda e a 

esquerda oficial tipo Frente Popular que na Espanha era massacradora, mataram mais ou 

menos 30 mil trabalhadores ligados ao chamado “Partido Operário de Unificação 

Marxista” que não era trotskista, mas era vizinho.  

Tudo isso para dizer que a história vai se repetindo e que é muito importante 

essa noção e por isso eu acho que estudar o caso de Jeremias e outros desse tipo não é 

só uma homenagem válida e merecida à coragem, à disponibilidade e às suas ideias, 

mas é também uma coisa importante para compreender o mundo, o Jeremias é um 

micromundo de uma série de outras coisas que vão acontecendo, como certos políticos 

burgueses hoje em dia, são micromundo para outras coisas que ocorrem. 

Eu acho então que o Jeremias foi realmente um precursor, pois foi uma pessoa 

de uma dedicação total, ele foi, chegou e não venceu, mas venceu historicamente. Não 

venceu porque obviamente teve esse assassinato pavoroso e no qual eu não gosto muito 

de dizer que o Arraes participou, não me parece legítimo dizer isso, o Arraes não era 

quem comandava os jagunços, mas ajudou a criar o clima social que permitiu isso e 

com a coincidência infeliz do golpe permitiu aquilo que vimos, ou seja, um juiz honesto 
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que tentava fazer o seu trabalho é marginalizado por uma estrutura e preso assim por 

diante. 

Eu quero então render a minha homenagem modesta à personalidade de 

Paulinho Jeremias, aos seus três companheiros que me parece talvez existam, não sei o 

que ocorreu com eles, que era um grupinho que servia juntado ao PORT e agradecer ao 

convite a falar que foi muito inesperado, eu estou falando absolutamente sem preparo, 

eu não tinha a mínima ideia que eu iria falar antes ver o meu nome aqui. Muito obrigado 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então o companheiro 

Gallindo, Felipe Gallindo que fez a tese, é um grande estudioso de Pernambuco o nosso 

querido Felipe Gallindo que veio aqui para contribuir com a nossa Audiência. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Muito boa tarde a todos e a todas, é uma 

satisfação estar presente nessa Sessão histórica da Comissão da Verdade de São Paulo, 

Comissão Rubens Paiva. Agradeço ao convite, ao deputado Adriano Diogo e aos 

esforços de todos os membros da Comissão Estadual e da Comissão Nacional que 

tornaram possível a realização desse evento. 

É uma emoção muito grande, aqui não se trata só do historiador e do pesquisador 

social, se trata também de alguém que está integrado à luta da preservação da memória 

histórica da classe trabalhadora brasileira, da história das esquerdas brasileiras, 

particularmente da história do trotskismo no Brasil e em Pernambuco. 

Então vai ser um relato histórico, mas também um relato eivado de emoções 

inclusive por estar presente a família de Jeremias, a família do Paulo Roberto Pinto. É 

um relato que eu quero colocar principalmente no campo da discussão da memória e da 

história. 

A pesquisa que possibilitou a publicação do livro que foi resultado de uma 

dissertação de mestrado no departamento de história da Universidade Federal de 

Pernambuco, defendida e aprovada em agosto de 2010, foi resultado de uma pesquisa de 
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dez anos. Uma pesquisa que não foi só minha, foi uma pesquisa também da minha 

família. Quando entrava nos engenhos, quando ia para Itambé, ia com a minha 

companheira Lucione que está presente, com meu filho Ícaro, com meu irmão, com 

meus sobrinhos e nós adentrávamos nos engenhos, nós adentrávamos a cidade de 

Itambé, nós adentrávamos o passado, um passado muito difícil de ser recuperado. 

Essa é a dimensão da memória que é importante recuperar porque essa dimensão 

da memória no caso de Itambé foi uma memória onde se tentou a todo custo apagar o 

nome de Jeremias, o nome de guerra de Paulo Roberto Pinto da memória coletiva de 

uma comunidade. Chegou-se a ser proibido que as crianças fossem batizadas de 

“Jeremias” durante muitos anos depois do assassinato dele e depois da eclosão do golpe 

empresarial militar de primeiro de abril de 1964. 

Essa memória para ser recuperada, ela foi mais ou menos como se fosse 

arrancada das entranhas da história. Eu posso falar particularmente porque foi um caso 

muito peculiar pesquisar sobre trotskismo e pesquisar sobre Jeremias no estado de 

Pernambuco, foi mexer com a onça com vara curta, um estado onde até hoje o governo 

de Miguel Arraes que teve legítima participação no avanço das forças sociais populares 

brasileiras, mas também um governo carregado de contradições ainda permanece como 

mito. 

Falar de Jeremias, falar do primeiro preso político do governo Arraes, falar dos 

outros companheiros do Partido Operário Revolucionário Trotskista que depois também 

foram presos é uma situação muito difícil. 

Essa Comissão da Verdade de São Paulo tem um retrato histórico porque é uma 

audiência bem diferente da audiência do ano passado que aconteceu na Comissão da 

Verdade Dom Helder Câmara em Pernambuco. Lá o assunto não foi tratado de uma 

forma pública com a visibilidade que está tendo porque justamente se mexe no mito, 

porque se mexe na questão das contradições e delimitações das frentes populares. 

Então esse universo de memória, ele também entra na questão da história, desses 

registros factuais, desses registros documentais que mostram outro lado da história. Essa 

memória da família de Jeremias também está presente de uma forma muito forte porque 

em dezembro de 2010 eu visitei a casa da filha de dona Lélia e foi recuperada também 

essa dimensão da memória dos familiares. 
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Aparece muitas vezes que os militantes são seres feitos de aço, que são 

totalmente resistentes e por aí vai. Também se mitifica a atuação dos militantes, mas eu 

procurei recuperar e também está presente no livro a dimensão familiar da história do 

Paulo Roberto Pinto que virou Jeremias. Também foi outra dimensão da memória 

trabalhada e resgatada nessa história, dos irmãos que perderam o Paulinho para a luta 

social e o Jeremias foi conquistado para a história do Brasil. 

Então a dimensão da memória dos moradores de Itambé foi preciso todo um 

trabalho de aproximação de anos para se conseguir conquistar a confiança desses 

trabalhadores porque até recentemente era muito difícil falar de Jeremias lá. 

Para se ter uma ideia da permanência das elites no caso de Itambé, o atual 

prefeito de Itambé é um Borba, ele é parente dos mandantes do assassinato de Jeremias 

há 50 anos e está no partido do atual governo do estado de Pernambuco. Para se 

conseguir adentrar os engenhos foi um trabalho muito difícil e de conquistar a 

confiança.  

Para se conseguir chegar à família do Paulinho, do Paulo Roberto também foi 

um trabalho de anos que contou com a participação ativa aqui de pessoas como Franco 

Farinazzo, Regina, Murilo, professor Tullo para conseguir entrar em contato com a 

família de Jeremias e recuperar essa outra dimensão de memória que é a dimensão de 

memória do Paulinho que também está presente na construção dessa história. 

Essa é uma história da memória do Jeremias, da memória do trotskismo, que ela 

tem um contexto bastante específico, o Murilo iniciou essa parte de uma forma geral e 

eu queria pontuar. A importância do trabalho dos trotskistas naquele período em 

Pernambuco se dava em um contexto histórico muito específico, que contexto era esse? 

O rompimento de relações diplomáticas dos Estados Unidos com Cuba quando em 1961 

ela se declarou caráter socialista dessa regulação e os Estados Unidos deixaram de 

comprar as canas de açúcar em Cuba e passaram a comprar de onde? Do nordeste 

brasileiro. 

Então isso provocou um aumento da exploração dos trabalhadores rurais no 

nordeste por quê? Eles moravam como meeiros, foreiros e moradores em condições dos 

latifúndios, eles ainda tinham algum acesso à terra. A partir desse processo internacional 

que teve o rescaldo aqui no nordeste brasileiro, começou a expulsão desses moradores. 
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Isso é paradigmático no caso de João Pedro Teixeira assassinado em 1962, o líder da 

maior liga camponesa do Brasil, a liga camponesa de Sapé, imortalizado no 

documentário “Um Cabra Marcado Para Morrer”. 

Então esse  processo de expulsão dos camponeses, dos moradores em condição, 

a proletarização desses moradores, eles trabalharam, começaram a trabalhar como 

assalariados, isso tudo em um contexto muito específico porque também ainda tinha a 

questão da Frente Popular a nível nacional. 

João Goulart quando assume em 1961 e aí é sintomático, quem está aqui no 

Auditório Franco Montoro, Franco Montoro era ministro da agricultura de João Goulart 

e é justamente nesse período que um salto de organização dos trabalhadores rurais 

explode em todo o Brasil. Até o início de 1961 nós tínhamos apenas cinco sindicatos 

dos trabalhadores rurais reconhecidos pelo Ministério do Trabalho. Com o Montoro à 

frente do ministério no governo Jango, esse número se multiplica para mais de cem no 

final de 1964. 

Então o sindicalismo rural está em um processo crescente no Brasil, só mesmo 

tempo em que as ligas camponesas fazem as resistências à expulsão da terra. É 

justamente nesse contexto que o Partido Operário Revolucionário Trotskista e no caso o 

Jeremias, ele vai ser deslocado daqui de São Paulo para Pernambuco para fazer a 

atuação dentro desse contexto histórico específico e vai chegar a um local onde existia 

uma ebulição política, uma efervescência política muito grande que é justamente a 

questão da frente do Recife que o então candidato em 1962 era o Miguel Arraes vai 

ganhar por pouca margem de votos em 1962 e assume em janeiro de 1963. 

Mais ou menos nesse período acontece o quê? O plebiscito que João Goulart 

retoma os poderes presidenciais no início de 1963 e em 1963, no mês de março, a 

decretação do estatuto do trabalhador rural, o que Caio Prado Jr. falava como a segunda 

Lei Áurea do Brasil, a complementação da Lei Áurea do Brasil, quando os direitos 

trabalhistas da era Varguista que era apenas dos trabalhadores urbanos vão para os 

trabalhadores do campo. 

Então Jeremias, ele chegou no olho do furacão e a atuação daquele pequeno 

grupo, isso o trabalho histórico ajuda a recuperar, como a atuação de um pequeno grupo 

que estava se deslocando daqui de São Paulo para o nordeste, que ainda tinha uma visão 
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não tão próxima da realidade, quando a gente pega o Programa Operário Para o 

Nordeste do PORT no final de 1961, começo de 1962 e vai vendo a evolução das 

propostas dos trotskistas já vivenciando o contexto em Pernambuco, a gente vai vendo 

que vai tendo uma adaptação e algo mais próximo da realidade até o golpe de 1964. 

Eles chegam ao olho do furacão e esse trabalho de Jeremias e dos trotskistas, ele 

ajuda a revelar um outro lado da história, é mais ou menos algo que eu coloco em minha 

dissertação que está no livro, é como falava Walter Benjamin, “estudar história a 

contrapelo”. No caso a contrapelo mesmo. 

Quando se fala em Pernambuco e essa é uma realidade bem diferente aqui de 

São Paulo, quando a gente fala de esquerda em Pernambuco existem alguns nomes; 

Miguel Arraes de Alencar, Gregório Bezerra e Francisco Julião. Parecia que acabava a 

esquerda, não tinha mais esquerda no estado de Pernambuco, ou seja, era o governo da 

Frente Popular de Arraes e o Partido Comunista legitimamente representantes e claro, 

de vários projetos de transformação política, não discuto isso. 

Mas esse trabalho ajudou mostrar o quê? Que existiam outros projetos de 

esquerda, outros projetos revolucionários de transformação social em um contexto 

bastante conturbado que é um contexto de pré-golpe, é um contexto pré-revolucionário. 

As propostas dos trotskistas, elas não batiam de frente, no caso de Jeremias e 

depois é preciso citar também os outros militantes que continuaram o trabalho dele após 

o seu assassinato em agosto de 1963, um deles está à mesa que é o Cláudio Cavalcanti, 

o saudoso Aybirê Ferreira de Sá, que está representado pela companheira Lenise e o 

Carlos Montarroyos que não pode vir do Rio de Janeiro, também foram presos políticos 

em outubro de 1963, no governo Arraes, enquadrados na lei de segurança nacional. 

Então essa história mesmo sendo de um grupo pequeno numericamente, ela 

ajuda a compreender as limitações, as contradições de um período particularmente 

efervescente, particularmente avançado em Pernambuco porque para os latifundiários 

pagar direitos trabalhistas era algo impensável. 

Os trabalhadores rurais, os camponeses, eles eram vistos como parte da 

paisagem natural, do mesmo jeito que tinha a vaca, tinha o boi, tinha o burro, tinha o 
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riacho que movia a moenda do engenho e tinha o trabalhador rural, era a mesma coisa, 

era a mesma posse. 

Quando foi feito lá no ano passado uma série de reportagens no “Jornal do 

Comércio” lá em Recife, três reportagens seguidas sobre o cinquentenário daa morte de 

Jeremias e que retratavam também o ato político que foi feito no município de Itambé 

dos 50 anos da morte de Jeremias. Isso chamou tanta atenção que o próprio juiz entrou 

em contato através de sua filha a dona Célia Sobreira e eu fiz a entrevista com ele e essa 

entrevista, essa repercussão do caso Jeremias, ela foi tão grande que esse Dr. Edgar 

Sobreira já havia entrado em contato com a Comissão da Verdade de Pernambuco 

anteriormente, mas ela não havia dado espaço, ela foi obrigada a dar espaço, assim 

como a Comissão da Verdade de Pernambuco também foi obrigada a dar espaço a uma 

fala de dona Lélia lá, uma fala em uma sessão secreta, diga-se de passagem porque não 

houve a permissão da entrada da imprensa na sessão referente ao caso Jeremias em 

Pernambuco. 

E lá foi colocado que o caso já estava mais do que esclarecido e não havia 

necessidade de fazer uma nova investigação e que simplesmente o caso Jeremias ia 

entrar como mais um dado estatístico no relatório sobre a violência no campo. Então em 

Pernambuco houve todo um cerceamento da possibilidade de investigação que trata 

também das questões das relações políticas do governo Arraes. 

Quando a gente coloca a prisão do juiz Dr. Edgar Sobreira, é preciso falar que a 

esposa do vice-governador de Miguel Arraes, o Paulo Guerra que era o maior pecuarista 

do Brasil na época, era a dona Virginia Borba, Borba, José Borba, ela era sobrinha do 

mandante do assassinato de Jeremias. 

Então o caso Jeremias não só revela as contradições do governo Arraes, as 

contradições do governo popular, mas também revela como essas relações perduraram e 

atravessaram o período da democracia populista até 1964 e adentraram no período do 

regime militar. 

O Dr. Edgar Sobreira que eu tive a honra de conhecê-lo em Pernambuco e 

entrevistá-lo, no depoimento dele ele fala que foram 54 dias preso sem acusação formal, 

que era o tempo necessário de se colocar outro juiz à frente da comarca de Itambé, 
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arquivar o processo e absolver todos os 21 citados e depois ele estava livre. Isso parece 

uma prática já, esse caso Jeremias ele trás de certa forma alguns pioneirismos.  

O próprio caráter de entrega de Jeremias e dessa geração de militantes antes do 

golpe parece um prenúncio daqueles militantes que dedicaram a sua vida e, morreram 

alguns por isso, à luta armada durante o período da ditadura militar e a perseguição 

àqueles juízes e àqueles advogados que quiseram simplesmente cumprir o seu ofício e 

trabalhar com honestidade investigando os casos necessários. 

O Dr. Sobreira passou 54 dias preso, o promotor que fez a denúncia, que 

conduziu as investigações iniciais no inquérito ainda no governo Arraes foi exonerado e 

acusado pelos Borbas de subversão caluniosa. Ele passou 14 anos respondendo um 

processo sendo acusado pela família Borba e perdeu o cargo de promotor público. Para 

não enlouquecer, eu entrevistei a viúva dele e o filho, ele passou a fazer artes plásticas e 

prestava uma assessoria a algumas empresas. 

Então como esse caso Jeremias é paradigmático não pela, vamos dizer assim, 

importância quantitativa, a quantidade de militantes que fora regimentados, mas como 

ele ajudou e ajuda a desvendar várias esferas, seja da memória, da memória da família, 

da memória da população de Itambé e aqui outro caso interessante também, o caso 

Jeremias ele, desde que começou a ser trabalhado em Pernambuco, também recuperou 

de certa forma e que eu falo com Martinho, com Cláudio, com Lenise, a dimensão da 

memória dos antigos militantes. 

Aquela geração pré-1964 que foi perseguida, foram presos Aybirê, Cláudio e 

Montarroyos e o próprio Jeremias e depois continuaram militando e continuaram 

sofrendo perseguições, isso também passou a ser recuperado porque a repressão de 

classe e a repressão estatal, ela foi uma marca histórica do governo brasileiro, da 

estrutura social brasileira, ela não começou no golpe, ela passou a ser refinada e 

aprofundada no período da ditadura empresarial militar em 1964-1985, mas ela já era 

existente e ajuda a recuperar essa dimensão da memória, a repressão veio antes e a 

repressão não veio só da classe empresarial, da classe dos latifundiários, a repressão 

vinha dos próprios governos de esquerda. 

Então essa questão, ela é importante de ser recuperada, é importante ser 

trabalhada, é aquela história marginal que um pequeno elemento ajuda a desvendar 
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outros e falando para finalizar, abrindo também o espaço depois para debate, como a 

história de Jeremias e de outros militantes, ela ajuda a verificar uma coisa muito 

importante que às vezes passa despercebida e a gente só olha o passado com os olhos do 

presente. É a importância de conhecer, de desvendar e articular esse passado com o 

presente está justamente nos dias de hoje. A nossa democracia, os limites estruturais da 

nossa democracia eles devem ser compreendidos a partir de quê? A partir da derrota 

histórica de 1964, mas também a partir da ausência dessas pessoas, dessa geração. 

Entender a democracia de hoje com as suas imperfeiçoes, com violência policial, com 

casos de corrupção, com todas as bandeiras de lutas que estão aí nas ruas desde a 

jornada de junho, ajuda a entender porque como fazem falta um Paulo Roberto Pinto, 

Jeremias, como faz falta um Marighella, um Carlos Lamarca, Iara Iavelberg, como 

fazem falta os militantes homens e mulheres, jovens e mais idosos que foram trucidados 

no período da ditadura, como esse pessoal faz falta na história do Brasil. 

Entender a nossa história de hoje é como prender essa lacuna gerada pela 

repressão de classe e pela repressão estatal. Então essa dimensão histórica Jeremias tem. 

Entender porque os caminhos foram feitos em determinadas formas porque muitas 

vezes as forças reacionárias e conservadoras, elas determinaram que rumos foram 

tomados foi porque esses companheiros tombaram e a democracia, que nós estamos 

construindo a cada dia, sente falta deles. 

Falar dessa história, recuperar essa história mesmo que a gente mexa com os 

mitos, em Pernambuco isso é muito forte, vocês não têm dimensão como isso é forte em 

Pernambuco. Para ter uma ideia, três professores da Universidade Federal de 

Pernambuco recusaram a serem meus orientadores nesse caso. Só a partir do quarto 

professor que no caso é a minha orientadora atualmente, no doutorado também  

Universidade Federal de Pernambuco, a quem eu devo uma amizade muito grande que é 

a professora Maria do Socorro de Abreu e Lima que aceitou pegar essa discussão 

histórica e trabalhar esse caso de releitura porque desagrada até hoje muita gente falar 

de Jeremias, falar dos trotskistas em Pernambuco. 

Então é uma dimensão histórica que atravessa o tempo e se desdobra em 

múltiplas dimensões e é incrível no meu caso que já estou em outra pesquisa histórica, a 

atuação dos advogados dos presos políticos em Pernambuco durante a ditadura e como 

o caso Jeremias ele retorna, ele volta, é uma dimensão que não se perde no tempo, que 
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atravessa o tempo e isso é muito bom, isso fala da história da classe trabalhadora, isso 

fala da luta pelo socialismo e isso aperfeiçoa a nossa democracia. Muito obrigado. 

(Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Aquele segundo vídeo, pede 

para degravar o áudio para a gente ter aquele testemunhal. Gallindo, deixa eu te fazer 

uma pergunta, o Neto também vai querer fazer? Não, então vamos ouvir todas as falas e 

depois a gente vai para os detalhes. O Felipe trouxe o livro, está à disposição o livro aí 

da pesquisa do Felipe do caso Jeremias, qual é o livro? Mostra o livro, a capa do livro. É 

esse aqui. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – É que justamente esse livro que foi feito pela 

editora da Universidade Federal de Pernambuco, como é uma edição limitada o preço 

ficou um pouco alto, é 50 reais. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Está bom, o livro está à 

disposição. Vamos lá, a próxima agora é a Lélia, irmã do Jeremias. A companheira 

Lélia Pinto, irmã do Jeremias. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO - Boa tarde para todos, vou tratá-los de 

senhores que é a melhor forma, mas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Normal, fique tranquila.  

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Lélia Maria Pinto, irmã de Paulo Roberto 

Pinto, assim como o meu irmão Wilson Fiel Pinto e o Edson Cleber Pinto. Wilson, os 

dois irmãos e eu atualmente vivos porque os outros já faleceram. Hoje eu achei que era 
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apenas uma homenagem para ele, eu estava em dúvida, então teve assim, o que eu vou 

fazer aqui? Aí falaram e prestaram essa homenagem, eu agradeço muito, a família 

agradece muito do fundo do coração e estou satisfeita, o pessoal me acolheu tão bem lá 

em Recife, a Lucione, esse amor de pessoa, Danilo, essa pessoa maravilhosa que é para 

nós da família e principalmente para mim, entendeu? É uma luz que apareceu na minha 

vida e consequentemente na minha família e deu um reboliço muito grande na época. 

Depois de 47 anos que esse irmão havia desaparecido, depois de 47 anos que nós 

sofremos esse golpe com a morte dele, do meu irmão Paulo Roberto Pinto. A minha 

mãe, na época, não quis que nunca mais tornássemos a falar sobre o assunto pelo que 

aconteceu. Uma pessoa que não usa arma, que está apenas ligado no sentido de amor ao 

próximo, de entendimento, que tinha a veia política que estava nele, mesmo porque e já 

foi falado aqui que a nossa família prosseguisse no Partido Comunista Brasileiro. 

Os meus pais eram comunistas, logicamente os filhos pegam o exemplo. O meu 

pai também já foi inclusive em Mogi das Cruzes, ele era uma pessoa assim bem 

conceituada na época com trabalho e tudo, mas foi uma pessoa bem conceituada, mas 

era vermelho conforme todo mundo comentava. 

Depois foi adquirindo mais assim, poder aquisitivo, ininteligível e tudo mais e 

então ele foi modificando de operário para uma pessoa assim da burguesia, em um 

modo de dizer, do outro lado. Nós éramos seis, seis filhos, cinco homens e eu de mulher 

e o que aconteceu? Todos nós ouvíamos todas essas conversas de partido, livros, nós 

vivemos nessa situação inclusive na época de várias pessoas fazerem em casa aquelas 

mesas enormes para poder discutir a política. 

Então nós éramos não só, faziam assim mesmo de partido e tudo mais como 

comunistas mesmo. Desses seis irmãos, o meu pai também era bem assim machista, 

você não vai trabalhar, não vai porque eu sou homem para cuidar da minha filha, mas os 

demais todos trabalhando, os meus irmãos. 

O Paulinho, ele era à parte, ele era uma pessoa à parte entendeu? O Wilson que é 

o mais velho, com seis irmãos, uma situação difícil e tudo mais então ele tinha até o 

apelido de “Camelão”. Ele nem estudou, era só até o primário e pronto e todos 

trabalhando e trabalhando. O meu pai era operário gráfico desde novinho, desde moço e 
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com tantos filhos e tudo mais então a nossa família era uma família assim bem sofrida 

na realidade para poder criar os filhos, fazer a sua família e tudo mais. 

Mas também por trás há política, tanto é que o meu irmão, o mais novo que o 

Edson recebeu o nome de Luís Carlos por quê? Luís Carlos Prestes era do Partido 

Comunista, então pôs o nome do meu irmão de Luís Carlos em homenagem a Luís 

Carlos Prestes. 

Então isso era como se fosse almoço e janta na política em Mogi das Cruzes na 

pessoa do mau pai Sebastião Pinto de Santana. Tinha um advogado em Mogi, o Dr. Jair 

Batalha, ele era o advogado, nós estávamos em uma situação um pouco melhor no 

comércio, então qualquer coisa ali o Dr. Jair Batalha corria para poder defender, ir para 

a polícia, alguma coisa assim. 

No meio de todo esse tumulto foi melhorando, meu pai tinha um laticínio, depois 

tinha mais o balcão de queijo na feira. Então como ele era tipógrafo, quando ele saiu da 

gráfica ele teve a indenização, uma coisa assim e então montou uma gráfica em Mogi 

das Cruzes e nós participávamos, era o tempo em que os filhos ininteligível por 

exemplo, ele era uma pessoa assim, apesar de não ter um estudo, aquele estudo 

acadêmico, ele era uma pessoa superinteligente, político e um pouco também de, ele 

fazia parte, por exemplo, em Taubaté, nos finais de semana, como ator, por exemplo, “O 

Céu Uniu Dois Corações”, ele e a minha mãe trabalhavam e faziam para poder ganhar 

cachê, entendeu? 

Então eles eram batalhadores mesmo e em Mogi das Cruzes, conforme ele 

estava falando, foram crescendo todos os filhos ali no queijo, meu pai falava: a casa nós 

construímos, os tijolos eram queijo prato, o reboque seria a manteiga, porque nós 

tínhamos que levantar as duas, três horas da manhã, a hora que chegava um caminhão 

de Minas e todos os filhos lavando os queijos, fazendo uma coisa, fazendo outra e o 

Wilson levando até quase São Paulo aquelas bolsas para vender. 

Então ele era apelidado de “O Camelão”, era camelão mesmo, de tanto que esse 

moço trabalhou. Tinha cinco irmãos em casa, o pai e a mãe e então foi bem penosa na 

realidade, mas tudo bem. E fomos e fomos e quando chegou, melhorou um pouco a 

situação o que ele fez? Ele comprou, ele era muito destemido e muito trabalhador, o 

meu pai, comprou o primeiro maquinário e fez então uma tipografia, uma gráfica. 
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Então eu lembro que à noite, por exemplo, ele falava assim, a minha mãe falava: 

“Põem o nome de São Jorge”, o outro põe o nome tal. Aí ele pegou, levantou e falou 

assim, ele era bem alto, ele falou assim; “Não, a terra é a gente que consegue ter a nossa 

casa, o nosso teto”, e foi lá que a gente comprou a primeira casa para nós e a terra nos 

dá, por exemplo, mais conforto pelo menos de uma casa, ali é a nossa terra natal, então 

vai ser “Tipografia Mogi”. Então essa tipografia nasceu com esse nome, “Tipografia 

Mogi”, entendeu?  

Então essa gráfica, como ele era gráfico, então os filhos e tudo mais e o meu dia 

de ir ao mercado, por exemplo, para ficar na banca de queijo era de sábado e domingo 

para dar folga para o Wilson e ele gostava de jogar bola também para descansá-lo um 

pouco, então ficava sábado e domingo também no mercado e tinha a banca de queijo e 

tinha a feira e tudo isso e foi crescendo, foram passando os anos. 

Quando ele ficou e daí os queijos, dos queijos ele comprou um laticínio, já 

aumentou o poder aquisitivo da família, era um laticínio. Então com o queijo e o de 

Minas para Mogi das Cruzes ele era o “Rei do Queijo”. Então até 15 de novembro esse 

meu irmão punha aqueles queijos brancos na bolsa e ia a todos os bares. 

Então a gente passava para o comércio, para os bares os queijos, então ele foi 

crescendo monetariamente, conhecido e tudo mais e os meus irmãos assim, trabalhando. 

Quando chegou, por exemplo, o Paulinho, ele ficou no domingo, ele tinha uma caixa de 

sapatos, o Edson pegou essa época também na estação, engraxava os sapatos, usavam os 

homens engraxar os sapatos, então trabalhamos mesmo, entendeu? 

Foi passando o tempo e tudo mais, nós éramos seis, seis irmãos, o Paulinho foi 

crescendo estudioso, sempre foi muito estudioso, mas ele era diferente, a gente analisa 

depois, não é? Diferente mesmo, viu, mas estudioso, mesmo com o asseio todos, 

imagine cinco irmãos e eu era a irmã então o que tinha de meia e tinha de sapato 

trocado, era aquele rebu, o dele não, ele ia para o banheiro, ali tirava a peça de baixo, 

ele pegava o lenço, ele lavava essas peças e punha no varal. 

Então ele era diferente em todos os sentidos, mas nós não percebíamos isso e ele 

foi trabalhar na gráfica como bloquista na seção de acabamento e o meu pai com tanta 

coisa para fazer, por exemplo, nos balcões, no laticínio e também na gráfica, eu acredito 

que na Rua Padre João, 284 a gráfica era bem comprida, pois tem até foto quando eles 
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foram lá, é bem comprida assim e foi adquirindo máquinas e trabalhando, e trabalhando 

e o que ele foi notando?  

Que, por exemplo, como ele já tinha isso de ideias políticas, o que aconteceu? 

Ele foi comparando aquele pai que falava que quem tem igualdade tinha que receber 

isso, receber aquilo, a igualdade mais principalmente na parte econômica. Então ele foi 

fuçando, como é que se fala? Esmiuçando o que tinha de errado ali para os colegas, 

tanto é que no livro tem aqui colegas dele que é o Nico, por exemplo, que está aqui e ele 

diferente. 

Ele continuou estudando, ele fez por onde, “eu quero estudar”. Então ele fazia 

parte da fanfarra também do Liceu Braz Cubas de Mogi das Cruzes enquanto rodos 

pararam porque tinha que trabalhar, ele estudava e lá na firma ele foi notando e não 

tinha, por exemplo, isso da cabeça dele, teria que ter a divisão dos lucros, olha que 

cabeça adiantada em 1963. Então como ele era filho, ele compartilhava de entrada, de 

saída e tudo mais e ele foi fazendo as contas dele e começou a querer a exigir do meu 

pai que dividisse os lucros com os funcionários, deveriam ser uns oito, nove ou dez, ou 

coisa assim e lógico que ele falou que não tinha cabimento. E o que aconteceu? 

Ele foi criando caso, à noite discutiam e eu estava sempre presente, discutiam e 

tem que pagar isso, e tem que pagar aquilo e meu pai uma, como pai, então ele tinha que 

obedecer e começou haver atritos em casa e o Paulinho era a favor dos colegas. 

Quando, e aí o que ele fez? Ele pegou todos os colegas da gráfica, do serviço e 

exigiu que todos eles parassem o serviço se o meu pai não aceitasse o que seriam as leis. 

O meu pai achou um absurdo aquilo e os colegas, ele provando que teriam os direitos 

com os próprios colegas, aderiram às ideias do Paulinho e o que aconteceu? 

Uma firma é Tipografia Mogi, ela tinha que ter as responsabilidades e tudo mais 

e meu pai achou o cúmulo aquilo. Resultado, ninguém voltou para o serviço, tinha as 

responsabilidades, notas fiscais principalmente e ele enfrentou o meu pai, fechou e ficou 

aquela... como ele vai pegar profissionais específicos para as máquinas da noite para o 

dia? Então foi aquele rebu na família em todo mundo e ninguém falou que voltaria se 

ele não voltasse a palavra. 
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A minha mãe pedindo por causa do filho e toda aquela confusão, todo mundo 

pedindo para o meu pai voltar atrás, resultado; foram conversar com o meu pai, meu pai, 

aliás, meu pai falou que se eles fossem conversar com ele. Foram conversar com ele e 

sabe o que meu pai falou? “Pelo atrevimento de você, Paulinho, que é meu filho, 

colocá-los contra o seu pai, todos eles podem voltar ao serviço, não desconto nada, mas 

você não e também não fica mais em minha casa.”  

Aí o rebu piorou, por que o que aconteceu? Eles, solidários, já tinham e eram 

mais conscientizados das leis, eram mais estudados e tudo, falaram não, se o senhor não 

aceitar o Paulinho, nós também não voltamos. E foi aquele rebu porque meu Deus do 

céu, o próprio filho fez aquilo e aí o meu pai ficou sem saber o que fazer e deu aquele 

rebu enorme e enfim, ele saiu de casa e ele comentou para a minha mãe, se for atrás 

dele, por exemplo, e nós pedimos para que o Paulinho voltasse e ele falou não, quem 

sair daqui, por exemplo, para ajudá-lo, ele estava com outra mentalidade, também pode 

ficar com ele. 

A minha mãe tinha mais cinco filhos entendeu? Então resultado, ele saiu de lá, 

os moços não voltaram e como eles receberam os direitos deles, eram todos registrados, 

eles abriram perto da Mirela um quartinho e eles faziam três turnos, eram três, um de 

manhã, de tarde e de madrugada e eles abriram a Nossa Senhora da Glória. Abriram 

uma gráfica assim, tudo direitinho e meu pai teve que começar a pegar um aqui, um ali 

para poder suprir novamente o quadro da firma.  

O meu irmão na época, ele ficou, isso foi em 1958? Porque na realidade, pois 

pelos livros que eu li, eu marquei uma síntese aqui desde os 16 anos ele era contra as 

ideias de qualquer coisa de política, entendeu? E ele ficou sem eira e nem beira, ele sem 

emprego, sem a casa, sem ter como sobreviver. 

Então, na época, esses amigos dele e eu considero como se fossem irmãos, o 

Zezinho, o Nico, o Bueno. O Zezinho havia se casado fazia um mês ou dois e soube que 

o Paulinho estava sem saber para onde ir, onde está o Paulinho? Procurou e falou assim; 

“Estou em lua de mel, mas você pode ficar na minha casa com a minha chave e você 

almoça e janta na minha casa até você conseguir uma coisa para sobrevivência.” 

E ele ficou na casa do Zezinho e de madrugada ele já saia, cinco ou seis horas da 

manhã ele já saía porque ele abriu o sindicato dos gráficos e ele, abriu não, como é que 
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chama? Fundou. Ele fundou o sindicato, mais ainda, ele fundou o sindicato dos gráficos 

de Mogi das Cruzes até Calmon Viana. Quando ele saiu de lá ele teria que trabalhar 

para se sustentar. 

Hoje eu analiso, ele foi uma pessoa muito abençoada da inteligência e tudo mais, 

na época não tinha nem informática, ele entrou na Papel Celulose lá de Suzano como 

calculista, deram emprego para ele como calculista e ele ficou lá. 

Mas depois de muito tempo a gente analisa para ver por que ele foi lá? Era uma 

firma enorme, não sei se é multinacional a Papel e Celulose e ele foi para lá e ele ficou 

dois, três, quatro, cinco meses, ele observava como funcionava e estava o Paulinho no 

almoço passando panfletos. Então o que eu analiso? A prática ele tinha no acabamento, 

os amigos que ele tinha, um imprimia, outro fazia a chapa e tudo mais e continuavam 

tão amigos ou até mais, entendeu? 

Então ele tinha a liberdade também de passar panfletos e isso e aquilo entendeu? 

Então ele trabalhou na Celulose de Suzano, depois de lá, o que acontecia? Quando ele 

estava com aquela revolução dentro da firma, o que acontecia? Meu pai era chamado 

por quê? O Paulinho foi preso, preso em Suzano porque estava em cima de uma cadeira 

fazendo contra os donos.  

Aí ele foi para a Mineração Geral do Brasil, foi para a Mineração e a mesma 

coisa, dois, três, quatro, cinco, seis meses o Paulinho ia preso. O meu pai, aí o coração 

de pai, "Dr. Jair Batalha o Paulinho", o Dr. Jair Batalha também era comunista na época 

e hoje é pai, já faleceu, de dois delegados e juiz também lá de Mogi, o Marcos e mais 

outro irmão e já ia o Dr. Jair Batalha, pegava o meu pai e iam para a delegacia para 

soltar o Paulinho e assim foram muitas vezes, entendeu? 

Quando chegou em 1958, eu estive fazendo as contas, a vida política dele 

atuante mesmo, vinha vindo crescendo a cada dia. Então tenho certeza agora pelos 

livros, eu fiz uma análise através dos livros que me foram dados, são oito ao todo, então 

eu fiquei analisando direitinho, foi de uns 16 anos mais ou menos que ele começou 

atuando entendeu? Ou como assim, estudando, atuando e estudando. 

Aí ele fez no Liceu Braz Cubas, o Percy, esse é um ícone no sentido de educação 

de Mogi das Cruzes, juízes, doutores e tudo mais, o Percy, aquela escola tradicional e 
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ele era professor de sociologia, professor de tantos cursos entendeu? Então o Paulinho 

estudou com ele, o Paulinho fez o clássico que seria o científico anterior, era o científico 

ao invés de colegial e esse professor, por exemplo, embora em barreiras diferentes 

porque ele era reacionário, então o Paulinho o tratava como “Reaça” e ele sempre viu o 

Paulinho como um guerrilheiro. 

Por isso que ele fez esse livro em 2002 que eu até nem sabia nada disso, “O Meu 

Guerrilheiro Favorito”, ele ficou com o Paulinho na cabeça entendeu? Porque eles 

ficavam na classe, por exemplo, do científico discutindo política, idealismo, reforma, 

sociedade, igualdade e assim, tudo baseado gente e não é em blá blá blá. 

Ele lia, eu sei por que nós éramos seis, era um quarto corrido e eu tinha um 

quarto do lado assim, ele andava de um lado para o outro e falava assim; “Certo, certo, 

certo.” Eu não entendia o que era aquilo, entendeu? Ele lia Marx, ele lia Lenin, todas 

essas coisas, ele sabia todas essas coisas, todas essas coisas ele sabia.  

E depois eu vinha saber dessas coisas do Percy também e eles discutiam na 

Praça do Rosário lá quando saiam da escola eles continuavam e quem ler esse livro vai 

entender o que eu estou falando, continuavam a conversa do sistema político, mas não 

só aqui do Brasil, isto era baseado na Rússia, por exemplo, na época Cuba, Che 

Guevara. 

Então tudo isso estava borbulhando na cabeça desses idealistas acho que de 

coração ou alguma coisa assim e o Percy gostava de conversar com ele e fala no livro. 

Eu e mais meus amigos professores, nós tínhamos assim, que estudar mais para poder, 

como dialogar com esse moço. Porque ele sempre estava assim, por dentro da situação e 

ele ficava até uma, duas horas da manhã lendo, lendo não, discutindo política, então isso 

já estava no sangue dele e ele admirava. 

Como esse senhor falou, que embora estejam em fronteiras diferentes, 

terminavam conversando, vamos alí, vamos tomar um guaraná ou coisa assim e então 

tudo era na base da educação, entendeu? E muito antes que isso, nós já éramos seis e eu 

tinha um tio bem mais idoso e era muito coroinha assim, muito assim do Sagrado 

Coração e tudo mais e então o Paulinho era um pouco mais rebelde pelo lado da política 

e então um dia ele falou para a minha mãe assim; “Florença não se preocupe com o 

Paulinho, eu já conversei com o padre”, como chama o padre lá de Mogi, Wilson? Padre 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



34 

 

Roque. “Eu conversei com o padre Roque e eu vou ver se o meu sobrinho”, ele queria 

que o Paulinho fosse coroinha, “Eu marquei com o padre Roque e nós vamos conversar 

com o Paulinho”. Para ele ficar mais ameno com a política porque ele era um garoto. 

Foi com o padre Roque para conversar e depois a minha mãe perguntou para o 

meu tio e eu estava junto da minha mãe, era sempre pequenininha e eu sempre estava 

junto. “Então Zequinha, conseguiu?” Ele falou; “Olha, o padre Roque achou melhor a 

gente deixar a conversa para lá porque ele fez tanta pergunta para o padre Roque que o 

padre Roque achou melhor deixar para lá”. 

Os argumentos que ele tinha superavam, ele tinha aquele carisma para falar, 

então ele se destacava. Aí resultado, depois disso tudo, ele ficou na casa dessa senhora, 

ele foi trabalhar em diversos locais e tudo mais e ele, em frente à gráfica tinha uma 

serralheria que eles tiveram a oportunidade, a primeira vez que eles foram lá, em Mogi, 

era uma serralheria enorme do seu Caíque? Como era mesmo. 

 

O SR. – Carias.  

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – O seu Carias conhecendo a família e tudo 

mais, acho que ficou com dó, cedeu um cômodo para ele, um cômodo, um banheiro 

para ele dormir alí. Então à noite nós saímos, a minha mãe falava assim; “Vamos ao 

cinema?” pegava a minha mão e levava e meu pai ficava em casa, o radinho lá. A minha 

mãe arrumava uma desculpa. Hoje eu entendo, “Lélia”, então chegava ao quartinho, fica 

olhando a fechadura, entendeu? 

O Paulinho e era tudo assim e o Edson na época também se revoltou e também 

saiu de casa e ficou um pouco com meu irmão, só que talvez ele não tivesse esse sangue 

de político e tudo mais, achou melhor, pois não sei se por N problemas, mas ele acabou 

voltando para casa, mas os dois, ele em uma forma de ajudar ao irmão foi para lá 

também e depois ele achou que não era aquilo que ele queria, inclusive eles faziam 

reuniões nesse quarto e acabou voltando para casa e o Paulinho ficou nesse cômodo. 
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Depois tem um livro aqui que eu até deixei aqui marcado, são oito livros ao 

todo. Fala, por exemplo, agora voltando um pouquinho, quando em 1960 mais ou 

menos, 1960, então ele deveria ter 20 anos. Tinha uma casa que morava a minha tia, ali 

perto do cemitério, e quando eu parei de estudar também eu falei para o meu pai que eu 

iria parar de estudar porque eu queria fazer datilografia, queria fazer corte e costura e eu 

queria aprender a fazer bolo, na minha cabeça. 

Então como eu queria fazer a datilografia, eu lembro que eu tinha uma 

maquininha se eu não me engano era Remington ou alguma coisa assim, aquela que eu 

aprendi e nesta casa perto da minha tia e eu não sei o porquê essa maquininha deve ser a 

mesma maquininha que, olha eu estou juntando as coisas depois de 50 anos. A mesma 

maquininha que o promotor quando ele foi preso lá em Recife que o delegado falou: 

“Meu filho, você volta para casa”, ele bandalheiro ou alguma coisa e ele falou que tinha 

o endereço fixo que seria naquele hotel que o senhor mostrou. Qual era o nome?  

 

O SR. – Holiday. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Holiday, isso. Ele ficou, até tratou o 

Paulinho com carinho; “Que o que, você é jovem, a sua mãe está preocupada, volta para 

a sua casa”, mas ele não disse que era trotskista, entendeu? Eu tenho o endereço no 

Holiday me parece, e vendia lápis, ele foi para lá, começou a trabalhar em uma gráfica 

não sei o porquê foi dispensado e tinha que sobreviver, então entrou em negócio que 

vendia lápis e vendendo os lápis ele fazia as propagandas de ininteligível,, essas coisas 

lá em Itambé. 

Então, o que tem de escrito no livro? Que nesse setor e aí o que esse promotor 

fez? Ele falou, um menino bonito, estudado e tudo mais, volte para casa, aconselhou ele. 

Pegou o carro de lá desse local que ele foi preso e levaram ele para conhecer o local 

para ver se era o endereço dele e está escrito em um dos livros que eu marquei aqui, que 

o que foi observado naquele cômodo com o Fabio Munhoz? Ele, o Fabio Munhoz e 

tinha mais um. O que constava neste quarto, por exemplo? 
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Em um canto umas roupas de cama, uma maquininha de escrever, eu tenho 

quase que certeza que é aquela maquininha dele que era minha e acabou ficando e 

entrando nisso tudo e o fogareiro. Então é de uma pobreza assim total lá em Recife isso 

daí e eu acreditei e eu acho que foi a primeira vez que ele foi para lá que foi em 1961, 

que ele foi para lá e ficou por alí e depois eu não sei se foi a primeira ou a segunda e 

depois o Fabio Munhoz voltou. 

Mas eu quis dizer que a mesma maquininha que estava em Mogi, deve ser a 

mesma e deve ser também a mesma maquininha que na época que ele foi morto, porque 

tudo o que vocês me perguntarem e precisar de provas, gente, é só falar comigo e nada é 

por acaso. Desde a hora que nós ficamos sabendo que esse meu irmão foi morto e nós 

não acreditávamos em uma coisa dessas, um absurdo desse, mesmo porque ele era um 

ideal e ele não estava pondo lei, ele estava apenas elucidando os direitos, tudo, tudo eu 

tenho comigo guardado. 

Então pensando nisso tudo, eu li todos os jornais da época e o que está escrito? 

Que lá a última carta de Jeremias para o partido aqui em São Paulo e ele está falando 

como está a situação dos camponeses, dos latifundiários e tudo mais. Então isso 

batidinho à máquina, fala da máquina, novamente da maquininha de escrever que 

sempre acompanhou o meu irmão. 

Então ele tinha a maquininha, a escova de dente porque ele era muito lindo com 

os dentes perfeitos e a escova de dente e uma pastinha que estavam as leis alí dentro. 

Então nunca nós poderíamos imaginar que ele seria morto. 

Aí, resultado, essa mesma maquininha, agora juntando tudo isso do pouco que 

eu li, porque eu sou professora primária, mas eu fui olhando, fui analisando tudo e mais 

esses oito livros, quando ele, voltando agora, quando ele ficou de Mogi até Calmon 

Viana que ele fundou o sindicato dos gráficos, foi aumentando o conhecimento, mas ele 

ainda estava no Partido Comunista Brasileiro. 

Mas o que nós depois viemos, a saber? Que ele não queria mais o Partido 

Comunista Brasileiro porque era muito de falar, falar, falar e na hora de atitudes não 

tinha. Então ele se destacava nas ideias dele de uma revolução, alguma coisa nesse 

sentido e nesse sentido. Então o que eu analisei também? Tem um livro, depois desses 

oito livros que depois eu vou falar para os senhores, eu fui juntando, na época eu lia e 
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dobrava, lia e dobrava. Então eu andei fazendo assim uma pesquisa, mais ou menos do 

que eu pude pegar aliada a ele, então não tinham, eles não tinham dinheiro, eram poucos 

os trotskistas aqui no Brasil, entendeu? 

E isso não é só aqui no Brasil, isso veio da Quarta Internacional que foi feita lá 

na França, eu li um pouco no geral também como funciona tudo isso, entendeu? Então 

essas ideias, por exemplo, de Tiradentes, aquelas coisas tudo foi passando ou ele já 

tinha esse conhecimento com ele. 

E ele tinha também com ele essa síntese, essa capacidade de ver, por exemplo, 

como funciona uma revolução ou alguma coisa porque ele tinha das firmas, ele tinha da 

firma do meu pai também uma, ele era estudioso, estudioso e estudioso. Ele foi para o 

Exército em 1958, ele foi chamado para o Exército em Caçapava e nós morávamos em 

Mogi das Cruzes. 

A primeira vez e isso foi bem antes, foi em 1958, 1959,19 60, ele saiu, ele estava 

em casa ainda o meu irmão. Ele pegou essa maquininha, essa abençoada e ele falou 

assim; “Meu Deus do céu, seu eu quero, em todo o lugar que eu for trabalhar, me 

mandam”, ele trabalhava na ininteligível parece, na IBAR, ele trabalhou na Geral do 

Brasil, ele trabalhou na Suzano Papéis, todas essas firmas, mas com esse objetivo 

depois para as pessoas pegarem os seus direitos. 

Ele foi para o Exército e logicamente em ter a, de 15 em 15 dias podia voltar 

para casa, a primeira vez que ele tinha que ir para casa, ele não foi e aí foi um colega 

dele em casa e falou para o meu pai assim; “Mas cadê o Paulinho?”. “Eu estou vindo 

trazer um recado dele para o senhor que ele está preso”. E ele falou; “Como que no 

Exército ele está preso?” “Ele está preso porque ele conseguiu não sei quanto de 

panfleto”. Gente, lá de Caçapava. Ele pôs os funcionários, ele era tão inteligente que ele 

passou para cabo, deram insígnia. Ele passou para sargento, mas o comandante na época 

falou que seria um perigo dar uma insígnia para ele de sargento porque em caso de uma 

revolução ele poria todos contra o Exército. Então não deram para ele a insígnia de 

sargento. 

Então entre cadeia e tudo mais ele fez o período dele lá. Voltou para casa, nessa 

época ele nem estava em casa ainda, de 18 anos. Depois disso daí o que eu li em outro 

livro? Que ele já deveria estar inserido no Partido Trotskismo, no partido que fala e vai 
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camisa aberta, veste a camisa da firma e vamos embora que precisa fazer alguma coisa. 

Foi isso acho que tinha na cabeça dele. Então ele deve ter encontrado como eu pude ver 

aí, outros colegas e eles queriam uma revolução. Gente, olha que pensar alto, uma 

revolução não só aqui no Brasil, assim no sentido quase que mundial e pelo que falava 

aqui, então não sei até qual era o pensamento dele. 

Estudando, estudando aqueles livros e livros, o meu pai na época ficou sem o 

filho e logicamente o que ele fez quando veio do Exército? Ele marcou o dia do Luís 

Carlos Prestes em Mogi das Cruzes, ele já estava em casa, o que ele fez? Toda vez, eu 

vou em uma firma, que depois ele falou em casa que ele tinha sido preso, "eu vou na 

firma, ponho uma cadeia para falar dos direitos, não estou falando mal tratando, estou 

falando de direitos" e era preso, era sempre assim. 

O que ele resolveu? Ele fez uma participação, ele bateu na maquininha, eu 

acredito que seja a mesma, uma participação para a delegacia de Mogi das Cruzes que ia 

ser feito o comício por causa de Luís Carlos Prestes na praça alí da Marisa, hoje Praça 

da Marisa e estava apenas participando a polícia para não ninguém falar e ele subiu em 

uma cadeira e fez. 

Quando o delegado o deixou preso, ligou para o meu pai, o meu pai liga para o 

Dr. Jair Batalha, vão lá para cima, “O que eu faço com o seu filho?” Ele falou; “O 

senhor não se preocupe, eu vou levá-lo para casa e do quarto ele não sai”. E tanto é que 

ele o levou para lá, ficou, ele dono tanto da gráfica quanto do laticínio, o meu pai 

permaneceu em casa por que ele era do tempo em que um fio de cabelo é um 

documento e ele tinha prometido para o delegado que poderia soltar na responsabilidade 

dele e o advogado também estava alí e meu irmão ficou naquele quarto, o meu quarto 

era o do fundo e o meu pai ficou lá. 

No outro dia a cidade inteirinha pichada, mesma coisa, o Paulinho está preso, 

tudo bem, pichada, como se ele estivesse. Meu pai chegou e falou; “Não, ele não saiu de 

lá”.  Mas era tudo uma organização pequena no número de pessoas, porém tão grande 

de pessoas que estavam dispostas a fazer alguma coisa, a atitude que era tão bem 

organizada, o meu irmão ficou lá, eu lembro, ele estava com um livro enorme que era 

Marx, e eu falei; “Paulinho, o que é isso”? Ele falou; “Não é para você minha irmã”.  

Então ele lia tudo aquilo. 
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Aí o resultado, então eram muitas pessoas fazendo isso e foi também diferente, 

depois eu fiquei sabendo nas faculdades, ininteligível e era uma época também que os 

jovens acham que podem reformar o mundo, é uma época assim, eles podem tudo e ele 

foi indo para esse sentido. 

Aí quando foi, aí o que aconteceu? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Dona Lélia, vá concluindo. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Só mais um pedaço, é outra parte de 

família. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, nós vamos falar tudo 

de novo, vá concluindo, conclua e aí a gente passa a palavra para outro e depois a 

senhora faz o fechamento. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Tudo bem. Então, por exemplo, quando eu 

também lendo um pouco da época onde eu dobrei as folhas, esse, acho que era o 

“Última Hora” da época, a “Última Hora” que eu fiquei sabendo, meu Deus do céu, ele 

morreu assim, coitado. Olha que mente maravilhosa, eles acreditam por que tem no 

livro, eu não sei qual, não vou olhar agora aqui, a “Última Hora” estava escrito o 

seguinte, que tinham as cidades por onde eram distribuídos esse jornal. 

Era mensalmente e depois quinzenal e depois semana e que tinha uma sede, eu 

até olhei, tinha o 28-B, não é 28-B, ou era ou, pois 28-B porque na frente da gráfica ou é 

284 que é na frente da Tipografia Mogi, entendeu? 

Então ele, ou ele ajudava a bater e tudo direitinho, então assim, repercutiu 

conforme o moço, não, foi ele que falou? Repercutiu as ideias dele muito altas 

entendeu? E isso foi disseminando e ajudando e tudo mais. Ele acabou depois indo para 

São Paulo o que eu na época, por exemplo, nós conversamos com ele o seguinte porque 
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meu irmão ficou na época quando foram em casa para poder pegar o depoimento de 

cada irmão, por exemplo, até o meu irmão mais novo e ele comentou na época e cobrou 

do partido, por quê? Será que eram todos tão jovens? Porque depois um moço tão, a 

maturidade dele um jovem de 21, 22 anos à frente de um local assim e o cangaço era em 

todos os lugares e deixá-lo lá, entendeu?  

Deixá-lo, quer dizer que nós sempre cobramos isso e o seu Tullo na época foi a 

Mogi, por exemplo, ele também falou que de fato não poderia ter deixado uma pessoa 

tão assim arrojada e vamos fazer e tudo assim, desprotegido, de peito aberto como ele 

mesmo falava, “Eu não preciso de arma”. Ele falou para a minha mãe. “Mas Paulinho, 

nem Jesus deu certo, como você que é contra o regime, nem Jesus”. E ele falou; 

“Mamãe, se a senhora, se todos nós pensássemos como a senhora, talvez até hoje o 

Brasil seria uma colônia de Portugal”.  

Então ele estava disposto a modificar e aí resultado, aconteceu tudo isso, eu não 

vou falar sobre a família porque já tem o primeiro depoimento que foi muito difícil para 

nós e ao mesmo tempo uma luzinha lá no fundo do túnel quando esse moço que iria 

encontrar a família e agora essa é a parte, não precisa falar para vocês a dor, o absurdo, 

por exemplo, que nós passamos com a morte desse irmão, que na realidade é só uma 

palavra, aqui quem tiver uma oportunidade de ler esse livro, de todos os livros que fala 

de meu irmão, estou encerrando Dr. Adriano. 

Eu marquei aqui, não sei o porquê, mas o sexto sentido da mulher vale muito. 

Me deu uma vontade, deixa eu ver aqueles livros. Pus tudo em cima da minha cama. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ajude-a aí, Felipe.  

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Já está aqui. Eu li, eu li não, eu sou 

professora, eu sou anti-política assim no sentido, mas agora eu já estou mais por dentro 

da situação. Olha, “Das Ligas Camponesas à Anistia”, é do esposo da Lenise, Aybirê de 

Sá. Isto, eu tenho esse livro e eu procurei depois assim, deixa eu ver um pouquinho meu 

irmão. Aí tem na página 177 falando do meu irmão e não é do Paulinho, do nosso 

Paulinho, do nosso irmãozinho não, é de um político assim enorme. Conforme eu fui 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



41 

 

recepcionada eu falei, meu Deus, como ele era importante no sentido de amor ao 

próximo. 

No livro “Trabalhadores das Sociedades Açucareiras”, esse livro aqui na página 

121 tem um tanto assim gente, de folhas que falam da importância da mensagem dele. 

 

(Inaudível) 

 

É, isso. “Desarquivando a Ditadura, Memórias e a História da Resistencia”, 

página 25, o primeiro capítulo inteirinho. Esse irmão, acho que dá para a sociedade, 

para a irmãzinha dele alegre entendeu, que ele não morreu em vão, não morreu em vão 

de tanta coisa linda que esse moço teve a capacidade de fazer, de contribuir. 

O outro livro, “A Esquerda da Esquerda”, na página 198, porque precisam de 

provas, eu tenho tudo guardado, mas eu quis fazer isso aqui. Na página 198 tem a 

dúvida aí, aliás, não pode ter mais dúvida, da Rua Padre João 24 ou B, mas não é, é o 

248 e 298 de Murilo Leal. 

Então eu li e alí era o ponto de vender o quê? “A Última Hora”, que o Paulinho 

fazia ininteligível, hoje cheguei à conclusão, lá na esquininha, do lado e tinhas os 

amigos que eram da gráfica também. Não preciso falar desse, do Percy, aquele 

professor. Olha aqui, “O Meu Guerrilheiro Favorito” é a coisa mais linda. Ele se refere à 

pessoa dele, fala aqui, ele se refere a uma estrela gente, a uma estrela e ao final ele fez 

também um apanhado nesse livro aqui, não é por dizer, mas esse livro eu demorei quase 

três meses porque eu olhava aqui e eu chorava. 

Aí eu criei coragem porque falaram em fazer homenagem para ele e foi quando 

eu corri para ler, deixa-me ver o que tem aqui dentro e é maravilhoso esse livro. Então 

ele se refere, por exemplo, "Meu Guerrilheiro Favorito" porque quando eles terminavam 

aquela reunião na praça da igreja, então o Percy, o professor Percy disse que um dia era 

uma e meia da manhã e depois que saiam lá do ginásio com aula e tudo, continuavam 

nas questões políticas e idealistas e tudo mais e o Paulinho olhando para o céu assim 

perdido e o Percy, tinha mais dois colegas, ele falou, “Ué, como é que pode chamá-lo de 
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guerrilheiro, um guerrilheiro olhando para as estrelas como se fosse assim, um 

romântico, como você é guerrilheiro”?  

Aí ele começou a olhar para as estrelas assim e fazendo as contas para poder 

chegar a uma estrela, entendeu? Aí o Percy sempre se referia a ele como uma estrela e 

na gráfica, por exemplo, essa gráfica e eu fiquei 20 anos lá para poder depois conseguir 

dar baixa na Tipografia Mogi, o slogan da nova firma eu tenho isso, eu tenho um 

cartãozinho, eu não sabia hoje esse tipo de comissão se não teria trazido isso, o slogan 

da gráfica é uma estrela, "Tipografia Mogi, arte, requinte e pontualidade". 

Então essa estrela nos acompanha pelo menos no meu coração, essa estrela nos 

acompanha e o Percy fala dessa estrela, que é uma estrela que está lá no céu iluminando 

tudo mais. 

Agora parando desse aqui do Percy, o que mais eu tenho? “Quarup”. Se alguém 

não teve a oportunidade, eu ganhei esse livro “Quarup” conforme ele tem também 

inserido nesse livro o Paulinho. Ele faz um apanhado do livro “Quarup”, o “Quarup” de 

Antônio Callado e eu também estou lendo bastante sobre ele. 

Ele primeiramente um advogado, mas não a profissão dele, é jornalista, o que 

mais ele é? Escritor, jornalista e advogado e ele se preocupou tanto com a questão do 

Brasil que ele não poderia deixar de lado o Paulinho, o Jeremias. Então é tão lindo gente 

do céu, é a coisa mais maravilhosa do mundo porque eu não entendia o livro “Quarup”, 

eu não era capaz. 

Quando eu fui para Recife, esse moço, essa preciosidade de pessoa, essa luz. Eu 

falei, como eu entender se fala de Cripta? Cripta é cemitério, eu fechei o livro e aí ele 

foi me explicar o porquê o livro partiu depois da morte, o que seria e ele pôs no final a 

síntese do “Quarup” e o “Quarup” desse Antônio Callado, o que ele fez? Ele fez o 

personagem principal de Antônio Quarup, então ele fez o quê? Levindo, foi um 

personagem quase que o principal mesmo é o Nando, olha como eu estou lendo. 

O Levindo, ele se inspirou, olha que coisa maravilhosa, ele se inspirou no 

personagem de Jeremias, olha que coisa maravilhosa que Deus deu esse privilégio para 

a minha família. Na capa do Jeremias para poder fazer o livro todinho, então um pouco 

romanceado, então é muito lindo tudo isso, isto sem dizer que tem mais. Espere um 
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pouquinho. Então, “O Tempo de Arraes”. O Tempo de Arraes que eu vi lá em casa não 

deu tempo de eu ler porque quando eu fui a Recife em setembro, eu fiquei muito, não 

posso dizer P da vida porque é um termo meio baixo e eu sou uma professora, eu fiquei 

muito indignada porque é tão claro, é tão evidente que tudo é poder da política 

econômica e o pouco que eu fiquei lá, foram cinco dias, cinco ou seis dias que eu fiquei 

em Recife, eu pude, eu queria ir lá só para ver onde meu irmão pisou porque ele deu a 

vida, sabe, eu não entendia isso. 

Quando eu fui lá só para ver onde ele pisou, porque o fez ficar lá tanto tempo e 

tudo mais, o que eu descobri? Eu descobri que atrás de tudo isso tem a política. Esse 

Paulo Guerra que era na época. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Dona Lélia, precisamos ver a equação do tempo. 

Não nos leve a mal, que o Adriano tinha pedido para a senhora. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Tudo bem. Esse Paulo Guerra nada mais era 

do que o vice-governador de Arraes e ele casado com a sobrinha do engenho. Então é 

óbvio que tem a parte política, por exemplo, essa sobrinha da sobrinha ou alguma coisa 

assim, hoje em dia ela é candidata lá em Itambé. 

Agora aqui, é a lei do mais forte. Eu não sou política e eu posso falar, não quero 

nem saber. Essa Comissão se quer fazer jus, porque não foi meu irmão que inventou, foi 

a presidente da república, foi a Dilma de 1946 a 1988 que fossem averiguados todos os 

casos de política, por exemplo, e se é da verdade, que a verdade venha à tona e 

prejudique quem foram, por exemplo, entendeu? Porque lá, ela faz parte da política, 

então eu peço, por exemplo, encarecidamente que vejam não a situação dos 

latifundiários que matou o meu irmão, mas não só o meu irmão porque tem muitas e 

muitas pessoas que sofreram e até hoje e leve em consideração a verdade, e que a 

verdade sobressaia. 

É isso que eu faço, eu, irmã de Paulo Roberto Pinto que é Jeremias. Então eu 

acredito em Deus, a primeira justiça é de Deus porque ele está dentro do, amar a Deus 

sobre todas as coisas e ao seu próximo e ele é uma testemunha viva, viva nos corações 
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da família, vive nos corações de quem sofreu isso e eu acredito que esteja pela 

receptividade que eu tive lá em Itambé. Muito obrigada. Eu não posso falar nem um 

décimo do que eu gostaria, mas o tempo é escasso e se vocês quiserem ler isso aqui, 

gente, obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, vamos dar uma acelerada. Eu ia falar, mas 

vou saltar e passar para o Cláudio Cavalcanti. Só dizer uma coisa muito simples, o 

Felipe trouxe 40 livros e ele não pode voltar com 39 ou 37 ou 38 que é pesado carregar 

livro. Vamos dar um gás aí na compra do livro. 

 

(Inaudível) 

 

Está com o filho dele, sumiu? Onde está o livro? Tem que deixar lá e alguém 

ficar vigiando. Ícaro, voe até alí, Ícaro. Mas ponha lá porque se o pessoal não vir não 

vai comprar. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – É que não pode ser vendido aqui na 

Assembleia. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não pode ser vendido, não é venda, é escambo, o 

que vale no escambo é a moeda, está bem? Então está certo. Só uma coisa muito rápida, 

quando o Felipe encerrou falando dos advogados, então eu vou fazer um pequeno 

pedido a ele no final, quando retornar aqui para ele falar da Dra. Mércia que foi 

advogada dos trotskistas porque eu quando o Cláudio que vai falar agora estava preso, 

eu fui a Recife para, fui a vários estados para ver as situações de alguns companheiros e 

exatamente tive um tratamento assim da Dra. Mércia muito, não sei, acho que é uma 

fada que aparece na vida da gente e só para fazer uma ponte aqui e poder passar a bola 

para você, fale aí. 
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O SR. CLÁUDIO CAVALCANTI – Bom, eu quero em primeiro lugar 

agradecer ao convite que me foi feito pela Comissão Rubens Paiva da Verdade. Quero 

agradecer também ao fato de ter sido possível trazer o caso do assassinato de Jeremias 

para essa Comissão porque Jeremias, como foi dito, foi assassinado antes do golpe de 

1964 e foi assassinado pelo poder privado dos latifundiários e não por agentes do 

Estado, embora o Estado tenha, esteja entrelaçado e naquele momento estava de uma 

forma muito íntima com o poder privado. 

Quero agradecer também a presença de uma pessoa que me é particularmente 

querida, agradeço à Meg que é aquela moça bonita da quarta fileira por sua presença 

inspiradora. O amor é aquela força que move o sol e as outras estrelas, na definição de 

Dante Alighieri. E o amor está na base da revolução, a revolução não é outra coisa 

senão o amor em ação, o amor afetivo, o amor pela humanidade.  

Em minha vida de militante que não foi tão longa assim, mas que tampouco foi 

breve, eu conheci poucas pessoas, poucos militantes revolucionários que 

demonstrassem tanto amor quanto Jeremias demonstrou em sua vida militante. O amor 

que se exprimiu no fato de ele ter se deixado imolar sabendo que ia morrer por um 

princípio, um princípio de fidelidade aos trabalhadores, àquela massa de pessoas que ele 

liderava que ele organizou que ele dirigiu e o amor também estava na base da ação de 

Jeremias. 

Eu pretendia falar aqui das ideias de Jeremias, mas isso me levaria muito longe 

porque Jeremias era trotskista e como trotskista apoiava e utilizava as teses de Trotsky 

sobre a revolução permanente, teses essas que foram formuladas pelo grande 

revolucionário em 1905 quando ele, Trotsky, tinha ainda 25 anos de idade. 

Essas teses eram na verdade uma resposta ao grande dilema da Revolução 

Russa, como é possível? Ocorreu uma revolução socialista dirigida pela classe 

trabalhadora, pela classe operária em um país que não desenvolveu ainda todas as forças 

que o capitalismo pode conter em seu interior, todas as forças produtivas. 

No esquema de Marx, a revolução social não era outra coisa senão a rebelião das 

forças produtivas. As forças produtivas entram em determinado momento em choque 
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com as relações de produção e fazem explodir essa moldura criando novas relações de 

produção. Foi assim na Revolução Francesa com a burguesia no poder. Deveria ser 

assim com a Revolução Proletária, com a classe trabalhadora no poder? Marx achava 

que sim, mas Marx estava errado. 

A Revolução Russa foi uma revolução contra o capital, não o capital como 

entidade econômica e social, mas contra o livro “Das Kapital” de Karl Marx. Essa 

interessante observação foi feita por Antonio Gramsci, um grande revolucionário, um 

grande marxista italiano. 

Eu pretendia falar um pouco sobre isso, mas acho melhor me ater a outro ângulo, 

a outro lado do tema de Jeremias que estamos hoje debatendo que é a militância dele, 

esse amor do qual eu falava no início. 

Jeremias nunca adotava uma posição sem antes consultar a massa de 

trabalhadores que estava com ele. Durante a sua atividade em Itambé, várias vezes ele 

foi convidado a negociar particularmente com os senhores de engenho. 

Era uma tentativa de corrompê-lo, de comprá-lo para que renunciasse àquelas 

lutas, mas Jeremias nunca aceitou fazer esse tipo de acordo e tudo o que os 

latifundiários propunham era submetido à massa de trabalhadores. 

Jeremias tinha total transparência da sua relação com os camponeses, a 

transparência é outro aspecto fundamental na democracia e na revolução. É um artigo 

hoje em dia muito em falta no Brasil. Vou contar dois episódios interessantes que 

revelam isso. 

Em 1962 foi preso Joel Câmara que era uma espécie de braço direito de Julião. 

Antes de ser trotskista, eu militei durante um período nas ligas camponesas, eu fiz parte 

de um grupo que fazia atividade no campo de conscientização e de organização. Eu 

viajava principalmente com um colega da faculdade de arquitetura, na época eu 

estudava arquitetura e esse colega se chamava Paulo Brasil. 

O Joel Câmara fazia parte desse grupo. Ele era estudante de direito, dava 

assistência jurídica a diversos sindicatos camponeses e era o mais radical de toda a 

equipe formada por Julião. Era extremamente radical e o radicalismo nele não era 

apenas uma atitude política, era uma questão também neurótica. 
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Recentemente Joel Câmara protagonizou uma cena lamentável, ridícula mesmo 

em uma reunião da OAB, a vida em Brasília, no Congresso Nacional. Essa reunião foi 

convocada para relembrar o Golpe de Estado de primeiro de abril de 1964, foi realizada 

agora no primeiro de abril passado. Nessa reunião alguém... houve um debate, várias 

pessoas discursaram e o Joel Câmara estava alí. 

Ele pediu a palavra e se referiu ao Golpe de Estado como revolução de 1964. 

Alguém na plateia o corrigiu, disse; “Revolução não, Golpe de Estado”. Então ele se 

exasperou, se enfureceu com aquela observação e partiu para cima das pessoas 

querendo brigar porque ele agora defende a ditadura militar. 

Ele foi preso logo no começo dos primeiros dias do golpe, mas depois se passou 

para o outro lado e atualmente defende acirradamente e com a mesma carga neurótica o 

Golpe de Estado e a ditadura militar. 

Mas em 1962 Joel estava preso na cadeia de Itambé e Jeremias tinha chegado a 

Itambé com a ajuda dele. Jeremias conheceu a Joel Câmara no congresso camponês em 

fins de 1962, ou melhor, de 1961 e foi por intermédio de Joel Câmara que Jeremias 

chegou à Itambé. 

Pois bem, Jeremias tinha sido preso entre o final do governo de Cid Sampaio e o 

começo do governo de Arraes. Então nós fizemos um comício, eu estava presente, a 

essa altura eu já estava praticamente ligado aos trotskistas, eu estive presente e Jeremias 

no momento da preparação do comício me chamou e disse; “Olha Cláudio, há um rumor 

aí de que os camponeses querem arrancar o Joel Câmara da cadeia, querem invadir a 

cadeia e tirar o Joel de lá. Nós não vamos agitar esse tema, mas se os camponeses nos 

propuserem não vamos recusar, nós vamos participar”. 

Eu concordei com ele e estávamos decididos a isso e estávamos prestes a 

começar o comício na praça central de Itambé quando a polícia chegou. Era um grande 

contingente da Polícia Militar, começou a cercar a praça e os camponeses se assustaram 

e começaram a sair da praça e nós também saímos, conseguimos sair, pegar uma estrada 

vicinal e depois mais adiante pegar a estrada principal e voltar à Recife. Havia muito 

temor dos camponeses por uma ação repressiva da polícia nesse momento que 

felizmente não aconteceu.  
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Mas isso revela como Jeremias sempre e em qualquer situação consultava os 

camponeses e aceitava o que os camponeses propunham dentro de uma política de 

radicalização, mas não de aventura. Esse é um dado muito importante. 

Com Jeremias eu militei algum tempo também no Recife, nós fazíamos a 

distribuição do jornal “Frente Operária” nas portas das fábricas de madrugada. 

Particularmente na fábrica têxtil de Macaxeira, do bairro da Macaxeira onde tínhamos 

alguns contatos. 

Fizemos também um trabalho bem interessante de organização de um comitê de 

defesa da Revolução Cubana no Bairro do Engenho do Meio, um bairro meio operário, 

meio classe média baixa. Tínhamos dois contatos lá que nos ajudavam muito a fazer o 

trabalho. Duas pessoas que moravam nesse bairro que era o Manoel Camponês que de 

camponês não tinha nada, ele era uma pessoa de origem de classe média pobre, mas não 

sei por que era chamado de Manoel Camponês e além dele, algumas vezes Manoel 

Camponês foi comigo também a Itambé principalmente depois da morte de Jeremias e a 

outra pessoa era Edinho, como se dizia na época, um contínuo da SUDENE. Contínuo, 

depois chamado de office-boy e hoje mais prosaicamente simplesmente de boy. 

O Edinho era um boy da SUDENE e ele nos ajudava cedendo a casa para 

reuniões, para encontros. Nós fizemos nesse bairro muita agitação, propaganda e 

trabalho de organização também. Passávamos filmes, o Gregório Bezerra mesmo uma 

vez me cedeu um filme para que eu passasse lá no Engenho do Meio em um cinema a 

céu aberto e fazíamos comícios também, um trabalho de arregimentação que depois se 

manifestou na preparação de um congresso nacional realizado em Niterói de comitês de 

defesa da Revolução Cubana. 

Esse foi um trabalho que me aproximou muito de Jeremias e eu conheci essa 

prática dele que antecipava a frase famosa de Guevara; “Não perder a ternura”, “Hay 

que endurecerse siempre, pero sin perder la ternura jamás”. Essa é a frase inteira e 

Jeremias era isso, era a expressão dessa ternura constante com a humanidade, com a 

classe trabalhadora e com a revolução. (Palmas.) 

 

O SR.  SEBASTIÃO NETO – Lenise. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Senta aqui então no lugar do 

Neto, senta aqui no centro da Mesa, que essa cadeira do Neto também é. 

 

A SRA. MARIA JOSÉ LENISE DE SÁ – Obrigada. Eu também quero fazer 

uma observação inicial. Eu não sou uma debatedora oficial, eu sou uma participante dos 

acontecimentos, uma pessoa que viveu uma época junto com parte dos companheiros 

que estão aqui à Mesa e com o meu marido que foi um grande militante político e que 

escreveu este livro que a nossa amiga Lélia fez a observação. 

Ele foi uma das pessoas que conheceu Jeremias, não teve um grande convívio 

com ele, mas logo após a morte de Jeremias, ele foi decidido pelo comando regional do 

partido em Recife que ele seguiria junto com o Cláudio e se eu não me engano com o 

Carlos Alberto Montarroyos para Itambé para continuar o trabalho e também para fazer 

uma mobilização junto aos camponeses para a questão de um evento que deveria 

mobilizar não só os camponeses de Itambé, mas de outros municípios para conseguir 

dar o encaminhamento mais acelerado para as questões da reforma agrária, da questão 

da luta do campo, da questão dos direitos trabalhistas do proletariado camponês que na 

época, apesar do governo de Miguel Arraes como um governo reformista, procurar 

tentar fazer cumprir essas leis em particular a questão do pagamento do salário mínimo 

e desse décimo terceiro. 

Mesmo assim, apesar da boa vontade dele digamos assim, era um governo 

reformista, era uma frente e essa frente tinha pessoas um pouco de esquerda, de centro-

direita e de direita também. E o relacionamento dele em particular com o governador 

Paulo Guerra, o vice-governador Paulo Guerra, foi uma das coisas que digamos assim, 

contaminou o governo de Miguel Arraes porque o Paulo Guerra imediatamente após o 

golpe, na verdade se ele fosse fiel ao Miguel Arraes, ele não teria assumido como vice-

governador, ele teria declinado do cargo. 

Ele imediatamente assumiu esse posto completamente à disposição dos militares 

para tomar as medidas que fossem necessárias para abafar a luta no campo, não só no 

campo como todo o movimento operário que se dava na cidade do Recife na questão 
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dos trabalhadores do porto que eram muito influenciados pelo Partido Comunista e 

assim por diante. 

Nós tínhamos uma linha política diferenciada do PC porque nós procurávamos 

doutrinar as pessoas ao nosso redor, tentávamos ensinar às pessoas a pensarem 

politicamente e tentávamos fazer isso tentando fazer com que as pessoas se unissem e 

discutissem entre si as nossas ideias e os nossos conceitos porque é assim que se ganha 

uma como se diz, pessoas para o movimento ensinando as suas ideias e fazendo com 

que elas entendam isso e não simplesmente arrebanhando como massa de manobra em 

partidos políticos como se fez ao longo do tempo.Esse pecado o próprio Partido 

Comunista cometeu e mais recentemente infelizmente o PT sobre o qual nós 

depositamos parte das nossas esperanças.  

Mas isso faz parte do mundo, da história do mundo em todos os cantos por onde 

se anda. A luta da massa trabalhadora é uma luta muito renhida e muito cheia de perdas. 

Jeremias se coloca nesse contexto como uma pessoa assim, como dizia o 

Cláudio, uma pessoa que era não só um militante, mas era uma pessoa de uma 

humanidade muito profunda. Nesse aspecto eu faço uma referência ao meu 

companheiro, nesse sentido, Aybirê, nesse aspecto, tinha certa semelhança com 

Jeremias, ele era muito sentimental e ele olhava a luta não só por esse lado político, ele 

olhava muito pelo lado da questão ser humano. 

E ele se empenhou duramente nessa luta e se ele não morreu aí e também não 

acabou sendo assassinado, foi porque não houve tempo para isso porque o golpe estava 

praticamente às portas. Jeremias morre em agosto e em março do ano seguinte o golpe 

vem. 

E porque os latifundiários através da polícia do Recife, a gente tem que colocar 

isso porque digamos assim, a polícia, o aparelho de repressão do governo do estado 

embora o governo não quisesse digamos assim, talvez o Arraes não quisesse 

pessoalmente tomar essa atitude, mas ele foi forçado dentro das circunstâncias porque 

ou ele entregava e ele perdia a autoridade diante das classes empresariais e ele não era 

só governador do povo, ele era governador das classes empresarias também, como são 

todos os políticos que se elegem infelizmente pelo nosso voto. 
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Eles apressaram uma repressão contra o movimento e não deram tempo, era um 

congresso camponês que ia ser feito a partir de Itambé com a participação de outros 

municípios e eles, sabendo que o movimento trotskista estava se mobilizando nesse 

sentido junto com as ligas e outros segmentos, eles trataram de reprimir rapidamente 

cortando a cabeça dos militantes que foram e tomaram o lugar de Jeremias. Não tão 

radicalmente, mas colocando todos na prisão e impedindo e dificultando todo um 

trabalho que teria sido feito.  

Eu não vou me prolongar muito porque eu acho que muito já foi dito aqui pelo 

professor Felipe Gallindo que tem pesquisado a fundo essa história e ele deu uma 

grande contribuição para levantar esse caso de Jeremias e também para colocar na 

ordem do dia a nossa militância que foi uma militância que aparentemente não existiu 

porque todas as vezes que se fala em militância política se fala ou do movimento do 

Araguaia, ou nos militantes do Partido Comunista ou do pessoal que pegou em armas. 

Quando que o papel dos trotskistas que apesar de ser um grupo pequeno, foi de 

uma importância bem relevante e esse trabalho que Gallindo fez coloca isso a nu. Então 

eu quero terminar fazendo um apelo a essa Comissão da Verdade e da Justiça que na 

verdade está sendo apenas uma comissão de memória porque nós sabemos 

perfeitamente que não foi dado a esse grupo o poder de encaminhar essas questões para 

processos contra esses elementos que torturaram, os que mataram incluindo não só os 

militares e os policiais como os empresários que tiveram a capacidade de organizar 

milícias, especialmente os latifundiários, em particular em Pernambuco. 

Mas não só lá, em todo o Brasil onde existia propriedade rural, grandes 

propriedades rurais e grandes senhores de terra, milícias foram organizadas e continuam 

sendo porque na década de 1980 pra cá já se matou um sem número de camponeses em 

Belém do Pará, na Bahia, mesmo em Pernambuco se não mata o camponês diretamente 

ou o líder que está organizando alguma luta, se mata um advogado que está trabalhando 

a favor dos camponeses ou se mata alguém da família de alguém com o intuito sempre 

de cercear o seu direito de opinião, o seu direito de organização e o seu direito de 

reivindicar os seus direitos de ter uma vida melhor, mais digna do que viver em um país 

mais justo e menos corrupto. 
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Infelizmente tem sido assim. Eu gostaria muito que essa Comissão tivesse o 

poder de julgar toda essa gente porque só no Brasil essa anistia vergonhosa aconteceu. 

Em todos os outros países que nós conhecemos, onde houve processos políticos dentro 

da América do Sul, todas essas comissões tiveram o seu trabalho direcionado para 

processar esses indivíduos, seja no Chile, seja na Argentina, seja no Uruguai. 

Só no Brasil que se fez esse arrumadinho, entendeu? De anistia geral para quem? 

Por que se dá anistia para torturador? Eles deram um golpe de estado, depuseram um 

governo legitimamente eleito por uma grande camada da população e depois cassaram 

todas as pessoas que se puseram contra esse golpe. Por que deram anistia para eles?  

A anistia era para nós que lutamos por uma causa, que lutamos por justiça social 

e por um país que não tivesse a vergonhosa pecha lá fora de ser um dos países mais 

corruptos do mundo onde os políticos usam os seus cargos apenas para corromper, se 

corromper e corromper os seus pares e que para se aprovar qualquer ato do governo que 

venha a fazer alguma coisa a mais pela população é preciso que se pague aos deputados 

dos outros partidos para que eles votem a favor e isso é uma prática comum no Brasil há 

anos e anos, aliás, há décadas, não é de agora. Eu acredito que isso é feito desde a época 

que se iniciou a República infelizmente. 

Então eu quero encerrar para não, porque ainda tem outros companheiros para 

falar algumas coisas mais que eu e era isso que eu queria, que tudo isso fosse revisto e 

que o governo tivesse um ato de coragem, já que a senhora Dilma Rousseff foi uma ex-

militante política, que não só ela como todos esses elementos, esses ministros e essas 

pessoas que se disseram socialistas que ingressaram no PT e assumiram o poder e não 

só os outros partidos, alguns partidos que ainda se dizem de esquerda e estão apoiando o 

governo, que tivesse um ato de coragem e de decência e acabassem com essa 

vergonhosa anistia que se implantou no Brasil e que se levassem ao tribunal todas essas 

pessoas que estão vivas e que foram responsáveis por crimes hediondos, por destruir 

famílias, destruir vidas e inclusive traumatizar para sempre crianças, filhos de pais que 

tiveram este destino cruel. É isso que eu queria deixar dito aqui.    

Eu participei da inauguração do comitê de Recife, mas me afastei uma, por 

problemas de saúde de meu marido que eu tive que cuidar dele e infelizmente ele veio a 

falecer. Para ele hoje seria um dia de muita alegria se ele pudesse estar aqui 
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participando, estar aqui presente a este testemunho da militância e do trabalho de 

Jeremias e também porque eu não vejo sentido em ficar em comissão em que se vai 

rememorar casos e depois se vai deixar tudo no esquecimento. 

Olha os nazistas fizeram a guerra na Europa, destruíram a vida de milhões de 

pessoas e até hoje se caça nazistas pelo mundo para que eles respondam pelos crimes. 

Por que isso aqui no Brasil? Não tem, não faz sentido nem tem nenhum argumento que 

sirva de base para manter essa anistia brasileira.  

Essa é a minha opinião, se alguém quiser ficar contra que fique. Se quiser me 

perseguir novamente eu pouco estou me importando porque eu acho que já vivi bastante 

e enquanto eu estiver viva e enquanto eu puder falar alguma coisa contra, eu farei. É só 

isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada a todos. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ontem mataram quatro 

pessoas, os nazistas mataram quatro pessoas dentro do museu em Bruxelas e a gente é 

obrigado a ouvir tudo isso que a gente ouviu aqui. Queria falar, passar a palavra para o 

Martinho Leal Campos, militante político. 

 

O SR. MARTINHO LEAL CAMPOS – Uma quase boa noite a todos. Eu 

quero agradecer muito por ter sido convidado pela Comissão Rubens Paiva, agradeço ao 

Neto e quando fui convidado eu pensei assim, puxa vida, qual vai ser o meu depoimento 

sobre Jeremias?  

Eu poderia ater-me em fazer uma análise política que na verdade seria na linha 

das intervenções que me antecederam e por isso não vou entrar nesse caminho porque 

ele já foi muito bem trilhado aqui e seria repetir. Eu estou totalmente de acordo com as 

análises feitas. Eu quero simplesmente para não tomar muito tempo, eu quero ser breve 

porque acho que é o meu dever nesse momento, eu sou o último a falar parece. 

Penúltimo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Martinho fique tranquilo e 

use o tempo que for necessário. 

 

O SR. MARTINHO LEAL CAMPOS – Eu gostaria de fazer uma intervenção 

em outra linha. Enquanto se falava aqui eu estava rememorando como é que foi a minha 

entrada na seara de esquerda. A primeira força social que me veio a levar a assumir uma 

posição de esquerda na Paraíba foi o movimento camponês, foram as ligas camponeses 

da Paraíba. 

Mais precisamente isso aconteceu e me deu aquela força concreta para começar 

a militar e eu como estudante foi a morte de João Pedro Teixeira. João Pedro Teixeira 

foi um líder. Então eu faço a comparação porque quando eu conheci a Jeremias e foi 

muito rápido, o meu conhecimento sobre Jeremias é que foi constante, o meu irmão 

esteve mais com ele do que eu, eu estive uma vez só. 

Mas já naquele momento eu comecei a me entusiasmar com as notícias, 

informações sobre o que estava sendo feito em Itambé. Itambé e Pedra de Fogo, Itambé 

em Pernambuco e Pedra de Fogo na Paraíba são cidades gêmeas. Então a militância de 

Jeremias era uma militância em Pernambuco, mas também era na Paraíba. 

Felipe no livro dele cita o fato de que o pessoal fugia para a Paraíba, matava em 

Pernambuco, fugia para a Paraíba e isso continua. E foi a morte de Jeremias que levou 

os militantes da vanguarda leninista da Paraíba a entrarem no partido quando esteve o 

companheiro Diego ininteligível que ao chegar à Paraíba já sentiu que ali não havia 

mais porque ficarmos na vanguarda leninista e nós estávamos diante daquele assassinato 

imbuídos justamente da vontade de seguir o caminho, de um exemplo muito forte de 

Jeremias. 

Eu acho que Cláudio foi lapidar ao definir Jeremias, a ternura e a firmeza, a 

posição Guevariana própria e nós quando começamos a desenvolver o nosso trabalho, 

nós sempre tivemos Jeremias como a luz. O companheiro que realmente representava 

aquela postura legítima de avançar no processo com todo destemor, era o que nós 

sentíamos, era justamente isso porque nós tínhamos aquele exemplo forte daquele 

camarada que foi assassinado daquela maneira.  
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Agora eu digo o seguinte, estou muito satisfeito porque a Comissão está 

trazendo à tona, fazendo essa sessão a respeito de Jeremias porque se fala de tudo o que 

é companheiro líder camponês, fala-se de João Pedro Teixeira, o Partido Comunista fala 

muito de Gregório Bezerra, mas não se fala de Jeremias, eu concordo. Então nesse 

momento a gente precisa falar de Jeremias, mas não só falar de Jeremias. 

Eu acho que a Comissão, ao resgatar essa figura de Jeremias, está 

desenvolvendo um trabalho particularmente importantíssimo do ponto de vista 

histórico. Quando da morte de Jeremias havia um congresso estudantil na Paraíba que 

era liderado pelo Partido Comunista e eu fui até lá para denunciar, para informar e 

denunciar a morte do camarada e os comunistas não queriam que eu falasse e eu quase 

que falei, como se diz na marra. 

Tomei o microfone, subi ao palanque e informei para a plateia que havia sido 

assassinado o camarada Jeremias em Itambé em que circunstâncias e etc. Mas isso 

rendeu para mim uma pressão negativa enorme por parte do Partido Comunista, por 

parte dos companheiros do Partido Comunista. 

Bom, nós sabemos que não poderia ser de outra forma porque além da luta 

histórica dos comunistas contra os trotskistas, naquele momento havia o governo de 

Arraes e, como disse Felipe, ainda hoje você não tem condições de desenvolver uma 

discussão principalmente em Pernambuco e acho que a gente com base nessa Sessão 

aqui dar todo um desdobramento sobre isso. 

Acho que a gente deve fazer e eu vou inclusive, me comprometo ir à Paraíba, já 

discuti com a Comissão Estadual da Verdade da Paraíba para que o caso de Jeremias 

fosse discutido nessa Comissão, parentes do Zé Borba estão lá na Paraíba 

desenvolvendo atividades empresariais e com a mesma postura. 

Nós estamos cientes disso e essa minha proposta foi devidamente aceita e eu 

acredito que dentro de alguns meses essa reunião vai acontecer, essa sessão irá 

acontecer e aí vamos ver como é que nós vamos dar força, mais um elemento para 

compor um quadro de discussão nacional a respeito disso porque eu volto ao caso de 

João Pedro Teixeira. 
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João Pedro Teixeira era um líder camponês simplório, era uma pessoa que não 

tinha nenhuma consciência política maior, tinha uma consciência de classe naquele 

momento ali representando um conjunto de interesses locais, de pequenos agricultores, 

entrou na liga camponesa, mas não tinha, Jeremias era diferente, é outro nível. 

É um camarada, um líder consciente de seu papel político, de um partido político 

que estava organizando uma luta no nível mais alto programaticamente falando e do 

ponto de vista como disse a companheira Lenise, da humanidade. Então é preciso que a 

gente analise isso nesse patamar. 

Eu não tenho mais o que dizer, tenho só que dizer da minha satisfação enorme 

de estar aqui e de contribuir, de estar aberto sempre para que a Comissão, em seu 

desdobramento, se necessitar, convidar-me mais uma vez para que eu possa dar a minha 

contribuição em mais alguma coisa mais firme. Muito obrigado. (Palmas.) 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Espere um pouquinho. Eu 

vou dizer uma coisa para todo mundo aqui. Eu gostaria de ouvir os dois outros irmãos 

por que até no livro aqui do Gallindo tem a foto de um dos irmãos Wilson, o Wilson 

está lá. Queria até que o Wilson viesse um pouco para cá, fique ao lado de sua irmã, até 

que ficaria uma foto bonita. Ajude-me aqui, põem os três. Edson venha para cá, por 

favor, fique os três para cá. As cadeiras aqui dão um desnível, não tem mais cadeiras, 

Danilo, para eles ficarem? Ficam os três irmãos. 

Eu quero falar uma coisa, como está gravando, senta aqui os irmãos, não tem 

placa de identificação dos irmãos, aqui é o Gallindo. Eu queria ver da seguinte forma, a 

gente ouve um pouco os irmãos, a irmã não vai falar mais porque se a gente botar, ela 

vai falar mais e de novo voltar e oito horas da noite e a gente sai daqui, embora a 

senhora fale muito bonito, muito emocionante, tem uma capacidade impressionante. 

Depois eu queria falar para o Gallindo, viu Cláudio, Gallindo, para você que é 

um menino tão estudioso, tão focado, que você falasse sobre o processo da tese, os dez 

anos da sua pesquisa porque deve ter coisas impressionantes para falar desse... E eu vou 

falar uma coisa para a senhora, dona Maria José Lenise de Sá, companheira que é do 

Aybirê, que fez esse livro maravilhoso aqui também das ligas camponesas. 
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Eu vou dizer uma coisa para a senhora, a senhora conseguiu me atingir da forma 

mais ofensiva que a senhora pretendia. Eu sei que a senhora veio com o discurso 

armado lá da Comissão de Pernambuco, a senhora me ofendeu, nos ofendeu porque eu 

vou dizer uma coisa para a senhora: a Comissão de São Paulo aqui é um braço da 

Nacional, ela tem por responsabilidade todos os mortos e desaparecidos em São Paulo e 

de São Paulo. 

E os casos, nós temos três casos do PORT, Olavo Hansen, Pfützenreuter e o 

Gallindo, e o Jeremias, desculpe, e o Jeremias. Eu vou dizer para a senhora, os três 

casos não que a gente tenha tratado, foi um dos que a gente conseguiu fazer melhor. O 

Pfützenreuter foi o Osvaldo, nós fizemos mais de uma sessão. Olavo Hansen foi uma 

das mais impressionantes, tanto é que a gente tem a vídeo biografia. A senhora viu o 

capricho que foi feito até no memorial lá da resistência? Esse menino pernambucano 

que adotou o personagem do Jeremias? Ele é pernambucano inclusive, ele é 

pernambucano esse menino. Da Companhia do Tijolo. 

Então eu vou dizer uma coisa para a senhora. Aqui, se o cara pegou em armas, se 

não pegou em armas, se ele era comunista, se ele era trotskista, se ele era cristão, isso 

não tem a mínima importância. A única coisa que nos unifica é se ele enfrentou a 

ditadura. E mortos e desaparecidos, já chega a gente ter que ouvir da repressão que os 

que pegaram em armas eram os terroristas. 

Isso, agora se o sujeito era pacifista, se ele acreditava na força das ideias e fosse 

da corrente trotskista que fosse ou da corrente cristã, aqui não é lugar, nenhum 

departamento de polícia que nós vamos investigar os antecedentes. Aqui nós tratamos 

do mesmo jeito o Santo Dias da Silva e o Carlos Marighella, o Carlos Lamarca e o João 

Pedro Teixeira. Aqui ninguém pede atestado de antecedente para o cara ser 

revolucionário, a única condição é que ele tenha enfrentado a ditadura, a única. Essa é a 

condição que nos unifica. 

E se os políticos são corruptos, se não são corruptos, eu estava perguntando para 

o Gallindo, esse Guerra que era o vice do Arraes é parente daquele que era o presidente 

nacional do PSDB? Ele falou que era. Assim como os Coelho, os Nilo Coelho, faziam 

parte do governo Dilma lá da SUDENE, assim como aquele Adalberto Ribeiro é neto 
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daquele cara que mandou matar Margarida Maria Alves, que esteve envolvido na 

repressão lá dos camponeses da liga dos camponeses. 

Então aqui ou em qualquer lugar do Brasil, nós sabemos muito bem quem está 

do lado do povo e quem está dando... ininteligível. Então eu não vou responder a sua 

acusação contra o Partido dos Trabalhadores, com a comparação que a senhora fez com 

o Partido Comunista porque eu vou respeitar a senhora como depoente da Comissão da 

Verdade, mas na oportunidade que eu tiver eu vou lhe responder dos meus sentimentos 

e dos meus brios porque eu não sou nenhum traidor, não sou nenhum moleque, estou 

aqui tentando fazer um trabalho sério e pelo menos aqui a senhora vai me respeitar, por 

favor. (Palmas.) 

 

Queria passar, nós estamos com a família aqui. 

 

(Inaudível) 

 

Eu dou o tempo que a senhora quiser, agora eu vou ouvir a família, por favor. 

Pelo menos na frente da família, a gente vai respeitar a memória do Jeremias e não vai 

usar a memória do Jeremias para ficar se atirando um nas costas do outro pelas costas. 

Vamos lá. 

 

O SR. EDSON CLEBER PINTO - Companheiros, boa tarde a todos, o meu 

nome é Edson Cleber Pinto, eu sou irmão de Jeremias. Primeiramente eu gostaria de 

fazer um agradecimento público ao José Felipe Gallindo por que a gente, quando ele 

esteve lá já fazia quase 50 anos que meu irmão havia falecido e que a gente não tinha 

notícia do partido, não tinha notícia de nada, a gente teve que correr muito para trazê-lo 

de onde ele foi enterrado e enterrá-lo em solo mogiano. 

Então graças ao trabalho e a pesquisa do nosso historiador que na verdade se 

coloca quase que como um familiar, é que hoje a gente pôde tomar assento aqui na 
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Comissão da Verdade, ouvir as pessoas falarem um pouco de Jeremias para ilustrar a 

parte política que a gente não sabia de tantos detalhes. 

Gostaria de agradecer à Comissão e passar à Comissão uma responsabilidade 

que é aquela de colocar o nome do Jeremias dentro da história política desse país porque 

não é possível que uma pessoa que dedica sua vida (chorando) ao semelhante não 

consiga nesse país ser reconhecido como a pessoa que mereça fazer parte dessa história 

política desse país. 

A gente está muito agradecido embora depois de tantos anos, mas a gente está 

muito agradecido de ter acontecido hoje e só esperamos que na realidade isso possa 

prosseguir e que aquilo que for ocorrer doravante, seja sempre em prol de uma 

democracia, mas uma democracia salutar onde as pessoas realmente possam dizer que 

vivem em um país democrático com todos os direitos e todas as garantias asseguradas. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

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

 

O SR. WILSON PINTO – Boa tarde a todos os presentes e também o 

presidente aqui e os seus companheiros também em homenagem em que nesse 

momento nos encontramos aqui para participar desse, eu fico meio emocionado assim, 

mas desculpa. Essa homenagem ao meu irmão que faz mais de 43 anos que ele faleceu 

já.  

Eu lembro ainda como se fosse hoje, nós trabalhamos, chegamos em casa às 7h e 

pouco da noite, se não me falhe a memória foi em uma sexta-feira e naquela época meu 

pai sempre costumava pegar as novelas pelo rádio e meu pai no intervalo da novela ele 

escutou nome do meu irmão, o Paulo. 

O Paulinho que tinha sido assassinado, se eu me recordo foi 5h da tarde do dia 

08 de agosto de 1963. Meu pai ficou totalmente transtornado, ele ficou procurando de 

todas as maneiras tudo quanto era recurso para ver se conseguia concretizar esse fato 

que realmente acabara de acontecer. 
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Quando foi mais ou menos nesse mesmo dia de sexta-feira, eram umas 10h30 

por aí, vieram duas pessoas que vieram e se eu não me engano foi de Ferraz ou Poá eu 

não me recordo bem, trazer a notícia pessoalmente para o meu pai que realmente o 

nosso irmão havia sido assassinado em Itambé em Pernambuco. 

Houve aquela tristeza que normalmente nós que temos as nossas famílias, que 

nós temos os nossos entes queridos alí, é um choque muito grande. Foi realmente depois 

desse dia, uma semana totalmente, não tinha condições nem para trabalhar. Nós que 

somos muito conhecidos em Mogi das Cruzes inclusive o presidente da Câmara de 

Mogi das Cruzes, ele além de advogado era presidente da Câmara também, ele teve uma 

ideia porque aquelas duas pessoas que foram à nossa casa naquele mesmo dia do 

acontecimento, eles nos comunicaram alguns dias depois que iriam providenciar uma 

ida de uma pessoa da família a Pernambuco. 

Enquanto passava aquele tempo, aqueles dias, aquelas semanas, esse advogado 

também cujo eu acabei de citá-lo que é presidente da Câmara, ele nos chamou lá em 

uma reunião extraordinária e todos os vereadores, como presidente da Câmara de Mogi, 

assinaram um documento, todos eles para ser encaminhado diretamente para o 

governador de Pernambuco José Arraes, que ele acabava de assumir naquele ano como 

governador do estado aquele documento muito importante. 

Eu particularmente tive esse privilégio de ir a Pernambuco, eu e meu cunhado, 

inclusive o marido da minha irmã aí já falecido. Ficamos lá em Pernambuco um bom 

tempo, mas é muito difícil de fazer a exumação, trazer o corpo do meu irmão aqui, que a 

minha mãe estava totalmente acabada, coitada. Qual a mãe que não sente a falta de um 

filho? É um pedacinho da mãe.  

Eu naquela distância lá junto com meu cunhado, mas ele teve que voltar porque 

o marido dela era policial e tinha que se apresentar aqui em Mogi no quartel e eu fiquei 

ainda por mais 20 e poucos dias ainda lá. Estive na casa de um advogado que pertence 

também ao Jeremias nas mesmas situações ele defendia o Jeremias também lá. 

Fiquei no Palácio do governo alí praticamente quase de manhã até a noite, saía 

apenas para almoçar e retornava, mexendo com a papelada para pedir o translado do 

corpo dele para Mogi. Foi muito sacrifício, luta com um, luta com outro, eu estive até 
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com dois deputados de lá também que deu uma força tremenda. Estive em audiência 

com o governador de Pernambuco José Arraes, eu estive conversando com ele. 

Dali ele mandou para a assessoria de imprensa e logo já foi autorizado à 

exumação do corpo do meu irmão. Eu estive em Itambé, de Recife a Itambé eu fui de 

ônibus, é canavial de um lado e de outro, é uma estrada de chão cheia de buracos, só 

cabe um veículo, quando se encontra com outro tem que se afastar o outro também, 

levou uma hora e pouco para chegar lá. 

Tem um coreto lá em Itambé, se eu não me engano um dos companheiros que 

deve saber parece que não é També, é Itambé, parece que agora mudou o nome, não é 

isso? Itambé. Quando eu cheguei lá aquele povo humilde, lutadores, com aquelas 

crianças lá, se vocês vissem a situação daquelas crianças é de cortar o coração, por quê?  

Crianças lá, coitadinhas, tudo peladinha, aquelas meninas com aquelas calcinhas 

tudo com a barriga estufada para frente porque não tem alimentação, não tem nada. Eles 

vivem praticamente quase que tomando a cana de açúcar, dorme onde? Na esteira, são 

aquelas casas que normalmente lá se fala mocambo, não sei como é que chama aquele 

negócio que eles fazem, mas faz um calor tremendo também lá. 

Eu no primeiro dia em que cheguei à Itambé, onde tinha o coreto correu a notícia 

rapidinho, por essa luz que está iluminando aqui, não chegou há duas horas que eu 

presente ali, aquela praça do coreto ficou lotada de camponeses. Eles chegavam para 

mim e um perguntava: “Esse é o irmão de Jeremias”? E um respondia para o outro e 

aquilo correu de boca em boca. Tinha mais de 200 pessoas, não sei de onde surgiu 

inclusive um deles chegou perto de mim e falou: “O senhor veio aqui, vai substituir o 

Jeremias”?  

Eu falei para ele: “Olha amigo, deixa eu falar um pouco aqui, depois vão pensar, 

vão analisar”. Ele falou: “Conto muito com o senhor para ver se fica aqui no lugar do 

seu irmão”. Mas não quis comentar, não quis dar esperança para ninguém. 

Fiquei lá, voltei novamente para Recife e depois exumar o corpo do meu irmão 

lá. Ele foi transladado ali do Aeroporto de Guararapes para o Rio de Janeiro e do Rio de 

Janeiro ele veio no carro fúnebre, no carro fúnebre de Mogi das Cruzes que foi buscá-lo 

lá. Ele está enterrado lá no Cemitério São Salvador em Mogi das Cruzes junto com meu 
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pai, com a minha mãe, mais dois irmãos que eu tenho lá. Se alguém aqui algum dia for à 

Mogi das Cruzes, pertinho aí, é uma hora de viagem, tem o túmulo dele lá.  

Eu como um irmão, eu fico muito agradecido por essa homenagem prestada ao 

meu irmão que jamais será esquecido, eu guardo isso de todo o meu coração. Eu peço a 

Deus que a vida do meu irmão não fique em vão, fique nas memórias não de dezenas, 

de centenas, mas de milhares de brasileiros e conhecido não só aqui no Brasil como em 

outros países também. 

Jamais será esquecida a memória desse grande rapaz, um grande homem, 

Jeremias. De todo o amor, de todo o carinho irmão, Deus que tenha a sua alma em bom 

lugar e muito obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Sebastião Neto. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Bom, eu estou aqui em uma função meio dupla 

porque eu venho aqui porque eu ajudei a organizar pois essa audiência é da Comissão 

Nacional com a Estadual. Então, por exemplo, o convite do pessoal de Pernambuco vem 

da Comissão Nacional que tem recurso, pelo menos tem a passagem que as pessoas 

possam vir e a Dra. Rosa Cardoso está muito atarefada e como eu sou do GT dos 

trabalhadores eu acompanho e acompanho porque ajudei o Tullo que fez as indicações, 

as referências, inclusive o nosso pensamento era de trazer o Joca, pensamos em trazer o 

juiz de novo e pouco a pouco isso foi depurando porque pela razão que você sabe do 

juiz, eu já falei. 

Então eu quero dizer a vocês o seguinte, eu em minha militância, eu queria dizer 

à família isso, vocês têm que imaginar que eu tinha treze anos no golpe, mas eu comecei 

a militar muito cedo, então eu queria dizer a vocês que uma das músicas... que eu queria 

falar para eles, que uma das músicas da minha educação política é uma música 

mexicana em homenagem ao Jeremias, não é isso? 

Eu sei ela inteira em castelhano, não conseguimos, tentei até um colega nosso 

que canta trazê-lo aqui, mas como eu passei a metade da semana fora não consegui 
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trazer, mas teria sido muito bonito alguém cantar aqui a música em homenagem ao 

Jeremias, ou seja, nós temos uma geração de revolucionários latino-americanos que 

foram educados politicamente na visão... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não dá para a gente pegar a 

gravação?  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Não sei, Adriano, não consegui estruturar. Aqui 

tem a letra em português, mas é uma música muito bonita que é um corrido, é um 

corrido corresponde ao cordel, só que ela é musicada. Você sabe cantar?  

 

(Inaudível) 

 

Não, é que tem que gravar. Pare com a timidez. 

 

A SRA. – Quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando o tempo todo, mas tem 

uma música que todas as vezes que a gente fazia a reunião a gente cantava a música e eu 

estava quase vindo com um pedacinho para a gente cantar a música. Eu não lembro da 

música, mas eu lembro que a gente cantava. É que faz tanto tempo. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Você sabe cantar? 

 

A SRA. – Não sei a música, eu queria que vocês cantassem. 
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O SR. SEBASTIÃO NETO – O Adriano está procurando, a música chama 

“Camarada Jeremias”, é um corrido, talvez tenha na internet, não sei.  

Bom, mas eu queria dizer aos irmãos particularmente, eu queria dizer aos irmãos 

como assim, uma espécie, eu sou muito realista, eu acho que morreu é uma sacanagem, 

eu não admito as pessoas serem assassinadas, eu tenho um problema diferente da 

maioria das pessoas que acham como se isso fosse fortalecer. 

Eu acho que não, é uma perda, assassinato é uma perda. Nós temos aqui quase 

500 assassinados, talvez mais de mil e poucos camponeses, é um número que ainda está 

sendo discutido por aí, ou seja, na ditadura militar se matou muita gente, se matou muita 

gente. Eu acho que isso são perdas e hoje apareceu aqui uma questão muito séria. 

Nós não temos ideia se esses companheiros que foram assassinados, quanta 

diferença faria se estivessem vivos. Eram pessoas talentosas, eles não eram vanguarda 

por acaso, quer dizer, o que seria um Lamarca vivo? O que seria um Marighella vivo? O 

que seria um Jeremias vivo? O que seria um Honestino Guimarães vivo? O que seria um 

Olavo Hansen vivo? Não sabemos, mas provavelmente melhorariam a nossa qualidade 

política, não é? Até porque eles matavam aqueles que eles consideravam os principais, 

não é isso?  

Então a primeira coisa, eu queria dizer uma coisa muito carinhosa aos irmãos, 

muito carinhosa, que eu sou testemunha porque eu, a Íria que está alí, a Clarice, nós 

fomos educados politicamente uma das partes da nossa educação política, que nos 

alentava, que como a gente era mais participante, eu tenho que dizer isso a vocês. A 

gente lutava contra a ditadura, mas não tinha a menor ideia se iria dar certo, nem quando 

iria dar certo.  

Eu acho que nesse está o valor maior da nossa militância, se nós não iriamos ser 

ganhadores seguramente, a gente não tinha nenhuma bolinha de cristal que dissesse à 

gente que a gente iria ganhar ou que a nossa geração iria ganhar e para isso nós nos 

espelhávamos nas gerações anteriores, nos velhos comunistas que foram derrotados pela 

ditadura Vargas, que foram para a cadeia, que eram velhos ininteligível na minha 

infância. 
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A minha infância com os velhos comunistas eram de pessoas muito machucadas 

que tinham sofrido na ditadura Vargas e continuavam sofrendo na ditadura militar. 

Então eu fui criado em um ambiente um pouco sombrio, vamos dizer assim, porque nós 

não íamos ganhar, a nossa geração não tinha nenhuma chance ganhar e eu acho que essa 

é a virtude que o Jeremias encarnou. 

Isso que o Martinho falou, quer dizer, o Jeremias naquele momento ele sabia de 

uma possível traição, mas ele não podia fugir da frente da massa que ele representava e 

quantos de nós já passamos por situações semelhantes? Não de assassinato, mas de 

enfrentar um comando da PM e falar:  “É você a liderança? Eu que falar com você”. 

Não é isso? Nós sabemos o que é isso, não é uma coisa muito fácil de encarar. 

Então eu acho que essa qualidade que ele teve, mas a morte é uma perda, ponto. 

É uma perda para vocês e é uma perda para nós. 

A segunda coisa que eu queria dizer, nessa Mesa aqui estão três ex-dirigentes 

nacionais do PORT pelo menos, o Martinho, o Cláudio, tinha um terceiro aqui, quem 

era? O Boris, de outra época. Então esse trabalho da Comissão da Verdade de São Paulo 

junto com a Nacional, eu queria um pouco fazer uma mediação aqui do que o Adriano 

falou, com todo carinho ao Adriano. 

Gente, nós não podemos, viu minha querida Lenise, fazer o que faz com todo o 

carinho, o que faz o anarquismo de direita. Toda a política é ruim, todos os políticos são 

“filhos da puta”. Quando a gente fala, vocês sabem que eu sou e para vocês terem ideia 

eu estava na fundação do PT, eu não assinei ata de fundação, eu já era um radicalzinho 

naquela época, podia estar assinada a ata lá na hora, eu estava lá na fundação. Então e 

fez campanha o PT desde 1982, já votei em outras pessoas, isso é um direito meu, eu 

voto em quem eu quero, mas se o charco está tão profundo, nós temos que saber quem 

está fora do charco.  

Se temos muitos problemas, se tem um governo de sustentação de composição 

como é, o Adriano citou quatro ou cinco exemplos aí que estão na base do governo, eu 

acho que ao mesmo tempo tem que dizer, olha os nossos companheiros, eu digo, por 

exemplo, eu tenho algumas pessoas do PT que eu tenho relação profunda e uma delas é 

o Adriano, a outra é o meu amigo Eudes que é deputado federal do PT do Ceará, a outra 
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é o Walter Pinheiro que é um senador. São meus amigos de vida inteira e não tem 

nenhuma pisada de bola desses caras, nenhuma, zero, do compromisso. 

Quando nós estávamos ouvindo aqui, o próprio Felipe vai retomar essa questão 

aqui, mas já falou, a dona Lélia já falou, a dificuldade que é fazer esse depoimento 

como nós fazemos em Pernambuco, quer dizer, há uma diferença enorme na 

transmissão aberta pela TV Assembleia, há uma diferença enorme na divulgação 

pública de tudo que é feito na Comissão da Verdade de São Paulo. Então esse 

referencial nós não podemos perder, nós não podemos perder, é uma coisa diferente.  

Depois o ato mais bonito que eu participei nos últimos anos foi o ato do Olavo 

Hansen, foi o ato mais bonito porque foi na Maria Zélia, onde ele foi preso, juntou todo 

mundo, teve um coral lindo, teve um trabalho espetacular no teatro da Dulce Muniz, 

havia um ambiente de congraçamento com as bandeiras vermelhas, não é isso? Quer 

dizer, como o Adriano disse, o Rui Pfützenreuter teve duas audiências públicas aqui. 

Então eu sou testemunha Lenise, com todo o carinho, de que o Adriano, ele 

realmente é aquilo que ele falou, ele não separou o Frei Tito, a Madre Maurina, do 

Marighella, do Olavo, do Santo Dias que aquela grande homenagem ao Santo Dias foi 

feita antes de existir a Comissão da Verdade, foi uma homenagem feita ao Santo aqui e 

tem o prêmio Santo Dias. 

Então eu acho que a gente tem fazer uma mediação e para não entrar muita 

polêmica. Eu li o seu livro, Gallindo, com a maior atenção e eu acho que o livro coloca 

as coisas no lugar, por exemplo, o Arraes ajudou a trazer o corpo, é inegável. Agora é o 

mesmo Arraes no governo de composição e todo mundo sabia da frente do Recife que a 

opção que a esquerda parlamentar naquele momento fez só dava para ganhar com o 

Paulo Guerra como vice, todo mundo sabia disso, era um jogo jogado. 

Agora os revolucionários participam do jogo jogado fazendo a sua política 

revolucionária e foi o que os trotskistas fizeram naquele momento da maneira que 

fizeram com seus erros e acertos. 

Eu quero dizer que o nosso GT dos trabalhadores trabalha estreitamente ligado à 

Comissão Camponesa, reunimos dois dias agora na CONTAG agora em Brasília, eu já 

saio daqui agora e vou para Minas para uma reunião com sindicalistas, tem sido o meu 
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trabalho e queria pedir, Felipe, que você nos ajudasse e eu quero conversar melhor com 

você depois porque é tanta informação que está chegando à Comissão da Verdade 

Nacional dos trabalhadores e à Comissão Camponesa que cada autor desses tem que 

fazer para a gente uma página e meia do caso, não mais que isso porque senão nós não 

conseguimos processar as informações. 

É o que nós estamos pedindo e vamos pedir a você. O Murilo está participando 

do nosso grupo de redação lá, não é isso Murilo? E tem um trabalho extraordinário 

sendo feito no campo também. 

Eu queria encerrar com esse meu pequeno depoimento reafirmando, primeiro à 

família que parte da minha educação política foi feita pela música em homenagem ao 

Jeremias, a gente cantava isso como um alento. A música chama “Camarada Jeremias”, 

é um corrido mexicano, não sei se é possível achar. Eu realmente não consegui achar, 

Danilo, chama “Camarada Jeremias” e aqui tem a letra se você quiser conferir. 

 

O SR. – Corrido para “Camarada Jeremias” 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Corrido para o “Camarada Jeremias”, talvez 

alguém tenha gravado isso e esteja na internet, eu realmente não consegui localizar. 

Queria dizer ao Cláudio, ao Martinho, à Lenise com quem eu convivi na clandestinidade 

mais dura aqui em São Paulo, a clandestinidade mais dura. Queria dizer que eu fico 

muito contente com esse reatamento, mas o reatamento foi possível porque existe a 

Comissão Nacional da Verdade com a pessoa que está no GT dos trabalhadores que é a 

Dra. Rosa que tem a maior, vamos dizer assim, apoio às nossas atividades, na medida 

do possível que permite à Comissão. 

Agora o problema gente da investigação é o jogo jogado, a Comissão é verdade 

e memória. O GT dos trabalhadores é verdade, memória, reparação e justiça, essa é a 

batalha que nós estamos fazendo, essa é a batalha. Quer dizer, então eu acho que a gente 

tem que, o Veríssimo tem uma crônica, só para encerrar, muito boa que é o coro. O 

Veríssimo é uma pessoa que também tem uma visão crítica de todo esse período que 

nós estamos vivendo. 
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Ele fala, “Mas o meu coro é com a esquerda, o meu coro não é com a direita, o 

meu coro é com a esquerda”. Até ele brincou uma vez que o Lula estava preso no porão 

do palácio e tinha que libertar o Lula, ficava brincando com essas coisas, mas eu não 

tenho a menor dúvida que o nosso coro é um coro pela esquerda e quem nos atrapalha é 

à direita. 

Então eu acho que aí eu queria evitar uma discussão que não leva a nada e dar 

esse meu pequeno depoimento e dizer que se vocês quiserem conhecer bem a história de 

Jeremias, leiam o livro do Felipe Gallindo ou façam um escambo aqui já que não podem 

vender dentro da Assembleia. Quero agradecer muito a sua presença aqui. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Muito bom Neto. Parabéns 

pelo seu trabalho para organizar. Achou a música Danilo? Vamos tentar? Conseguiu? 

Não achou. Então, vamos lá, vamos tentar pedir para aquele gaúcho, Vivian, junto com 

o Cícero fazer uma gravação para a gente fazer uma homenagem ao Jeremias. Vamos 

lá? 

Felipe, você que é o nosso convidado especial, queria antes de terminar que você 

pudesse falar um pouquinho mais, um pouco de seu trabalho, você tem mais 15 minutos 

para falar de como foram esses dez anos da sua pesquisa, da sua tese. Por favor. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Muito obrigado Adriano. Eu queria antes fazer, 

falo também da Dra. Mércia, antes fazer uma declaração aqui à importância dessa 

conjuntura histórica atual. Todo mundo aqui é politizado, tem uma experiência de 

militância e a gente não está aqui à toa, a gente está aqui porque faz parte da militância 

de uma causa maior que foi o socialismo. O trabalho das comissões da verdade é um 

trabalho em termos de conjuntura tardio. A ditadura empresarial-militar acabou em 

1985 ou 1988, mas ele é um trabalho de uma importância histórica enorme.  

O acervo que está sendo feito, a quantidade de informações que está sendo 

levantado pela Comissão da Verdade Nacional, pelas comissões estaduais ele só vai ser 

devidamente percebido pela próxima geração de pesquisadores de fazer esse 

levantamento, de colocar a verdade histórica em termos de quantidades de mortos e 
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desaparecidos e esse trabalho em relação ao campo é absurdo, a quantidade de mortos e 

desaparecidos políticos que deve existir no campo deve ser um número muito maior, 

muito maior. 

Eu também quero fazer um ato aqui viu Adriano.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Viu Gallindo, eu quero só te 

interromper, antes eu quero, esse senhor aqui faz 40 anos que eu militei com ele e eu 

quero pelo menos pegar o telefone dele para não perder. Viu Gallindo, eram dois irmãos 

gêmeos, um era difícil de aguentar, imagina dois. 

Mas deixa-me só fazer uma interrupção porque eu tenho uma admiração tão 

grande pelo seu trabalho por esse grupo do PORT aqui, deixa a família se despedir deles 

aí. Você não está atrapalhando, só para você deixar a suas coordenadas aqui para a 

gente não te perder de novo. Eram dois irmãos gêmeos, os dois na física, o Fernando e o 

Fábio, a gente não sabia quando estava brigando com um ou com outro, viu Felipe? 

Deixa-me fazer uma interrupção qualitativa, acompanhe-o. É o seguinte, eu acho 

que o processo de memória, verdade e justiça que tem esse nome fantasia de Comissão 

da Verdade desencadeou no território brasileiro, como o seu trabalho, desencadeou um 

movimento nacional que não tem como estancar. Não tem governo. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – É um processo irreversível independente de 

qual governo estiver no poder. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Exatamente, é isso. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Eu quero colocar de uma forma bem clara aqui 

da satisfação de estar presente nessa Sessão não só por ser uma Sessão sobre Jeremias, 

mas uma Sessão da Comissão da Verdade daqui de São Paulo porque em Pernambuco 

eu sou uma das poucas figuras que fala da importância de se discutir a desmilitarização 
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da Polícia Militar e essa Comissão da Verdade aqui de São Paulo eu sei que já realizou 

uma audiência pública sobre esse tema e a repressão do passado ela continua de outras 

formas no presente com as estruturas herdadas do passado e entre essas estruturas está a 

questão da Polícia Militar. 

Então essa Comissão da Verdade daqui de São Paulo é uma das vanguardas das 

Comissões da Verdade dessa política de reparação simbólica e de discussão das 

permanências do regime ditatorial. Então é uma satisfação muito grande estar aqui 

vendo o Adriano com os demais companheiros.  

Sobre o caso de Jeremias eu queria falar com a família viu Lélia, Wilson e 

Edson. Em Itambé nesse momento existem três ocupações de terra. Dona Lélia quando 

esteve em setembro passado em Itambé e que foi muito bem recebida, é incrível como o 

seu Wilson foi no passado, “cadê o irmão de Jeremias? Vai continuar o trabalho de seu 

irmão? Nós queremos você”, as pessoas mais experientes de Itambé, “eu quero conhecer 

a irmã de Jeremias, eu quero dar um abraço na irmã de Jeremias”, passados 50 anos, “eu 

quero dar um beijo”, lá em Pernambuco é cheiro, “Eu quero dar um cheiro na irmã de 

Jeremias, eu quero tirar uma foto com ela”. 

Então essa permanência da memória ela continua, tanto que uma das três 

ocupações de terra hoje no município de Itambé era batizada de “Ocupação Jeremias”. 

No cinquentenário ano passado do assassinato de Jeremias, em agosto, final de agosto e 

começo de setembro nós conseguimos realizar um ato. Foi distribuída uma camisa pelo 

sindicato rural “Jeremias Voltou”, inclusive o meu filho está com a camiseta aqui ele 

idealizou e essa camiseta está rolando lá em Itambé nas ocupações. No final do ano 

passado esse acampamento que lá em Itambé ele chama acampamento, não chama 

ocupação, eles ficaram esperando o prefeito porque no interior o prefeito tem muito elo 

com esses movimentos sociais e política assistencialista, levar as cestas básicas para 

eles se aguentarem lá na ocupação e o prefeito não apareceu. 

Eles foram para frente da prefeitura no final do ano passado com a camiseta 

“Jeremias Voltou” dizendo; “Jeremias voltou, nós queremos as cestas básicas”. O 

prefeito endoidou porque o prefeito ele é parente dos Borba, os Borba ainda continuam 

no poder político de lá. 
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Então veja como essa questão da história é um processo dinâmico, é um 

processo aberto e a gente não sabe onde vai parar. É isso mesmo que você está 

colocando, Adriano, essa política nacional, essa explosão de memória, existe uma 

cultura muito de esquecimento, do apagamento. Essa explosão de memória não vai 

parar com o trabalho das comissões, esses relatórios, esses acervos todos, esses 

testemunhos todos registrados, eles ficam presentes, eles ficam marcados. 

Sobre a questão de Jeremias houve uma política muito agressiva de 

esquecimento. O governo Arraes naquele período ele facilitou claro, o translado do 

corpo porque era importante que não fosse criado um espaço de memória em Itambé 

onde os camponeses já visitavam o túmulo de Jeremias, já acendiam velas, já 

começavam a rezar e iria virar um centro de romaria da região. 

Quando a gente vai à Itambé é impressionante, vai à feira de Itambé aparece um 

senhor mais velho: “Eu conheci Jeremias, os jagunços que foram fazer a emboscada 

para matá-lo eles estavam armando as armas, estavam sei lá, estavam municiando as 

armas perto da minha casa”. Essa memória não para e esse esquecimento não acabou 

em Itambé, ele acabou na Universidade Federal de Pernambuco onde era um tabu se 

falar da política dos trotskistas daquela geração porque se mexia em um vespeiro e o 

nome desse vespeiro é o mito de Miguel Arraes. 

Hoje isso está incorporado e aí eu falo para a família dentro do acervo científico 

da Universidade Federal de Pernambuco, foi uma dissertação de mestrado defendida e 

aprovada. Ele está sendo colocado nesse livro aqui que está sendo vendido, está sendo 

conhecido nessa discussão. 

Então a história de seu irmão, o querido Paulinho, não parou só no Paulinho, na 

família, ela não parou, não vai parar, continua porque está presente agora na memória 

da história política do Brasil. Quando se falar dos movimentos sociais de Pernambuco 

nos anos 1960 vai se falar claro, com legitimidade, em Gregório Bezerra, em Francisco 

Julião e um governo Arraes com suas contradições e limitações, mas vai se falar 

também dos trotskistas. 

A geração dos trotskistas que ficavam esquecidas, ela está presente naquele 

contexto. Está nacionalmente que é a prova da Comissão da Verdade colocando a 

discussão e abrindo espaço para os militantes que foram assassinados durante o período 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



72 

 

da ditadura e agora está se incorporando ao Jeremias. Não foi em vão a morte, pode ter 

certeza, não foi em vão e é uma bandeira de luta lá em Itambé até hoje. 

Sobre a questão também de Jeremias é uma percepção que eu coloco para 

discussão com os colegas, não é Murilo? E outros historiadores, pesquisadores e 

militantes. A gente tem que ver o Paulo Roberto Pinto, o Jeremias, também em uma 

dimensão continental, ele foi o primeiro mártir do movimento trotskista na América 

Latina porque a primeira figura diz que mesmo não sendo de expressão, a morte causou 

alguns fatos pioneiros na política nacional. 

Foi provavelmente o primeiro inquérito promovido para se investigar o 

assassinato de uma liderança sindical. Esse inquérito eu não sabia, só soube por causa 

da repercussão das reportagens do ano passado que a filha do juiz entrou em contato 

comigo aí abriu esse link possibilitando a entrevista e a chamada dele pela Comissão da 

Verdade pelo estado de Pernambuco. 

O primeiro processo também onde um latifundiário foi chamado a depor e vocês 

viram o relato do juiz toda a dificuldade, ele não queria depor, não aceitava depor, a 

prepotência de classe impedia porque ele se imaginasse adentrando na delegacia para 

depor? Foi o promotor e depois em um tribunal de justiça para depor perante um juiz. 

Então esses são fatos pioneiros que a história de Jeremias ela ganha de uma dimensão 

maior. 

Tem outro caso que também quero colocar porque a reportagem do “Jornal do 

Comércio”, Sebastião e Adriano, ela lançou uma matéria domingo passado e a jornalista 

perguntou qual são os possíveis desdobramentos do caso Jeremias aqui na Comissão de 

São Paulo e abriu o link com que o Martinho falou na Comissão da Paraíba. 

Um dos citados pelo promotor e depois indiciados pelo juiz é o Oscar Veloso 

Borba, filho de José Borba. É um senhor octogenário, certamente, que ele mora em uma 

cidade próxima à Campina Grande no agreste paraibano e que foi colocado na 

Comissão da Verdade de Pernambuco só que não foi ouvido, entrou em ouvidos 

moucos, que ele poderia ser chamado para depor e contribuir com a história. Não é o 

caso de se fazer justiça depois de tanto tempo, mas ele poderia ser chamado para depor. 

Tem o caso do processo. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É sobre isso que eu queria te 

interromper um pouquinho. Felipe é o seguinte, isso a gente queria que você pudesse 

colocar no relatório. Só um minutinho, deixa eu organizar o meu raciocínio. 

Felipe é o seguinte, em geral com esse processo de investigação das comissões 

da verdade e tal, eles só ficam no capítulo da memória das vítimas. O que a gente 

queria? Nós estamos tentando esse ano, aqui em São Paulo, principalmente os mortos e 

desaparecidos, fazer as cadeias de comando. O que são as cadeias de comando? 

A gente vai e como existe uma dificuldade muito grande de chamar essa turma 

para depor, eles não vêm, enrolam, mentem, ficam quietos e depois da morte do Paulo 

Malhães lá no Rio de Janeiro foi um sinal para que nenhum deles não viesse mais depor 

porque senão eles vão mandar matar mesmo. Então a gente queria ver, a gente está 

tentando aqui nós vamos publicar um documento de 1975 chamado “Bagulhão” que é 

um documento produzido pelos presos políticos que mostra aqui em São Paulo todos os 

torturadores. 

O que eu queria que você pudesse produzir é nesse capítulo do Jeremias e como 

ele foi anterior ao golpe e tem toda essa caracterização civil, a participação dos 

empresários, dos usineiros e dos jagunços, que você fizesse um capítulo específico da 

cadeia da repressão, de toda essa máquina. 

Quer dizer, além de todas essas figuras aí, dessas famílias mais tradicionais, que 

a gente pegasse todo esse sistema entendeu? Então isso para nós é importante porque a 

gente vai inverter, a gente vai fazer a vítima, nós vamos pegar, só para você entender o 

que nós estamos falando, vamos pegar o Ustra. 

Então, por exemplo, Carlos Alberto Brilhante Ustra, comandou o DOI-CODI de 

São Paulo no período tal. Quantas pessoas morreram nesse período? Tal, tal, tal. Dirceu 

Gravina, Calandra, todos esses caras maiores mandantes, Sergio Paranhos Fleury, 

quantas, entendeu? Nesse período ocorreram... 

Então o que eu estou te pedindo, lógico que nós estamos tentando discutir isso 

com Pernambuco também, mas se pelo menos no caso Jeremias, você separava o caso 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



74 

 

em si, a movimentação, o capítulo da memória, mas avançasse no capítulo da repressão 

com nome e tudo que houver de possibilidade, entendeu? 

Até a gente pode fazer mais uma audiência e aí inverter a ótica. Ao invés de 

fazer só do capítulo da luta, da resistência, o capítulo da repressão e em Pernambuco foi 

uma barbaridade e depois do golpe então eu acho que não teve lugar que mais se 

perseguiu gente e deve estar tudo sub documentado porque como era camponês ia 

matando dentro da usina e nem documentava, não é? Se a pessoa não tivesse um 

vínculo com a política. 

Então isso que eu acho que seria interessante entendeu? E tem outros estados 

onde as comissões são muito fracas, então essa coisa está bem mal documentada. Então 

só queria te pedir isso e que você fizesse com uma atenção especial ao capítulo da 

repressão. Desculpe interrompê-lo. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Não, está certo. Tenho no livro, na dissertação 

no quadro da violência em Pernambuco que eu pego de dezembro de 1962 até março de 

1964 e isso pode ser aprofundado. Tem esse quadro da violência no campo, assassinato, 

torturas, sequestros. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso pode entrar como um 

capítulo especial porque mesmo que Pernambuco, estou tentando dizer o seguinte, 

mesmo que Pernambuco não encaminhe para a Nacional, a gente encaminha por aqui. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – É que a Comissão da Verdade de Pernambuco 

privilegiou cerca de 51 casos sintomáticos, paradigmáticos dentro daquele período, mas 

ela não aprofundou o período pré-golpe que esse é o meu trabalho. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Como o Neto é responsável 

além do capítulo dos trabalhadores, porque agora que a Nacional descobriu que o golpe 

foi civil-militar, empresarial-militar. Então deu um desespero neles agora. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Agora que descobriu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Agora deu desespero neles 

que eles querem mostrar o lado civil-empresarial e esse capítulo vai ser muito destacado 

e o Neto está fazendo essa parte. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Em Pernambuco lideranças sindicais eram 

sequestradas e mantidas como reféns sob tortura nas casas grandes dos engenhos. O 

próprio livro meu relata em fotos, em textos, em documentos a criação de milícias 

particulares dos donos de engenho e usinas em Pernambuco no período porque tem um 

fato que é muito sintomático e ajuda a entender isso e que é incrível como Jeremias que 

tão jovem, uma liderança assassinada, ele previu isso na sua última carta. 

Ele colocou de uma forma bem clara que, a partir do momento que o governo 

Arraes intervir reprimindo o movimento social, ele perde a base de apoio que era o 

PCB. Se ele não intervir os próprios latifundiários irão fazê-lo, quer dizer, ele previu de 

certa forma, politicamente, ele fez uma análise política que ele prevê a própria morte. 

No conjunto das entrevistas que foram feitas no ano passado tem uma entrevista 

muito importante que foi a do filho do Zé Borba, foi na sede do Engenho Oriente com 

Vital Borba, um dos filhos sobreviventes do velho Zé Borba. E ele colocou que uma 

semana antes do assassinato de Jeremias, da emboscada que foi a “Chacina do Oriente”, 

ele foi com o pai, ele era estudante secundário em Recife, para a sede do IV Exército no 

centro de Recife. 

E o pai foi lá falar com, pedir providências já que o governo Arraes tinha 

prendido e tinha soltado e que o Exército tomasse conta e resolvesse aquela questão 
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porque ninguém aguentava mais a liderança de Jeremias e o Exército disse, segundo 

Vital Borba, que o problema não era dele, era da Polícia Militar. 

Pois deu sete dias e Jeremias foi assassinado em uma emboscada como é bem 

conhecido no livro, foi chamado para junto com os trabalhadores fazer o recebimento do 

décimo terceiro salário atrasado e lá o que encontrou foi uma ação militar. Três pontos 

com cerca de 50 pistoleiros prontos para matá-lo e trucidarem a massa camponesa. 

Então essa relação ela existe e esses depoimentos estão trazendo à tona essas 

relações e como a classe, a elite lafundiária, ela estava se armando e estava fazendo a 

repressão por si própria no período imediatamente anterior ao golpe. 

Isso é um fato pouco conhecido da história no caso de Pernambuco. Fala-se 

muito da repressão que ocorreu, sem sombras de dúvidas, pós-golpe. As cadeias ficaram 

tão cheias que colocaram presos nos navios ancorados no porto de Recife e o número de 

cabeças e pedaços de corpos que foram encontrados depois do golpe na estrada que liga 

Recife à Caruaru e Caruaru à Campina Grande foi a perder de conta. 

O número de mortos e desaparecidos no campo em Pernambuco como assim no 

Brasil, dificilmente será contabilizado com precisão porque isso foi apagado da 

memória. 

Só para finalizar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pode. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Tem um ponto aqui que é a questão da, eu 

anotei aqui. Oscar Veloso eu já falei, Miguel Arraes. Os advogados, que foi o que você 

perguntou, não é Sebastião? Eu sei do caso. 

A minha tese de doutorado que eu estou fazendo na Federal é justamente a 

atuação dos advogados dos presos políticos, mas tem uma figura que era importante ser 

recuperada que certamente os companheiros aqui podem unir forças para ajudar isso em 

uma reedição do livro em um trabalho posterior. 
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Tem a figura de um advogado, Joaquim Ferreira, em Pernambuco que era 

militante do PORT e advogado das ligas camponesas que foi justamente o advogado 

que foi tirar Jeremias da cadeia de Arraes. A prisão de Jeremias ela foi totalmente 

arbitrária, sem acusação formal, a pedido dos latifundiários da mata norte de 

Pernambuco. 

Isso é comprovado porque eu peguei um depoimento do delegado auxiliar de 

Arraes, Rodrigo Souto e que ele também depõem colocando a prisão do Paulo Roberto 

Pinto e que ele só foi solto três, quatro dias depois graças à intervenção desse Joaquim 

Ferreira. 

Então existem ainda elementos para serem conhecidos desse caso e o elemento 

principal foi o que eu pesquisei anos, levei anos para conseguir a confiança da 

população local, consegui apoio do sindicato rural dali que foi importantíssimo, a 

presidência do Genésio da Silva, ao companheirismo do Genival que é funcionário do 

sindicato, da direção do sindicato, sem o sindicato eu não conseguiria ter entrado nos 

engenhos, não conseguiria inclusive ter entrado também no Oriente, é importantíssimo. 

Lá até hoje quando as pessoas andam alí, por aqueles caminhos, todo mundo 

sabe que dentro dos canaviais tem os seguranças armados com “12” e qualquer estranho 

eles vão em cima perguntar o que é. Se não fosse a participação do sindicato rural não 

teria conseguido muita coisa adentrando aquele período. 

Mas o que eu queria falar justamente é que esses advogados são importantes e 

no caso pós-golpe que é uma história ainda desconhecida para ser escrita em 

Pernambuco, a atuação dos trotskistas pós-golpe teve a primeira queda que teve o 

Martinho, que teve o Aybirê Ferreira de Sá, teve a Sylvia Montarroyos, a Tatiana e 

outros. 

Foi em novembro de 1964 e isso gerou um IPM dos trotskistas, Inquérito 

Policial Militar e dos vários advogados que estavam presentes teve uma figura que se 

destacou, a Dra. Mércia Albuquerque que é um dos personagens centrais na minha tese 

de doutorado, já é falecida ela e ela foi ser advogada dos trotskistas primeiro por causa 

do Aybirê Ferreira de Sá, o companheiro da dona Lenise e que mesmo sendo trotskista, 

ele quebrava o pau, discutia dentro da casa de detenção quando era Gregório Bezerra e 

começava a falar mal do trotskismo defendendo o stalinismo. 
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Mesmo nessa disputa ideológica, a figura de Gregório Bezerra que é uma figura 

de expressão nacional, consenso das esquerdas como uma grande figura digna, decente 

e corajoso falou; “Você está sem advogado”? Aí o Aybirê falou; “Não tenho dinheiro 

para pagar”. Aí o Gregório Bezerra apresentou a Dra. Mércia para o Aybirê e ela foi 

advogada do Aybirê, foi advogada do Martinho e de tantos e tantos outros militantes de 

diversas agremiações entre elas a agremiação trotskista. São histórias ainda para serem 

recuperadas, a questão dos advogados da ditadura.  

E um ponto que eu queria destacar para finalizar mesmo por causa do adiantado 

da hora. O que me chamou a atenção no caso Jeremias, isso todos os militantes do 

período colocaram, ele passou pouco tempo em Itambé e não passou seis meses em 

Itambé mais ou menos direto. Mas como essa memória foi preservada? Como isso ficou 

forte naquela geração? Porque você anda na rua falando de Jeremias aparece uma 

pessoa e tem alguém que escutou de casa. Tem um senhor de 90 anos que escutou em 

casa na caminhada de Jeremias dos 50 anos e ele saiu com a bengala e queria saber: 

“Estão falando de Jeremias? Eu quero saber o que é isso”.  

Tem uma dimensão da antropologia que é muito interessante que é o 

estranhamento. É quando o pesquisador vai para a comunidade que ele vai viver, comer, 

beber, dormir, vestir as mesmas roupas daquela comunidade. Isso foi muito forte em 

Jeremias no período em que ele passou lá.  

Os relatos que estão compilados aqui no livro falam que ele vivia como as 

pessoas, se a pessoa passava fome, ele passava fome. Se a pessoa ia cavar uma, esqueci 

o nome agora, uma plantação de mandioca, lá chama de macaxeira, ele era o primeiro a 

chegar, cavar e cavar o que era interessante, o mais bem feito. 

Ele fez uma política de vivenciar aquilo que os camponeses e os trabalhadores 

rurais vivenciaram, assim como outros militantes certamente fizeram e isso causou uma 

preservação da memória no inconsciente coletivo, parecia que precisava de uma fagulha 

que detonasse um processo quando se falasse de Jeremias, várias pessoas iriam começar 

a falar. 

Então essa memória ela está sendo preservada, ela foi preservada, agora não vai 

ter mais nenhuma repressão que consiga apagar Jeremias da história nacional, da 

memória do povo de Itambé e da memória das lutas sociais no Brasil. Então isso foi um 
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trabalho coletivo, eu estive nesse trabalho junto com a minha família nessas pesquisas 

todas, nesses anos junto com os companheiros que sempre ajudaram. 

Lembrando, o Martinho fez a capa do livro, isso foi uma generosidade, uma 

amizade muito grande, esse livro também é dedicado além das minhas duas mães, ele é 

dedicado a Aybirê de Sá, Lenise, ele é dedicado a Aybirê de Sá. Eu não conheci 

Jeremias, mas eu conheci o Paulinho, a família, eu conheci o militante com os militantes 

e eu conheci e aqui eu quero registrar uma homenagem mesmo de coração. 

Eu conheci uma figura muito importante e que para mim foi como se eu tivesse 

conhecido Jeremias, foi o Aybirê Ferreira de Sá. A simplicidade, o caráter 

revolucionário, ele faleceu há cerca de três anos. Vai fazer dois anos agora, não é?  

 

A SRA. MARIA JOSÉ LENISE DE SÁ – Vai fazer dois anos. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Vai fazer dois anos. Uma figura 

importantíssima também dessa geração do trotskismo em Pernambuco e como era difícil 

reconstruir essa história. As atuais agremiações que reivindicam o trotskismo em 

Pernambuco, elas não incorporaram porque também tem a disputa dentro do trotskismo, 

quem é Lambertista, quem é Morenista, quem é Pousalista, também há uma disputa 

interna dentro da vertente trotskista. Porque eu falava sempre  Aybirê e o nosso 

Gregório Bezerra; a gente precisava privilegiar e destacar o papel desse militante. 

Também Aybirê Ferreira de Sá continuou o trabalho de Jeremias lá, não cheguei 

a conhecê-lo pessoalmente, é uma figura importante nessa história que tem um livro da 

autobiografia dele. Então foi toda uma geração que foi sendo conhecida, que foi sendo 

recuperada para a história e uma parte dessa história hoje está recuperada em 

Pernambuco e está recuperada no Brasil. 

Ainda há muito que fazer principalmente sobre a repressão no campo, há muita 

coisa a ser descoberta. Ainda existem indícios de cemitérios clandestinos no interior do 

estado. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Esse outro trabalho que 

você falou sobre a repressão de 1962, esse já está publicado?  

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Este está aqui no livro, tem um quadro sobre a 

violência no campo no livro. Já está publicado. Existe claro, pesquisas para aprofundar, 

mas já está publicado aqui. Tem um quadro mesmo da violência feito no jornal "A 

Última Hora” que ele tinha uma coluna sindical. 

Aí ele destacava todas as ameaças de morte, tortura, sequestro e prisões. Foi 

feito um levantamento há cerca de dois anos, às vésperas do golpe em 1964, quadro de 

violência no campo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Isso aí foi incluído no. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Isso está na dissertação e está no livro que foi 

publicado. Então é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então antes da gente 

terminar tudo, Murilo, companheiros, gostariam de fazer mais algum comentário, 

alguma coisa? (Palmas.) 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Só uma. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pois não. Dona Lélia Pinto. 

Fala no microfone dona Lélia, por favor. 
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A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Essa parte daqui é muito emocionante. Se o 

Paulinho estivesse aqui, na página 252, entendeu?  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Pode ler. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – “A guerra revolucionária estava só 

começando e eu, Jeremias, seria um dos seus soldados mais ardorosos”. Vocês 

escutaram, não é? Eu achei muito lindo isso que ele escreveu. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – É bom que a senhora possa 

gravar. Pode ler de novo, pode ler com calma, com calma, pode ler. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Muito lindo, mas eu não vou poder ler tudo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, só isso que a senhora. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Adoro ler. “Que o imperialismo viesse, ele 

veria o que é a determinação”, isso no sentido do Paulinho. “A determinação 

revolucionária de um povo latino-americano, seríamos uma Cuba continental”, naquela 

época. “A guerra revolucionária estava só começando e eu, Jeremias, seria um dos seus 

soldados mais ardorosos. Em um segundo a bala atravessou o peito do jovem 

revolucionário, no segundo ele viu o que foi e o que poderia ter sido um segundo ele 

estava morto”.  

Mas, não é por ser meu irmão não, é muito lindo tudo isso com essa mente 

prodigiosa e maravilhosa escreveu. É muito emocionante. (Palmas.) 
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Parabéns mesmo, a tudo isso que está emergindo, à Comissão da Verdade enfim, 

é tudo isso muito lindo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Muito obrigado. Acho que 

concluímos. Murilo gostaria de dar uma palavrinha, alguma coisa? Tudo bem? 

Cavalcanti tudo bem? Cavalcanti está dando entrevista. 

Bom, não sei se é o mais adequado e como tem muitas correntes trotskistas viu 

Gallindo? E comunistas e stalinistas, aqui a gente costuma tocar a “A Internacional” 

sem letra porque, não precisa tocar muito alto, toca baixinho. 

 

A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – Mas tem? 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Só uma coisinha Adriano. Durante o meu 

trabalho de pesquisa eu vi que na época o jornal do Partido Comunista Brasileiro o “A 

Hora” disse que quando Jeremias foi assassinado foi uma liderança do campo. O jornal 

das ligas camponesas “A Liga”, foi assassinado uma liderança do campo. A Comissão 

da Verdade de Pernambuco no ano passado disse que vai colocar o caso Jeremias na 

relatoria do campo. 

Esse registro hoje da Comissão da Verdade claro, respeitando todas as vertentes 

políticas sem sombra de dúvidas, mas é o registro de uma liderança trotskista que foi 

assassinada. É importante que se diga isso porque diversas agremiações, a própria 

academia, no caso em Pernambuco, e a própria Comissão da Verdade quiseram apagar 

da memória que foi assassinado um líder trotskista, não foi assassinada a liderança do 

sindicato rural de Itambé, foi assassinado um dirigente nacional do trotskismo brasileiro 

naquele período, naquele contexto particular. Isso a Comissão da Verdade de São Paulo 

recupera para a história.  
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A SRA. LÉLIA MARIA PINTO – O que foi feito lá na Comissão, não a Maria 

do Socorro, mas a outra. Então, ela foi dar respostas às perguntas na comissão lá em 

cima que ela falou que tinha uma dupla conotação no artigo primeiro da Dilma. Então 

que tirem essa dúvida. Então, se for preciso ,vamos à Brasília para poder um pouquinho 

maior, por exemplo, e ficou essa dúvida lá, entendeu? 

Ela disse que teria que tirar essa, decodificar, por exemplo, o artigo primeiro da 

Dilma o porquê não pode ser inserido, entendeu? Ficou essa dúvida lá e ela tentou 

responder. Aí aquele senhor que estava aqui na Comissão, quer dizer, lá, ele falou 

assim: “Aconselho a senhora tentar lá em São Paulo”. Foi aquele senhor de barba, ele 

falou “Eu aconselho a senhora tentar em São Paulo porque como a senhora está vendo 

aqui é um pouquinho difícil” eu falei: “Um pouquinho não, bastante”. 

 

O SR. FELIPE GALLINDO – Pelos alegados da Comissão da Verdade de 

Pernambuco é que havia um impedimento estatutário no regulamento poderia investigar 

apenas os casos das vítimas da repressão estatal que foi colocado no caso e que poderia 

ter e existem até hoje a dúvida, se existiam policiais militares da região na mata norte de 

Pernambuco entre os capangas que participaram da emboscada e claro, a repressão 

depois ao promotor e ao juiz nem se fala, foi repressão estatal. 

Mas existia um impedimento político maior. A Comissão da Verdade de 

Pernambuco foi criada pelo governador Eduardo Campos, neto de Miguel Arraes. Não 

precisa comentar mais nada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Ótimo, bom, mas a pergunta 

que eu queria te falar como grande teórico que a “A Internacional” sem letra nos 

unifica, não é? A senhora quer falar alguma coisa? Pois não. Fala no microfone, por 

favor. 

 

A SRA. MARIA JOSÉ LENISE DE SÁ – Eu apenas queria que o senhor me 

desculpasse porque não foi a minha intenção ofendê-lo e nem a questão da Comissão e 
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eu reconheço o trabalho da Comissão. Só não concordo com essa questão de que as 

pessoas não possam ser julgadas e responder pelos seus crimes, compreendeu? 

Mas isso não é um problema do senhor, nem da sua Comissão em particular, o 

problema é da coisa como foi feita a partir do governo. Eu agradeço por ter vindo e peço 

desculpas por isso. Certo? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Eu vou dizer uma coisa para 

a senhora, vou tentar responder com calma, vou dizer uma coisa para a senhora. 

 

A SRA. MARIA JOSÉ LENISE DE SÁ – Vamos encerrar por aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Não, não vou encerrar 

porque a senhora falou de novo uma coisa que não me diz respeito e eu vou responder, 

não vou levar desaforo para casa mais uma vez. A senhora está insistindo em dizer que 

nós somos contra a punição aos torturadores. Então eu vou dizer uma coisa para a 

senhora. 

 

A SRA. MARIA JOSÉ LENISE DE SÁ – Não é isso. Isto é um engano. Eu 

não estou dizendo dessa Comissão em particular. É da forma como foi estruturado esse 

organismo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT – Então eu vou tentar 

responder para a senhora porque não é a primeira vez para acalmar o seu. A senhora 

pode falar e eu respondo. A senhora quer terminar? Então eu vou tentar explicar para a 

senhora. 

Minha senhora, vou dizer uma coisa para a senhora. A punição aos torturadores, 

a abertura dos arquivos, a revisão da lei da anistia é um ponto básico do nosso trabalho. 
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O que a senhora está um pouco atrapalhada e confusa e a senhora tem razão, é que a lei 

que criou a Comissão Nacional da Anistia e alguns pronunciamentos colocou que e 

principalmente a decisão do STF de 2010, colocou que a lei da anistia não pode ser 

revista ou reinterpretada. 

Então eu tentei falar isso quando o Gallindo falou que é o seguinte, essa 

bobagem que surgiu quando da aprovação da lei, que era uma exigência dos militares, 

tanto é que chamava “Comissão da Memória, Verdade e Reconciliação”, olha como era 

o termo, reconciliação. 

Isso aí já caiu por terra, não tem mais isso e até o próprio Dr. José Carlos Dias 

quando ouviu o Paulo Malhães, ele olhou na cara do Paulo Malhães quando o Paulo 

Malhães estava falando do caso Rubens Paiva, que ele usou o termo “fazer”. Como foi 

Rubens Paiva? Ele falou assim:  “Como nós fizemos o Rubens Paiva”. “Fizemos” como 

nós desmontamos o Rubens Paiva. Aí o José Carlos Dias falou assim; “E quantos o 

senhor fez?” Ele falou: “Vinte e um”. 

Então essa tese está completamente superada. A Comissão de São Paulo nasceu 

sob orientação da decisão da Corte Interamericana que é, isso aqui é o nosso texto 

básico, que a decisão da Corte Interamericana que o Brasil tem rever a sua posição em 

relação à punição no estatuto dos torturadores. 

Enquanto a senhora estava depondo tinha uma moça que estava chegando agora 

da Costa Risca, uma gaúcha, Suzana Lisboa que com mais cinco mulheres foram lá para 

a Costa Rica e ela estava assistindo todos os depoimentos que é exatamente o objeto não 

só dessas comissões, de todo mundo, no Brasil que está tratando desse negócio de 

memória, verdade e justiça. 

Então eu acho que é justa a sua preocupação, é honesta, mas embora tenha essa 

mística aí que não tem mais ninguém no Brasil que sustente esta tese. Talvez aquele 

senhor de Pernambuco que foi indicado pela Comissão Nacional, aquele senhor ele 

escreveu até um artigo no jornal em um dia importante, não me lembro que dia, falando 

essa bobagem e ele é uma pessoa hoje, agora eu vou falar gravando, totalmente 

desautorizada em público para falar pela Comissão Nacional da Verdade. 
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Digo e repito, ele é desautorizado, ele não fala mais em nome da Comissão 

Nacional da Verdade. Ele só não é destituído da Comissão para não criar um problema 

político maior, mas ninguém o leva a sério, ninguém. 

Então fique tranquila que hoje no Brasil quando nós começamos a Comissão da 

Verdade, talvez nós fôssemos 30 mil que reivindicassem isso no território nacional. 

Hoje seguramente são mão mais de três milhões, entendeu? Então lógico que a senhora 

foi convidada pela Comissão Nacional da Verdade e na Comissão Nacional da Verdade 

quem a convidou que foi a Dra. Rosa Cardoso, nunca aceitou esse negócio de não- 

punição aos torturadores, nunca e esse consenso foi aumentando. 

Enquanto à participação das empresas, dos empresários no começo era só papel 

do estado, repressão do estado. Isso aí acabou, hoje todo mundo quer saber como parte 

civil da repressão. Então não é nada em relação à posição que a senhora falou aqui. 

Existe, evidente que existe na sociedade brasileira ainda um sentimento altamente 

conservador que acha, então precisamos e vamos deixar claro que isso é bom, que 

estabelece uma relação de solidariedade que é a base da nossa confiança. 

Então muito obrigado por a senhora ter vindo aqui a São Paulo. Muito obrigado. 

E obrigado aos familiares, desculpem esse nosso jeito atrapalhado de fazer a discussão 

política porque essa é uma forma respeitosa de nós nos lembrarmos do Jeremias. Muito 

obrigado. (Palmas.) 

 

                         É executada “A Internacional” 

 

*      *      * 
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REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO  

COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

26/05/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos começar? Ivan, 

vamos começar?  Vem pra cá do meu lado, por favor. Vivian fica pelo menos aqui para 

a gente dar uma... Thaís, fica por aqui. Vamos dar uma. Isso, Vivian, fica aqui. Bom, 

vamos lá. Está aberta a sessão da 5ª Audiência Pública do Conselho Consultivo, que 

está sendo realizada hoje, dia 26 de maio, no Auditório Teotônio Vilela. 

Nós vamos tentar estabelecer uma pauta mínima, vamos estabelecer o início e o 

teto da reunião, meu Deus, são 10h43, vamos tentar terminar 11h30, não é? Fazer uma 

reunião bem objetiva. 

Bom, a pauta mínima seria primeiros informes, não é? Um balanço assim geral 

dos trabalhos da Comissão e as possibilidades, e um calendário de trabalho para esse 

ano, e as coisas mais importantes, que nós já estamos com audiências marcadas. 

Bom, embora nós já estejamos no mês de maio, você poderia dar um informe 

então, do número de reuniões, fazer um balanço numérico, por favor, Vivian. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Bom, bom dia a todos e a todas, Vivian Mendes, 

assessora da Comissão da Verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vivian, só esqueci de falar 

uma coisa. 
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Com a presença do Ivan Seixas, Thaís Barreto, Vivian Mendes, Carlos Botazzo, 

Ângela Mendes de Almeida e Dr. Eduardo Valério, nós estamos dando início aos 

trabalhos dessa reunião do Conselho Consultivo. 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vivian Mendes. O que a gente realizou até agora 

assim, numericamente não é? Para a gente dar uma resumida nos trabalhos da 

Comissão. A gente fez, até agora, 122 audiências públicas desde o início dos trabalhos 

da Comissão.  

A nossa lista de mortos e desaparecidos, ela se ampliou, desde que a gente 

definiu os primeiros critérios, não é? A gente estava, a gente definiu 140 casos de 

mortos e desaparecidos, especialmente das pessoas que nasceram ou morreram aqui no 

estado e a gente ampliou um pouco para as pessoas que tiveram militância 

principalmente no estado. 

Então hoje a gente tem uma lista de 165 casos de mortos e desaparecidos, que 

estão sendo trabalhados pela Comissão da Verdade Rubens Paiva. Desses, a gente fez 

audiência de 124 casos, não é? Então, faltam 41 casos ainda para a gente realizar as 

audiências públicas. 

A gente colheu, a gente não fez esse número especifico, mas nós colhemos mais 

ou menos 650 depoimentos na Comissão, desde o começo do trabalho, não é? De 

familiares, de sobreviventes do período também. E as audiências temáticas, eu vou falar 

aqui algumas das audiências temáticas que a gente realizou, então, essas 122 audiências, 

a gente realizou as audiências dos casos, mas também sobre temas importantes que 

foram surgindo durante os trabalhos da Comissão. 

A gente realizou audiências sobre os centros de tortura, não é? A gente fez uma 

audiência que sobrou Oban, DOI-CODI; a gente fez audiência sobre gênero, verdade e 

gênero, não é? A gente tratou desse tema. Sobre a relação dos empresários com a 

ditadura, não é? Que foi aquela audiência que a gente fez sobre o livro do DOPS que foi 

encontrado; e também sobre a relação do Consulado dos Estados Unidos, sobre a 

presença deles constante no DOPS aqui em São Paulo. 

Fizemos duas audiências especificas sobre a vala de Perus, não é? Inclusive 

apresentando relatório dos argentinos, não é? Da equipe argentina de antropologia 
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forense sobre o estudo que eles fizeram sobre uma parte das ossadas e tal. Fizemos uma 

audiência sobre políticas reparatórias de danos morais, materiais e psíquicos da 

Argentina. Na verdade foi um seminário, foi a primeira atividade pública que a 

Comissão realizou. 

Temos audiência sobre o Paul Aussaresses, aquele francês que deu aula de 

tortura no Brasil, não é? Então, fizemos uma audiência importante sobre isso, e a gente 

deve fazer ainda uma outra, porque a Leneide vai lançar um livro sobre o Paul 

Aussaresses, a gente está aí super ansiosos esperando esse material, com a entrevista 

que ela fez com ele na França e tal. Então a gente deve ter ainda um desdobramento 

dessa audiência sobre o Paul Aussaresses. 

Audiências, fizemos mais de uma sobre o Movimento Sindical, perseguição do 

Movimento Sindical no período; violência no campo. Também fizemos audiência sobre 

violência no campo, militares perseguidos, cassados e presos, a gente fez mais de uma 

audiência sobre esse caso e ainda vamos fazer mais. 

Perseguição aos gays, lésbicas e travestis, também no período da ditadura. Os 

familiares, a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos entregou para 

a Comissão o dossiê, o Dossiê Ditadura, esse material, que foi realizado porque num 

esforço da gente garantir que todos, que todo esse trabalho dos familiares, ao longo dos 

anos, seja reconhecido pela Comissão da Verdade. 

Tivemos audiência com a Pilar Calveiro, aquela argentina que foi sequestrada, 

ficou detida lá na Esma, na Argentina e é uma sobrevivente deste período, e lançamos o 

livro dela “Poder e Desaparecimento” aqui no Brasil, um livro da Boitempo.  

Fizemos uma audiência com Horacio Verbitsky, o autor do “Voo Da Morte” e 

das “Contas Pendentes”. Fizemos no lançamento do livro “Contas Pendentes”, 

discutimos um pouco a relação dos empresários com a ditadura na Argentina e no 

Brasil; fizemos uma série de audiências sobre a imprensa democrática alternativa e 

feminista, no período da ditadura; fizemos uma semana sobre esse assunto, sobre a 

perseguição aos japoneses. 

Fizemos um seminário “A Infância Roubada”, com depoimento de várias 

crianças, filhos de militantes torturados, assassinados, crianças que foram sequestradas, 
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foram torturadas também. Fizemos audiências sobre o significado da sentença da Corte 

Interamericana, sobre o caso Araguaia, a gente fez uma audiência importante sobre isso.  

As famílias Teles e Merlino entregaram às Comissões Nacional e Estadual da 

Verdade os seus processos contra o Carlos Alberto Brilhante Ustra, não é? A gente fez 

uma audiência sobre isso. Fizemos uma sobre os 40 anos do Golpe no Chile, completou 

ano passado, a gente fez uma audiência também sobre esse tema; sobre a cadeia de 

comando da repressão, também fizemos audiência. 

A gente também lançou alguns outros livros, a gente lançou o livro “Holocausto 

Brasileiro”, da Daniela Arbex, um livro sobre a Irmã Maurina e também um livro 

recente sobre o Frei Tito, também da Leneide e da sua filha, a gente fez o lançamento 

aqui na Comissão. 

Fizemos audiências com agentes militares e policiais, com três especificamente, 

com Marival Dias, com Valdemar Martins e com Manoel Lopes. Fizemos audiências 

também fora aqui da Comissão. A gente fez na Escola de Química e Geologia da USP, 

para ouvir os casos de Alexandre Vannucchi e do Ronaldo Mouth Queiroz, fizemos lá 

na USP também o caso do Alexander José Voerões. Fizemos também no Instituto 

Federal o caso do Eremias Delizoicov; a Ana Rosa Kucinski também lá na USP, lá na 

Química.  

Fizemos audiências sobre as reformas institucionais militares, e também a gente 

fez aquela discussão sobre a desmilitarização da polícia. Isso foi o que a gente fez de 

audiências. 

A gente tem duas publicações que estão prestes a serem lançadas, a gente 

acredita que agora vai, que a gente, desse seminário da infância, a gente produziu um 

livro com depoimento de 47, se não me engano, casos dessas crianças, que hoje tem 

perto de 40 anos, enfim. 

Mas a gente, a partir das audiências, a gente produziu um livro, esse livro está 

em fase final de produção, já foi feito todo o processo aqui para a produção, pra 

confecção dele pela Assembleia Legislativa. O livro vai ser produzido aqui, é um livro 

grande, tem mais de 300 páginas, ficou um material muito bonito, a gente está muito 

contente com o resultado do trabalho e a gente deve conseguir lançá-lo, acredito que, 
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mais ou menos, um mês a gente deve ter esse livro pronto, impresso, para a gente poder 

divulgá-lo. 

A gente vai fazer uma impressão de três mil exemplares que vai se chamar “A 

Infância Roubada”, e a gente está produzindo também o “Bagulhão”, que é aquele 

documento sobre, que os presos produziram e acho que depois o Ivan ou até o Adriano 

podem falar um pouco mais e o “Bagulhão”, se não me engano, ele fica pronto hoje, já a 

impressão deve trazer hoje. 

Então esse aí agora também, impresso hoje, o Ari falou com a gente, ou hoje ou 

amanhã, mas é essa semana, o “Bagulhão” já está rodado, esse aí já está mais resolvido.  

Então essas são publicações, a gente publicou “A Sentença Do Corte 

Interamericana”, foi a primeira publicação que a gente fez, rodamos três mil 

exemplares, distribuímos em vários lugares, a gente ainda tem uma quantidade aí, mas a 

gente distribuiu bastante, e esses dois outros livros a gente vai ter aí também para 

trabalhar. 

A gente tem algumas perspectivas aí de trabalho, não é? Como o Adriano 

anunciou no começo e que a gente pretende fazer agora no próximo período, no 

próximo mês, próximos dois meses. 

A gente tem uns 41 casos que a gente ainda não realizou, a gente pretende 

realizar essas audiências. A gente tem uma audiência marcada para o dia 11, sobre a 

Vila Socó, que é um, Vila Socó, Vila São José, não é? Que fica ali em Cubatão, aquele 

Bairro que era área de segurança nacional e em 1984 teve um incêndio, a partir de um 

vazamento de gasolina ali, não é? Da Petrobras, nos dutos que passavam ali no bairro e 

a gente quer discutir um pouco isso, que os dados oficiais falam na morte de 90 pessoas.  

Mas o próprio Ministério Público na época fez uma investigação chegou ao 

número de 508 pessoas, pelo menos, e as pessoas da região falam de 800 mil pessoas 

que morreram ali naquele incêndio. Então houve uma “operação abafa”, a gente quer 

discutir um pouco isso, como a ditadura lidou com isso naquele momento, não é? Por 

ser uma área de segurança nacional tinha toda uma especificidade ali e a gente quer 

fazer essa discussão. 
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A gente foi na Vila Socó semana passada, a Comissão teve presente lá numa 

audiência, junto com a Comissão da Verdade da OAB com a região que está 

trabalhando, investigando esse caso, foi uma ótima audiência, tem fatos novos, 

testemunhas importantes sobre isso e a gente vai realizar uma audiência aqui no dia 11. 

Na sexta-feira agora, a gente vai fazer uma audiência sobre educação, é sexta-

feira, dia 30, nós vamos fazer uma audiência o dia todo, sobre o impacto da ditadura 

sobre a Educação no nosso país, os danos da ditadura sobre a Educação no nosso país, 

vai ser uma audiência importante, tem várias confirmações de pessoas que têm 

condições de discutir, de contribuir muito nesse debate, vai ser realizada na sexta-feira 

agora, dia 30, desde manhã, desde as 9 horas da manhã, o dia todo de audiência. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Com a presença de Luís 

Antônio abrindo, Luís Antônio Cunha, vem do Rio de Janeiro o professor Luís Antônio 

Cunha, um dos maiores teóricos de Educação e Ditadura. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Vai ser uma audiência importante.  

A gente discute de preparar, a gente ainda não começou a preparar uma 

audiência sobre os movimentos populares, que a gente, que é uma reivindicação que 

chegou aqui na Comissão, a gente precisa preparar uma audiência sobre isso e sobre o 

esquadrão da morte também. É uma audiência que a gente está preparando que a gente 

quer realizar em breve, não é? 

Além das audiências em conjunto com a CNV, convocando agentes policiais, 

militares do período que, para os familiares terem reivindicado e a gente pretende 

realizar essas audiências também. 

Acho que todo mundo sabe, mas as audiências são transmitidas ao vivo, todas as 

audiências públicas pela Internet, pelo site da ALESP, os vídeos todos estão disponíveis 

no “Youtube”. As transcrições a gente, as transcrições elas têm demorado um pouco 

mais para chegar, porque antes a gente tinha transcrições chegando perto de uma 

semana, elas têm demorado um pouco mais, foi uma conversa que a gente fez aqui na 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



7 

 

Casa, da importância dessas transcrições estarem muito, serem muito fiéis ao que as 

pessoas disseram, não é?  

Nessa preocupação, então as transcrições estão sendo revistas bastantes, antes de 

serem enviadas para a Comissão. Então a gente está em uma demora de perto de um 

mês para chegar as transcrições, mas a gente acha que é importante garantir o conteúdo 

das transcrições das audiências. Então, mas as pessoas que solicitam, a gente vai 

enviando todas as transcrições. 

O site aqui da Assembleia Legislativa, a gente até fez até uma avaliação na 

semana passada, que ele está muito completo, a gente tem, a Assembleia tem se 

esforçado para garantir. Então, lá tem a lista dos nossos casos, não está completíssima 

porque a gente, como eu disse, incluiu novos casos, mas ali tem os casos e já está 

linkado o vídeo do “Youtube”, já tem mais informações. 

Então está ajudando as pessoas poderem pesquisar as coisas, os trabalhos que a 

comissão já realizou. Então a gente vai fazer um esforço de divulgar um pouco mais 

esse esforço que a Casa tem feito de garantir e auxiliar os trabalhos da Comissão através 

do seu site. 

Ah, e uma coisa que eu acho que o Adriano quer colocar é sobre uma tarefa que 

a gente assumiu aqui na Comissão, que a gente tem trabalhado, que é a retificação dos 

atestados de óbito, e aí o Adriano fala um pouco sobre isso e aí depois a gente pode 

entrar na questão do IML mesmo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pôs a camiseta que você 

assumiu agora? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ivan Seixas. Nesta quinta-feira, a gente tem um 

depoimento extremamente importante de uma testemunha do caso Edgard Aquino 

Duarte, é uma senhora que mora nos Estados Unidos hoje, ela era sócia da empresa de 

corretagem de valores onde o Edgard trabalhava, não é? Os dois eram sócios, o marido 

dela também.  
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Ela conhecia ele como Ivan Marques Lemos, que era o nome que ele usava, 

sabia que ele era Edgard, mas só o tratava por Ivan e quando desapareceu, ela foi 

procurá-lo e ela conhece uma boa parte da história que é a ação do cabo Anselmo. Então 

ela está vindo para cá e na parte da tarde de quinta-feira, ela vai dar o depoimento e 

entrevista também, que a gente vai fazer questão de fazer bastante alarde. 

Então seria muito importante que a gente mobilizasse o máximo de gente para 

mostrar esse caso que é emblemático, não só do caso do Edgard que é um motivo de 

uma ação, a primeira ação que foi aceita pela Justiça Federal Criminal, contra o Ustra; 

contra o Carlinhos Metralha e contra o Alcides Singillo, como principalmente, porque 

ela mostra a figura do cabo Anselmo, que é um cara que sabe de tudo, que foi preso na 

época, que muda de lado. Ela encontra com ele, alguns dias depois e ele foge dela. 

Então ela vai contar essas histórias, uma coisa muito importante para a gente. 

E essa audiência de sexta-feira, que é sobre os danos causados à Educação, tem 

um papel muito importante porque um dos professores, que eu não sei se é o Cunha ou 

o Sepúlveda, que mostra que os caras tinham preocupação de longo prazo. Criam na 

época, uma Enciclopédia de Moral e Cívica e o responsável por essa Enciclopédia de 

Moral e Cívica, era nada mais nada menos que o general Carlos de Meira Mattos, que 

era o estrategista militar da ditadura, não é? 

No dia 14 de junho nós temos uma audiência muito importante no Vale do 

Ribeira, lá em Eldorado. E nós vamos fazer uma audiência pública lá e vamos ouvir 

todos os danos causados àquela região, não só um registro que foi a operação Vale do 

Ribeira de repressão ao campo de treinamento de guerrilha do, comandado pelo capitão 

Carlos Lamarca, mas principalmente o que fizeram contra os caiçaras e contra os 

quilombolas, da região. 

E aí vai ser muito importante também porque a gente vai ter uma outra visão que 

pouco se fala, do que foi a repressão aos camponeses, aos quilombolas e aos caiçaras do 

Vale do Ribeira, que é uma região extensa e complexa até aos dias de hoje, não é?  

Então, pra nós é fundamental essa audiência e as outras audiências que a gente 

está pra fazer, sobre o esquadrão da morte e tal, eu acho que seria muito importante o 

Ministério Público estar presente com a gente, por causa da ação que o Hélio Bicudo fez 

e principalmente para a gente dar um cala a boca naquelas pessoas que cismam em dizer 
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que hoje se mata mais do que na época da ditadura. Mais militantes, com certeza, 

porque hoje quem tem morrido são os militantes de movimento camponês e 

movimentos populares de modo geral, mas o esquadrão da morte matava muita gente, 

então, como? Não a gente não tem a data não, mas... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ainda não, estamos 

conversando ainda com o Hélio Bicudo, nós vamos reabrir o caso esquadrão. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E temos também outra faceta que é a faceta da 

violência policial. Tem um caso de um cidadão que nos procurou, que é o Edson Vaz 

Maia em que ele conta que foi preso, torturado pelo delegado Coriolano Cobra e foi 

obrigado a assinar uma confissão de que ele era um assaltante de banco e ele falou 

assim, “Eu nem sabia usar uma arma e tal”. 

Se verdadeira ou não, que ele não era um assaltante, a história dele, por si só já é 

emblemática do que a gente conhece do período, em que torturavam e imputavam e 

depois a pessoas que se virasse para resolver com as acusações. Essa é outra que a 

gente, que eu acho que a gente vai fazer junto com a o esquadrão da morte, a violência 

policial, provavelmente, mas é uma ação muito importante para a gente caracterizar que 

a ditadura foi muito mais extensa do que a gente teve até hoje a noção. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom Ivan, obrigado.  

Olha pessoal, é evidente que esse ano de 2014 é o ano mais difícil, não é? Quer 

dizer, é o ano mais importante para a gente concluir os trabalhos e aprofundar, mas 

todos os outros calendários já começam a se misturar e é evidente que aqui, nessa Casa, 

que é uma casa política as coisas também sejam, sente no ar a mudança de conjuntura. 

Tem uma notícia que não é uma notícia boa, que seria um dos melhores produtos 

que a Comissão de São Paulo podia oferecer que é a mudança do assento do atestado de 

óbito. 
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Bom, qual é a primeira má noticia desse assunto? Mudou a defensora geral do 

estado de São Paulo e a própria defensora geral tem assumido. com dois defensores que 

ela tinha designado, para fazer o trabalho em comum acordo do Ministério Público e 

com o Poder Judiciário. Cinco mudanças de atestado de óbito já foram ajuizadas, estão 

em processo. 

Bom, com a mudança, com a saída da defensora e assumiu o novo defensor, vai 

ter que, porque os defensores do caso foram afastados, voltaram para as suas funções de 

origem e vai ter que reiniciar todo o trabalho, toda a conversa, quem vai ser designado 

se o Gabinete da Defensoria vai assumir e teve, também está tendo um problema com o 

Ministério Público que era uma coisa que havia uma tratativa com o juiz. 

E aí o Ministério Público questionou, a juíza designada para o caso questionou o 

seguinte, qual era a fonte? Se a fonte que havia gerado documentos sobre mortos e 

desaparecidos, se era uma fonte crível e tal, bom, tem que refazer toda a cadeia, voltou 

tudo à estaca zero. 

Não, as promotoras; teve um promotor que deu um parecer num caso, que é 

justo o Carlos Nicolau Danielli questionando a fonte dos dados. 

O que nós estamos pensando? O negócio é o seguinte, se a gente continuar por 

esse, lógico que tem, agora vamos ter que recuperar todos os dados da Comissão de 

Mortos e Desaparecidos, que teve tramitação de processos, recuperar todo o dossiê de 

cada caso. 

Mas como deu um “tilt” geral, a começar pela própria Defensoria, que os dois 

defensores foram afastados, o que nós estamos querendo propor e é o objeto principal 

desta reunião? É fazer uma boa audiência pública, uma boa audiência pública, para 

tratar dos arquivos do IML de São Paulo do período da ditadura, da policia cientifica, da 

polícia técnica, enfim. 

Essa questão da medicina legal, porque embora haja uma divisão do que são os 

mortos e os desaparecidos e nós estamos discutindo com a Comissão Nacional da 

Verdade a necessidade de periciar, mesmo a Comissão conseguindo os recursos para 

fazer a perícia, teria que exumar e refazer todo o processo. Se a gente tivesse a parte 

documental aberta, assegurada, já diminuiria e muito os procedimentos. 
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Então, por exemplo, nós temos um caso em que nós temos que fazer com a 

devida seriedade, quer dizer, todos têm que fazer, mas está avançado, que é o caso 

Merlino, né?  

Então, o que nós vamos tentar e chamamos nessa reunião, imaginamos que fosse 

mais bem colocada que a gente conseguisse, que a gente tivesse uma, fizesse um 

seminário bem qualitativo, com a presença da Secretaria de Segurança Pública e todos 

os órgãos que podem nos dar apoio e sustentação para que finalmente esses arquivos 

sejam abertos, por quê?  

Praticamente São Paulo é a única Comissão que trata de mortos e desaparecidos, 

tem outras, em outros estados que pegam alguns casos. Embora nós vamos patrocinar 

160 e poucos casos que também tem essa divisão mortos e desaparecidos, que são 

tratamentos distintos. Na realidade, São Paulo é que vai ficar com o capítulo de mortos 

e desaparecidos de todo o Brasil, não é?  

Então, a Thaís mesmo, tem casos lá na Bahia, da família dela, enfim, é a grande 

especialização. E houve um seminário com a Comissão Nacional, um seminário muito 

bem organizado, que eles já vão passar para a fase de redação, de um esboço, de um 

esboço do que vai ser o relatório e nós vamos contribuir efetivamente, vamos contribuir. 

Então, esse documento, o “Bagulhão”, que a gente fica alardeando tanto a 

importância dele, nós estamos querendo fazer uma inversão na metodologia, em vez de 

pegar o caso da pessoa vitimizada, a gente inverter, a gente pegar da ótica da repressão, 

quem vitimizou. 

Então, por exemplo, ver todos os casos que nós temos aqui em São Paulo e ver 

todos os agentes de estado envolvidos, fazer como se fosse uma chave. Então, Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino, quem participou? Tal caso, quem participou? Quem 

participou? Por causa dessa dificuldade que é dos agentes virem depor e principalmente 

depois da morte do Paulo Malhães, que é uma coisa inexplicável. 

É inexplicável não a morte, porque é previsível que eles reajam, mas é 

inexplicável a apatia, a falta de reação que houve no Brasil diante de uma coisa tão 

vergonhosa, tão escandalosa, como foi o assassinato do Paulo Malhães.  

Bom, então vamos voltar para organizar o raciocínio. 
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O SR. EDUARDO VALÉRIO - Tem mais um candidato a morrer agora, o 

Nagib é o novo candidato a morrer agora. Foi ( ininteligível 33:59) essa semana. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Novo, é. Novo candidato. 

Bom, então o que eu queria dizer é o seguinte, repercutiu mais na Argentina a morte do 

Malhães do que aqui no Brasil.  

O Horacio Verbitsky não sabia que o Horacio, ele é o dono do Jornal “Página 

12”, eu não sabia. Ele divulgou mais na Argentina, escreveram artigos, vários, fizeram 

até uma campanha internacional para averiguação da morte do Malhães, do que aqui no 

Brasil, que várias versões ridículas foram dadas. 

Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, aquele ato que nós fizemos no DOI-

CODI pode, do ponto de vista prático, assim de, mas do ponto de vista político foi 

importante, não é? A gente, então o que nós queríamos? Fazer dessa abertura, porque 

tem um, até tem uma sra. Vendramini, Eliana Vendramini, que está investigando esse 

negócio das valas comuns, agora.  

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Pois é, eu queria falar era exatamente isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É.  

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO - Eliana Vendramini é minha colega de 

profissão. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fale no microfone, Dr. 

Eduardo. 
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O SR. EDUARDO VALÉRIO – Está gravando, né? A Dra. Eliana Vendramini 

é colega de profissão, está lá na Assessoria do procurador geral, e a partir dessa atuação 

na descoberta daqueles 13 mil casos de pessoas, que foram enterradas como indigentes 

estando identificadas, ela está iniciando uma investigação retroagindo possivelmente 

aos anos 1950, aos anos 1960, perdão. E, portanto, vai coincidir com o objeto de 

investigação da Comissão da Verdade nesse particular da pauta de hoje. 

Essa investigação é feita com base, deputado, num programa informatizado que 

foi desenvolvido pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, chamado PLID, que é 

Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que tornou-se nacional, no 

âmbito do Ministério Público Brasileiro por conta de um convênio feito com o Conselho 

Nacional dos Procuradores Gerais. 

O Ministério Público de São Paulo trouxe esse programa e implantou e já está 

atuando e está servindo para a localização de várias pessoas, tem sido situações 

emocionantes lá, quase que diariamente de desaparecidos que estão sendo localizados. 

Não desaparecidos de conteúdo político, mas pessoas que desaparecem na rua no dia a 

dia. Mas há essa perspectiva de retroagir essa investigação. 

Então a minha intenção, e quando eu vi, inclusive, que era esse o item da pauta 

de hoje, de propor que a Dra. Eliana Vendramini seja convidada para uma reunião de 

trabalho, não necessariamente uma audiência pública, não no primeiro momento, para 

tentar alinhar o que é possível que do PLID, ela consiga colaborar com a Comissão da 

Verdade nesse particular. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ivan Seixas. Essa questão dos indigentes é uma coisa 

que eu me bato desde a época que a gente abriu a vala de Perus e teve a CPI da vala de 

Perus, porque erradamente as pessoas acham que indigente seria o não identificado, mas 

não é verdade. 

Se você procura no dicionário, indigente quer dizer “aquele sem posse”. A coisa 

é um pouco mais perversa, porque é uma exclusão social, além da vida, a pessoa pode 

ser identificada, tem família, tem reclamação do corpo, tem tudo, ela é enterrada e 
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depois de três anos, antes eram cinco anos, depois de três anos ela é retirada e jogada 

em uma vala qualquer. 

No máximo, quando tem uma boa vontade de uma administração, é colocado em 

um saquinho, dentro de uma urna e é colocado em um ossário, com um pouco de 

respeito, mas ela não tem uma sepultura por um motivo único, ela não tem como pagar. 

Então se ela não tem como pagar essa sepultura, a urna, aí então ela vai pra vala 

comum.  

Então é uma coisa que não é de São Paulo só, isso daí é assim, foi feito um 

alarde, acho ótimo, mas tem que ser visto. Isso não é uma coisa de São Paulo, isso é 

uma visão de classe, contra os pobres, que os pobres não têm direito, não têm direito em 

vida, não têm direito na morte. E essa figura do indigente, é uma coisa que atrapalha até 

a própria justiça, porque um desaparecido desse pode ser vítima de um crime, pode ser 

vítima de alguma coisa que tem que ser investigada. 

Agora, como é pobre, absolutamente não tem importância, mesmo as 

investigações criminais sobre casos de assassinato, o que acontece? Não há 

investigação, por quê? Porque é pobre, então deixa morrer e pronto e se está morto é a 

mesma coisa. Agora, além disso, com família, com pessoas reclamando, querendo 

preservar aquela ossada, não pode porque não pagou. 

Então, eu acho que a gente deveria fazer sim uma audiência pública, discutir isso 

amplamente, para a gente colocar inclusive como uma recomendação no nosso relatório 

e jogar para a Comissão Nacional, também no relatório, que seja uma lei federal, para 

que todos os pontos do país sejam observados essa questão. 

Porque eu estive em Pernambuco, que tem lá a chamada “Buraco do Inferno”, 

que é uma vala, que fizeram a mesma coisa que fizeram aqui, não de Perus, fizeram 

como fizeram na Vila Formosa, o Ricardo Albuquerque no Rio de Janeiro, 

cemiteriozinhos de Goiás, cemitério de Palmas de Monte Alto, onde eu encontrei lá o, 

soube que estava, consegui saber que está enterrado lá, o João Leonardo da Silva Rocha, 

não pode-se mexer, porque está ali, está em algum lugar ali. 
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Então, teria que ser feito uma escavação de larga escala para se localizar, agora, 

parece que a gente conseguiu saber que parece que um cidadão da cidade lá que deve 

estar nesse ponto aqui enterrado João Leonardo.  

Então, precisar esse tipo de coincidências para localizar um desaparecido, seja 

político, ou seja, um desaparecido da vida comum, é uma violência social muito canalha 

que nós não podemos permitir, eu acho que é importante fazer uma audiência com essa 

sua colega para a gente discutir isso e colocar nas recomendações. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, nós vamos então, é 

importantíssima essa contribuição, se essa Dra. Vendramini puder contribuir, porque 

nós consideramos que o ponto de partida é a abertura dos arquivos do IML do período 

da ditadura. 

É uma coisa que, os documentos existem, a Amelinha já teve contato com os 

documentos, só não conseguiu subtrair, não conseguiu trazer, não conseguiu 

desentranhar e a gente teve uma conversa informal lá no Gabinete do secretário e ele... 

Hã? Segurança. Com o Dr. Eduardo Dias, então, nós vamos tentar marcar a audiência, 

convidar a Secretaria.  

E como o Carlos Botazzo, através do grupo lá, do grupo sanitário, do grupo da 

Comissão da Verdade da Reforma Sanitária, dos sanitaristas, eles estão fazendo o 

trabalho de investigação, do papel dos médicos legistas da ditadura, Carlos Botazzo. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Um bom dia a todos, então, eu sou da Comissão 

da Verdade da Saúde, não? Que é uma Comissão montada pela Associação Paulista da 

Saúde Pública e nós estamos pensando em lidar em três vertentes, uma delas é 

exatamente a dos laudos falsos do IML, a outra dos médicos e a outra dos trabalhadores 

perseguidos durante a ditadura, presos, mortos, enfim, afastados, cassados. 

Isso inclui também investigar um pedaço, o HC, uma área de segurança 

nacional, o Hospital das Clínicas, como aquilo funcionou e o objetivo da minha vinda 

aqui hoje é para colocar aqui dois pontos.  
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Primeiro, exatamente esta questão do IML, quer dizer, a abertura do arquivo, o 

acesso, ele facilitaria tremendamente a compreensão. Nós estamos com 

aproximadamente 30 laudos, mais ou menos, sistematizados neste momento; base 

documental com base naquilo que foi publicado até hoje nas publicações a que tivemos 

acesso. 

Mas eu penso até que esta lógica de inverter, do ponto de vista da repressão, ou 

seja, como nós temos os agentes, eles já estão nomeados, estão qualificados no relatório 

que está quase sendo terminado. Nós temos uma reunião amanhã para ver como é que 

vamos dar este término, o Ricardo está hoje fazendo uma ponte entre esta Comissão 

aqui e a nossa Comissão lá. Ele já esteve na reunião passada e imagino que estará 

presente conosco amanhã. 

Então, nós temos aproximadamente 30 laudos e um número de legistas que já 

foram então apontados, eles já estão colocados, quer dizer, temos o nome da vítima, as 

circunstâncias em que ela foi assassinada, a versão oficial, o que foi encontrado no 

laudo oficial e, no entanto, é possível apontar, então, onde existe falha naquele registro 

colocado. 

Então, este é o primeiro ponto que a gente tem que ver como é que nós vamos 

então trabalhar em conjunto e ver como é que, então, este relatório chega aqui na Alesp. 

E o segundo ponto, que a gente abre essa semana, nós já, nessa semana, na 

quinta-feira, temos uma reunião com um grupo de médicos presos, enfim, torturados e 

tal, ali na Faculdade de Medicina, Unifesp e tal. 

Vamos fazer essa reunião, é a primeira reunião que fazemos com eles, vai ser 

nesta quinta-feira, porque justamente queremos montar o grupo, que se despuseram, 

inicialmente, a participar, para ver como é que vamos organizar o trabalho. Quer dizer, 

qual vai ser a metodologia, digamos assim, que nós vamos seguir e queremos discutir, 

propor isso em conjunto com eles.  

E aí o que a gente já tinha antecipado em reuniões, aqui com o Adriano Diogo, 

com o Ricardo e tal, nós não queremos reinventar a roda, ou seja, nós queremos 

organizar esse trabalho, mas montar audiência aqui na Alesp, trazer, então, esses 
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companheiros para cá, para que eles possam, então, testemunhar e dizer, enfim, o que 

aconteceu com eles. 

E na medida do possível, faríamos então, reuniões conjuntas, audiências 

conjuntas com a Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que é uma comissão que 

pensa lidar, que tem como proposito lidar com as violações a direito aos trabalhadores 

da Saúde em todo o Brasil. 

Então, nós somos parte desta Comissão Nacional da Reforma Sanitária, que lá 

no Rio de Janeiro é coordenada pela Ana Maria Tambellini e não descarto, então, a 

possibilidade de que a gente faça, portanto, sessões conjuntas, não é? Há todo interesse 

hoje, na Comissão do Rio de Janeiro em trabalhar conosco aqui em São Paulo.  

Mas seria para a gente ver esses dois tópicos, seria aqui por diante a gente poder 

organizar tanto as questões dos legistas, quanto as questões dos depoimentos médicos. 

E o terceiro tópico, que a gente verá depois, que é a questão do Instituto Butantã 

e a Operação Condor, mas acho que demanda muitas conversas 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A partir dessa solicitação 

que eles fizeram, nós entramos em contato com o CRM, com Henrique Carlos 

Gonçalves, e foi autorizada pela Justiça a abertura dos processos que estavam correndo 

em segredo dos legistas, a Justiça autorizou que o CRM os abra para a sociedade.  

Não é bem com essa precisão jurídica que não é a minha, mas é uma boa notícia, 

que o CRM vai poder divulgar todos os processos internos, eles perderam, os médicos. 

Ângela Mendes. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Bom, eu queria perguntar e colocar, para a 

Comissão que vocês estão fazendo e colocar para todos, por que não investigar o 

Hospital Militar, há uma, não só o Merlino, mas uma quantidade grande de militantes 

que foram considerados mortos. 
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Eu estou me lembrando, por exemplo, do caso do Olavo Hansen, mas deve haver 

outros, que se diz que eles foram levados para o Hospital Militar, porque não é só o 

Hospital das Clínicas, eu acho que mais ainda importante, nessa área, seria, é uma caixa 

preta o Hospital Militar.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Sim. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – O Hospital Militar tem que entrar no trabalho 

de vocês e tem que entrar se couber, a questão dos hospitais, nessa audiência sobre o 

IML, só isso que eu queria dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, Ângela, isso aí é 

corretíssimo, todo mundo. Agora, você tem razão, eu só quero lhe fazer uma pergunta, 

por pura falta de experiência, até ignorância.  

Eu estava imaginando que o acesso aos arquivos do IML por ser uma escritura 

estadual é de mais fácil acesso, não é? Evidente que abrir os arquivos do IML do tempo 

da ditadura, eles vão saber que nós vamos querer continuar querendo saber por que tem 

resistência seguida de morte até hoje, e porque teve vala de Perus e porque teve 

esquadrão da morte, quem que mandou matar, quem morreu. Bom, eles sabem que isso 

aí não para. 

Agora, o Hospital Militar, a pergunta é a seguinte, que eu estou lhe fazendo e 

para os demais companheiros que até tem mais experiência do que eu, o Hospital 

Militar, a gente já não cai no capítulo, como se fossem os arquivos militares? Da mesma 

dificuldade numa outra, eu concordo que esse Hospital Militar de São Paulo, de alguma 

forma nós temos que acessar, estabelecer uma metodologia, um calendário e cair em 

cima desses caras. É verdade, encher o saco do governo federal, fazer um “pampeiro”.  

Agora, assim, de mais curto prazo o IML, tentar recuperar, não é um pouco mais 

acessível? Não é um pouco mais fácil? Hierarquicamente falando. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



19 

 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Eu tenho uma hipótese. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Deixa eu responder, depois você fala, até 

complementando.  

Veja bem, você tem razão, por isso que eu falei, caso se trate de hospitais, mas 

quando ele está descrevendo todo esse trabalho, afinal de contas, esse Hospital Militar 

tinha médicos, é da ética médica que se está falando. 

Então, eu acho que na investigação que vocês estão fazendo, não é possível 

estudar o Hospital das Clínicas e deixar de lado os médicos, quem eram os médicos, por 

exemplo, no caso do Merlino, quem eram os médicos que estavam na passagem da noite 

do dia 18 pro dia 19? É uma coisa importantíssima localizar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Claro, sem dúvida! 

 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Eles podem ser médicos militares, mas eles são, 

em primeiro lugar médicos. É claro que a instituição do Hospital Militar faz parte do 

Exército, seriam os arquivos militares, mas por essa via, eu acho que pode e deve ser 

atacada, apesar das resistências que vão ser encontradas, quem eram esses médicos que 

estavam lá de plantão? 

 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Nós concordamos com essa posição, não nos 

ocorre que a gente não vá abrir essa investigação para o Hospital Militar, o caso é saber 

quem abre a investigação, quem abre esta ponte com o Hospital Militar. 
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Nós temos já alguns indícios, vários não alguns, muitos indícios do 

envolvimento da estrutura do Hospital Militar com mortes, não só o Olavo Hansen ou 

Merlino, há outros casos que a gente já levantou, quer dizer, então, esta primeira reunião 

que a gente faz agora, na quinta-feira é, também, para trabalhar ligações entre o 

Hospital da Clinicas, o Hospital Militar, o Instituto Médico Legal e aquilo que está 

acobertado também dentro do Conselho Regional de Medicina. 

Quer dizer, a hipótese é que essas quatro instituições, essas quatro instâncias, 

elas estão interligadas. Então, o que nós temos que ver, como é que nós vamos 

organizar esse trabalho, que ele deve ser feito não tem a menor dúvida e a nossa 

Comissão, eu acho que, absolutamente não negaria essa hipótese, esse caminho, ao 

contrário. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Mas quer dizer que vocês têm na programação 

a ideia das ligações porque deve haver, entre o Hospital da Clinicas e o Hospital 

Militar? 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Sim, e a gente está com a esperança e 

confiando, que a medida com que a gente aprofunde, que a gente comece a trabalhar 

nessa direção, esses indícios vão surgir. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E, a gente tem um problema que a CNV está 

enfrentando, exatamente nessa área do HGE do Rio de Janeiro, porque, se não me 

engano, no caso do Chael Charles Schreier, que morreu em tortura dentro do HGE. E a 

alegação do Exército é que ali eles não se submetem aos médicos e ao seu Conselho, os 

médicos militares são militares e depois médicos. 

Então eles obedecem ao regulamento das Forças Armadas e isso está uma 

“pinimba” lá com a Comissão Nacional da Verdade que está protestando contra isso, 

isso não existe, não é? E eles alegam aquela ideia, de que se não me engano, o tema 

entidade total, que no Brasil tem essa figura da entidade total que é, o quartel se pauta 
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pelo regulamento interno do quartel, a penitenciária se pauta pelo regulamento interno 

da penitenciária e as fábricas também se pautam pelos seus regulamentos internos, isso 

é uma figura jurídica que existe, no caso dos militares, oi? 

 

O SR. – Existiu (ininteligível – 53:10) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, e agora o Exército, as Forças Armadas em geral 

alegam que isso se mantém, então, por exemplo... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não entendi direito. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO– Instituição total. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Instituição total. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO– Instituição total. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Instituição total. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – E seria interessante ver isso aí, viu? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, isso é muito importante porque a instituição 

total, por favor, Valério. 
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O SR. EDUARDO VALÉRIO – É, esse conceito de instituição total é um 

conceito filosófico Foucault e foi trazido, o que se dá uma cor jurídica a isso, nos 

regimes ditatoriais e na ditadura brasileira também. 

Agora, não é possível imaginar que a partir da construção da ordem democrática 

de 1988, com a Constituição de 1988, se possa imaginar que haja, algum espaço de 

convívio social do Brasil que não se aplica à Constituição Brasileira e da lei brasileira, 

isso seria a negação da democracia.  

Então, seguramente que hoje eu diria que é o esperneio, me permita a expressão, 

de quem quer manter esse estado de exceção em alguns espaços, não existe mais isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, mas a alegação das Forças Armadas com relação a 

essa história lá desse caso lá no Rio de Janeiro, que eu acho que é do Chael, se mantém, 

dizendo que eles estão submetidos, não ao CFM, Conselho Federal de Medicina, e sim 

às Forças armadas, então eles não vão responder para o CFM, essa é a alegação que eles 

fazem. 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Perfeito, mas responde para a Comissão 

Nacional da Verdade. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, mas a Comissão Nacional da Verdade está 

tendo esse problema lá com eles. 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Eu até compreendo que eles não tenham que 

se reportar ao Conselho Federal de Medicina, está tudo certo, esta é uma questão que 

cabe discussão, agora, não se reportar, digamos, a uma investigação estatal oficial da 

Comissão Nacional da Verdade ou do Ministério Público ou de uma Comissão 

Parlamentar de Inquérito, isso não faz sentido. 
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O SR. CARLOS BOTAZZO– Desculpe ficar, eu acho que é uma questão 

importante porque ela já apareceu aqui, essa história de que os médicos no Exército são 

do Exército primeiro e médicos depois e não se submete a nenhum outro regulamento, 

haja vista que se mantém aprendizado de tortura, nas Forças Armadas. Até agora, o 

moleque morreu e que o caso dele veio à luz ontem, esse moleque foi vítima de tortura 

dentro de treinamento militar.  

Mas essa é uma questão... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E não é o primeiro. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – E não é o primeiro, absolutamente. Essa é uma 

questão que teria que ser discutida também, foi levantado na Escola Nacional de Saúde 

Pública no mês passado, que eu estava no debate com o Cid Benjamin lá.  

Essa questão apareceu claramente, que ainda hoje, essa questão no Exército não 

mudou, quer dizer, os recrutas continuam a ser, sobretudo forças especiais, mas tem um 

capítulo aí, nessa questão dos médicos nas forças armadas, tem que ser discutido o 

capítulo da deontologia médica no Conselho Federal de Medicina. 

Não é possível que haja duas deontologias. O CFM teria que ser apertado por 

esse lado, pelo lado deontológico, quer dizer, na ética médica, que então todo o médico 

é obrigado, ele faz o juramento e ele é registrado, ele tem um registro, a partir então, 

desse reconhecimento, essa questão da deontologia médica, ela teria que ser levantada, a 

gente podia ver isso aí já na reunião da quinta-feira agora, aqui em São Paulo.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, Botazzo, eu acho que é fundamental a 

Associação de vocês cobrar isso daí, cobrar isso daí do CFM, um pronunciamento, 

porque isso não é a primeira vez que acontece, não é? Da morte dos recrutas. 

Agora, nós temos caso, por exemplo, de um torturador da Oban, que era um 

capitão, hoje coronel Carlos Vitor Maia Mondaine, era o Dr. José, ele era médico 
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psiquiatra do HGE, do HCE daqui de São Paulo, ele torturou gente, o Artur Scavone é 

um que foi torturado dentro do Hospital Central do Exército, ali do Cambuci. 

Além disso, tem um caso muito recente, que é o caso daqueles dois sargentos 

gays que foram espancados, etc. tal, e foram levados e torturados lá dentro do Hospital 

Central do Exército aqui de São Paulo. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – O HGE em São Paulo? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – HCE aqui de São Paulo. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – HCE.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aqui chama Hospital Central do Exército. E eles foram 

torturados dentro do chamado prédio azul, que é onde hoje funciona, que é o segundo 

prédio que tem lá, é onde funciona o sucedâneo do DOI-CODI. 

Tanto que quando eu conversei com um deles, o Laci, eu falei assim, “Você foi 

torturado no DOI-CODI?”. Ele falou, “Como é que você sabe?”. Eu falei, “Eu sei que 

tem lá. Ele falou, “Pois é, tem outro nome, mas é o mesmo DOI-CODI e nos torturaram 

lá dentro”. Por causa da história toda deles terem saído do Exército por serem gays. 

Então, não é uma coisa pequena, não é uma coisa do passado, é uma coisa 

presente para nós. Agora, eu acho fundamental que essa associação que você pertence 

mobilize para poder forçar, porque essa discussão não é uma coisa pequena e o 

Ministério Público também, tem que dar uma cutucada nisso, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem duas pessoas inscritas, 

o Ricardo e a Vivian, mas deixe só eu fazer uma pergunta.  
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Aqui em São Paulo tem duas pessoas no CRM que se dedicam à questão dos 

médicos legistas e principalmente do tempo da ditadura, é o Nacime e o Henrique 

Carlos, os dois. Por que que, e eles, cada um do seu jeito, estão a fim de colaborar com 

a gente aqui, o que eu acho que a gente devia oficiar. Não, é sério. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Acho melhor convidar. 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Montar uma audiência e convidá-los. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Exatamente, porque o Dr. 

Henrique Carlos, em que pese, ele está com problemas graves de saúde, ele sempre 

mantém essa disposição em ajudar a gente, tanto é que ele fez aquele levantamento do 

chamado, de todos os atestados de óbito. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Dos julgamentos que cassou os... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele fez o levantamento de 

todos os atestados de óbito de 2006, ele que conseguiu. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, também. Mas ele... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– De todos os atestados... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele fez parte das bancas de julgamento dos médicos 

legistas. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, então, porque o que a 

gente precisa saber, senão a gente viaja muito, assim, o CRM de São Paulo, por 

consequência o CFM tem acesso à lista dos médicos que estavam no Hospital Central 

do Exército, no período da ditadura, eles têm que, o CRM acompanha? 

Então, isso eu acho que é uma questão,  

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Talvez.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Porque olha, porque eu 

quero passar para o Ricardo e para a Vivian, porque é o seguinte, vocês começaram o 

trabalho, enquanto Comissão da Verdade, a USP vai fazer da questão dos legistas 

praticamente o elemento central do trabalho da USP, da Comissão da Verdade da USP, 

o professor Dalmo Dallari pediu, a Janice está entrando em contato com a Elvira. 

 

  

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Até fizemos uma reunião segunda-feira com 

ela. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso. O Dr. Henrique Carlos, 

que é uma pessoa corretíssima, que é do CRM quer contribuir, o Reitor, que é médico 

de Ribeirão designou um professor da Comissão da Verdade da Física da USP para 

abrir essa questão, não é?  

Então, essa questão do Departamento de Medicina Legal, do CRM, dos 

arquivos, está tendo uma convergência total. Então, acho que a gente devia aproveitar 

esse momento. 
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O SR. EDUARDO VALÉRIO – Com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Até antes de começar a Copa 

do Mundo e tal, de tentar fazer isso, mas deixa eu passar a palavra para o Ricardo e para 

a Vivian. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Ricardo Kobayashi, bom dia. Primeiro 

gostaria de pedir desculpa porque me atrasei por causa do, que é mesmo? Rodizio do 

meu carro hoje. 

Antes de eu falar só uma pergunta assim, a ideia de fazer a audiência do IML 

está abrangendo tudo que a gente está falando aqui, de trabalho, todas essas questões? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Exatamente. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Tá, porque vai ser uma audiência bem 

ampla, então, para fazer a construção disso aí. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, mas, quer dizer, lógico 

que a gente vai tentar, como teve essa revelação, eu não quero ficar monopolizando, que 

até finalmente apareceu que é esse negócio das valas comuns, isso veio a público, tem 

todo um universo, mas o nosso foco é a ditadura, não é?  

A ditadura, nós não queremos perder esse foco. Então, mas a ideia é fazer uma 

audiência forte, cujo objetivo, pelo menos no primeiro momento, seria abertura dos 

arquivos do IML, do IC, de toda a polícia cientifica de São Paulo do período da 

ditadura. 
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E não é uma coisa estéril, abrir por abrir, qual é o problema? Agora que a 

Comissão Nacional da Verdade entendeu que os casos de mortos e desaparecidos 

precisam ser periciados, periciados. Caiu a, agora que eles descobriram. 

Então, a perícia se tornaria muito mais eficaz e muito mais fácil de ser feita, se 

tivesse a parte documental, porque senão tem que exumar cada corpo, refazer e se já 

tivesse a parte documental 70%... 

Então, a gente está fazendo uma proposta de fazer toda essa convergência, 

entendeu? Tem uma energia positiva na sociedade e aí, a Ângela colocou, com muita 

propriedade, que toda vez aparece esse hospital e esse hospital do Cambuci vai 

continuar, porque lá aconteceu de tudo, nesse hospital aconteceu de tudo. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Adriano? Adriano? 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Só complementando. Então, agora que eu 

consegui compreender melhor, concordo, de fato dá para fazer sim. Em relação aos 

médicos que pudessem estar dentro do Hospital Militar, dentro da própria Faculdade de 

Medicina dá para saber o nome de alguns, porque aqueles que passam, logo que eles se 

formam e na residência eles fazem uma opção de primeiro ir pro Exército, tem registro 

lá na USP, você sabe. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – A gente vai pautar isso na quinta-feira. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– É, nesse período você tem ali, acho que 

você vai conseguir, via USP mesmo, sem fazer muito alarde você consegue os nomes e 

aí pode chamar as pessoas para ver se elas podem depor, falar alguma coisa. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mesmo os que vem de 

outros estados? 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, da USP especificamente. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Aí teria que ver se o CRM tem esse registro. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Aí tem que ver o CRM, mas dentro da USP 

dá para saber aqueles que são da, porque tem um certo número que tem que ir mesmo, 

eles têm que servir, vai, sai com patente de militar depois, fica um ano lá, mas a USP 

tem um registro disso, que eles passaram.  

Então é só pegar o período e vai ter a quantidade e o nome de quem naquela 

época serviu, em que quartel, em Quitaúna, Cambuci, tudo isso é possível fazer. 

Mas o que eu queria fazer, em relação ao Hospital Militar, não vai conseguir 

aprofundar muita coisa, o que a gente pode fazer é levantar, deixar a ferida aberta, 

porque essa é uma questão que a gente vai ter séria, depois da Comissão da Verdade. 

Estão achando que a gente não tem que fazer mais nada depois que ela acabar, pelo 

contrário, tem uma continuidade isso daí. 

Deixar a ferida aberta, mostrar que existe um problema, que não é possível 

penetrar dentro dele por uma série de questões, mas que tem algo ali grave para dar 

continuidade nisso, não é? A gente pode fazer uma audiência e levantar o que dá para 

levantar. 

Pedir documento para eles, se eles não derem tudo bem, só falar, a gente pediu e 

eles não mandaram, a gente conseguiu levantar isso, viu que é mais grave do que isso, a 

gente consegue cruzar, isso é tranquilo fazer, dá trabalho, mas é tranquilo. Todos os 

nomes de pessoas que a gente tem documentado que passaram pelo Hospital Militar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Muito boa proposta, uma 

excelente proposta. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Tentar conversar com eles, “Você lembra o 

nome de alguém, não sei o quê”. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – É aí usa a técnica da bola de neve. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Isso, e coloca aqui no dia da audiência. É o 

que eu queria sugerir a gente fazer, na verdade, já que tem essa ideia do IML, fazer duas 

audiências. Uma do IML, que vai ter todo esse desdobramento em relação a indigentes, 

todas essas questões para ser levantado. Costurar isso direito, a gente tem que fazer mais 

reuniões, um grupo de trabalho para audiência ter alguma lógica e, na sequência, fazer 

uma segunda audiência, que eu já tinha conversado com eles lá na semana passada. 

Uma audiência que tratasse especificamente da Saúde, do impacto da ditadura na 

Saúde para trabalhar o resto, que seria, poderia fazer um aparte para ouvir esses médicos 

que foram torturados quando estudantes, quando médicos e na segunda etapa dar uma 

continuidade assim um desdobramento, assim do impacto na Saúde.  

Quem trataria daquelas questões, uma coisa curiosa que a gente observou lá na 

conversa, Adriano, é que a Medicina acompanha o mesmo processo da área de 

Educação, vai no mesmo processo de sucateamento, que a área da Educação vai, a 

Medicina acompanha. 

A única diferença que tem ali dentro é que o médico não perde o seu prestígio 

social, continua, o professor desaparece, não é? Só, mas de resto é porque você não 

tinha projetos em disputa, então a ditadura impunha um projeto que ela queria, então o 

mesmo projeto que foi imposto para a área da Educação a Medicina acompanha, vai no 

mesmo caminho assim, as datas coincidem.  
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E acho que poderia fazer uma audiência da Saúde, que seria o dia inteiro, que 

trataria dessas questões. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – É que mais que a Medicina, a Saúde Pública. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– A Saúde Pública. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – A Saúde Pública, isso. 

 

 O SR. RICARDO KOBAYASHI – Inclusive tratando desse negócio que você 

fala, da deontologia médica de ter duas, na verdade ter uma só, a gente aproveita e 

aprofunda disso, traz técnicos da área, pessoas especialistas, que têm trabalho sobre isso 

e faz uma discussão ampla e tenta dar a maior repercussão possível para essa audiência.  

Eu até sugeriria que ela nem fosse feita aqui, que a gente levasse todo o 

equipamento que a gente tem e fazer dentro da Faculdade de Medicina da USP, lá no 

teatro, e enchia aquilo lá, que é possível.  

A gente pode fazer uma audiência formal daqui da nossa, da Alesp, com a 

Comissão Nacional, faz naquele teatro lá da Faculdade de Medicina da USP que dá para 

encher aquilo tranquilamente, articula com os meninos do CAOC, tal. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Não sei. Aí vai demandar muita articulação 

política, por que... 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Mas eu acho que vale a pena. 
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O SR. CARLOS BOTAZZO – Porque a relação está complicada com a 

Faculdade de Medicina. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI– Mas vale a pena para dar repercussão, vale 

a pena tentar. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – E o CAOC? 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Vale a pena tentar. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Não, é que foi em função de um evento de 

racismo há 15 dias. 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Estou sabendo. 

 

 O SR. CARLOS BOTAZZO – Então, aí a Direção da escola tomou uma 

atitude muito complicada, e os próprios colegas do Departamento, preventiva, estão 

contra a associação, manifestando... 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Não, a gente faz. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Porque fomos apoiar a menina que foi 

discriminada na porta tal, entendeu? Enfim, mas você pode ver como organiza isso, 

amanhã acho que a gente vai ter um bom espaço para discutir isso. 
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O SR. RICARDO KOBAYASHI– Bom, era isso que eu tinha para falar. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Legal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vivian Mendes. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Não, eu só queria tentar entender aqui, em voz 

alta, para ver se é isso e eu até ia pedir ao Ivan confirmar aí, porque eu entendo que são 

duas coisas muito importantes, mas que são diferentes. 

Por exemplo, qual é o objetivo da gente pedir a abertura dos arquivos do IML? 

Eu entendo que ali não tem um objetivo da gente esclarecer muitos fatos novos. Estou 

considerando que os familiares, apesar da precariedade, conseguiram acessar em algum 

momento os arquivos do IML, inclusive a gente tem cópias de documentos que estavam 

lá. 

Mas claro, a gente tem vários objetivos nisso, primeiro em assegurar aquele 

arquivo, porque as informações que a gente teve é que ele estava em uma situação 

assim, de degradação grande, tal. Não estou menosprezando essa importância, mas 

acredito que aí tenha um objetivo mais ligado com essa importância de relacionar, de 

responsabilizar os legistas, enfim, um pouco mais nessa linha, que de informações 

novas a gente não deve ter, para esclarecimento de morte, não deve ter muito. 

Por isso a importância da gente acessar esses arquivos da Polícia Técnica, que 

nesse sentido da perícia documental, não é? Eles teriam mais função, é isso Ivan? 

Explica. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Parte dos arquivos da 

polícia, parte foram para o Arquivo do Estado. Os familiares, o Ivan pode falar com 

muito mais propriedade, parte dos arquivos é que foram para o Arquivo do Estado, a 

maioria continua trancado. 
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A SRA. VIVIAN MENDES – É isso que eu queria saber, o que a gente 

conseguiu acessar, só para ter bastante clareza do que a gente precisa fazer com esse 

material para na hora de pedir ninguém passar um “passa moleque” na gente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A questão que a gente tem com relação aos arquivos é 

básica, a gente precisa desses documentos, primeiramente, para ter um registro oficial, 

porque o que os familiares pegaram foi xerox sem autenticação. Então, a gente precisa 

oficializar, o caráter oficial da Comissão tem que registrar isso oficialmente. 

Segunda coisa, o arquivo do IML, parcialmente, foi para o Arquivo do Estado e 

eu não sei o parcialmente se é de período ou se é um pedaço da documentação, nós 

precisamos ver isso, porque quando a gente viu no IML era uma pilha, uma montanha 

de livros amontoados mesmo.  

Depois foi para a Academia de Polícia e aí, a gente não sabe o que aconteceu lá, 

se houve depuração, se houve catalogação ou qualquer coisa assim, mas foi uma parte lá 

para o Arquivo do Estado. Então a gente precisa checar o que tem. 

A outra coisa que tem é a perícia criminal. Então a gente tem, por exemplo, 

encontro de cadáver, tem do Marighella, do Toledo, tem do Bacuri, mas a gente não tem 

dos outros casos, segundo a Dra. Eugênia Gonzaga, do Ministério Público Federal, ela 

diz com todas as letras que intencionalmente não faziam perícias. 

O Ustra fala em depoimento de que nós tínhamos que tirar o cadáver, senão os 

terroristas viriam para resgatar o corpo, quer dizer, de uma besteira solerte, não é? 

Agora, a gente precisa constatar que a Polícia Técnica Cientifica fez perícia, ou não, e a 

gente analisar. 

Agora, pontualmente o que o Adriano está colocando é, nós precisamos dos 

laudos cadavéricos, com fotos etc. e tal, para a gente fazer, a partir deles, a análise, junto 

com os peritos de Brasília. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – E isso no arquivo do IML. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



35 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, exclusivamente no arquivo do IML, porque aí 

você não precisa exumar. Então o caso do meu pai, por exemplo, está descrito 

totalmente ali, tem lesão assim, assado, rosto externo, hemorragia subdural, não sei mais 

o quê. Por ali você já constata as torturas. 

Agora, você tem as fotos também, tudo isso na mão de um perito passa a ser 

elucidativo, é isso que o Adriano está propondo, que se faça uma audiência para exigir a 

abertura e a transferência para o Arquivo do Estado desses registros e eu agrego a isso 

essa coisa do esquadrão da morte, porque eles devem ter na Perícia Técnica e no IML, o 

registro disso também. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só mais uma dúvida, essas perícias que foram 

localizadas, que você falou do Marighella e tal, foram localizadas aonde, junto desses 

arquivos do IML? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, foram localizadas dentro do arquivo do DOPS, 

que diz que a Polícia Técnica Cientifica e não sei mais o que, e a parte dele, junto a esse 

encontro de cadáver, como chamam, tem o exame cadavérico que é o laudo pericial, que 

é a necropsia. 

Então, esses dois documentos são complementares porque você tem a foto do 

Marighella, por exemplo, como que ele estava vestido, como é que era a aparência dele 

ao ser encontrado. No IML você tem a foto do corpo já periciado que é aquele que tem a 

abertura do tórax, tem o crânio aberto e etc. e tal, mas é só isso, junto os dois podem 

falar muito mais, porque aí os peritos podem fazer a perícia perfeitamente. 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Ivan, eu desconfio que esses arquivos do IML 

podem contribuir na retificação no acerto de óbito. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Com certeza. 

 

O SR. EDUARDO VALÉRIO – Só aí já valeria a pena. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só aí já fala sozinho, verdade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Thaís Barreto. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Era justamente isso que eu ia falar e tem outro 

caso parece que o João Domingos morreu nesse hospital, não foi? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Exatamente, João Domingos. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – O João Domingos é o caso que o cara 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Ele passa pelo HC, depois é levado para o... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, ele teria sido torturado lá no HC. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Exatamente, e aí era justamente isso, porque 

seria fundamental que aí não tinha mais com questionar, a fonte, de onde veio, não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Além do aspecto político, 

né? Porque se a gente conseguir abrir um arquivo, um arquivo, quer dizer. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Já valeu. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – De um corpo, o fio de cabelo é uma preciosidade, não 

é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É verdade, porque, vejam 

bem, vamos ver se o CRM, finalmente abre também seus arquivos, que são coisas 

inexpugnáveis, dos processos contra esses médicos, porque lá tem barbaridades e eles 

tinham conseguido uma decisão; os médicos haviam conseguido uma decisão judicial 

que esses dados dos processos não poderiam vir a público.  

Depois de tramitar não sei quantos anos, dez anos sei lá, foi autorizado pela 

justiça que esses dados... 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Agora recente. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É recente, essa decisão é 

muito... 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Muito favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Hã? 
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O SR. CARLOS BOTAZZO – Muito favorável. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Muito favorável, não é? 

Agora, qual é o problema? O problema é energia.  

E outra coisa, a Thaís Barretto fez uma colocação importante outro dia, lá na 

Comissão Nacional que é o seguinte, porque vocês sabem o ritmo lá, na Comissão 

Nacional, a dificuldade que é aquilo lá institucionalmente falando. Por exemplo, tem 

uma expectativa dos familiares dos mortos e, principalmente dos desaparecidos, que 

muitas coisas sejam esclarecidas no âmbito da Comissão, no âmbito. 

Então, a Comissão tem uma visão que é mais uma coisa teórica e na sociedade 

tem mais uma expectativa resolutiva, não é? Então, por exemplo, uma coisa caríssima, 

difícil, é a questão da perícia da ossada, da ossada. Que implica em exumação, contratar 

o perito e refazer todo o processo.  

Alguns casos foram feitos ou estão sendo feitos. O mais recente, que foi muito 

bem feito, mas esse não foi na Comissão Nacional da Verdade, veio pelo governo 

brasileiro, foi a família, os dois irmãos, Xavier Pereira e o Arnaldo. 

Então, esses foram muito bem feitos, foi feita toda a reconstituição, então o que 

acontece? Nós estamos fazendo pressão, junto à Comissão Nacional, para, e a Thaís foi 

muito clara nisso, para que os mortos sejam exumados e periciados e os desaparecidos, 

pelo menos, sejam ou localizados ou como desapareceram. Muito bem e lógico eles têm 

uma atitude defensiva em relação a isso. 

Eles têm uma visão, o seguinte, a gente termina o relatório em junho e faz uma 

descrição sobre os casos e põe no relatório e acabou. Então, essa tensão, muito sutil, 

muito delicada tem, qual seria a grande contribuição?  

Se a gente chegasse com os arquivos do IML, criaria uma situação fática que o 

trabalho deles seria muito menor, muito menos custoso, teria uma base documental, 

além de uma pressão política. 

Então, o que eu percebo? Eu percebo o seguinte, que é a minha função, enquanto 

agente político, não é? Já que a Comissão Nacional está me desmoralizando, dizendo 
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que não é a Comissão Estadual da Verdade, que é a Comissão do Adriano Diogo, como 

se eu tivesse tirando proveito político eleitoral disso aqui. 

O que estou querendo dizer? Eu acho que esse mês de junho, nós devíamos 

fazer, não é? Acho que foi importantíssimo essa contribuição da vala comum, esse 

negócio todo aí da, que também é diferente, uma coisa é vala comum de pessoas 

desaparecidas, indigentes, velhinho que sai para ir no médico e não volta, é uma coisa e 

outra são as pessoas assassinadas pelo Estado, que o atestado de óbito sai lá, resistência 

seguida de morte, eu acho que também tem uma diferença diante do nosso enfoque, que 

é o aspecto do crime. 

Bom, mas vamos lá, eu acho assim, se concretamente nós reuníssemos todas 

essas forças, todo esse arco de alianças, CRM, isso, aquilo, pessoas que procuram 

familiares desaparecidos, tudo, todo esse arco de alianças, não é? Eu acho que a gente 

teria energia suficiente e a Secretaria de Segurança Pública teria uma justificativa 

política contra esses setores mais militarizados, mais recrudescidos, de falar, porque 

qual foi a deixa que eles nos deram?  

Se vocês fizerem uma boa pressão política nós entregamos tudo com muito 

prazer e satisfação, nós queremos fazer isso. 

 

A SRA. -  A Secretaria disse isso? 

  

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, é. Nós queremos abrir 

esse troço, queremos, é importante a gente abrir isso, é importante, isso precisa ser 

esclarecido e falaram mais, não só os do passado, como os do presente. Nós não 

queremos... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está gravando? 

 

(Risos.) 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, é o meu jeito. Falaram 

isso com toda a clareza, nós não queremos ficar com esse mico, esse passivo não nos 

interessa, não queremos ser sócios disso. Então, eu acho que é um momento político que 

nós temos que nos agregar e fazer, abrir um primeiro arquivo efetivamente. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Só fazer um complemente Adriano. Eu acho que 

tem uma importância, Vivian novamente, uma importância da gente garantir essa 

perícia documental, porque existem familiares que não querem exumar mais, não 

querem, é um desgaste, é uma coisa muito difícil. 

Então, essa perícia documental, ela além de viável, de mais rápida, mais barata, 

digamos assim, mais viável, a gente não precisa demorar tanto tempo assim, a gente não 

coloca os familiares de novo nessa situação de ter que passar por isso, porque a família 

tem que acompanhar, tem determinações legais que garantem isso, então é um negócio 

difícil. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A Dona Hilda Gomes da 

Silva está no limite. Porque não aguenta mais. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – No seu limite, então a gente respeita também 

essa luta das famílias, a dor das famílias se a gente conseguir fazer isso. Eu acho que 

politicamente é uma coisa importante. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Um horror, um horror. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Eu ia até comentar, por exemplo, o caso da Iara 

Iavelberg, eu já conversei algumas vezes com a família e foi um sofrimento tão grande 
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deles. Aquele negócio de tirar da ala dos suicidas, tudo aquilo que eles assim, se 

contentaram com o que tem até agora e provavelmente eles não gostariam que fosse 

exumado de novo. Foi o que eu falei pelo menos com o irmão, com o Samuel Iavelberg. 

E o grande problema é que o relatório oficial diz que ela se suicidou, é o que está 

na Operação Pajussara que é o mesmo que matou meus tios, por exemplo. O relatório da 

Operação Pajussara diz que ela se suicidou, não é? E tem uma questão atual que foi o 

médico Daniel Munhoz que veio aqui, que foi quem exumou e que disse, então disse 

aqui na Comissão, quer dizer assim, é o que a gente tem, ele exumou e fez o laudo dele. 

 

O SR. LAERTE – Pois é Thaís, mas o que pode acontecer é com a abertura 

desses arquivos do IML, é que embora haja uma conclusão, levada por razões políticas, 

digamos, ao suicídio, há na parte de cima do laudo a descrição das lesões, que 

submetida hoje à análise de um perito, por exemplo, como Daniel Munhoz, que é um 

homem de respeitabilidade, ele vai dizer desta descrição não decorre esta conclusão.  

Esta conclusão foi imposta por coação naquela circunstância política da época 

ou por alinhamento político do médico legista, mas a descrição é fundamental e aí 

dispensa a exumação ou pode vir a dispensar em alguns casos. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, isso que o Dr. Laerte está falando é fundamental, o 

ex-deputado e médico legista, Antenor Chicarino, fez uma leitura do laudo do meu pai e 

fez a discrição de uma coisa, que parecia que ele tinha visto a morte do meu pai.  

Eu, que sei o que aconteceu, fiquei horrorizado, quer dizer, esse cara estava lá na 

hora, não é? Então, todas as lesões, todas as coisas ele dizia, isso só podia ter acontecido 

por isso, isso foi por isso e não sei mais o quê. 

Inclusive a trajetória de, que para nós não significa muita coisa, mas para um 

perito, a trajetória descrita pelo legista é fundamental, porque a bala não pode desviar e 

sair de lado, tem uma trajetória lógica e a leitura desses laudos, que é isso que o Adriano 

está insistindo, é fundamental, porque só por ali você faz e não precisa nem exumar. 
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Agora, com o laudo pericial da localização do corpo etc. e tal, você 

complementa mais ainda, então, é fundamental que a gente faça. 

Agora, Botazzo, a gente tem uma, nos livros de entrada do DOPS, tem muitas 

vezes o pessoal do Hospital da Clínicas indo lá visitar, e tem a visita de um médico 

tristemente famoso, chamado Harry Shibata, né? Que a Thaís está fazendo o 

levantamento do negócio da USP e viu, várias vezes, ele entra lá para, para que, não é? 

Para visitar o... 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO– São informações fundamentais pra gente, 

inclusive na quinta-feira agora, nessa primeira reunião, iniciando o trabalho com os 

médicos propriamente, vermos exatamente quais os caminhos que devem ser seguidos, 

não é? 

Eu vejo a relevância das hipóteses que estão sendo colocadas agora, ver como é 

que o nosso relatório poderá contribuir com esse processo, duplamente. Primeiro num 

convite ao Conselho Nacional de Medicina, que aí desdobra nessa questão e desdobra 

também na questão da deontologia que a gente pode já ver, como é que rola algumas 

coisas aí, a gente tem que preparar isso. 

Eu acho que a nossa comissão está à inteira disposição para a gente preparar essa 

primeira audiência, e a segunda é a questão da abertura dos arquivos do IML. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Botazzo, Botazzo, eu queria 

O sr. está inscrito? Quer falar? Doutor Eduardo. 

 

O SR. EDUARDO – Rapidamente, essa questão do levantamento do local, não 

é o IML é o IC, teria que atuar nas duas frentes. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – As duas coisas se complementam. Isso que eu estou 

falando. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, o que acontece é o 

seguinte, o Reitor da USP vem amanhã aqui, à tarde, para uma audiência dessa, da 

Comissão da Educação. 

Eu já vou tentar fazer uma interpelação por escrito amanhã, na presença do novo 

Reitor, já falei isso para ele, falei na reunião da Comissão da USP. O que eu acho, que 

nós devíamos ter é uma data, já preparar essa, que a gente pode chamar pela abertura 

dos arquivos do IML, toda essa parte da Medicina Legal, tudo isso que a gente falou e 

fazer, distribuir as tarefas e as responsabilidades. 

Eu vou aprovar, pela Comissão de Direitos Humanos, amanhã, se houver, eu já 

aprovo um documento para a Comissão, para convidar e convocar todas essas 

autoridades para uma audiência, para uma data a ser marcada, aí qual é a ideia?  

Fazer uma audiência forte, consistente, bem representativa, cujo objetivo seria 

isso, acertar ir lá no Gabinete do secretário de Segurança, despachar por escrito o 

convite, agendar a agenda com eles, para discutir toda essa questão, Ministério Público 

Federal, todo mundo, Ministério Público Estadual, todo mundo para fazer uma, então, 

vocês que tomaram essa iniciativa são muito importantes para ajudar a gente a costurar 

esse arco de aliança gente, entendeu? Dr. Eduardo também, se puder, quer dizer, da 

gente fazer uma audiência maiúscula, Ângela. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – É, mas ele falou agora a pouco do Instituto de 

Criminalística, não é abertura. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – As duas coisas que estamos pedindo. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – As duas coisas. 
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O SR. IVAN SEIXAS – IML e de Criminalística, então, inclusive para ver a 

questão do Merlino, para ver como é que foi o acidente, se eles fizeram perícia, por 

exemplo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Horizontalmente, é tudo uma 

coisa só, desde o Departamento de Medicina Legal, lá da Faculdade de Medicina, até o 

IML, embora um pertence a USP o outro à Segurança Pública, serviço de verificação de 

óbito é uma horizontal, é um grupo só, é tudo a mesma coisa. Desde o tempo do 

Shibata, é tudo. 

Agora, lógico, que você tem toda a razão, por exemplo, os médicos que 

acompanhavam as sessões de tortura, esses vinham do Hospital do Exército, que não 

foram poucos, isso é um outro negócio que nós vamos ter que pegar também, que aí é o 

Exército mandando os seus médicos, seus enfermeiros e tinha, você vê, aquele 

depoimento do Merlino, o enfermeiro é uma... 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – O enfermeiro é um carcereiro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É, um cara que vivia lá, não, 

tinha sempre um enfermeiro.  

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Aquele que faz 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Aquele é do carcereiro, mas 

os enfermeiros, o que tinha de enfermeiro lá, que depois podia até virar, era fixo na 

equipe como o carcereiro, é verdade, como o carcereiro, como agente de tortura. 
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Então, essa parte da Saúde, ligada ao Exército, que eu acho que vai ser muito, 

um pouco mais difícil da gente conseguir todos esses nomes, pode ser que apareça no 

“Bagulhão”, vários deles, né? Você quer falar? 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES – Não, era uma coisa que eu queria falar antes, 

sobre a questão da ética medica, mas que me veio agora.  

Na audiência, vocês lembram, há duas testemunhas, o Joel Rufino dos Santos e o 

Otacílio, que falam de uma discussão, de uma polêmica sobre a amputação. Para salvar 

vida teria que ser amputado, o tal torturador que fala com o Joel diz que houve, pode ser 

que ele esteja delirando, não é? Uma votação.  

Mas de qualquer maneira, esses médicos que propuseram a amputação e depois 

receberam a ordem de não fazer a amputação para não salvar a vida, eles romperam com 

a ética medica, essa é uma questão importante. 

 

O SR. LAERTE - Eu peço licença, preciso me retirar, eu preciso dar uma. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Daqui a pouco estarei lá.  

 

O SR. LAERTE - Dá licença. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom, doutor.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – O alvará de soltura. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então o senhor captou esse 

negócio dos atestados de óbito que deu mais um problema, não é? Eu volto a palavra 

para a Ângela. 

Obrigado, doutor, até logo. 

Não, agora viu, Ângela, por exemplo, você tem toda a razão, o Jair Romeu, 

imagina você a história do Jair Romeu O Jair Romeu, aquele que dá nome ao Instituto 

Médico Legal de Bauru. Pergunto, nós estamos tentando mudar, esse Jair Romeu era 

uma cara que assessorava lá a repressão. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era o funcionário lá do IML, ele era o responsável 

por levar os corpos para enterrar, só que ele não enterrava na hora, enterrava do jeito 

que ele queria, era um cúmplice do esquema. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ele não era médico não, né? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, ele era um funcionário. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Você imagina, o Pedro 

Tobias, o deputado Pedro Tobias me contou, por isso que eu posso lhe contar, sem pedir 

segredo, que o Jair Romeu, antes de se aposentar, mudou para Bauru e ele fazia a 

autopsia sem ser médico, sem ser médico, fazia atestado de óbito, tanto é que ele dá 

nome ao Instituto Médico Legal, o povo de Bauru quer mudar de qualquer jeito.  

O Pedro Tobias me contou que ele era tão porco, tão porco que ele não punha 

luva, não se protegia e ele contraiu AIDS e morreu de uma forma dramática e esse era o 

Jair Romeu, cara que dá nome ao Instituto Médico Legal de Bauru. 

Que é um cara que assistia às torturas e falava assim, “Pode torturar um pouco 

mais que esse cara aguenta”.  Jair Romeu, entendeu? Esse capítulo, se a gente conseguir 
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atrair o CRM, com toda aquela confusão que é o CRM, toda legalidade que é o CRM, 

que vocês sabem o que é aquilo lá, é uma coisa inexpugnável, trazer para esse processo, 

eu acho que a gente começa a entrar nesse capítulo, entendeu?  

Que mesmo na Faculdade de Medicina é dificílimo mexer com esses caras, 

porque os usos e costumes não foram alterados em nada, em nada, eles legalizam 

qualquer chacina, eles é que dão o, eles é que fecham, eles é que legalizam, só para não 

ficar falando mais do que eu já estou falando, Botazzo. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Eu acho que só, antes de encerrar a sessão, eu 

gostaria de destacar esse aspecto da ética que a Ângela levantou e acho que é algo que 

também se deveria perguntar, se tivermos a oportunidade de encontrar oficiais médicos 

do Hospital Central do Exército, aqui de São Paulo, do treinamento contemporâneo.  

Médicos no Exército hoje, jovens médicos no Exército, na Aeronáutica e na 

Marinha assistem às sessões dos seus colegas e ainda hoje, eles estão aí do lado para 

dizer se pode torturar mais, se o soldado aguenta ou se ele não aguenta, se deve 

suspender ou não. 

Há casos recentemente relatados na residência de pediatria do Hospital 

Universitário, onde num grupo com a preceptora, aqui em São Paulo, o jovem que era 

então, que estava fazendo a residência, o residente R1 de pediatria, numa certa altura da 

conversa ele diz, “Não, isso é uma coisa”. Alguém puxava uma questão contemporânea 

ou colocava uma questão do passado e ele diz, “Não, isso se faz até hoje, era o meu 

papel, eu estou saindo agora da Aeronáutica e era meu papel, como médico da 

Aeronáutica acompanhar as sessões de tortura”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Botazzo, porque que você, 

você não podia providenciar um texto sobre isso? 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO – Posso tentar. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A gente podia, o que eu 

estava imaginando? 

A gente podia fazer uma convocatória bem redigida, bem redigida, fazer, tentar 

marcar uma reunião, aqui no âmbito da Comissão, indicar uma data e a gente preparar 

um texto que nos unificasse, um texto manifesto, fazer uma audiência forte, bem 

mobilizada, com repercussão, entendeu?  

Você vê que ontem, em Bruxelas, os caras atiraram em três pessoas que estavam 

visitando o Museu do Holocausto em Bruxelas, quatro, hã? 

 

A SRA. -  Morreram quatro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Morreram quatro, quer 

dizer que não atiraram contra quatro, morreram quatro. Você imagina qual o nível do 

delírio que continua, os caras estavam visitando, turista, visitando o museu em Bruxelas 

e os caras mataram os caras dentro do museu, em dia de visitação.  

Eu acho que esse negócio do IML, a gente deveria fazer uma coisa bem feita, 

você pudesse escrever um texto, nos ajudaria muito. Eu lhe peço, vamos procurar o 

Henrique Carlos, ele está com problema de saúde grave, é verdade, e fechar isso aí, 

entendeu? O Henrique é uma pessoa muito especial. 

 

O SR. CARLOS BOTAZZO -  Vamos fechar isso aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos concluir? Bom, 

então, constatamos um quórum fraco, não é? Não dá para partir para essa audiência sem 

um pouco mais de consistência, de apoio, não é?  
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Mas pelo menos começamos a desenhar um trabalho, acho que importantíssimo 

isso que você coloca. Talvez, estava pensando, que talvez a gente tenha que fazer uma 

audiência específica sobre o papel desse hospital, esse hospital, porque esse hospital 

aparece em tudo que é relato, não é?  

Desde o Bacuri, tudo, tudo, toda vez aparece esse Hospital do Exército, lá no 

Cambuci, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa, a abertura dos arquivos do 

IML, eu acho que é um começo de um trabalho.  

Então, vocês, Botazzo, vocês que assumiram essa tarefa, essa responsabilidade e 

a coisa que a Ângela sempre pergunta, nós vamos tentar, na impossibilidade, há um 

outro esclarecimento onde se é o seguinte, como aqui em São Paulo pelo menos, é 

diferente do Rio que lá tem mais militar, tem mais gente que hora depõe, que hora não 

depõe, enfim. 

Talvez a gente tenha que fazer as audiências sobre os torturadores, como a 

Vivian definiu outro dia com bastante precisão, como se fossem escrachos públicos, 

escracho, esculacho. 

Quer dizer, pegar os torturadores e dar visibilidade quantas vítimas aquele grupo 

de torturadores, a nossa grande esperança é fazer uma audiência forte do “Bagulhão”, 

que a gente inverte a ótica, em vez da gente pegar a vítima a gente pega os agentes do 

Estado e a vítima. Então, quantas vítimas teve?  

Esses agentes do Estado estiveram envolvidos na morte de tantas vítimas, 

entendeu? Então fazer, a gente não faz aqui cada caso das vítimas? Talvez era bom a 

gente inverter, fazer os casos dos torturadores. 

Hoje, Carlos Alberto Brilhante Ustra, quantas mortes lhe são atribuídas? 

Quantas sessões de tortura? Quantas coisas são atribuídas? Sessão Ustra; sessão 

Gravina, Dirceu Gravina; sessão Calandra, entendeu? A gente inverter. Como eles 

faziam na Segunda Guerra Mundial, entendeu?  

Então, a gente, eu acho, que a grande contribuição na ausência dos depoimentos, 

nessas confissões que algumas são conseguidas, a gente inverter, a gente dar 

visibilidade para essas cadeias de comando, das sessões da cadeia de comando, está 

bom?  
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Mais alguma coisa? Então, o que vocês da área de Saúde, da área, amanhã, eu 

vou ver, se tiver espaço, se tiver clima, eu já vou dar um “joelhaço” na audiência do 

Reitor, já vou dar uma, não é?  

 

O SR. -  Que horas é essa audiência amanhã? Á tarde? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Á tarde.  

 

O SR. -  14 horas? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. Está bom, muito 

obrigado, a sessão está encerrada. 

 

*      *      * 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É muito longa a matéria 

da Míriam Leitão? 

 

 A SRA. – (Ininteligível.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah é? Aqui é Pedro 

Funari. Ah, tá bom. 

 Ivan Seixas. 

 

 A SRA. – Não, é da Juliana. 

 

A SRA. – Ah, eu estou enganada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos minutos, Thaís? 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO – Dois. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? Quantos? 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO - Dois. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dois? Está bom, então vai 

lá.  

 

 A SRA. – (Ininteligível.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom, eu vou só 

fazendo a formalidade da moldura, vamos. 
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 Centésima quadragésima quarta Audiência Pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, São Paulo, 29 de setembro de 2014, Auditório 

Teotônio Vilela. 

 Está instalada a 144ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado do 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 29 de setembro, no Auditório Teotônio Vilela, para o 

tema “Arqueologia da Repressão e da Resistência – Pesquisas Arqueológicas no prédio 

do DOI-CODI de São Paulo.” 

 Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

 Formação da Mesa: professor Pedro Paulo Funari, professor titular da Unicamp, 

coordenador do Nepam, “Arqueologia da Repressão e da Resistência: sua importância 

para a revelação da verdade sobre as graves violações dos direitos humanos na ditadura 

brasileira.” 

 Juliana Poloni, pós-doutoranda do Nepam, Unicamp, “Arqueologia da Repressão 

e Resistência no Brasil e no mundo: exemplos da forma como a arqueologia tem 

contribuído para a temática da busca por desaparecidos políticos e pelo direito à 

verdade.” 

 Deborah Neves, historiadora da Unidade de Preservação do Patrimônio 

Histórico da Secretaria do Estado e da Cultura, Condephaat, “A pesquisa arqueológica 

em lugares de memória difícil em São Paulo: DOPS e DOI-CODI.” 

 Inês Virgínia Prado Soares, Procuradora Regional da República, mestre e 

doutora em Direito, pela PUC - São Paulo, “Proteção Jurídica da Memória e Verdade e 

as obrigações do Estado na realização de pesquisas arqueológicas em locais de tortura.” 

 Então eu queria pedir licença para os nossos convidados, porque ontem morreu o 

professor Luiz Hildebrando, e a semana passada nós fizemos uma audiência da 

Comissão da Verdade sobre a repressão, tortura e perseguição na USP e foi revelada 

uma carta, enviada no dia 25 de junho de 1964, ao sr. professor Luís Antônio da Gama e 

Silva, um magnífico reitor da Universidade de São Paulo, uma carta anônima que o 

Flávio Suplicy de Lacerda, então Ministro da Educação, envia e divulga essa carta em 

todo o território nacional. 

 E tem um trecho da carta que cita o professor Luiz Hildebrando, e o que diz esse 

trecho da carta “E pouco depois, o grupo pensante da quadrilha, integrado, pelo já 

citado Rabinovitch, e mais a célula do Departamento de Parasitologia da Escola, Luis 
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Rey, Luiz Hildebrando Pereira da Silva e esposa, Leônidas Deane, Maria Deane, Erney 

de Camargo.” 

 Inicia a redação de um abaixo assinado ao Sr. Presidente da República, 

reivindicando tranquilidade para os cientistas, mais verbas para suas pesquisas e assim 

por diante, documento que afirmavam seria assinado pela nata da Direita. 

 Então essa foi a última citação, e o professor Rabinovitch era o Michel Pinkus 

Rabinovitch. 

 Então, esta é uma carta que teve uma grande repercussão à época, que foi a 

palavra de ordem dos militares para cassação e perseguição ao professor Luiz 

Hildebrando Pereira da Silva e sua esposa. 

 Então nós vamos fazer uma breve homenagem ao professor, que era citado, 

junto com o Isaias Raw, pelo Gama e Silva e pelo Flávio Suplicy de Lacerda nessa carta 

como um grupo, da quadrilha da Faculdade de Medicina da USP. 

 Então eu queria pedir licença aos nossos convidados, por dois, três minutinhos, 

pra que a gente pudesse homenagear. 

 

 A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não? Então vamos fazer 

só o texto, já que não dá pra abrir a imagem. 

 

 A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, se fosse... Não 

conseguiu, Thaís? 

 

 A SRA. – (Ininteligível..) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não? Então tudo bem. 

Não conseguimos, né? 

 

 A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então está bom, a gente 

faz no fim se conseguir. Consegue um outro computador pra acoplar. 

 Então fizemos o registro da morte e no fim da sessão a gente volta ao assunto do 

professor Luiz Hildebrando. 

 Sem mais delongas, convido o professor Pedro Paulo Funari para iniciar a sua 

exposição. Professor, com a palavra. 

 

 O SR. PEDRO PAULO FUNARI – Boa tarde. 

 Queria dizer primeiro, que é uma satisfação estar aqui nesta sessão da Comissão 

da Verdade, porque trata-se de uma Comissão muito importante para a democracia no 

Brasil e, em particular, aqui no caso do estado de São Paulo essa Comissão tem já tido 

uma série de êxitos. 

 Então eu queria parabenizar aqui o Adriano Diogo por essa liderança nessa 

atividade e também por essa sessão específica aqui no dia de hoje. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito nos... 

 Eu não tenho por hábito interromper, mas muito nos engrandece os trabalhos e 

dos senhores terem vindo a se propor. Muito obrigado. 

 

 O SR. PEDRO PAULO FUNARI – Em seguida dizer que é uma satisfação 

muito grande por estar aqui também com essas queridas colegas, a dra. Juliana Poloni e 

a Inês Soares, que também são colaboradoras, lá na Unicamp, são líderes do grupo de 

pesquisa sobre o tema da “Arqueologia da Repressão e da Resistência”, e também a 

Deborah Neves, que também tenho a satisfação de conhecer o trabalho e admirar. 

 Então, e mais ainda no caso, no dia de hoje, especificamente com essa bela 

homenagem feita aqui ao professor que acaba de falecer, como o professor mencionou, 

o Hildebrando, não é? 

 Então eu, na minha apresentação aqui, eu vou fazer uma breve reflexão sobre a 

participação da arqueologia, ou o papel da arqueologia para esse tipo de 

restabelecimento da verdade. 

 Então eu acho que a primeira observação, bem genérica, que eu gostaria de fazer 

é a respeito da história da arqueologia em geral e em particular em nosso país. 

 Arqueologia, que é o estudo das coisas, dos objetos, ela começou no século 

XVIII, XIX muito ligada a dois movimentos, que são o Nacionalismo e o Imperialismo 
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das grandes potências e, portanto, também como parte de um aparato militar.  Não por 

acaso a arqueologia se caracterizou por ter como seus grandes, seus primeiros pioneiros, 

os militares. E, também em grande parte, em contextos coloniais. 

 Podíamos lembrar aqui Napoleão e a expedição ao Egito, que justamente abriu 

as portas para a decifração dos hieróglifos, por exemplo, que é uma típica expedição 

nacionalista por um lado, e imperialista por outro e que acabou, inclusive, gerando boa 

parte do acervo, dos acervos do que depois seriam depois o Museu do Louvre, do 

Museu Britânico. 

 Então a arqueologia, por muito tempo, foi uma disciplina bastante conservadora 

e mesmo reacionária. No entanto isso passou a mudar muito a partir do século XX, 

meados do século XX, e não como resultado apenas de transformações na disciplina, 

mas ao contrário, por mudanças na sociedade. 

 Nas sociedades ocidentais houve uma grande efervescência, derivada do final da 

2ª Guerra Mundial, e na luta contra o nazi-fascismo, e isso gerou movimentos como, por 

exemplo, os Direitos Civis, nos Estados Unidos, movimentos pela libertação da mulher, 

o direito de voto das mulheres, participação na vida social, que até aquele momento era 

muito restrita. 

 Depois também tivemos, nessa mesma ocasião, por parte dos povos colonizados, 

movimentos anti-imperialistas, que geraram a independência, por exemplo, da Índia, 

logo depois da guerra, da 2ª Guerra, em 1947. Em seguida, também, movimentos de 

libertação, como é o caso da Argélia, no início dos anos 1960. 

 De tal maneira que nós tivemos também uma movimentação, digamos assim, 

não só no interior dos países, mas entre os países, no sentido de democratização, 

participação das grandes maiorias, e das minorias também, na sociedade. 

 Então, essas modificações no âmbito social, acabaram tendo repercussões muito 

importantes nas ciências em geral e na arqueologia também, na medida em que essa 

disciplina que, como eu disse, surgiu num contexto muito conservador e reacionário 

passou a, ao contrário, se ver envolvida com questões da sua própria época. 

 Essas questões de luta anti-imperialista, de movimentos de luta por direitos 

sociais, por participação das pessoas na gestão da sociedade.  

Isso significa que nós poderíamos dizer que a arqueologia, a partir dos anos 

1960 principalmente, ela, cada vez mais, foi tendo engajamento com a sociedade, ela foi 

se afastando justamente dessa visão conservadora. 
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Nos anos 1980, do século XX, nós tivemos a criação do Congresso Mundial de 

Arqueologia, que é um Congresso que justamente juntou, não só arqueólogos, mas 

índios, representantes de Quilombos, comunidades locais, que são aquelas comunidades 

que historicamente foram estudadas e que passaram a também serem representadas na 

própria organização da arqueologia. 

E também, foi nesse contexto que começou a surgir o interesse que é crescente, 

no estudo por meio da arqueologia, de ditaduras e de resistências a ditaduras que 

ocorreram em diversos lugares do planeta. Então esse é o movimento, digamos assim, 

universal.  

No caso do Brasil as particularidades são a serem destacadas. Primeiro lugar, o 

fato de que a arqueologia no Brasil, embora ela tenha surgido no século XIX, com a 

Corte Imperial no Rio de Janeiro, ela era naturalmente uma arqueologia nobiliárquica, 

uma arqueologia voltada para a Corte. 

Mas, justamente com a criação da Universidade de São Paulo, em 1934, por 

iniciativa de uma série de lideranças e, em particular, de uma delas, que foi depois o 

fundador da arqueologia aqui, que foi o Paulo Duarte. Então, essas lideranças, ao 

fundarem a Universidade de São Paulo, estabeleceram certos horizontes, já muito mais 

humanistas, já na década de 1930. 

No entanto, como nós já sabemos, em 1937 nós tivemos uma implantação de 

uma ditadura, o Estado Novo, de 1937 a 1945, que foi responsável por uma repressão 

bastante violenta, tanto aos movimentos sociais, quanto a minorias também, de tal 

maneira que uma das características, uma das consequências desse Estado Novo foi o 

exílio do Paulo Duarte, que era justamente um desses intelectuais. 

O Paulo Duarte, tendo ido ao estrangeiro, principalmente à França e aos Estados 

Unidos, ele, quando volta do exílio, depois da guerra, ele volta com ideais humanistas, e 

inspirado na ideia de que os índios, as pessoas que aqui viviam no continente 

americano, também mereciam reconhecimento, valor, também eram humanas, também 

deveriam ter reconhecidas o seu valor de humanidade. 

E o Paulo Duarte, então, trouxe, foi ele que na década de 1950 criou cursos de 

difusão da arqueologia, valorização do indígena, luta pelo patrimônio pré-histórico.  Ele 

conseguiu, junto com outras pessoas, que em 1961 o Congresso Nacional aprovasse 

uma lei de defesa das jazidas pré-históricas, em particular aqui no estado de São Paulo a 

luta dele estava muito centrada nos Sambaquis, que são esses concheiros do litoral, mas 

na verdade isso abriu as portas para a preservação de todos os vestígios indígenas. 
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E o Paulo Duarte, então, estava fazendo um belíssimo trabalho, mas, no dia 1º de 

abril de 1964, como nós sabemos, houve uma movimentação de tanques e nós tivemos 

aí, então, novamente, a implantação de uma ditadura, militar no caso. Uma das 

consequências, bom, acabamos de ouvir, acabamos de ler, o Adriano Diogo leu aqui, é 

um exemplo concreto do que acontecia naqueles dias, mas no que se refere à 

arqueologia duas coisas devem ser destacadas. 

Em primeiro lugar que logo depois deste Golpe Militar de abril, o governo 

brasileiro, por meio do Ministério da Educação e Cultura, fez um acordo com o 

Smithsonian Institution, para fazer um projeto de cinco anos de arqueologia Programa 

Nacional de Arqueologias, Pronapa, sediada em Washington. Então, quer dizer, houve 

um acordo entre os militares e os norte-americanos para um certo tipo de arqueologia. 

E houve, imediatamente, uma repressão à arqueologia, que eu chamo de 

arqueologia humanista, que era aquela que estava preocupada em observar que os índios 

também tinham direitos, eram seres humanos, produziam cultura, produziam pinturas 

rupestres. 

E nessa ocasião também, eu até comentava aqui antes, com um colega aqui, o 

professor Justamand, que a Niède Guidon, que hoje é tão conhecida pelos 50 mil anos, 

ela justamente, embora não tenha sido exilada literalmente, mas ela estava na França 

quando do Golpe, e ela imediatamente se pôs contra e, com uma série de intelectuais 

franceses de esquerda, humanistas, se manifestou contrária e depois, por isso, ela 

inclusive conseguiu, na década de 1970, com o apoio da França, vir aqui e fazer a 

pesquisa na Serra da Capivara. 

Mas tudo isso pra dizer que o Paulo Duarte, nessa ocasião, em 1969, foi bom 

essa citação aí do documento da Universidade de São Paulo, porque em 1969 o Paulo 

Duarte foi cassado, justamente, imediatamente que ele foi cassado o Sérgio Buarque de 

Holanda, o grande historiador, em solidariedade a ele, também pediu exoneração, 

justamente em solidariedade ao Paulo Duarte. E em seu lugar, no lugar do Paulo Duarte 

foi posto um interventor lá no Instituto de Pré-História, que ele dirigia. 

Então isso demonstra, eu estou citando tudo isso pra dizer que a arqueologia, 

durante um tempo, ela sofreu uma intervenção muito grande e isso se deve a dois 

fatores. À diferença de outras disciplinas, a arqueologia depende de verbas do governo e 

depende de autorização do estado para que se possam fazer pesquisas, então era muito 

fácil de você intervir.  
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E isso trouxe uma pesada carga, e foi apenas com a Niède Guidon voltando ao 

Brasil, com dinheiro francês, com apoio francês, da Unesco e depois, com a anistia de 

1979, e os governos estaduais aqui, que foram eleitos em 1982, e depois, finalmente, o 

retorno dos civis em 1985, Constituinte. 

Quer dizer, é todo um processo a partir desse momento, que nós temos uma 

renovação da arqueologia, crescente, e que naturalmente acabou fazendo com que hoje, 

tantas décadas depois, a arqueologia tenha uma preocupação com indígenas, com 

quilombolas, com os vestígios mais antigos dos índios, com a arqueologia da Repressão, 

então, quer dizer, esse é o contexto na qual isso surgiu. 

Uma outra coisa que eu acho importante dizer é que, o final das ditaduras aqui, 

na América Latina, que se deu na década de 1980, primeira grande ditadura a cair foi a 

ditadura argentina, em 1983, e imediatamente, quando entrou o Alfonsín no poder, na 

Argentina, se constituiu, em 1984, um pioneiro grupo de antropologia forense, “Equipo 

Argentino de Antropologia Forense”. Ou seja, um grupo de jovens que não estavam na 

universidade, porque a universidade estava com pessoas que eram próximas ao Regime, 

porque as outras tinham sido exiladas, torturadas, algumas até estavam no país, mas 

bastante abaladas. 

Então esse grupo de jovens, logo que caiu a ditadura, eles começaram a fazer 

pesquisas lá e começaram a identificar, já em 1984, 1985, na Argentina, pessoas que 

haviam sido mortas e enterradas em fossas comuns. Isso estamos falando em 1984, 

1985, bastante precoce então, imediatamente depois da ditadura e bastante precoce. 

Esse grupo continua a ser o grupo mais importante em termos internacionais. 

Eles fizeram pesquisas em diferentes países do mundo, não só na América Latina, mas 

também em outros continentes, continente africano, mesmo na Europa, de tal maneira 

que eu acho que é um exemplo de como a arqueologia latino-americana ela pôde 

adquirir uma certa proeminência num tema tão relevante como é esse, que é a 

identificação de desaparecidos. 

E outra vertente que surgiu, e que é importantíssima, é o estudo dos edifícios 

onde as pessoas eram torturadas, os edifícios da Repressão e também os edifícios da 

Resistência, porque assim como havia Repressão, havia o aparelho repressivo, havia 

também locais onde as pessoas se reuniam, então isso também tem sido desenvolvido. 

Então eu creio que no caso brasileiro nós tivemos uma arqueologia que, embora 

tenha tratado de Quilombos, de índios e de outros temas, demorou para tratar da 
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ditadura, mas isso se deve, a meu juízo, às particularidades da transição da ditadura para 

a democracia, no Brasil. 

Porque na época em que foi feita essa transição, nos anos 1970, a grande 

inspiração dos militares, com o General Golbery, na testa, à testa, foi os Pactos de La 

Moncloa, que tinham sido feitos na Espanha e que permitiram, logo depois que o 

Franco morreu, fosse feita a transição para a democracia. 

E naqueles Pactos de La Moncloa estava, constava a legalização dos partidos e 

um esquecimento do que tinha ocorrido anteriormente. Então foi esse o modelo 

brasileiro que foi importado pelos militares e que fez com que tudo, não apenas na 

arqueologia, tudo caminhasse em torno dessa política de esquecimento, política de 

apagamento do que havia ocorrido. 

Não por acaso, naturalmente, que os grandes líderes políticos que haviam 

colaborado com os militares, não os militares em geral, o stricto sensu, os presidentes, 

mas aqueles que haviam colaborado com os militares continuaram no poder nessas 

décadas todas, porque eles eram os avalizadores, eram aqueles que haviam firmado 

esses pactos aí, e que estão conosco até hoje. Então, eu acho, que esse é um fator de 

fundo que dificultou, e dificulta, o trabalho das Comissões da Verdade, da identificação 

material dessas evidências, é o fato de que nós ainda vivemos sob esse influxo. 

São questões que, portanto, a meu juízo, ultrapassam, e muito, a disciplina e 

diria até mais, por isso o documento aqui, da Universidade de São Paulo, me parece tão 

importante. Porque o Paulo Duarte, assim como diversos outros professores que foram 

cassados, perseguidos, nunca tiveram, muitos deles nunca tiveram o devido 

reconhecimento, ao contrário, o Paulo Duarte, quando ele morreu, em 1984, os seus 

documentos estão custodiados na Universidade Estadual de Campinas. 

Não por acaso, o fundador da USP não quis que os seus documentos estivessem 

na USP e, ainda que os documentos, que nós publicamos alguns documentos do Paulo 

Duarte, na década de 1990, e esses documentos foram tombados, digamos assim, pela 

Faculdade de Filosofia. Então por um lado, sim, os documentos, alguns documentos do 

Paulo Duarte falando da ditadura foram tombados, mas por outro lado, os algozes do 

Paulo Duarte continuaram lá e continuam. 

Isso significa então, voltando, o que ocorre na Universidade de São Paulo é o 

que ocorre no país e eu acho que uma das funções do nosso alerta, como cidadãos, e 

especificamente aqui no caso como arqueólogos, é lutarmos para que nós possamos 

fazer aquilo que na Argentina já se fazia. Logo ao terminar a ditadura eles fizeram algo 
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que nós ainda não temos condições de fazer e que é algo que eu tenho certeza que é algo 

ansiado, algo que não só as pessoas anseiam como também é um dever de justiça. 

Então eu agradeço muito, desculpem eu ter falado demais, mas é que a gente 

acaba se empolgando. Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Juliana Poloni. 

 

A SRA. JULIANA POLONI – Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a 

presença de todos vocês em primeiro lugar, aqui hoje para discutir esse tema. 

Agradecer a oportunidade que nós tivemos de estar aqui hoje nessa Casa, que é 

do povo, falando sobre um tema que é do interesse da ciência, mas que é, sobretudo, em 

primeiro lugar, do interesse da sociedade brasileira, então realmente é um prazer e uma 

honra poder estar aqui hoje, tratando desse tema. 

Eu preparei uma pequena apresentação, bem curta mesmo, a respeito do tema 

que me traz aqui hoje, que é “Arqueologia da Repressão e da Resistência no Brasil e no 

Mundo: exemplos da forma como a arqueologia tem contribuído para a temática da 

busca por desaparecidos políticos e pelo direito à verdade.” 

Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que apesar de eu ser historiadora e 

também arqueóloga, a minha pretensão aqui não é, de maneira nenhuma, fazer uma 

apresentação pedante sobre todas as oportunidades que a arqueologia teve de trabalhar 

com o tema, longe disso. Mas na verdade mais do que isso, trazer algumas inquietudes, 

algumas aspirações que nós temos enquanto grupo de pesquisas, sobre o campo e sobre 

essa temática na verdade, que tanto nos interessa nesse momento. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JULIANA POLONI – Então, eu resolvi começar essa apresentação 

falando um pouquinho sobre o que é a arqueologia, é uma frase, essa primeira frase que 

eu uso, é uma frase quase de senso comum. 

Acho que todo arqueólogo, quando apresenta a disciplina diz, mais ou menos, o 

mesmo, que a arqueologia estuda a história humana através dos seus vestígios materiais, 

é quase uma forma militante de nós nos diferenciarmos dos historiadores, de certa 

forma. 
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Nós, diferente dos historiadores, ao invés de lidarmos somente com documentos 

escrito, nós também produzimos história a partir dos vestígios materiais. E há um 

complemento, digamos assim, dessa definição do campo, que é dado por um arqueólogo 

chamado Olivier e ele diz assim “Que a arqueologia estuda na verdade os vestígios das 

materialidades do passado no presente.” E eu acho que essa segunda definição tem mais 

a ver com aquilo que nos traz aqui hoje. 

Em primeiro lugar, porque ela deixa claro que o passado nunca pode ser 

reconstituído totalmente como tal. Que aquilo que nos chega do passado são vestígios, 

são pequenas partes daquilo que de fato aconteceu. E o que nos impulsiona a procurar, 

reconstruir a história de pessoas, em última instância, porque nós estamos fazendo a 

história da humanidade, a história de pessoas, através desses vestígios, são interesses do 

presente, o que nos leva a afirmar claramente que quem faz arqueologia faz política, 

sempre. Porque é a partir dos interesses, dos anseios, das necessidades das comunidades 

do presente, que nós resolvemos buscar conhecimento em determinadas temáticas do 

passado. Então é porque nós, nesse momento, sociedade brasileira, sentimos 

necessidade de falar sobre esse tema, de falar sobre os desaparecidos, de falar sobre os 

lugares de Repressão, de falar de Resistência durante a ditadura, que eu hoje, como 

arqueóloga, estou aqui para defender a importância de se estudar esses vestígios sob o 

olhar, sob o foco desse campo científico. 

Mais particularmente, a “Arqueologia da Repressão e da Resistência”, e essa é 

uma definição oficial do nosso grupo de pesquisa na Unicamp, ela se dedica aos estudos 

das táticas de Repressão e de Resistência, dos espaços, dos personagens, da produção 

material que caracteriza a prática, a oposição a governos repressivos, bem como o uso 

da arqueologia nesses contextos. 

Ou seja, a “Arqueologia da Repressão e da Resistência” vai estudar não só os 

lugares onde a tortura ocorreu, e os lugares onde a Resistência a uma política repressiva 

ocorreu, mas também vai estudar o tipo de ciência que é produzida nesse período. 

O professor Funari acabou de citar a história do Paulo Duarte, e o tipo de ciência 

que o Paulo Duarte fazia, depois da implantação da ditadura, passou a não ser aceito 

pelo governo e é por isso que ele é aposentado compulsoriamente. 

Isso prova, mais uma vez, que a ciência é política, sempre. Aquilo que a gente 

estuda, escolhe estudar, tem sempre um impacto sobre a sociedade e algumas vezes esse 

impacto não é desejado. Isso leva, por exemplo, ao que aconteceu com o Paulo Duarte, 

com diversas outras figuras em vários campos científicos no Brasil. 
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Bom, então pra defender um pouquinho, pra defender o nosso peixe, eu queria 

ressaltar que, primeiro a arqueologia é um campo científico que tem uma linguagem 

própria, nós não estamos falando de um auxiliar da história, por exemplo. Nós estamos 

falando de uma ciência que tem o seu próprio contexto teórico, metodológico. E a 

arqueologia, por tratar de vestígios materiais, ela consegue dar voz, fazer com que nós 

ouçamos pessoas que, por diversos infortúnios, ou porque não eram suficientemente 

poderosos, ou porque não tiveram oportunidade, como no caso dos presos políticos 

muitas vezes, não nos deixaram relatos escritos. 

Ali do lado, eu tenho uma reprodução de algumas imagens que são encontradas 

em Pompéia, que são estudadas pelo professor Funari. São grafites que são encontrados 

nas paredes. Esses grafites foram feitos por pessoas comuns, absolutamente comuns, 

como eu e você, que muito provavelmente, quando morrer, não deixarão nenhum relato 

oficial sobre a sua vida, sobre aquilo que fizeram, sobre aquilo que pensavam ou 

acreditavam. 

Mas esses vestígios materiais que a arqueologia estuda são capazes de nos trazer 

de novo a vida, de tornar possível que nós possamos ouvir a voz dessas camadas da 

população que, geralmente, não são ouvidas nos documentos escritos. 

Então, especificamente no Brasil, o professor já falou, eu vou só dar uma 

ressaltada, já houve, claro, e tem havido muitas iniciativas no campo da “Arqueologia 

da Repressão e da Resistência”, uma prova delas é o surgimento do nosso grupo, que é 

bem recente, nós temos talvez um ano, mais ou menos, de existência na universidade.  

Mas o grupo surge primeiro da percepção de que nós temos um conjunto de 

pesquisadores na Unicamp que, talvez de certa forma, também influenciados pela visão 

de ciência do professor Funari, pensam a produção arqueológica de uma forma muito 

engajada politicamente. 

Então a gente percebeu que todos nós tínhamos pesquisas que convergiam para 

pontos em comum, então é a partir disso surge esse grupo de “Arqueologia da 

Repressão e da Resistência.” 

Mas, além disso, nós temos exemplos bem mais antigos de pesquisas sendo 

realizadas e que, na verdade, surgem já de anseios do tempo da ditadura, do final da 

ditadura. 

Então a gente tem ali, no quadro de cima, por exemplo, falando sobre as 

pesquisas, as primeiras pesquisas sobre os desaparecidos no Araguaia, já no início da 

década de 1990. 
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Também no início da década de 1990 nós temos pesquisas que são realizados no 

Cemitério de Perus, que agora retoma, novamente, já não sem tempo, não é? Que 

retoma, novamente, as pesquisas de identificação dos desaparecidos. 

Nós temos uma pesquisa realizada também, pouquinho depois, mais ou menos 

na mesma época, talvez, pela professora Nanci, da Uerj, que também é uma 

colaboradora do professor Funari. Eles escrevem juntos nesse livro, que é, sobretudo, 

um grande referencial pro tema no mundo, um capítulo exatamente sobre essa 

investigação, também num cemitério com valas clandestinas no Rio de Janeiro. 

Então nós temos algumas referências, já no Brasil, sobre essa temática. 

No mundo, o professor também já ressaltou, eu só vou reforçar aqui, a ação da 

“Equipo Argentina de Antropologia Forense”, que é um referencial mundial nesses 

estudos. Na Argentina, esse grupo surge na década de 1980, com a ajuda do professor, 

do Dr. Clyde Snow, que é antropólogo forense norte-americano, essa equipe tem feito 

trabalhos no mundo todo.  Ela ajuda, inclusive, acho que o texto está um pouco 

pequeno, não sei se dá muito bem pra ler, mas ela... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá pra ampliar um pouco, 

Thaís, por favor? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JULIANA POLONI – É.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO – (Ininteligível.) 

 

A SRA. JULIANA POLONI – É, eu estou vendo daqui, mas não faz mal. 

Mas a equipe ajuda a estabelecer no Chile, na Guatemala, no Peru, outras 

equipes de arqueologia forense, que também trabalharam em conjunto, por exemplo, 

quando dos tribunais humanitários da ex-Iugoslávia. 

Então é a equipe argentina, juntamente com essas outras equipes, do Chile, da 

Guatemala, do Peru, e outras equipes no mundo, que auxiliam nesses primeiros 

trabalhos que são feitos, então é uma equipe que tem muita ação, não só nacionalmente, 

ou no âmbito da América Latina, mas também em todo o mundo. 
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Ali nós temos mais alguns trabalhos desenvolvidos pela Equipe de Antropologia 

Forense Argentina, por exemplo, em Angola, na Etiópia, Namíbia, Timor Leste, 

Curdistão, e em toda a América Latina, inclusive no Brasil, eles é que têm auxiliado as 

pesquisas na área de antropologia forense sob essa temática dos desaparecidos que tem 

se desenvolvido. 

Particularmente, ali eu ressalto algumas pesquisas que são mais conhecidas, 

talvez, dentro do âmbito do tema na América Latina que é, por exemplo, a questão da 

descoberta dos restos do Che Guevara, que eu acho que é conhecido de todos na 

verdade. 

Eu não consigo muito bem ler aqui o que está lá escrito, mas, enfim, a 

investigação que ocorre, por exemplo, no Uruguai, em dois cemitérios clandestinos, 

também são eles que auxiliam. 

E nós temos também algumas pesquisas realizadas, por exemplo, na Venezuela, 

particularmente... (Tá aqui, achei!) no Quartel São Carlos, em Caracas, na Venezuela, 

onde ficou preso o Hugo Chávez, e foram feitas algumas pesquisas, estritamente no 

âmbito arqueológico, sobre grafites que foram deixados por esse grupo nas paredes do 

presídio, por exemplo. 

Ressalto uma pesquisa realizada pelo professor Andres Zarankin, que é membro 

do grupo de “Arqueologia da Repressão e da Resistência”, professor da Universidade 

Federal de Minas Gerais, e argentino. 

Essa é uma pesquisa, estritamente, dentro do âmbito da arqueologia, e foi 

realizada... Na verdade não foi no, porque já não existia, ele já tinha sido demolido, mas 

acerca do chamado Club Atlético, que na verdade era um aparelho clandestino de 

Repressão da ditadura. 

E é um trabalho muito interessante, porque ele, a partir dos testemunhos de 

pessoas que sofreram repressão, tortura, nesse aparelho clandestino, ele reconstitui a 

planta do edifício, reconstitui as experiências vividas nesse edifício, e relaciona as 

materialidades, ou seja, o espaço físico com toda a experiência psicológica, física, de 

tortura, de repressão, que ocorreu naquele espaço, mostrando as potencialidades do 

campo na reconstituição desse momento da história da América Latina na verdade. 

Muito se perdeu e esse é um caso clássico, porque o edifício já havia sido 

demolido efetivamente, em que muito se perdeu da capacidade de se reconstituir a 

história. Documentos foram queimados, desapareceram, os prédios foram destruídos, 

alguns deles têm paradeiro desconhecido, então, uma forma de reconstituir essa história, 
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a história dessas pessoas, a história desse momento dos países, é através dessas 

materialidades das potencialidades que a arqueologia pode trazer nesse processo. 

Bom, pra finalizar, pra não ficar uma coisa muito extensa, eu trouxe pra vocês 

algumas coisas que estão acontecendo neste momento, pra dar uma ideia de que o 

campo está em plena atuação e as coisas continuam acontecendo. 

Essas fotografias são de uma exposição que está acontecendo neste momento no 

Peru, ela está rodando o país, então, ela é acerca de algumas escavações que 

aconteceram no sítio de Cabitos, que diz respeito ao período já de conflito armado no 

Peru, então resultou em quatro anos de escavação, 3.031 unidades de escavação, 

170.000m², 50 fossas de enterramento, 109 corpos. 

E o que vocês estão vendo aí, na verdade, está dentro, absolutamente, do campo 

da arqueologia, porque são peças de vestuário, que foram extraídas dessas fossas 

comuns, os corpos não foram identificados ainda, nós tivemos, acho, que duas 

identificações, se não me engano. 

E o que foi feito é criar uma exposição itinerante pelo país, então as pessoas vão 

a diversos lugares do país visitar essa exposição tentar reconhecer. A ideia é que algum 

familiar, através dessas peças de vestuário, possam reconhecer os seus desaparecidos.  

É uma forma de tentar ligar esses corpos encontrados nessas fossas comuns a 

uma identidade, a uma história, uma família, é permitir que possam receber um 

enterramento digno, entre outras coisas. 

E a última, é uma série de manifestações populares, absolutamente populares, 

elas surgem sem nenhuma interferência governamental, chamados “Bordados pela Paz”, 

no México, então, você tem mães, irmãs, filhas, pessoas que tiveram entes 

desaparecidos aí, desde a Guerra Suja, que é na década de 1960/1970 até hoje, porque 

nós temos um quadro de violência muito grande no país. 

Essas pessoas, na verdade, têm ido às praças públicas, bordado panos com 

mensagens de paz, com nome dos desaparecidos, com histórias dos desaparecimentos 

dos entes queridos e elas expõem, de uma forma pacífica, as suas angústias e as suas 

reivindicações em relação a esses desaparecidos. 

É interessante que, geralmente, quando elas bordam o nome de alguém ou a 

história de alguém com a cor vermelha, é porque a pessoa está efetivamente morta. O 

verde é porque está desaparecida e há dúvidas se está morta ou não, mas o que é 

interessante aqui, nesse caso, é que a gente está vendo materialidade sendo criada. 
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Materialidades. Bordados, panos, tecidos, esperanças sendo enredadas, sendo 

criadas, transformadas em objetos materiais, nesse momento, no presente, em torno 

dessa temática. 

Então, nós estamos falando de uma arqueologia que não é só, como o professor 

Funari sempre ressalta, o estudo do que é muito antigo, do que é arcaico, do que está lá 

atrás, do que já passou, mas nós estamos falando do hoje, nós estamos falando das 

mulheres que estão bordando hoje, nós estamos falando das reivindicações de hoje, das 

pessoas que têm parentes desaparecidos, que têm corpos para serem reconhecidos na 

Vala de Perus. 

Então, o que a gente queria trazer aqui hoje, nesse momento, em resumo, é que 

nós estamos falando de um campo científico que, sim, trata das questões do presente e 

que, sim, se assume como político, sabe que estamos tratando de questões políticas e 

que, sim, tem consciência de que pode trazer, através do seu arcabouço teórico 

metodológico alguns esclarecimentos, alguns aprofundamentos acerca desse momento 

da história do país, que foi a ditadura militar. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A própria Equipe de 

Arqueologia Forense da Argentina, ao assumir os trabalhos de Perus, também descobriu 

uma nova vala de mais três mil pessoas, três mil ossadas do período recente. 

Vamos lá, professora Deborah Neves. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Boa tarde a todos e todas. 

É um prazer e uma honra fazer parte dessa Mesa, de pessoas que eu tanto admiro 

e que tanto li textos, não é?  

Professor Paulo, da Inês, que também tive o prazer de conhecer recentemente, 

por conta do trabalho no DOI-CODI.  E um prazer poder conversar um pouco sobre o 

trabalho que desenvolvemos junto ao tombamento do DOI-CODI e discutir qual é a 

importância da arqueologia. 

Eu fiz uma pequena apresentação também, porque eu acho que não dá pra falar 

do DOI-CODI sem mostrar as imagens que nós capturamos ao longo de várias visitas 

que fizemos, inclusive na presença de ex-detidos no lugar. 

Então eu gostaria de começar, assim, um pouco como os colegas, trazendo 

alguns exemplos, então eu gostaria de citar aqui duas discussões importantes que estão 
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acontecendo muito recentemente. Há duas semanas essas discussões têm saído na 

imprensa, enfim, a primeira delas, uma vinda da Alemanha, e outra vinda da Polônia, 

claro, relacionadas sempre ao contexto da 2ª Guerra e também da Guerra Fria. 

Então, a primeira delas é a lição, são quatro lições que a Anistia Internacional 

considera que são quatro lições que a Alemanha nos dá sobre a memória. 

Então, a primeira é que “As iniciativas por memória nasceram da sociedade civil 

e só depois foram apoiadas pelo Estado”, e eu não tenho dúvidas de que não é uma lição 

só alemã, mas é uma lição brasileira, argentina e de outros lugares que passaram por 

regimes autoritários. 

O próprio tombamento do DOI-CODI só surgiu, justamente, da mobilização de 

pessoas que ficaram detidas naquele lugar, ou que têm familiares que ficaram detidos 

naquele lugar. Sem isso, talvez, o Estado jamais reconhecesse o valor daquele espaço 

como um lugar de memória, né? 

Em segundo, é que “Os processos judiciais e produções artísticas têm enorme 

impacto sobre a memória pública”, e aí a Inês vai poder falar com muito mais 

propriedade do que eu sobre o assunto e, de fato, a gente percebe isso na Argentina, por 

exemplo, o caso do Scilingo, que presta o seu depoimento sobre os voos da morte, 

desperta um interesse grandíssimo na sociedade, e reacende a discussão sobre a 

discussão dos direitos humanos naquele país. 

Em terceiro: “Os novos movimentos sociais e a mudança de valores levaram 

olhares mais detalhados para entender as atrocidades do passado.” Então, um dos 

exemplos dessas novas mobilizações, talvez aqui no Brasil a gente pode atribuir aos 

grupos que têm feito escrachos, que são jovens, muitas vezes universitários que nada 

tem, nenhuma ligação com o passado da ditadura, seu familiar não foi preso, mas 

despertou-se o interesse por isso. 

E na linha alemã, por exemplo, é a questão de tratar como a homossexualidade 

foi perseguida durante o nazismo e criar memoriais que despertem essa discussão pro 

presente, como a Juliana falou, muito bem, anteriormente. 

E por último, é que “A educação é fundamental para a memória e que é preciso 

pensá-la de modo criativo.” 

Acho que cada um desses tópicos nos diz respeito a essa discussão aqui. Pode 

seguir em frente. 

Então, essa é uma notícia que veio da Alemanha, saiu agora, essa semana, no dia 

20 de setembro, descobriu-se então na Polônia, as fundações de câmaras de gás, no 
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Campo de Extermínio de Sobibor, não sei exatamente qual é a pronúncia, mas, enfim, 

Sobibor, enfim. 

E a pesquisa foi... Foi um Campo de Extermínio então e não foi um Campo de 

Concentração, na verdade ele era um campo em que as pessoas eram encaminhadas para 

serem assassinadas, funcionou entre 1941 e 1943, por que esse período tão curto? Como 

é muito comum em alguns centros clandestinos de detenção, da Argentina, por exemplo, 

funcionou por pouco tempo porque houve uma rebelião em 1943 e boa parte dos presos 

fugiram daquele campo e, com o receio de que se tornasse público o que acontecia ali, o 

Heinrich Himmler mandou destruir completamente aquele Campo de Concentração. 

Mas havia sobreviventes e que testemunharam onde era o local e, portanto, foi 

possível depois de mais de 60 anos fazer a investigação naquele local. A investigação 

foi feita por arqueólogos israelenses e poloneses durante oito anos e, finalmente, eles 

encontraram as fundações dessa câmara de gás. 

E aí, ali no fim, o historiador alemão, Wolfgang Benz, disse o seguinte a respeito 

da descoberta:  “A descoberta foi uma ação que agrega caracteres táteis à memória, mas 

não traz novidades sobre o que aconteceu em Sobibor e a finalidade de sua construção.” 

Então eu vou me permitir, não conheço o historiador alemão, mas eu vou me 

permitir discordar dele. 

Eu não acho, de maneira nenhuma, que a descoberta das fundações de uma 

câmara de gás não vá trazer nenhuma contribuição, como se... O que ele alega é que, 

muitos documentos foram descobertos, muitos testemunhos foram coletados, então que 

aquilo serve meramente como uma peça ornamental da memória, o que eu discordo. 

Pode passar. 

E aí eu vou dizer por que eu discordo, aqui na minha fala, né? 

Então eu listei alguns casos de alguns lugares de repressão aqui na cidade de São 

Paulo, então temos o Cemitério da Vila Formosa, o Cemitério de Perus, o presídio 

Tiradentes, o presídio do Carandiru, o DOPS e o DOI-CODI. Pode passar. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – O Hipódromo? 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 
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A SRA. DEBORAH NEVES – Não, eu não tive a intenção de listar todos. Foi 

só uma lista sumária, vai. 

Então, falando sobre o Carandiru, né? Foi um centro de detenção, construído ali, 

na década de 1940, que também serviu como local para deter presos políticos, foi palco 

de um dos maiores massacres da história dos presídios, e da história, talvez do estado de 

São Paulo, talvez do Brasil, de pessoas que estavam detidas, pelo menos 111 pessoas 

foram assassinadas. 

E aí, magicamente, ele vira um Parque da Juventude, super bonito, super 

simpático. Demole-se boa parte do complexo e não se coloca sequer uma placa dizendo 

o que aconteceu naquele lugar. Pode seguir em frente. 

E aí está a imagem dele hoje, virou... Não estou discutindo aqui o uso que foi 

dado, acho que é um equipamento importante, quer dizer, tem uma bela biblioteca, uma 

Etec superinteressante, que tem curso de Museologia, inclusive, só acho que, a maneira 

como ele é tratado, quero dizer, a maneira como ele não é tratado, é de chamar a 

atenção. Pode seguir. Até irônico. 

Mais um caso aí. O presídio Tiradentes, passei por ele vindo pra cá, o trânsito 

me deixou parada justamente em frente ao que restou dele, que foi esse arco que está aí 

na frente. Então é um presídio que foi construído, foi a primeira prisão construída no 

estado de São Paulo, até meados do século XIX os presídios não tinham características 

de presídios, eram Casas de Câmara e Cadeia, a cidade era muito menor, então você não 

precisava de um grande complexo para deter ali os indesejáveis, os baderneiros, que o 

crime era bastante diferente no século XIX, não é? 

Então esse presídio foi construído em 1852, quer dizer, era um testemunho 

importantíssimo da evolução urbana da cidade, não só em relação ao presídio, mas em 

relação à própria história da cidade. 

E aí, em 1972, num contexto muito semelhante ao que aconteceu com o Club 

Atlético, como a Juliana citou aqui, que é o objeto de investigação do professor Andres 

Zarankin, ele foi demolido para a construção da estação Tiradentes do metrô. 

 

A AUDIÊNCIA – 1973. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Em 1973, obrigada! 

Ele foi demolido e foi a partir de então que os presos políticos começaram a ser 

mandados para o Carandiru. 
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Tem uma história importantíssima, que foi também submetida ao avanço, ao 

progresso e demolido. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Oi? 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Não? Ah, desculpa. Pode seguir em frente. 

E aí o que restou é isso. Restou só esse portal. É um portal que foi tombado, foi 

o primeiro tombamento relacionado a lugares de memória difícil. 

Aconteceu em 1985 por solicitação do Sindicato dos Jornalistas do Estado de 

São Paulo, com uma figura proeminente, do Alipio Freire, que ficou detido ali também, 

organizou um livro sobre o presídio Tiradentes, e esse arco então foi tombado. 

Eu gosto muito desse texto do professor Lucio Kowarick, no seu relato de 

tombamento, no seu voto pelo tombamento, em que ele fala que “Como é um arco é, 

obrigatoriamente, um rito de passagem da ditadura para a democracia.” Você é obrigado 

a passar por ele pra mudar para democracia. Pode seguir. 

Então vamos lá. A gente tem aqui dois remanescentes conservados, que é o foco 

da minha fala aqui hoje. Eu juro que eu vou tentar ser rápida, embora seja difícil, mas eu 

vou tentar. 

Aqui é o prédio do antigo DEOPS, que hoje é o Memorial da Resistência, desde 

2009 é o Memorial da Resistência, e o DOI-CODI, que foi tombado esse ano, pelo 

Condephaat. Pode seguir. 

Então, o DEOPS eu tenho um caso de amor e ódio com esse prédio. Eu estudei 

ele durante o meu mestrado e muitas descobertas aconteceram durante essa pesquisa, 

né? 

Então a minha principal dúvida, que me motivou a pesquisar ele no mestrado foi 

“Mas por que é que esse lugar, esse espaço tão importante e único no Brasil, é um 

espaço que nos conta tão pouco sobre o que aconteceu dentro dele mesmo?” 

E fui investigar pra saber o que tinha acontecido, por que não tinha aquela cara 

de presídio mais, enfim, os documentos oficiais, claro, nos deixaram muitas lacunas e 

então a imprensa acabou resolvendo parte desse problema. 
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Então tem uma citação aí, de um artigo que foi publicado, esse é no “Estadão”, é 

que está pequenininho aqui, que foi feita uma visita pelo “Estadão” antes de começar a 

reforma, em 1997. Então o que ele fala é o seguinte “Que a construção da nova escola”. 

Ia ser destinada a uma escola de música aquele prédio, então,  

“A construção de uma nova escola não apagará, no entanto, as marcas dos 

tempos da repressão.  Uma parte do prédio do DOPS, as seis celas onde ocorriam as 

torturas, permanecerá intacta.  

O espaço no andar térreo será transformado em Memorial do Cárcere [Antes, era 

esse o primeiro nome que foi dado ao espaço]. 

Depois que for concluída a reforma o espaço será aberto pela primeira vez à 

visitação pública. 

Mensagens e desenhos gravados nas paredes durante os anos 1970 poderão ser 

vistos nas celas. Alguns instrumentos de tortura enferrujados, como uma máquina de 

dar choques, ainda podem ser vistos no local.  

Segundo o secretário da Cultura, Marcos Mendonça, a intenção ao manter as 

celas intactas é gravar à memória do período mais trágico da história recente do nosso 

país.” Pode seguir. 

Mais uma fala aqui, inclusive li muito a fala da Elza, eu te li, Elza! 

“Os prisioneiros políticos, Gregório Gomes Silvestre, trabalhador rural, de 56 

anos, e Alipio Freire, jornalista, de 53 anos, fizeram questão de retornar ao antigo prédio 

do DOPS antes do início das obras. 

Silvestre não parecia estar à vontade, mas ficou emocionado ao ver os rabiscos 

feitos por presos nas paredes da cela 4, em que Freire ficou por três meses". 

[Fala do Freire] “Como o prisioneiro político ficava detido sem mandado 

judicial, era uma espécie de sequestro. Era importante deixar registrado a passagem pelo 

lugar.”, explica o jornalista. 

Ou seja, era evidente que existiam ali marcas do passado naquelas celas. Vamos 

ver o que aconteceu depois das reformas, não é? 

Então, “A Secretaria de Estado da Cultura, concluiu a primeira etapa da reforma 

do edifício, que abrigará um Centro Cultural e Memorial sobre as atividades do DOPS 

durante o período repressivo. 

Os cinco andares foram totalmente reformados sem perder as características 

originais [Há controvérsias, muitas controvérsias.]. 
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A grande atração [No mesmo jornal hein! Mesmo jornal noticiando isso.] está no 

pavimento térreo. As celas que abrigarão exposições sobre o período foram reformadas, 

mas revelam ao visitante as condições em que eram tratados os presos políticos, que 

dividiam um espaço de 3,5 x 5,5m. O mesmo ocorria na área do banho de sol, um 

retângulo minúsculo coberto por grades. 

A ideia era preservar uma das celas, mas as várias utilizações do prédio, que na 

década de 1980 abrigou a Delegacia do Consumidor, Decon, apagaram escritos 

deixados pelos presos políticos nas paredes.” Pode seguir. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É, pois é, três anos antes elas existiam... Pode 

passar. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso é de quando? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – A notícia é de 2002, essa segunda é de 2002. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Por que a reforma 

começou com o Marcos Mendonça, depois vieram vários secretários, não é? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É, era a Claudia Costin no final, acho. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela que deu um banho de 

loja lá, não foi? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Foi. 

 

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

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – A ideia... Bom, por último, mais uma citação, 

só pra gente ter ideia da dimensão. 
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“A ideia de restaurar o edifício, projetado por Ramos de Azevedo, e dar a ele um 

uso bem diferente daquele que consagrou a construção, vinha sendo amadurecida.  

Em 2000 a fachada foi restaurada. Em 2001 o arquiteto Haron Cohen iniciou a 

transformação do prédio em museu. 

Amanhã à noite, o Governador Geraldo Alckmin entrega a obra pronta. É lá que 

o secretário de Cultura, Marcos Mendonça, espera montar o Museu do Imaginário do 

Povo Brasileiro [Já não era mais a escola de música.] até o fim do ano. 

A ideia do secretário é usar o espaço para celebrar a liberdade por meio de 

exposições. 

Cohen diz que procurou eliminar lembranças da repressão. 

Mendonça, que tem ficha no DOPS, afirma que sempre sonhou em fazer do 

prédio um espaço de felicidade.” 

 

A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Bom, seguindo aqui... 

Bom, esse foi um dos meus trabalhos que eu... Coletar essas impressões da 

imprensa, que foram bastante interessantes, e aí então eu parti pra a questão do “Ok”, 

então a gente tem declarações de presos dizendo que antes tinha, tem a imprensa 

dizendo que tinha até pianola lá, e de repente o negócio não tinha mais nada. E aí eu fui 

atrás de encontrar fotografias do local. 

Uma colega que trabalhou no Arquivo do Estado disse, “Olha, eu sei que tem 

fotos lá, porque o prédio ficou sob a responsabilidade do Arquivo do Estado algum 

tempo, então como era um próprio do Arquivo do Estado, foram feitas fotografias no 

local.” 

E aí foi uma luta pra encontrar essas fotos, porque o acervo do Arquivo do 

Estado não estava organizado, mas eu dei muita sorte até. E aí eu encontrei essas fotos 

que estão aí, então tem uma comparação do antes, do durante e do depois. 

Então aquela primeira foto ali foi tirada no ano de 1997, também antes da 

reforma. Aquela do meio também, é 1999, se eu não me engano, e por último, já a 

instalação do Memorial da Resistência. 

Eu só gostaria de dizer que eu não estou fazendo uma crítica aqui ao Memorial 

da Resistência, que eu acho um equipamento importantíssimo, de fundamental 
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relevância para a discussão do período, a minha crítica é ao que aconteceu antes da 

instalação do Memorial da Resistência lá. 

Então, na primeira foto ali, a gente pode ver que as paredes estavam rebocadas 

com massa corrida e, durante a reforma, essa massa foi completamente extraída da 

parede, o que impossibilita qualquer pesquisa, qualquer reconstituição do que existia 

naquele espaço. Pode seguir. 

Aí a cela que o Ivan, a foto que o Ivan tanto fala, que ele falava que tinha uma 

escadinha lá no fundo e ninguém acreditava, e aí tem duas fotos com a escadinha, no 

antes e no durante a reforma. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É. 

Então, a primeira foto está até, inclusive, no livro “Memorial da Resistência”, 

mas a segunda não, a segunda, lá no fundo aquela parede aberta, onde era fechada, era 

justamente as celas do fundão, que foram demolidas durante a reforma, quer dizer, 

foram preservadas só as celas que estavam, quer dizer “preservadas”, íntegras em seus 

estados físicos, somente do lado de dentro. As quatro celas que ficavam do lado de fora 

foram demolidas. Pode seguir. 

Aqui é uma foto do 2º andar, se eu não me engano. A primeira foto é de 1956, é 

um relatório do próprio DOPS, eles faziam relatórios anuais para o secretário de 

Segurança Pública, e então eles fotografavam melhorias que tinham sido feitas no 

prédio, etc. Então tem dois prontuários no Arquivo de Estado que mostram fotografias 

internas, talvez as únicas, não encontrei nada além dessas fotos da década de 1950 no 

Arquivo do Estado. 

Então ela mostra um piso de madeira e a estrutura de ferro, que constitui o 

prédio, aparente, durante a reforma esse piso se perdeu, ele foi completamente 

removido, inclusive tem até uma discussão sobre pra onde foram boa parte das peças de 

madeira desse prédio, que falaram que tinham ido para a CPTM, mas ninguém sabe o 

paradeiro delas. 

E por fim, ali a ocupação do... esqueci agora, Estação Pinacoteca, que recobriu 

com gesso, claro, removível, mas escondeu ali a estrutura do prédio, que é uma de suas 

características mais relevantes. Pode seguir. 
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Aí também uma comparação entre o antes e o depois, as colunas continuam 

aparentes até hoje. Pode seguir. 

Aqui é justamente o corredor das celas antes da reforma, não tem o durante, mas 

eu acredito que aconteceu a mesma coisa que estava lá naquela primeira foto, as paredes 

foram completamente descascadas e foi aberto esse pequeno dente, que tem aqui do 

lado, no meu lado direito aqui, né?  Que hoje tem um espaço onde passam os vídeos e 

tem uma vitrine com alguns livros. Esse espaço não existia, ele foi aberto durante a 

reforma promovida pelo Haron Cohen, e era pra ser um banheiro, porque essa parte ia 

ficar completamente alheia do resto do prédio, então tinha que ter um banheiro pras 

pessoas usarem, então foi feito esse buraquinho aí. Foi um banheiro? E hoje não é mais 

utilizado como banheiro. Pode seguir. 

E aqui, acho que é o “fino da bossa”, que é justamente o que mostra as 

inscrições na parede. Eu não vou enxergar daqui, mas essa fotografia, acho que tem uma 

inscrição de 1979, se eu não me engano, de pessoas do Chile e do Peru, provavelmente, 

que é o que está marcado ali. Tem outras inscrições. Pode seguir em frente. A delegacia 

do estrangeiro. 

Aqui tem uma inscrição de 1978, também o nome ali, Waldomiro, tal... Enfim, 

segue em frente. 

(Risos.) Desculpa. 

Aqui é do lado de fora, nas celas que eram do fundão, que foram demolidas. 

Também tinha aí algum detido argentino, né? A Argentina presente... 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Imagina. 

E por fim, acho que é a foto mais interessante, talvez não dê pra ver, mas tem 

uma alça de mira da ALN aí. Embaixo, assim, da foto, bem no meio dela, embaixo. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – O... Já passou. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 
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A SRA. DEBORAH NEVES – (Risos.) Bom, então aí vamos passar para o 

tombamento do DOI-CODI. 

Por que é que eu trouxe a experiência do DOPS primeiro? Porque o DOPS, 

quando foi feito o tombamento, quer dizer, quando foi feita a reforma, esse prédio já era 

tombado. Embora na resolução de tombamento houvesse a indicação de que essas celas 

deveriam ser preservadas, isso não foi respeitado durante a reforma.  

Era um período em que as resoluções eram bastante simplificadas, era um 

momento, não era proposital. Todas as resoluções dessa época eram pouco detalhadas 

naquilo que estava se tombando. Geralmente declarava aquele prédio tombado e não 

discriminava exatamente o que estava sendo tombado naqueles edifícios.  

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É de 1999 o tombamento. 

Então, chama muito a atenção, inclusive que tenha sido determinado que se 

mantivesse as celas, porque geralmente os tombamentos prezam pela remoção de tudo 

aquilo que for uma construção posterior ao original. Então foi um ganho manter essas 

celas, inclusive na resolução de tombamento, porque se não fosse isso, talvez elas 

tivessem sido demolidas nessa reforma. 

Então, o tombamento do DOI-CODI a gente teve uma preocupação, primeiro em 

investigar se havia informações para criar uma resolução que impedisse qualquer 

mutilação semelhante ao que aconteceu no DEOPS. 

Então a gente investigou fotografias, plantas, fotos aéreas, que o deputado, 

inclusive nos ajudou muito, enviou um arquivo, um CD com várias fotos aéreas que foi 

muito importante. Coleta de testemunhos no local. Leitura de bibliografia, e aí teve 

desde “Brasil: Nunca mais” até o livro da Mariana Joffily, o livro do Ustra, enfim, 

foram importantes para a reconstituição desse espaço. E a investigação no próprio local. 

E acho que o grande ganho desse tombamento, foi que no texto da resolução 

publicada, prevê que a intervenção no edifício onde as pessoas ficaram detidas e 

torturadas seja precedida de uma análise prospectiva, estratigráfica e arqueológica. Pode 

seguir. 

Então, aqui tem a fotografia do prédio, acho que a maioria conhece aqui, não é? 

É um prédio conhecido. O prédio da frente é o prédio da delegacia, os prédios do fundo 
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eram onde as pessoas eram submetidas à tortura e onde, de fato, estava o coração do 

DOI-CODI. Pode seguir. 

Então, esses dois prédios do fundo, esse prédio à esquerda aqui, é o prédio onde 

as pessoas informaram terem ficado detidas e terem sido interrogadas, e torturadas, 

entre outras utilizações. 

Então a gente teve relatos de pessoas que informaram que existiu em algum 

determinado momento uma enfermaria, pra poder recuperar os presos das sessões de 

tortura, outras pessoas informaram que também ali era o Setor de Inteligência, existia 

também um Setor de Rádio, onde faziam as comunicações com as viaturas e com outros 

setores. Então esse prédio, ele foi o coração mesmo da operação do DOI-CODI em São 

Paulo.  

Desculpa. O prédio do lado, que tem uma cara de casa, ninguém reconheceu 

como sendo um espaço onde tivesse sido detido. Algumas pessoas informaram que 

existia um refeitório no térreo desse sobrado, onde os soldados, onde as pessoas que 

trabalhavam ali se alimentavam, enfim, tinham algum tempo de descanso e também o 

relato de que o Ustra ficava ali com a família eventualmente chegou até a dormir, enfim. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o prédio que está do 

outro lado.  

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Na Tomás Carvalhal. 

 

A SRA. – (Ininteligível) do outro lado.  

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Na Tomás de Carvalhal, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era o apartamento. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Pode ser. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não. Lá do outro lado, 

Politi, até ia fazer essa observação. 

Onde tem aquele muro que isola, tinha o apartamento do Ustra, onde tem os 

carros. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Pode seguir, acho que tem outras fotos, talvez a 

gente consiga ver. 

 

A AUDIÊNCIA – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Bom... 

 

A SRA. ELZA LOBO – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Essa eu nunca nem tinha ouvido falar. Essa, pra 

mim, é novidade. 

 

A SRA. ELZA LOBO – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRSIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone Elza, 

espera aí. Vamos recuperar. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Está ligado? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Elza Lobo, com a palavra. 

 

A SRA. ELZA LOBO – No ano de 1969, novembro, e a gente tinha nesse 

espaço, você ficava onde tem essa estrutura toda, que ainda existe, mas para torturar 

eles te punham uma venda nos olhos e faziam passar pra esse outro local, e esse local as 

paredes escorriam água.  
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Então a gente não entendeu até hoje por que eles tiraram esse setor. Você ficava 

horas ali dentro, mas era logo início, nos primeiros dias de prisão, que era uma forma de 

te agredir bastante, de pressionar. 

 

 SRA. DEBORAH NEVES – Era um espaço aberto ou não? Era uma sala 

fechada? 

 

A SRA. ELZA LOBO – Não, não, era fechado, e esse espaço não existe mais. 

Então não se sabe em que momento ele desapareceu, em que momento isso 

ocorreu, mas as pessoas que estiveram nesse período de 1969, passaram por esse local. 

E a gente era levado para ali com uma venda nos olhos, então você não sabe 

exatamente. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Não sabia a localização. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Eu só me lembro, muito bem, era da água escorrendo 

pela parede. Então parecia uma coisa assim, úmida e que era esse espaço. 

Sempre, nos momentos que eu voltei lá, eu procurei e não existe mais, mas as 

pessoas, por exemplo, o pai da Cidinha teve, outras pessoas estiveram... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quem? Quem? Repete 

devagar. Quem esteve lá? Quem você falou? 

 

A SRA. ELZA LOBO – O Patrocínio. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O pai da Cida Santos. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Da Cidinha, lá de Ribeirão Preto.  

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã... 

 

A SRA. ELZA LOBO – Cida Santos. 

E tinha mais gente também, que passou por lá e que lembra desse momento. 
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A SRA. DEBORAH NEVES – Acho... 

 

A SRA. ELZA LOBO – A gente tem que estar recuperando pra história, porque 

não existe mais. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Hum, hum. É, acho que o seu relato só 

corrobora com a questão de que a pesquisa arqueológica precisa ser feita. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Como é que isso existiu. Como é que isso foi ampliado 

e como era naquele momento. Porque a gente teve recentemente, inclusive com um dos, 

da Comissão da Verdade, com um dos responsáveis por aquele momento, e que ele diz 

que não, que ele não teve nada, que ele não viu nada, então é todo um momento assim, 

que só quem passou pelos lugares é que pode estar relembrando. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Sem dúvidas. 

 

A SRA. ELZA LOBO – Nas vezes que eu fui lá, discretamente eu fui procurar 

o tal do lugar, e esse lugar desapareceu. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É, eu acredito assim, que... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Falou Elza Lobo. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Oi? 

Eu acho que o seu relato é importantíssimo, talvez possa ser lá mesmo, onde está 

um desses dois prédios. Talvez nessa casa mais recente, porque como a gente... Pode 

passar adiante...Como a gente vai ver essas construções foram sendo sucessivas, elas 

não existiam quando o DOI-CODI se instalou lá, só existia o prédio... Volta um. Pode ir 

pra frente. Pra frente. Pra frente. Aí! 

Essa é uma fotografia aérea do terreno em 1958, e que não existia nada. Pode 

passar. 

Em 1962 já existia o prédio da delegacia, que é esse prédio que está aqui à 

direita. Pode passar mais uma. 
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E aí, em 1968 já tinha aquele pequeno prédio lá do fundo, que é onde as pessoas 

relatam a maior parte do tempo de terem sido torturadas. Essa casa, esse sobrado, não 

existia ainda em 1968. 

Então, pode ser que alguma pequena construção tenha sido feita nesse ínterim, 

porque, como é um terreno em aclive, ele fica encostado no barranco. Então, talvez, por 

isso você escutava água, porque a água podia infiltrar pela parede, justamente por estar 

encostado no barranco. Então essa é uma das possibilidades. Pensando assim, agora, faz 

todo o sentido o que você está falando, justamente pela topografia do próprio terreno. 

Então, em 1968 só havia dois dos prédios, não é? Antes da instalação 

Bandeirantes, e aí a gente tem um “gap”, não conseguimos localizar fotos entre 1969 e 

1972, aí tem só a foto em 1973, em que já aparece esse sobrado construído e a pequena 

cobertura aqui, da garagem, já no prédio que dá pela Rua Tomás Carvalhal. Pode seguir. 

Essas foram construções feitas durante a gestão do Ustra, ele relata inclusive no 

livro dele que eram instalações muito precárias e que ele conseguiu dinheiro do exército 

para construir essas instalações. 

Em 1977 então foi construído, ali no meio do terreno tem um retângulo, um 

polígono na verdade, em que o Edson Teles inclusive relatou ter reconhecido como o 

lugar onde ele ficou junto com a Janaína durante algum tempo. 

Ele viu essa imagem, a gente conversou numa apresentação da Unifesp, e ele 

disse que se recordou que esse foi o espaço onde ele ficou junto com a Janaína, que 

tinha uma mesa de bilhar e eles ficavam brincando com as bolas dessa mesa, que hoje, 

na verdade, é uma espécie de oficina mecânica. Pode seguir. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então nessa oficina 

mecânica, quando nós fizemos os 50 anos, nós estivemos lá, não é, Thaís? 

Você acredita? Tinha carros da época. 

 

A SRA. – Sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vocês pegaram tudo isso, 

né? Os compressores e o apartamento lá, que tinha um policial muito falante lá, e ele 

mostrou o antigo apartamento do Ustra lá. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



32 
 

A SRA. DEBORAH NEVES – Então, aqui é uma outra perspectiva, uma 

imagem oblíqua que mostra essa garagem, e o pátio, onde eram feitos os desembarques 

das pessoas que estavam detidas.  

Eu vou seguir e terminar, né? 

Aqui tem uma imagem famosa e que foi publicada na revista “Veja”, na década 

de 1970, pelo fotógrafo Sérgio Sade, que é uma das poucas imagens que existe do DOI-

CODI e foram publicadas na época do seu funcionamento ainda. Pode seguir. 

Aqui a gente tem ainda outra imagem oblíqua que mostra essa passagem que 

existia, de rampa, entre um espaço do terreno e outro. Hoje ele está fechado, existe um 

muro que separa esses dois espaços que cria a ideia de que são dois lotes diferentes, mas 

na verdade é um único lote. Pode seguir. 

E aqui, então, foi uma numeração que a gente criou para cada um dos edifícios, 

para identificá-los e determinar os graus de proteção para cada um deles. Pode seguir. 

Aqui tem algumas imagens internas. E aí eu acho engraçado porque eu sou 

historiadora de formação, nunca estudei arqueologia, nem na faculdade, mas a 

faculdade... Volta um pouquinho. Essa ausência da disciplina de arqueologia na 

faculdade acabou aparecendo no meu trabalho.  

Então eu esbarro com arqueologia a todo o momento, então, claro que sem o 

mesmo conhecimento que os arqueólogos detêm, mas a gente consegue encontrar 

alguns vestígios, a prática acaba ensinando a gente. 

Então, o prédio da delegacia, que aparentemente não tinha absolutamente nada, é 

um prédio que foi reformado recentemente, dentro de um plano grande da Polícia Civil, 

da Secretaria de Segurança Pública. Ele tem esse piso de granilite, parece um modelo de 

edifício bastante ordinário. Pode seguir. 

Então, aqui é o corredor do 1º andar em que já existe uma característica diferente 

do térreo, então, nesse 1º andar o piso ainda é de granilite, que é uma técnica utilizada, 

muito comum na década de 1960 nos prédios, públicos inclusive. É uma técnica 

simples, prática e barata que se disseminou, então esse piso remanesce aí da sua 

construção original. Pode seguir. 

Então, aqui é uma vista que tem do 1º andar para o térreo. Justamente onde tem 

esse jardim de inverno é o espaço, nas laterais é o espaço das celas e no meio, onde tem 

esses jardins, existia um muro. 
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Os relatos de pessoas que ficaram detidas lá são de que existia um muro, e que 

precisava subir na grade pra conseguir enxergar quem estava do outro lado e hoje virou 

esse jardinzinho de inverno simpático. Vamos seguir. 

Então, aqui tem uma foto panorâmica. É horrível, não é? Mas é uma panorâmica 

do espaço do térreo, onde tem esse espaço das celas, que hoje, na verdade, são pequenas 

salas onde ficam algumas pessoas que trabalham no Decap, que é uma espécie de 

almoxarifado, enfim, eles trabalham uma coisa mais técnica, não é exatamente com a 

polícia em si. Pode seguir mais uma foto. 

Ah, acho que eu não pus, mas tinha uma foto... Acho que está na próxima. É 

uma foto do térreo. Não, deixa, volta, pode voltar. 

É uma foto do térreo onde o Ivan e o Maurice relataram que era a cela forte, que 

era o X-0. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, eles mudaram a cela 

forte, ela desapareceu, não é? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É. O X-0, que foi onde o Alexandre Vannucchi 

Leme acabou falecendo em virtude das torturas. 

Aí, voltando no 1º andar, esse espaço, dali para adiante da porta, era justamente 

onde ficava a instalação do DOI-CODI. 

E aí foi muito curioso, no dia em que o delegado estava alegando que o prédio 

nunca foi utilizado pelo DOI-CODI, enfim, que veio um investigador, que na época, 

parece, que era office-boy, ele falou “Não, era aqui, sim! Daqui pra lá era tudo do DOI-

CODI.” E era justamente dessa porta pra lá. 

Então, existe essa divisão física, ainda hoje é possível verificar. Pode passar 

mais uma. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas quando nós 

estivemos lá, preparando os 50 anos, tinha um investigador, que conhecia minha família 

desde jovem, ele falou: “Mas não, nós tínhamos salinha de tortura em cada sala, de cada 

delegado que foi transformado. Aqui, não era na ditadura, até bem pouco tempo, na 

reforma que o Conseg fez". 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É que talvez seja o mesmo que falou. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



34 
 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você lembra disso, né, 

Thaís? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – (Risos) E aí, mais investigações, a gente às 

vezes passa despercebido na primeira visita, mas nas visitas seguintes a gente acabou 

verificando que, inclusive existe, essa faixa preta no chão, ela destoa demais das outras 

faixas. Primeiro porque ela não é de granilite, ela é de cimento e está pintada de preto.  

Então existia uma parede aí, que dividia a parte da delegacia da parte do DOI-

CODI e essa parede foi demolida. Ali, um pouco mais pra trás, à esquerda, também tem 

uma faixinha no chão, que era onde tinha uma parede e depois acabou se confirmando 

por uma planta que a polícia civil enviou pra gente. 

A foto do X-0 está aí, essa foto da direita, aqui, que é uma sala que fica trancada 

hoje, não tem... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É o almoxarifado. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É, é uma espécie de almoxarifado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fizeram isso, eles 

destruíram. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Ainda existe o espaço, ele fica fechado, mas 

ainda existe. Pode seguir. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas não alterou? Posso 

fazer essa pergunta? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Claro! 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan, não alterou? Porque 

virou um corredorzinho o antigo X-0. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Alterou tudo, eles fizeram salinhas. 
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A SRA. DEBORAH NEVES – Essa que você está falando é uma outra, é uma 

que fica no fundo da delegacia. 

 

O SR. PRSIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fizeram outra? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eles destruíram todas as celas, onde era o X-0 hoje é 

uma salinha que está fechada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu sei.  

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que lembra o X-0, inclusive. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas deixa eu perguntar. 

O que eu estou tentando dizer é o seguinte, o X-0, evidente que era sempre escuro, 

vocês não sabiam, era quase um quadrado, hoje virou como um corredor, Ivan. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, ele era um comprido, tinha um metro de largura 

pelo comprimento da cela, que eu acho que era três, se eu não me engano. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, ele tinha o 

comprimento da cela? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É. O mais importante é assim, arqueologicamente 

falando, são os relatos que eles veem fantasmas lá até hoje. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É verdade. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É muito interessante. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas eles tiraram os bois,  

tudo, não é? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Tiraram. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Não existe nada. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Inclusive, não sei se o senhor lembra, deputado, 

mas na sua visita lá, o senhor reconheceu um espaço onde o senhor foi torturado, que é 

no fundo da delegacia, é no térreo, mas fica no fundo, que é esse espaço do corredor que 

o senhor está falando, que no fundo dela dá pra uma churrasqueira, hoje dá para o muro 

da Rua Tutóia.  

Essa sala está lá ainda. Ela tem vitrô, tal, está bastante alterada, mas ela ainda 

existe. Ela fica fechada por umas paredes de drywall, então quebra essa visualidade, 

mas ela existe ainda, sim. 

Aqui tem umas imagens do que eram as celas, de como elas estão sendo 

ocupadas hoje por essas salas executivas da Polícia Civil. Pode seguir em frente. 

 

O SR. – Os pneus. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Os pneus aqui são plantas que a Polícia Civil 

encaminhou pra gente, a gente solicitou plantas históricas, mas eles alegaram que não 

tinham e encaminharam essas plantas, que foram elaboradas, acho que na década de 

1990, se eu não me engano, quando eles fizeram as reformas na delegacia. 

Então, ela me parece ser bastante semelhante ao que, talvez, foi no período em 

que foi utilizado pelo DOI-CODI.  

Então ali, em destaque, está justamente aquela parede que a gente identificou a 

marca no chão da sua existência. Então ela existia e foi demolida depois. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Desculpa, só queria te 

falar uma coisa, é importantíssimo, mas como nós temos ainda mais coisa. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Estou terminando, prometo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá uma arredondada. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Claro. Pode seguir mais uma adiante, só pra 

mostrar a outra planta. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Thaís (ininteligível.) 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – (Risos.) Eu não vi que você estava aqui. 

Essa é a planta do térreo, que ainda mostra a existência das celas. Então as celas 

junto com, não da nem pra chamar de banheiro, onde tinha o... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você conseguiu a planta 

das celas? 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É que é de 1997 esse desenho, não sei se era 

exatamente assim, mas nesse desenho, aqui do lado esquerdo, está justamente o espaço 

onde eram as celas, são as seis celas e a primeira aqui, o X-0. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A cela 1 e a cela forte. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É. E aí tem a indicação de onde tem as 

alterações hoje. São paredes de drywall e tudo o mais. Pode seguir. 

Ai desculpa, Ivan, quer falar? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não. É... Olha, Thaís... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivan Seixas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ali já não tem o muro, mas tem a cela forte, que é 

aquele 1. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Isso. 
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O SR. IVAN SEIXAS – E depois todas as celas que existiam, que eram três 

celas, como está marcada aí, como um banheiro. Na realidade era o chuveiro, que era 

um cano e o vaso. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Ali, aquele espaço identificado como o 3... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, o chuveiro era um cano, que eles abriam por fora, 

que não era a gente que abria. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Aquele identificado como 3, acho que é a sala 

que o deputado está falando. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era a sala de tortura. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Essa era a sala de tortura.  

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Que fica na frente, na verdade, da delegacia. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que era a cela da 

Amelinha, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, e que fica ao lado da escada. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Isso 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. É. Que era do lado da escada. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Isso. 
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A SRA. DEBORAH NEVES – Pode seguir em frente. 

Então, aqui tem mais algumas imagens, então, o prédio, o cérebro da operação 

do DOI-CODI. Uma espécie de alojamento à direita. Pode seguir. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O alojamento, na realidade, era a casa do Ustra. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – É. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que ele morava ali. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ao lado da sala de tortura, pra poder ouvir enquanto 

dormia. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Outras imagens só pra... Pode seguir. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Doente. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – E aí outras indicações de alterações no prédio 

principal, que uma das janelas foi fechada por uma parede e aí, por fora, é possível ver 

os blocos na janela, por dentro é possível ver essa marca da parede, fechando esse vão 

da janela. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aí era onde tinha as duas salas de tortura. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Aí era o prédio principal, aonde aconteciam as 

torturas. Pode seguir. 

Aqui é a entrada. Todo mundo reconheceu esse espaço como sendo onde foi 

detido, principalmente por conta da escada. Pode seguir mais uma. A escada foi um dos 

pontos que várias pessoas recordaram, justamente porque entravam de cabeça baixa, 

então a única visão que tinham era justamente do chão. Então muitas pessoas não 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



40 
 

reconheceram o prédio, mas reconheceram a escada quando entraram pela cela, pela 

grade ali. Pode seguir. 

Então, aqui é o corredor do 1º andar, onde cada uma dessas salas aqui, à 

esquerda, foram utilizadas ou como uma detenção provisória para ser chamado para o 

interrogatório, ou pra tortura efetivamente. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – As salas de interrogatório na verdade. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – O Ivan inclusive reconheceu uma sala como 

sendo a sala onde seu pai foi torturado, não é? No pavimento superior, onde ficava a 

cadeira do dragão, enfim, foram coletados relatos de diferentes anos porque, como a 

dinâmica do espaço era muito grande, cada ano ele tinha uma configuração diferente. 

Então a gente reuniu pessoas que ficaram detidas em períodos diferentes, para 

que cada um pudesse dar a sua impressão, sem uma ideia de certo ou errado, mas de que 

cada um pudesse contribuir com a sua lembrança daquele determinado período. Então, 

uma sala funcionava uma coisa num ano e no outro já funcionava outra. 

Esse já é o 2º andar, onde tem menos salas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aí é que eram as torturas. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Aqui aconteceram as torturas.  

A Amelinha inclusive reconheceu uma das salas do fundo como sendo onde ela 

ficou detida, aguardando para ser interrogada e torturada, enfim. E ficou com os filhos, 

me parece também, nesse espaço por algum tempo. Pode seguir. 

E aqui, só pra finalizar, e aí eu vou passar mais rápido as outras fotos. Durante as 

vistorias eu fiz várias fotos, e essa foto da direita, que foi eu que fiz, me chamou a 

atenção porque me parece ser, talvez, a sala onde foi feita essa foto.  

É só uma especulação, eu não tenho nenhum intuito de dizer que foi aqui. É só 

uma, talvez, uma ideia, uma hipótese que tenha sido feita essa foto do Herzog nesse 

local, porque o piso é semelhante, ele está coberto hoje com piso vinílico, mas por baixo 

existem esses tacos com essa configuração. Me parece que a altura da janela para o chão 

é a mesma, a largura da sala, a posição da porta. 

Então a minha hipótese é que, talvez, essa foto tenha sido feita nesse local. 

Existem outros relatos que dizem que a foto foi feita no prédio da delegacia e não nesse 
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e, talvez, isso é uma coisa que a gente não vai descobrir, porque inclusive o fotógrafo 

não conseguiu reconhecer o lugar onde ele fez essa fotografia. Pode seguir. 

Aqui tem algumas imagens de outras salas, lá dentro desse prédio.  Pode seguir. 

Pode seguir. Panorâmica.  

Aqui foi onde a Amélia reconheceu ter ficado. Essa construção desse banheiro, 

ela é uma construção recente, esse prédio foi utilizado depois pelo Instituto de 

Criminalística, então ele teve outros usos depois o DOI-CODI. 

O prédio foi devolvido pelo Exército ao Governo do Estado em 1991, mas ele já 

tinha deixado de ser utilizado, me parece que, entre 1983 e 1985. Pode seguir. 

Aqui é uma imagem de dentro do prédio para o pátio, onde várias pessoas 

relataram se lembrar de desembarcar das viaturas. O Ivan disse que apanhou bastante 

quando chegou, desceu da viatura e apanhou bastante. 

Então por isso, esse espaço do pátio foi tombado como uma área em que não se 

pode edificar nada. É uma área não edificante justamente por conta dessa memória e, 

também, para possibilitar futuras pesquisas. 

E eu prometo que eu vou acabar. 

Aqui é uma planta que a gente elaborou, porque não existia nenhuma planta 

desse edifício do fundo, então, foi a arquiteta, minha colega lá da Secretaria, Adda 

Ungaretti, que elaborou essa planta e foi útil pra gente fazer a visita com as pessoas que 

ficaram detidas lá. Então essa é a configuração que existe hoje naquele prédio e que a 

gente acredita que não teve grandes mudanças com o passar dos anos. Pode seguir. 

Aqui é o prédio do alojamento. Pode seguir. 

Tem as fotos de onde era o refeitório. Pode ir. 

 

O SR. – (Inaudível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Thaís? Pode seguir. 

Aqui tem uma panorâmica. Aqui uma foto do 1º andar, em que tem esse móvel., 

inclusive aqui, do lado direito, onde tem essa mesa preta, eu tenho sérias desconfianças 

que é um dos móveis do DOPS. 

 

A AUDIÊNCIA – (Inaudível.) 
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A SRA. DEBORAH NEVES – Do DOPS na verdade. Porque é um móvel de 

pinho de riga, cuja característica é muito semelhante com os móveis que existiam no 

DOPS, e esse móvel está lá até hoje. Pode seguir. 

Aqui é uma panorâmica do espaço do pátio. E aqui o prédio da Tomás de 

Carvalhal, que tem as características de uma instalação militar mesmo, tem guaritas do 

lado de fora, que também foram protegidas pelo tombamento, elas não podem ser 

removidas, muros altos. Pode seguir. Mais uma.  

O portão, que muita gente se recordou desse portão preto, quando foi fazer as 

visitas, se recordou de entrar por lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível.) 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Pode seguir? 

Aqui é o espaço onde está, talvez, o apartamentinho que senhor está falando, não 

é, deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Onde o Ustra ficava. 

E aqui as garagens onde inclusive uma jornalista, acho que de “O Globo”, 

encontrou a plaquinha da OB, não é? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – OB. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É OB. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Operação Bandeirantes. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, a Tatiana Farah. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Pode seguir adiante. 

E aqui foi a definição da área de tombamento. Então fica tombado todo esse 

perímetro marcado em vermelho, então o terreno também encontra-se tombado, e aí 

foram atribuídos graus de proteção diferentes para cada um dos edifícios. 
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O que eu posso, resumidamente, dizer é que o prédio onde as pessoas relataram 

terem sido torturadas, detidas, interrogadas, é o prédio que tem o maior grau de 

proteção. Ele não pode sofrer nenhuma intervenção interna ou externa sem prévia 

autorização do Condephaat. 

E mesmo tendo autorização, essas alterações, essas intervenções precisam e 

devem ser precedidas de prospecções arqueológicas e também estratigráficas nas 

paredes e no chão. Pode seguir. 

Então, no Artigo 3º - “Ficam estabelecidas as seguintes diretrizes, de modo a 

assegurar a preservação dos elementos listados no tombamento, e reconhecendo a 

variedade e o dinamismo das funções que estes edifícios abrigam” 

Então o Inciso 2º diz: “Para o Prédio II [Que é o prédio onde as pessoas foram 

torturadas] do Setor de Inteligência do DOI-CODI, qualquer intervenção física nas 

áreas internas deve ser precedida de avaliação prospectiva e estratigráfica de paredes e 

pisos a fim de detectar elementos que possam vincular o espaço ao cometimento de 

crimes e à permanência de detidos. Também deverá ser retirado o revestimento de piso 

vinílico sobre o piso de madeira, tratando este último de madeira adequada.” Pode 

seguir. 

E aí, três reflexões de uma pensadora, sobre a memória alemã também, chama 

Gabi Dolff-Bonekämper. 

Que é a importância de preservar esses locais, então por que deve se manter? 

“Porque a destruição desses lugares comina na eliminação de evidências físicas de 

eventos que podem se pretender negar.” 

“Que esses prédios, lugares e a sua substância material em si, não mais do que 

livros, são reais testemunhas do tempo e da história e contêm o espírito do lugar.” 

E por fim, “Que o prédio permite a interpretação individual e particular, 

possibilitando novas leituras sobre os eventos que ali transcorreram.” 

Então, por essas razões, voltando lá, ao começo da fala, é que a educação, então, 

é a melhor forma de se tratar a memória e por isso deve ser criativa. 

Então nada melhor do que estar no lugar onde ocorreram as coisas para 

promover a educação patrimonial, educação memorial, a educação política e a reflexão 

sobre esses lugares. 

Peço desculpa por ter me alongado aqui, mas eu acho que a importância da 

arqueologia nesse espaço é justamente revelar relatos, como esse da Elza aqui, que não 

foram possíveis de se identificar durante essa pesquisa de tombamento, que não 
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pretendeu ser arqueológica, pretendeu apenas valorar aquele espaço como patrimônio 

cultural. 

Eu acho que o tombamento é só um primeiro passo para que depois esse espaço 

seja tratado adequadamente. O tombamento visa assegurar a integridade física.  E eu 

acho que sem a intervenção posterior, o tombamento de nada vale, enquanto forma de 

ativismo político e de identificação correta do passado. 

Acho que era isso o que eu tinha para dizer. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos prosseguir? 

Ivan, eu só queria primeiro, parabéns!  

Ivan e Politi, era do tempo de vocês aquela espécie daquele corrimão? Que eles 

amarravam as pessoas na entrada daquela salinha pequena de tortura e tinha no acesso 

àquela porta de ferro que vinha para o pátio. Era do tempo de vocês? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Onde? No lado das celas ou pelo lado de dentro? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dentro. Dentro do prédio, 

no andar térreo, quando entrava naquela porta de ferro. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No mesmo lugar onde tinha as celas? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não. Dentro lá, das salas. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não depois da sala, antes da porta preta, antes de 

passar? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dentro do andar térreo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – No térreo. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De frente à salinha de 

tortura, e naquele outro corredor tinha um corrimão que eles amarravam, algemavam. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Junto da escada? 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Junto da escada? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Junto da escada. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, o Politi não, porque ele foi preso lá em 1970, eu que 

fui preso em 1971, e fui lá em 1972, na greve de fome, já tinha isso daí, que era a 

salinha. Tinha a sala à direita, a escada em frente, e tinha uma espécie de corrimão, mas 

não era um corrimão, porque não levava a nada. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era uma coisa... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Era como se fosse um tronco pra prender as pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, mas na horizontal. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, na horizontal. Eles faziam para prender. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Precisava reconstituir. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi ali que o Chico Vieira... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Hã? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ali que o Chico Vieira ficou pendurado, de cabeça 

para baixo durante três dias lá, em frente à escada. 

Então, esse corrimão já existia lá, sim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na horizontal, na altura... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É como se fosse um corrimão, isso mesmo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso você vai colocar na... 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E deixava as pessoas presas ali. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vai reconstituir? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tá. É que ali, hoje, tem uma parede de drywall. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não tem como recuperar, reconstituir. Então vai ter 

que reconstituir pra mostrar como é que era. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu vi muita gente 

algemada, pendurada, esperando para ser torturada. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso. E ouvindo as torturas dos outros, principalmente, 

o que também é uma tortura. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É... Tá bom. Vamos lá? 

 

O SR. MAURICE POLITI – Adriano, uma coisa que eu queria... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Politi. 

 

O SR. MAURICE POLITI – Desculpe, eu só complementando o excelente 

trabalho da Deborah, eu queria só lembrar que os testemunhos que foram dados, foram 

de tantas pessoas que, naturalmente, a memória acaba cada um pensando que sabe 

exatamente como foi. 

Às vezes se engana, às vezes, não é? Nem sempre temos alguém que fala da 

escada com tanta convicção, como o Ivan, e que se comprova. Muitas coisas que as 

pessoas falaram só vão se comprovar através de estudos. 
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E eu lembrava... Lembra que uma vez nós conversamos, quando eu conversei 

com o arqueólogo lá da Argentina, na minha primeira visita a Esma, quando ainda não 

era Esma, que ele falava das marcas nas escadas, dos grilhões. 

Então, os arqueólogos só conseguiram realmente quando eles entraram lá e 

foram examinar a escada, e aí perceberam onde era a sala.  

Então eu acho que isso é mais uma razão pelo qual os testemunhos são 

importantes, mas os estudos que vão ser feitos, ou que tem que ser feitos, são os 

determinantes, pra ver até onde a extensão da memória chega. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o mobiliário, não é, 

Politi? 

 

O SR. MAURICE POLITI – Que mobiliário? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – As coisas de tortura, os 

instrumentos, cadeira do dragão, pau de arara. 

Tá bom, vamos lá, desculpe, Inês Virgínia Prado Soares. Dra. Inês. 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – Boa tarde a todos.  

Agradeço ao Deputado Adriano Diogo pela recepção desse tema proposto e eu, 

como não sou arqueóloga, posso falar menos, porque todos que têm o privilégio de falar 

depois do professor Funari, da Juliana Poloni, da Deborah Neves, que já explicaram 

tudo sobre a importância das pesquisas arqueológicas naquele local. 

Então, no âmbito jurídico, eu podia responder a uma pergunta: “Qual o suporte 

jurídico para falar de pesquisas arqueológicas e da obrigação do estado brasileiro em 

realizar pesquisas arqueológicas no DOI-CODI?” 

Assim, a gente já viu que há uma necessidade, mas qual seria o suporte? 

Então, eu acho que o primeiro suporte jurídico seria mesmo o direito à verdade, 

que a sociedade brasileira tem de saber o que aconteceu ali. Então o Estado tem que 

financiar essas pesquisas, tem que entender que é importante e tomar à frente para fazer 

essas pesquisas. 

No sentido de fazer essas pesquisas, porque diferente das outras ações de 

memória que, se o Estado não quisesse fazer a sociedade ia, tomava à frente e fazia, no 

caso das pesquisas arqueológicas, por tudo falado aqui, desde o destacado pelo 
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professor Funari, existe uma necessidade, o interesse arqueológico é o interesse do 

Estado, que o Estado tem que autorizar essa pesquisa e tem que promover a pesquisa, 

tem que financiar de alguma forma. Então é diferente das outras iniciativas que a 

sociedade civil pode levar adiante.  

Então, nesse sentido, há um dever do Estado mesmo, para cumprir o direito à 

memória, de promover essas pesquisas.  

Os estudos, eu vou me referir especificamente ao caso do DOI-CODI, os estudos 

no DOI-CODI, por tudo que a Deborah já apontou aqui, já são bem precisos e já 

entregaram quase a situação pronta para o Estado dizer. Se o tema não fosse tão político 

e se houvesse uma vontade, era dizer que o próximo passo depois do tombamento era 

realizar os estudos arqueológicos, e depois se discutir a forma de exploração desse local.  

Como seria o memorial, o que seria feito lá, qual seria a concepção museológica, 

mas no tema da “Memória e Verdade” há sempre muitas vontades políticas envolvidas e 

nem sempre o caminho é tão linear, tão simples como deveria ser. 

Então esse primeiro ponto, a obrigação do Estado está vinculada ao direito à 

verdade. 

E a doutrina, quando fala dessas políticas de memória, eles falam “Tudo bem, é 

um tema de direitos humanos.”, mas também é um tema de patrimônio cultural, então, 

como patrimônio cultural, qual é a importância do tombamento? O tombamento é um 

instrumento de patrimônio cultural, então esse bem já tem sido tratado como um bem 

cultural. 

É interessante isso, a gente poder tratar um bem que não tem valor arquitetônico 

nenhum, não tem beleza nenhuma pela memória de horror, como um bem merecedor de 

preservação. 

Isso, esse caso do tombamento do DOI-CODI é um avanço grande, mostra um 

amadurecimento da democracia brasileira, não é o único caso, a gente tem outros casos 

de tombamentos importantes, mas eu acho que... Tombamentos importantes, mas na 

ditadura, esse, em relação à ditadura, o tombamento do DOI-CODI é muito 

emblemático, até porque lá funciona um equipamento de segurança também importante 

para o bairro e tudo, e esse equipamento vai ter que sair dali, porque não tem sentido. 

Que é outra questão jurídica super complicada no âmbito do tombamento, que 

não existe tombamento de uso, você tomba um prédio, e isso já foi decidido pelo 

Supremo Tribunal Federal, você tomba um prédio, mas ele vai ser preservado naquela 

forma, mas ele não precisa ser usado. 
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Por exemplo, o tombamento do DOI-CODI foi por causa da memória de horror 

dele, mas ele não precisa ser usado necessariamente como memorial. Ele pode passar o 

resto da vida sendo uma delegacia, ou ele pode ser uma boate, ou ele pode ser qualquer 

outra coisa, uma igreja, um templo. 

Então, e isso é uma questão jurídica super complicada, daí a importância do ato 

que vocês promoveram aqui, na ocupação do DOI-CODI nesse ano, no dia do Golpe, 

dos 50 anos do Golpe, pra mostrar que aquele local tem que ter o uso adequado, que é o 

de memorial. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra., só pra entender, 

queria entender essa passagem, que foi muito rápida. A senhora poderia conceituar um 

pouco melhor? 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – É o seguinte. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A questão do uso. 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – Do uso. As decisões... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dê a sua opinião e o que é 

a decisão, as coisas que estão consolidadas. Por favor, deixa claro isso. 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – Vou deixar claro. 

O tombamento é um instrumento que está previsto desde 1937, e daí você já tem 

uma jurisprudência muito consolidada, inclusive no Supremo Tribunal Federal. O que é 

o tombamento? É a preservação do bem com as qualidades físicas que ele possui. 

Então, por que a Deborah, na exposição dela, colocou tanto “Olha, aqui a gente 

tombou essa parte vermelho, o prédio, o pátio não pode ter construção”, e tudo 

detalhadamente? Porque o Estado diz “Olha, vocês vão ter que preservar esse bem dessa 

forma, com essas características físicas”, mas o que é que vem muitas vezes o 

particular? O particular que já levou... O prédio pode ser tombado ele pode ser privado 

ou público.  

Os particulares, geralmente, o próprio Estado não leva esse caso para o 

Supremo, mas os particulares levam, “Olha, eu não quero que a minha casa tenha essa 
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configuração pra sempre, eu quero vender minha casa, eu quero vender pra fazer um 

prédio.” 

Então o que é que o Supremo definiu? Não, sua casa, esse imóvel vai ter sempre 

essa característica física, mas ele pode ter outro uso. 

Por exemplo, no caso do Cine Belas Artes, é um caso bem emblemático. Foi 

comprado primeiro por uma loja e disseram “Não, ele está tombado, mas o tombamento 

é da fachada, mas ele pode ser usado como uma loja, ele não precisa ser usado como 

cinema.” Então o que se comemorou no primeiro momento como vitória, porque a gente 

tomba o Cine Belas Artes, não foi bem uma vitória. 

Então a importância da gente falar de pesquisas arqueológicas, e da atenção ao 

DOI-CODI é essa, que não existe uma obrigação a partir de um tombamento, mesmo 

que o motivo do tombamento não seja os valores físicos, mas sim a memória de horror 

daquele local, não existe obrigação dele se tornar um memorial. Essa passagem do 

tombamento para o memorial é uma passagem política novamente. Política, novamente. 

Então, as pesquisas arqueológicas estão nesse meio. Eu entendo, elas podem até 

ser feitas depois, mas o melhor momento seria agora, entre o tombamento e a 

transformação em memorial. Por quê? Porque as pesquisas arqueológicas elas viriam 

para dar uma materialidade a essas narrativas, todas as narrativas que já foram colhidas. 

O que a Elza falou, daquela parede que caía água, realmente, essa parede, na 

pesquisa arqueológica, a gente consegue identificar que a primeira construção era aqui 

nesse local, tinha uma estrutura, tinha uma fundação, e aqui existiu realmente essa 

parede. Se é possível eu não sei, porque não sou arqueóloga, mas eu acho que é possível 

se chegar a isso, como os outros exemplos que foram dados. Então a arqueologia entra 

nesse momento de tornar, quase irreversível, o uso para o memorial. 

Eu acho que a importância da gente estar discutindo isso aqui e agora é essa, 

porque foi muito relevante o tombamento, indiscutivelmente relevante, foi um avanço, 

mas a situação não é, ainda, tranquila, existe um outro caminho. E quanto mais a gente 

avança, e quanto mais as pesquisas arqueológicas mostram que tudo o que foi dito, tudo 

o que vocês viveram tem uma comprovação material, mais irreversível fica a destinação 

para um memorial. 

É nesse sentido que eu coloco que não existe tombamento de uso, é nesse 

sentido que há uma preocupação no âmbito jurídico, porque o direito à verdade 

precisa de outros complementos aí. E o direito cultural também. Qual seria o 

suporte de se exigir isso também? 
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A Constituição fala que é patrimônio cultural, que integra o patrimônio 

brasileiro os locais de interesse arqueológico, ou interesse cultural, e os locais de 

manifestação cultural. 

Certamente a manifestação da memória desse período não democrático, é uma 

manifestação cultural. Então a gente tem uma justificativa aí para usar os instrumentos 

de proteção dos bens culturais. 

Eu comecei falando que essa discussão era uma discussão de direitos humanos, 

mas também cultural. É de patrimônio cultural dentro do Direito, e já foi usado o 

tombamento, mas além do tombamento a gente pode ter outros tipos de combinações de 

instrumentos. Por exemplo, a gente pode fazer uma audiência pública, além dessa que 

está sendo feita, mas outras audiências públicas pra discutir a destinação, os tipos de uso 

que se vai fazer daquele local. 

Concursos, pegando exemplos já dados pela Juliana Poloni, o Estado pode 

promover um concurso dos melhores projetos de pesquisa arqueológica para o local. No 

caso do Club Atlético, na Argentina, foi feito um concurso para se verificar o melhor 

projeto de pesquisa arqueológica, e o que ganhou foi o do Zarankin e do Claudio Niro, 

que até nesse livro está relatado, e a exposição desse... É tão interessante esse artigo, 

porque na exposição que eles fazem do projeto arqueológico que eles fizeram no Club 

Atlético, o símbolo da exposição é uma bolinha de pingue-pongue. O que era essa 

bolinha de pingue-pongue? 

Eles até intitulam o artigo deles de “A materialização do sadismo”, porque a 

bolinha de pingue-pongue foi encontrada embaixo de um elevador de um local, e essa 

bolinha era usada pelos torturadores. Eles torturavam e depois, pra relaxar, eles jogavam 

pingue-pongue. Então assim, o cúmulo do desrespeito. Essa é a materialização mesmo 

do sadismo, esse título é bem interessante.  

Então talvez a gente não encontre, depois de tanto tempo, objetos dessa natureza 

no DOI-CODI, mas é possível encontrar e comprovar muitos dos relatos já colhidos.  

Então eu acho que minha fala é mais nesse sentido, eu acho que de demonstrar 

que ainda há um caminho a percorrer, que há instrumentos jurídicos que suportem essa 

verdade, essa preservação do tombamento, mas que é uma luta ainda contínua, que nós 

estamos na metade do caminho. 

E daí a importância, inclusive nas Comissões da Verdade, tanto nessa como na 

Comissão Nacional da Verdade, eu acho que é importante que, quando se refira aos 
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locais de memória, também haja referência da necessidade de se fazer estudos, 

pesquisas arqueológicas.  

Esse ponto é um ponto que ainda não está muito claro, mas importante pra gente 

realmente usufruir das nossas conquistas, dessas conquistas que a gente tem tido. Então 

é nesse sentido. 

Eu podia falar aqui um pouco da... Eu queria colocar só mais um ponto de 

reflexão, porque a sustentabilidade de um local desses. 

Depois, se o memorial for instalado, a gente vê que o Memorial da Resistência é 

um excelente exemplo. O Memorial da Resistência tem muitos visitantes por mês, é um 

sucesso nesse sentido de visitação, mas sempre há uma discussão da sustentabilidade, 

como é que um museu desses, um memorial desses se prolonga no tempo? 

E aí eu vou fazer quase que uma provocação, porque essa Comissão Rubens 

Paiva foi pioneira em expor a responsabilidade das empresas e incorporações com a 

ditadura, e nos depoimentos que foram colhidos aqui ficou claro que os membros da 

Fiesp nas operações, principalmente na operação Oban iam ao DOI-CODI. 

Então, será que essas empresas não deviam financiar de alguma forma, e aí é 

mais uma provocação e uma pergunta em aberto, será que elas não tinham obrigação de 

financiar de alguma forma esse local? 

 

O SR. – Através de um TAC! É só falar pra elas através de um TAC. 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – O TAC, não é? Com o 

Ministério Público. 

 

O SR. – O Ministério Público pede um TAC pra as empresas e as empresas... 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – (Risos) Pois é, então a gente vê 

que é possível usar os instrumentos que são usados para outros temas de Direito 

Cultural, também para esse. O TAC, uma recomendação do Ministério Público, enfim. 

 

A SRA. – Da Comissão. 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – Dessa Comissão... 
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Então fica aqui a provocação, pra gente pensar também, se todos os passos 

derem certo, será que não seria a hora dessas empresas, ou voluntariamente, ou por 

provocação, assumirem essa responsabilidade no financiamento dessas ações, que são 

muitas. 

Então eu agradeço imensamente e parabenizo o trabalho. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Darcy Passos. Tem 

aqui, tem aqui o microfone. E o Renan. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Eu quero fazer algumas observações.  Primeiro, à 

dra. Deborah. Eu estive preso em várias cadeias, mas em nenhuma dessas, nem na 

delegacia, nem no DOI-CODI. Estive na delegacia como advogado, muito tempo depois 

de DOI-CODI. E esta delegacia tem uma planta, típica de todas as delegacias 

construídas no estado de São Paulo. 

Outra observação. Casualmente no dia de hoje é que na planta que a senhora 

exibiu a planta da quadra, a quadra é Abílio Soares, Tomás Carvalhal, Afonso de Freitas 

e Carlos Steinen. Na Carlos Steinen, o Luiz Hildebrando, ginasiano, colegial e estudante 

de medicina, morava exatamente neste quarteirão. 

A senhora, a senhora falou de tombamento, eu sou advogado e me lembro o 

seguinte, em 1963 estive em Pernambuco e havia naquela ocasião um usineiro, 

deputado federal do PTB, que recebeu uma comissão de trabalhadores sobre o 13º e 

mandou matar e matou cinco, cinco da comissão. Aí o Governador Arraes, naquela 

época disse “Mas tinha por quem puxar.” 

Há ou havia naquela ocasião, no Palácio das Princesas, um quadro de uma 

igreja, era do pai, da fazenda do pai desse deputado usineiro, e foi feito o tombamento, 

quando saíram, disseram “Como é que fica o tombamento”, responderam “É sua, fica 

aqui, não se pode fazer nada, nós é que mandamos.” 

Quando saiu o Condephaat, quando saiu, ele disse “Agora vocês vão ver o que é 

tombamento.”, minou e dinamitou.  

 

A SRA. – E tombou mesmo. 

 

O SR. DARCY PASSOS – Então, isso é pra saber, quando nós pudermos fazer 

a Fiesp pagar eu acho que aí, é pouco. 
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A AUDIÊNCIA – (Risos.) 

 

O SR. DARCY PASSOS – Bom, a senhora. A senhora fez uma observação, e 

eu quero dizer que uma vez, havia... do patrimônio histórico da ilha de Cuba, era um 

jovenzinho, eu tinha ido lá numa conferência internacional, esse jovenzinho disse pra eu 

não me preocupar se eu revolucionário, estou preocupado com a história. 

E a senhora observou e eu queria dar essa contribuição, ele disse “Eu olho a 

história [Vale também para a senhora], porque na história eu acho o povo cubano e o 

povo cubano é que será o autor da sua revolução.” 

Pro senhor, só uma pergunta, Antônio Funari é seu parente? 

 

PEDRO PAULO FUNARI – É. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, eu queria só pedir 

pra Mesa, na mesma ordem das apresentações, ter uma fala de conclusão. 

Eu queria depois falar um pouquinho da morte do professor Luiz Hildebrando.  

E até estou pedindo para localizar, a pedido da comunidade de Diadema, existe 

uma escola estadual com o nome de Filinto Müller, então os professores lá se reuniram, 

encontraram o número de uma professora bem antiga lá da cidade, até ligada ao 

segmento mais conservador, para não ter nenhum tipo de interpretação política do 

rebatismo da escola estadual. Porque, segundo orientação que nós recebemos aqui da 

Assembleia, não dava pra tirar só o nome do Filinto Müller e por Escola Estadual de 

Diadema, que é mais antiga, teria que por uma outra denominação. 

Bom, mas o governador vetou a retirada do nome do Filinto Müller da escola, 

então é uma coisa assim, que eu fiquei muito atingido, porque nós trabalhamos quase 

dois anos para tirar o nome do Filinto Müller, a comunidade se mobilizou, e tem muito 

a ver com tudo com o que foi dito aqui hoje, né? 

Eu acho que pedir para as empresas fazerem o TAC, como a General Motors, 

que montou um estande de tiro, lá onde é o estacionamento da Sala São Paulo, quando a 

gente estaciona o carro lá, era o estande de tiro da GM, e o presidente da GM foi lá 

inaugurar com o Fleury o estande de tiro. 

Eu acho um pouco complicado, porque a Fiesp, porque as indústrias, o capítulo 

das indústrias, das empresas, está dividido em dois grupos, o papel da Fiesp e o papel 
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das montadoras, principalmente, né? E lógico que tem as empresas do Brasil-Alemanha, 

do Acordo Brasil-Alemanha, que é um outro grupo de empresas que o Geisel trouxe pro 

Brasil. 

Então, realmente, funcionar uma delegacia de polícia lá no DOI-CODI até hoje, 

e toda vez que a gente foi lá é afrontado, e o Conseg lá do bairro fez um abaixo-

assinado para que a delegacia de polícia não saísse de lá, tal a importância daquele 

equipamento. Eu acho uma coisa terrível.  

E estive lá no Shoá de Paris, fui convidado para ir lá, queria até falar isso na 

frente do Politi. 

 

O SR. – (Ininteligível.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É. 

O Governo Francês só admitiu a República de Vichy 50 anos depois do término 

da 2ª Guerra, 50 anos. 

Eu mostrei o Shoá de Paris, é belíssimo. Tem, no seu subsolo tem uma câmara 

mortuária, assim, como se fosse um velório permanente, com a imagem de todos 

aqueles que foram mortos na França e perseguidos na Resistência, inclusive os 

homossexuais. 

E agora tem no Museu Shoá, tem um andar inteiro dedicado ao massacre dos 

tutsis de Ruanda, onde o Serviço Secreto Francês teve um papel importantíssimo. 

Então eu acho que o jeito que o governo do estado trata essa questão do DOI-

CODI, do DOPS, da destruição do presídio Maria Zélia, a derrubada do presídio 

Tiradentes, a derrubada do presídio do Hipódromo, a sede da antiga Febem, lá na Celso 

Garcia, que era um centro de tortura terrível, terrível, que nós estamos tentando e que 

virou um parque sem nenhum registro, como eles fizeram com o Carandiru. 

Eu acho que a gente precisava fazer uma discussão desse tipo de memória, que é 

sempre apagada intencionalmente, pra que não haja... Agora, eu prestei bastante atenção 

e vi que a senhora foi bastante cuidadosa, realmente deles ficarem nos afrontando em ter 

uma delegacia de polícia lá onde funcionava o prédio do DOI-CODI. 

Porque eu sempre falo a mesma coisa, porque os americanos, depois que acabou 

a 2ª Guerra, eles não queriam, os americanos e os canadenses, não queriam que 

mexessem nos sítios de memória, foi a partir da União Soviética, nos lugares onde ela 
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teve influência, que os Campos de Concentração começaram a serem abertos e 

revelados para o mundo. 

Então, eu admiro tremendamente o trabalho do grupo lá da Secretaria de 

Cultura, do Condephaat, que apesar de estar num organismo do governo do estado, 

conseguiu fazer o tombamento. Porque eu só queria contar uma coisa pra vocês. 

Quando o Marcos Mendonça começou a recuperação, numa fase boa ainda, que o 

prédio não estava restaurado, estava com as características originais, um grupo de teatro 

começou a encenar a vida dos presos políticos naqueles porões dentro das celas e o 

governador, era um sábado à tarde, foi lá assistir uma sessão da peça, eu estava lá.  

A hora que acabou a peça ele reuniu o grupo numa sala e falou o seguinte, 

primeiro, o que é que eu estava fazendo lá toda tarde levando grupos de estudantes e 

segundo, que ele não queria mais que aquela peça continuasse a ser encenada lá nas 

celas. E criou o maior constrangimento pro Marcos Mendonça e pra todo o grupo, que 

era todo mundo da influência. Era Analu Prestes, era o Serra, Serra o ator, marido da 

Analu, interrompeu o espetáculo, embora tivesse um financiamento da Petrobras, um 

programa que a Petrobras incentivava. Então eu queria falar isso de público, né?  

Porque pra todos nós que estivemos lá, a Elza, o Ivan, Amelinha saiu, e todas, 

sem cometer nenhuma injustiça, aquilo, pra nós, é muito. E toda vez que a gente tem 

que ir lá enfrentar os delegados, como aquele investigador, que contou pra gente, “Não, 

olha, até a reforma que o Conseg fez aqui, toda sala do delegado tinha uma sala de 

interrogação e tortura, com os instrumentos de tortura, até muito pouco tempo.” 

Então, acho... Viu Renan, você que foi um dos organizadores, dos proponentes, 

quero agradecer aos nossos convidados, e aí queria que vocês pudessem fazer uma fala 

de encerramento e parabenizá-los. Professor. 

 

O PROFESSOR PEDRO PAULO FUNARI – Bem, eu queria primeiro dizer 

que o Antonio Funari realmente é meu parente. Nossa família vem toda de uma 

cidadezinha, Maletto, na Calábria, talvez explique o nosso caráter apimentado. (Risos.) 

Bem, em seguida dizer o seguinte, aqui no documento que o Adriano Diogo nos 

trouxe, a respeito justamente do Hildebrando, está mencionado aqui o Paulo Duarte, que 

eu havia citado. Está sendo acusado, junto com uma série de outras pessoas, de 

comunista e coisas assim. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quadrilha. 
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O SR. PEDRO PAULO FUNARI – É, quadrilha, gangue e outras expressões 

desse tipo. 

Bem, mas para concluir, porque nós já estamos assim, em cima do horário, 

queria dizer que eu acho que as observações aqui desta sessão reforçam a importância 

de se fazerem pesquisas arqueológicas, ou seja, pesquisas objetivas com relação às 

evidências ainda disponíveis que existem e que podem ser muito importantes para 

revelar informações. Porque foi mencionado aqui, você mencionou de maneira muito 

apropriada, que as pessoas têm memórias que não são totais, as memórias também são 

sujeitas a uma série de interveniências, que fogem do controle da pessoa, então a 

evidência material ela é insubstituível, ela é importantíssima, como disse também a 

Deborah, a respeito lá do caso do Campo de Concentração. 

As informações que estão no campo, elas podem nos revelar muitas coisas que 

não teríamos nem no documento escrito, nem mesmo na memória, até porque a 

memória das pessoas, principalmente as pessoas que foram vítimas, elas não têm acesso 

a uma série de outras dependências, inclusive dos locais. 

Então reforçar a importância desta sessão, para que esse tipo de iniciativa 

vingue, e dou os parabéns então ao Adriano Diogo, mas à toda Mesa que está aqui, a 

todos que estão presentes.  

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado. Juliana Poloni. 

 

A SRA. JULIANA POLONI – É, eu também quero ser bastante breve. Na 

verdade eu quero fazer um agradecimento ao Grupo de Arqueologia da Repressão e da 

Resistência, eu estou aqui na verdade falando em nome do grupo, o que é uma grande 

responsabilidade. 

Mas nós somos muitos, pessoas empenhadas em pesquisas diferentes, querendo 

que essa temática ganhe vulto dentro do campo científico e da sociedade brasileira. 

Queria destacar que nós temos aqui dois membros do grupo, que é o Michel 

Justamand e a Patrícia Bertozzo e temos muitos outros, que não puderam estar aqui 

presentes, mas que estão trabalhando firmemente neste propósito, ou seja, nós estamos 

aqui militando duplamente. 
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Militando porque nós acreditamos que essa questão do direito à memória e à 

verdade é fulcral nesse momento da sociedade brasileira e militando dentro do nosso 

campo científico, no sentido de fazer com que temas tão políticos e tão contemporâneos, 

sejam vistos de forma destacadas, de forma respeitada dentro do próprio campo 

científico. 

Muito obrigada por participarem desse momento da nossa vida, como 

pesquisadores e do grupo também. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Juliana, 

parabéns! 

A Deborah Neves. 

 

A SRA. DEBORAH NEVES – Também só tenho a agradecer. Primeiramente o 

convite da Inês para participar dessa Mesa, uma Mesa tão qualificada que eu me sinto 

até constrangida aqui no meio. 

Agradecer à Comissão Estadual da Verdade também, por disponibilizar esse 

espaço para discussão e para reflexão, e também ao Deputado Adriano Diogo pelos 

elogios à nossa equipe lá, que trabalha arduamente com os menores recursos possíveis. 

Eu gostaria de dizer, só reforçar aqui um pouco a fala da Inês, de que o 

tombamento é só o começo. Quiçá todo tombamento tivesse uma discussão como essa 

que nós estamos tendo aqui, não é? Porque só tombar não leva adiante propostas de 

utilização e de reflexão, e tão pouco evidenciam o valor que aquele lugar, ou objeto, tem 

pra sociedade. Ele é só um dos reconhecimento, mas o reconhecimento mais importante 

é o social. As pessoas precisam se reconhecer no tombamento, se não se reconhecem, e 

se não existe meios de financiamento da pesquisa, o tombamento se torna inócuo. 

Então essa é uma luta da Unidade de Preservação do Patrimônio Histórico, que 

os tombamentos não fiquem só numa resolução no Diário Oficial, mas que ela seja uma 

prática cotidiana de discussão dos espaços. 

E aí gostaria só de fazer uma observação sobre a questão da mudança do nome 

da escola, que não foi permitido. Eu acho que não precisa ser encarado isso como uma 

derrota, eu acho que se não foi permitido essa alteração do nome, pra qualquer que seja, 

eu acho que a gente deve discutir, então, o que significa aquele nome.  

E evidenciar que o Estado homenageia pessoas como Filinto Müller, e outras 

figuras tão ardilosas e atrozes, não é? 
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Acho que a discussão é importante, sempre! Porque é ela que leva à reflexão, ela 

que leva à memória e ela que leva ao avanço da sociedade, também. 

Eu agradeço muito pelo tempo de vocês, obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Deborah. 

Só fala o seu primeiro nome. 

 

O SR. ANDRÉ – Eu sou o professor André, queria completar a fala da Deborah. 

Eu já fui professor na Escola Senador Filinto Müller e olha o paradoxo, ou uma 

coincidência, eu vou até pegar o mapa que você mostrou do DOI-CODI. 

No mapa, você vê na rua em frente, Rua do Livramento, e as pessoas presas ali, 

talvez, queriam ter o seu livramento das torturas e das barbáries que a ditadura instaurou 

nesse país. 

Uma vez eu estava com a Anita Leocádia Prestes, a mulher... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Filha. 

 

O SR. ANDRÉ – Filha do Luís Carlos Prestes e filha da Olga Benário, pra quem 

não sabe, do outro lado da rua existe uma escola chamada Olga Benário. 

E eu já fiz um trabalho quando eu lecionava lá, eu fiz esse trabalho com os 

alunos, eles tinham que pesquisar quem eram as duas figuras e depois a gente tinha que 

vir pra sala de aula e fazer a discussão. 

Também concordo com a fala do deputado, que é uma barbárie aquilo, aquele 

nome, teria que ter uma mudança realmente, mas infelizmente são questões legislativas 

que impedem isso. 

Mas a própria Anita, ela não sabia, depois eu mandei, porque tem o Instituto 

Luís Carlos Prestes, eu mandei pra ela uma foto do mapa, mostrando a distância de uma 

escola pra outra, então mesmo depois de mortos as pessoas acabam se encontrando, 

separados apenas por uma avenida. 

Essa escola, Olga Benário, ela foi inaugurada no tempo do prefeito Gilson 

Menezes, na sua primeira gestão como prefeito de Diadema. Foi quando eu conheci o 

Luís Carlos Prestes, que inclusive ele foi inaugurar essa escola, eu tinha 15 anos de 

idade nessa época, e logo em seguida Luís Carlos Prestes veio a falecer. 
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Mas só pra deixar registrada essa coincidência histórica, acho que é importante o 

dado aí. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIGO – PT – Obrigado. 

Dra., a senhora agora, para concluir. Dra. Inês Virgínia Prado Soares. 

 

A SRA. INÊS VIRGÍNIA PRADO SOARES – Eu também quero agradecer. 

Agradecer ao Renan, pela receptividade, o tema, por ter trazido esse tema ao Deputado 

Adriano Diogo, que tão generosamente, atenciosamente nos acolheu aqui. 

Parabenizar à Mesa, e também agradecer ao público tão qualificado que está 

aqui, dono da memória do DOI-CODI.  

E espero que outras vezes a gente possa vir discutir aqui já a inauguração do 

memorial, espero estar presente nessa próxima fase. Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, como a gente não 

vai conseguir abrir a imagem da última da entrevista do professor, você poderia ao 

menos ler o resumo da notícia da morte dele, com uma singela lembrança e homenagem 

a esse grande brasileiro? 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – "Morre Luiz Hildebrando, pesquisador de 

Doenças Tropicais de Rondônia.  

Como pesquisador é consagrado mundialmente por trabalhos sobre a malária. O 

corpo será cremado em São Paulo, onde o cientista estava internado e faleceu. 

Morreu com falência múltipla dos órgãos, na noite desta quarta-feira, 24, Luiz 

Hildebrando Pereira da Silva, um dos principais pesquisadores de doenças tropicais do 

mundo. 

O cientista atuou por quase 30 anos no Instituto Pasteur, em Paris, uma das mais 

tradicionais instituições de pesquisa em saúde. Desde 2003 era pesquisador e diretor do 

Instituto de Pesquisa e Patologias Tropicais de Rondônia, ligado à Fundação Oswaldo 

Cruz, Fiocruz, em Porto Velho. 

Luiz Hildebrando, que se destacou principalmente por suas pesquisas em 

malária, tinha 86 anos e estava internado na Unidade de Tratamento Intensivo do Incor, 

em São Paulo, onde era tratado desde 8 de setembro de uma pneumonia. 
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O pesquisador se graduou pela Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo em 1953, logo depois passou a desenvolver pesquisa sobre epidemiologia da 

esquistossomose e da doença de Chagas, na Faculdade de Medicina de João Pessoa, 

Paraíba. 

Em seguida ele voltou para São Paulo onde passou a atuar como professor 

assistente de Parasitologia na FMUSP. 

Em 1960 já tinha obtido a livre docência em Parasitologia na instituição, sobre 

quimioterapia da toxoplasmose experimental. 

Militante de Esquerda, ele foi demitido duas vezes da USP, a primeira vez em 

1964, quando era professor da FMUSP, e a segunda vez em 1969, quando lecionava na 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, na USP também. 

E ele voltaria a ser admitido em 1997, quando passou a trabalhar no campus 

avançado de Rondônia, no Centro de Pesquisa em Medicina Tropical. 

Após a segunda demissão da USP, em 1969, Luiz Hildebrando foi para Paris, 

onde já tinha feito seu pós-doutorado. Lá ele foi convidado a organizar uma nova 

unidade de parasitologia e foi nessa instituição que, entre 1977 e 1996, o pesquisador 

desenvolveu uma de suas principais pesquisas na área de malária. 

Nesse período ele isolou uma série de moléculas antigênicas, que foram testadas 

em primatas e em voluntários humanos e permanecem, até hoje, como candidatas 

importantes para futuras vacinas contra a infecção. 

Foi também em Paris que Luiz Hildebrando chegou a trabalhar com o 

pesquisador François Jacob, que foi laureado com o Prêmio Nobel de Medicina em 

1965 por seus trabalhos sobre o controle genético das enzimas e da síntese de vírus. 

Voltando ao Brasil, depois de aposentar-se do Instituto Pasteur, o cientista optou 

por trabalhar na Amazônia, para continuar pesquisando sobre a malária e outras doenças 

tropicais, em uma região realmente afetada por esses problemas.  

O médico era professor emérito da Universidade Federal de Rondônia, Unir, e 

foi idealizador e responsável pela criação do Ipepatro, onde era diretor e se dedicava às 

pesquisas em imunologia e epidemiologia da malária. 

O pesquisador tem 80 trabalhos científicos publicados sobre a doença e mais de 

150 pesquisas sobre outras patologias. 

Aos 86 anos de idade ele continuava ativo no desenvolvimento de suas 

pesquisas.  

Luiz Hildebrando era casado e pai de cinco filhos. 
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O corpo do cientista será cremado em São Paulo e a família ainda irá decidir 

onde serão jogadas as cinzas do pesquisador." (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, põe o título. 

Quando o professor Luiz Hildebrando chegou ao Brasil, ele veio e foi lá na PUC numa 

reunião da SBPC, praticamente desceu do aeroporto e foi pra lá. 

Aí ele chegou à PUC e falou assim “Vocês tinham catálogo telefônico aqui de 

São Paulo?”, nós perguntamos “Nomes ou endereço, professor?”, aí ele “Não, nomes, 

nomes.”, aí ele abriu e falou assim “Nós, os Silva, ainda somos maioria! A ditadura não 

acabou com o povo brasileiro.” 

Obrigado. 

A sessão está encerrada. (Palmas.) 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

27/02/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Pessoal, vamos instalar? 

Porque tem tanta coisa para conversar.  

O Gustavo, o Dr. Gustavo, eu queria colocar como primeiro, depois vamos fazer 

uma pautinha mínima. Mas aproveitando a presença do Dr. Gustavo e como é uma coisa 

que pode ser um mutirão, um coletivo, é o seguinte. 

O Dr. Gustavo, assuntos, mudança do assento no cartório de registros da morte e 

do desaparecimento dos nossos companheiros.  

Então, Dr. Gustavo, poderia vir aqui, por favor? Dr. Gustavo, defensor público, 

ele assumiu essa importante tarefa.  

Então, o Dr. Gustavo fez uma lista de 55 nomes que possuem autorização 

familiar para mudança de atestado. E evidente outros que não possuem. Eu vou pedir 

para tirar um número de cópias... Vivian pede para a Ledinha tirar, por favor, umas 20 

cópias desta lista. Vou passar a palavra para o Dr. Gustavo Reis, ele é um... Não precisa 

você, só pede e ela tira. 

Então o Dr. Gustavo Reis vai fazer uma introdução, ele é defensor público e 

felizmente além de defensor, como defensor e como ser humano, uma pessoa 

maravilhosa.  

Com a palavra o Dr. Gustavo. 
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O SR. GUSTAVO REIS – Obrigado deputado Adriano, presidente da 

Comissão Estadual da Verdade. Eu sou defensor público como disse o deputado 

Adriano e agora, na Defensoria de São Paulo foi instada, convidada pela Comissão 

Estadual da Verdade no final do ano passado, para participar também, dar a sua 

participação nos trabalhos da Comissão Estadual da Verdade, e especificamente nós 

vamos atuar em demandas individuais envolvendo retificação de assento de óbito. 

Então a parceria da Defensoria Pública com a Comissão Estadual da Verdade, na 

medida em que a retificação de assento de óbito ela é uma ação judicial e precisa de 

advogado para que esta ação seja proposta.  

A Comissão, tanto a Nacional como a Estadual da Verdade, não tem a chamada 

capacidade postulatória, não pode atuar em juízo, pelo menos numa primeira leitura 

mais literal das leis que tratam desse assunto, e agora no começo de março, 

provavelmente já na primeira semana de março, a Comissão Estadual selecionou alguns 

dos primeiros casos que a Defensoria Pública nesta parceria vai entrar com pedido de 

retificação do assento de óbito. 

A gente já fez algumas reuniões com juízes, os promotores da Vara de Registros 

Públicos, então só falta agora a etapa da propositura das ações, o quer vai ocorrer na 

primeira semana de março. 

A lista que eu mandei para o deputado Adriano e também para o Renan e para a 

Amelinha, inicialmente são cerca de l60 casos, aqui para arredondar os casos, pelo 

menos inicialmente, não é? Nos quais a gente vai atuar.  

E aí foi uma lista de... era para ser uma lista de 31 nomes, talvez por uma 

questão, por um detalhe foram 55 nomes que foram enviados para a Defensoria Pública, 

e pelo menos num primeiro momento a gente entende que é mais prudente para as 

primeiras ações judiciais, para saber qual a repercussão que vai dar, é que estas ações 

judiciais que vão ser individuais, elas sejam acompanhadas de alguma autorização, nada 

muito formal, mas de alguma autorização de familiares, para que a gente possa entrar 

com a retificação de assento de óbito. Como eu disse isso num primeiro momento. 
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Eu sei que existem casos que vai ser difícil conseguir essa autorização, e aí esse 

é um estudo posterior. Eu acredito que não haja empecilho jurídico e essas ações vão ser 

propostas também.  

E aí eu acredito que o deputado Adriano gostaria, é de a gente talvez unir forças 

nos nomes que a gente não conseguiu isso ainda, existem mais nomes que a Amelinha 

tem, parece que mais nomes do que esta lista consta aqui, mas que a gente consiga 

então, na medida do possível fazer contato com os familiares para que a gente tenha 

mais autorizações expressas para propositura da ação. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Dr. Gustavo selecionou 55 

nomes. Como nós estamos aqui podia, as pessoas podiam tentar anotar. Amelinha venha 

para cá. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, eu ia me propor a ler os que não 

possuem para a gente ver das pessoas que estão aqui presentes, quem pode assumir a 

paternidade do caso e falar: “Olha eu me proponho a ir atrás de um familiar”. Ou se não 

tiver mais familiar vivo, tal, vamos pegar um grupo de pessoas da época. 

Por exemplo, Severino Fernandes da Silva, não possui. José Inocêncio Barreto, 

não possui. O que é o “não possui”? Não possui alguma autorização familiar formal 

para a mudança. Não que isso vá impedir o processo, mas pode atrasar.  

Lucimar Brandão Guimarães, não possui. José Maria Ferreira Araújo, não 

possui.  David Capistrano da Costa, não possui.  José Roman, não possui.  João 

Massena Melo, não possui. Luís Inácio Maranhão Filho, não possui. Ieda Santos 

Delgado, não possui. Elson Costa, Elson Costa que tem toda família aí mobilizada, tal, 

não possui. Hiram de Lima Pereira, não possui. Jayme Amorim Miranda, não possui. 

José Montenegro de Lima, não possui. Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior, não 

possui. Márcio Beck Machado, não possui. Maria Augusta Thomaz, não possui. Edgar 

de Aquino Duarte, não possui. Neide Alves dos Santos, não possui. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Talvez, mesmo nessa lista já tenha alguns casos que 

acho que a Amelinha vai falar daqui a pouco, é possível que esta lista do “não possui” 
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esteja até já um, pouco desatualizada, que alguns nomes a gente tenha nesta semana 

conseguido autorização. 

Mas, então, para completar a leitura: Neide Alves dos Santos, não possui. 

Manoel Fiel Filho, não possui.  Rui Osvaldo Aguiar Pftzenreuter, não possui. Antônio 

Alfredo de Lima, não possui. Ângelo Cardoso da Silva, não possui. Roberto Macarini, 

não possui. Paulo César Botelho Massa, não possui. Hamilton Pereira Damasceno, não 

possui. 

Dimas Antônio Casemiro não possui. Joaquim Alencar de Seixas não possui. 

Raimundo Gonçalves Figueiredo não possui. Jaime Petit da Silva não possui. Antônio 

Guilherme Ribeiro Ribas não possui. Tobias Pereira Júnior não possui. Antônio Ferreira 

Pinto, não possui. Lúcio Petit da Silva não possui. Elmo Corrêa, não possui. Maria 

Lucia Petit da Silva, não possui. 

Kleber Lemos da Silva, não possui. Miguel Pereira dos Santos, não possui. 

Antônio Carlos Monteiro Teixeira, não possui. Helenira Rezende de Souza Nazareth, 

não possui. Ciro Flávio Salasar de Oliveira, não possui. Ana Rosa Kucinski Silva, não 

possui. 

Wilson Silva, não possui. Tomaz Antônio da Silva Meirelles Neto, não possui. 

Virgílio Gomes da Silva, não possui.  Merival Araújo, não possui.  Emanuel Bezerra 

dos Santos, não possui.  Manoel Lisboa de Moura, não possui. José Raimundo da Costa, 

não possui. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Olha gente, bom dia.  

É o seguinte, quando eu e o Renan fizemos uma lista, nós fizemos uma lista com 

31 nomes, não é com 55 nomes. E por quê? Porque nós estivemos conversando tanto 

com a Defensoria quanto com o juiz, não é? Nós estávamos juntos, e com as promotoras 

do Ministério Público, para ver como é que seria o procedimento, como é que seria 

encaminhado. Estava também o deputado Adriano e tudo o mais. 

O que ficou acertado? Ficou acertado que nós íamos pedir prioritariamente das 

pessoas que tinham tido a emissão do atestado de óbito na cidade de São Paulo. Aqui 
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tem vários que não foi aqui, não é? Então, quer dizer, nós podemos ter até autorização, 

mas eu não sei da onde que a Defensoria chegou nesses 55. São todos vítimas da 

ditadura, foram mortos ou são desaparecidos pela ditadura, mas nem todos são daqui de 

São Paulo e nós ficamos de fazer assim. 

Não é que seja daqui de São Paulo, mas que tenha o atestado de óbito daqui de 

São Paulo, não é? Que seja morte presumida, como aquele 9.140. Porque qual é o 

problema? Muitos dos nossos foram emitidos atestado de óbito depois da Lei 9.140, em 

1995, como sendo morto de acordo com a lei. Nós não entendemos que nenhum parente 

tenha sido morto pela lei. É lei assassina, então? Foi isso o que a gente discutiu. 

Aí então que a gente queria que tivesse uma retificação do atestado de óbito 

mais parecida com a verdade. E aí nós fizemos esta lista de 31 nomes, sendo que desses 

31 nomes o que a Defensoria levantou por uma questão política? Ela levantou o 

seguinte, que do ponto de vista legal, a Defensoria pode resolver de todos aqui de São 

Paulo sem autorização dos familiares, isso do ponto de vista legal. 

Mas do ponto de vista político pode ficar complicado, porque você pode fazer 

retificação de um atestado de óbito de um que a família não, a gente nem conhece mais 

a família, porque isso aí se passou por muito tempo, têm familiares que morreram 

mesmo, os outros que são descendentes não participaram do movimento, e aí eles 

falaram, mas o que é isso que estão mexendo com meu parente? Reclamar na 

Defensoria e a Defensoria achar que tem pouca argumentação, se ela não tem 

autorização. 

Então eu acho que a gente tem que resolver aqui, primeiro que eu acho que nós 

vamos ficar nos 31 porque são os de São Paulo, não é? Os que... não... tem de São Paulo 

que não está na lista. Não, não! O autor, o Ivan já deu autorização. É que essa coisa que 

“possui”, “não possui” que foi lida aqui, essa lista é uma lista já ultrapassada do ponto 

de vista das autorizações. Tem mais gente que autorizou que não está aqui. A 

Defensoria não recebeu, mas nós temos autorização, essa é uma questão. 

A outra questão é o seguinte, os que não conseguimos de jeito nenhum 

autorização porque os... tem casos que os familiares não têm como contatar. Você vê 

que está funcionando 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu até estranho porque você 

é a pessoa que mais trabalha nisso e está falando de uma forma assim, como se estivesse 

se defendendo de uma acusação que evidentemente... 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não, não. Não estou me defendendo, estou só 

esclarecendo que nós mandamos... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Como todos nós temos 

consenso que este é um dos trabalhos mais importantes que a gente pode realizar com 

resultado positivo, não é? E aproveitando toda essa energia da Defensoria e todo este 

momento favorável que a gente está vivendo, qual é... me devolve esta lista, porque o 

Gustavo mandou a lista outro dia, eu estou, agora que eu estou com calma e li ela com 

bastante detalhe. 

Por exemplo, quem, um dos nomes que não está aqui e que tem familiar vivo 

que me ocorreu em função das audiências, o Gelson Reicher.  

Por exemplo, eu acho que a gente podia dar uma passada aqui dos “possui” e 

“não possui”, ver internamente os que a gente já atualizou que possuem autorização 

para atualizar. Dos que não possui que está escrito “não possui”, quais que a gente podia 

adotar. 

Por exemplo, eu vi Roberto Macarini aqui, Roberto Macarini, não é? O Roberto 

Macarini ainda tem familiar e dá para a gente, eu, por exemplo, eu gostaria de assumir o 

Roberto Macarini. E aqui tem Virgílio Gomes da Silva que está a família inteira aí. 

Felizmente o Ronaldo Mouth Queiroz possui autorização. 

Maria Augusta Thomaz e Márcio Beck Machado, dá para a gente assumir. 

Enfim, eu acho que a gente podia... Elson Costa que é uma pessoa que os familiares 

estão aí, tal, com bastante acessibilidade, não é?  
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Então, eu queria sugerir que a gente fizesse, não fizesse disso aqui uma coisa 

demorada, um drama, mas se a gente pudesse ler todos que não possui, atualizar os que 

já possui e ver se algum de nós aqui do Conselho assume falar, olha, David Capistrano 

da Costa... 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Uma sugestão, Adriano. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ivan. Está bom, os que não 

estão em São Paulo a gente... Não, tudo bem. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Tudo bem. Eu acho que a gente podia pegar 

então todos os de São Paulo, a gente mandava por e-mail para todo mundo os que não 

conseguimos autorização e as pessoas procuravam saber. Eu acho que então está 

resolvido. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Só fazer uma sugestão. Acho que, como vai ser... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Amelinha fica aí, vamos 

construir essa proposta. Não, mas vamos construir a proposta. 

 

O SR. GUSTAVO REIS – Só fazer uma sugestão. São 160 e poucos casos que 

a gente, que vai entrar.  

Vamos deixar de lado esta questão da lista que tem nome a mais, é uma questão 

inacreditavelmente prática porque, enfim, tinha folhas de xerox que é o livro no qual a 

gente vai embasar a comprovação da necessidade da retificação que havia dois nomes, 

então enfim, isso não vem ao caso agora. 
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Lá na Defensoria Pública o Renan, salvo engano, que nos encaminhou, a gente 

já deve ter os nomes até que estão nesta lista, os 55 nomes, uns 5, 6 talvez que já 

tenham autorização. E a Amelinha me disse a pouco que a Comissão já possui aqui na 

Comissão mais cerca de 15, 16 nomes. Ou seja, vamos arredondar para 20 nomes. 

A primeira semana de março, que é quando a gente deve entrar com as primeiras 

20 ações, a gente vai entrar com as ações, eu vou pegar com a Amelinha depois as 

autorizações e junto com essas autorizações que você tem também aquela xerox do livro 

que a gente vai ter que anexar também na ação que vai propor. 

E aí, depois vão faltar os demais nomes que aí vocês podem divulgar entre vocês 

para ter uma energia maior, para que enfim, vocês ajudem também a Comissão a colher 

essas demais autorizações que faltarem.  

Então vamos olhar por etapas. Primeiro, nessa primeira semana a gente já tem 

este problema resolvido. Tudo bem? 

 

O SR. RENAN QUINALHA - Renan falando.  

Eu acho que a proposta de encaminhamento é a melhor e a gente até tinha 

combinado com o Gustavo que esses casos ainda que a gente ainda não tinha a gente 

pegaria até o fim da semana que vem para mandar. Então, a Família Petit, por exemplo, 

já deu todos os casos, é, qual mais, do Ivan a gente pegou, enfim, a Darci Miyaki, a Iara 

Xavier Pereira.  

A gente aproveitou as audiências, então a gente tem mais ou menos umas 10 

autorizações com a gente, e a gente vai mandar tudo o que a gente conseguir até o final 

da semana que vem para a Defensoria, mas a gente poderia mandar já para a lista do 

Conselho Consultivo, a lista original de 31 casos.  

Vai ser um pouco mais agora, não é? Porque nos 31 não estavam previstos 

todos, porque foi a ideia de pagar os primeiros casos para conseguir entrar logo os casos 

que estavam mais imediatos, ou que as pessoas pediram a retificação nas audiências 

públicas que a gente fez dos casos, ou que as famílias estavam mais próximas e pediram 

formalmente. 
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Então a gente pode mandar para o Conselho Consultivo, e aí quem puder ajudar 

nessa, a gente manda o termo de autorização pronto, a família só tem que preencher o 

nome e assinar, aí a gente encaminha para a Defensoria para entrar com os primeiros 

casos, porque não vão ser só estes, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Viu Renan, posso... 

 

O SR. RENAN QUINALHA - Vamos fazer o primeiro... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Posso dar uma sugestão? 

Você poderia ajudar a construir com o Gustavo uma tabelinha assim, olha, quem é de 

São Paulo que tem assento no Cartório da Vila Mariana tal, e quem não é, primeiro. 

Segundo, quem é morto que quer retificação da descrição e quem é 

desaparecido, que é morto pela lei, aquela lei genérica e tal. Fazer uma gradação 

entendeu? Uma hierarquização. 

 

O SR. RENAN QUINALHA - A gente nos 31, a gente já fez isso, colocando 

cada hipótese como seria ... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Poderia fazer isso nos 160. 

 

O SR. RENAN QUINALHA - Tá. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nos 160. E a aí a gente vê o 

trabalho que a gente tem a curto, médio e longo prazo, entendeu? E a tipificação de cada 

caso. 
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Então, a primeira divisão que eu sugeriria é o cara é registrado em São Paulo ou 

não, que é primeiro divisor e o maior divisor de águas, não é?  

Dos 164 casos que nós temos. E aí fazendo estas outras gradações, entendeu? 

Para deixar isso, o processo bem transparente. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Tá legal, a gente faz. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então tá bom. Aí a gente 

mandaria essa tabelinha para todas as pessoas do Conselho. Dulce 

 

A SRA. DULCE - É o seguinte, desculpa interromper, mas é que eu tenho que ir 

embora. Mas antes de ir se vocês me permitem, eu queria fazer um convite. Algumas 

atividades lá do nosso teatro agora dia 5 de março, nós vamos fazer o Cortejo Popular 

do primeiro ano de morte do Comandante (inaudível-31;38). Depois de 24 a 30 de 

março nós vamos fazer a Segunda Mostra Teatral dos Direitos Humanos lá no teatro 

também. 

No dia 1º de abril não comemorando, mas lamentando os 50 anos do Golpe, nós 

vamos fazer uma atividade também, a tarde toda e um pedaço da noite que se chama “O 

que é que você estava fazendo no dia 1º de abril?”. 

Nós vamos pegar então, depoimentos de pessoas que passam, pessoas que vão lá 

dar o seu depoimento. Vamos ler alguns trechos dos Jornais da época, “Estado”, “Jornal 

do Brasil”, “Correio da Manhã”, “Última Hora” e uns pedaços também, uns excertos 

dos livros de “Primeiro de Abril, Estórias Para a História” do Mario Lago e “O Ato e o 

Fato” do Carlos Heitor Cony.  

Então, essas coisas que eu gostaria muito que vocês todos pudessem difundir 

também para nós, e que vocês pudessem comparecer.  
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Depois a programação da Mostra também vai estar para todo mundo, a gente vai 

por os dias todos. Vai ter uma homenagem, vai ter espetáculo, vai ter depoimento. 

Então, tudo lá no Teatro Studio Heleny Guariba. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Que horas começa o do dia 

primeiro? 

 

A SRA. DULCE - Do dia primeiro nós vamos começar a partir das 16 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tá. 

 

A SRA. DULCE - Eu acho... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nós vamos fazer um 

convitinho 

 

A SRA. DULCE - Nós vamos mandar para todo mundo, claro, e-mail. Mas só 

para vocês, um lembrete, não é?  

E no dia 17 de março nós vamos fazer também a entrega do “Prêmio 

Dramaturgia Feminina Heleny Guariba”. Então a gente vai mandar tudo para vocês, está 

bom?  

Muito obrigada e boa reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Manda um só para a gente e 

a gente faz um convitinho e a gente replica aqui. Por favor. 
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A SRA. DULCE - Está bom. Muito obrigada para todos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Posso falar com o Leandro? 

O Danilo falar com o Leandro. 

 

A SRA. DULCE – Pode claro. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– E a gente ajuda, tá? Só a 

Amelinha, só ficar mais um minuto que a Amelinha vai fazer o convite. 

 

A SRA. DULCE - Podem me por em qualquer lugar que vocês quiserem. Se 

quiserem usar o Teatro também para... me põe em comissão que eu faço porque 

infelizmente eu tenho que sair porque eu tenho problemas de família, está bom? Tchau 

gente, Obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tchau Dudu. Amelinha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu queria propor que a gente começasse a 

nossa pauta discutindo o ato do 31 de Março. . 

Porque a gente tem uma proposta e a gente queria ver se todo mundo participava 

dessa proposta que é fazer às 10 horas da manhã uma tomada ali na OBAN, no DOI-

CODI com uma faixa “Ditadura Nunca Mais” lembrando, porque ali é, vamos dizer, o 

embate, um dos embates maiores se deu naquele processo ali de extermínio dos 

militantes da esquerda e que a gente não pode falar no 31 de Março sem lembrar disso, 

isso aí a gente não pode esquecer. 
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Daí a gente pensar isso 10 horas, para que todo mundo possa participar e 

levando a ideia nossa, que a gente levasse as fotos dos companheiros mortos e 

desaparecidos políticos, e que a gente, ainda que fizesse um ato com uma música, com 

uma lembrança, com um discurso distribuindo algum panfleto que lembrasse e fosse 

rápido, mas que fosse o mais unificado possível, que naquele momento a gente 

lembrasse do que aconteceu no golpe militar, não é? Esses 50 anos do golpe militar. 

Então acho que era. Isso aí que a gente pensou assim rapidamente, aí nós 

pensamos se vamos chamar o Conselho Consultivo para fazer a proposta e ver o que o 

pessoal acha, tá? A nossa proposta é que fosse às 10 horas da manhã no dia 31 de 

março, lá na OBAN. 

 

O SR. -  Segunda-feira. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Na segunda-feira. É, na segunda-feira. 

 

O SR. -  Tem muita atividade a noite, a ideia é unificar. Cada grupo coletivo está 

com uma agenda e tentar unificar nesse momento pela manhã, nesse local simbólico que 

agora está tombado e vai ser um lugar de memória. Então a ideia seria de manhã das 10 

horas até o horário do almoço. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O Marcelo Zelic fez umas, 

aquelas fotos plastificadas enormes, então pelo menos nós queríamos ter pelo menos 

164 fotos que são os casos aqui que a gente adota.  

Lógico que se tiver casos, outros casos, se a gente tiver estrutura nós vamos 

fazer as 500 fotos.  

Nós pedimos, estamos fazendo tudo direitinho. Pedimos autorização para o 

Gabinete do secretário por escrito protocolarmente, inclusive o Dr. Eduardo Dias o 

assessor do secretário falou isso aí eu quero assumir, ele e a Bárbara Travassos, a filha 
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da Marijane e do Travassos, ela disse: “Politicamente nós vamos assumir isso perante o 

secretário”. 

Então, qual é a ideia? Nós queremos fazer na paz, quer dizer, combinado o jogo 

lá com o pessoal. Esvaziar o pátio, não ter gente estacionando. Então qual seria a ideia? 

Pelo menos a gente por 500 pessoas, cada um com uma foto de cada 

desaparecido, morto desaparecido político. Amanhã a tarde nós vamos sentar com o 

pessoal do Luther king, do Coral Luther king para ver se eles vão para dar uma pompa e 

circunstância, fazer uma coisa bonita, tal senão pode virar aquela coisa discursiva, não 

é? Fazer uma coisa bonita e o Coral já vem quase 50 pessoas, já dá uma. 

E aí tentar até conseguir algum recursinho para fazer uma coisa cenográfica 

assim, uns banners grandes, pendurados lá no predinho lá do fundo, 2 banners grandes 

que daí a gente fazer uma ocupação daquilo. Das 10 horas a meio dia. 

Não pode ficar muito vazio porque senão a gente se desmoraliza, não é? Tanto é 

que nós estamos fazendo em um horário derrubado para não competir com nenhuma 

outra, porque vai ter de tudo, não é? Universidade, muita atividade. 

Nós vamos fazer das 10 horas a meio dia porque o espírito é não colidir, não 

competir. Agora, que a gente precisava ter uma boa quantidade de gente representativa, 

representativa lá das 10 horas a meio dia, isso precisava, não é? Então precisa fazer um 

esforço assim, e tem muito detalhe. Fazer as faixas, construir o universo lá, construir o 

cenário, não é? 

E vamos tentar votar aqui aquele negócio do terreno porque o tombamento foi 

um ato histórico, agora mudando o negócio do terreno, a cessão do terreno para o 

Exército cria um fato institucional.  

Então, o objetivo é por cerca de 500 pessoas, cada uma das pessoas com uma das 

fotos. Ter o canto lá, vamos tentar ver se eles fazem um negócio bonito que eles são 

muito competentes, e a partir daí a gente vai construindo. 

Então, essa reunião que nós estamos chamando hoje tem, lógico que tem outros 

assuntos correlatos, outros assuntos que nós temos que tratar, mas o fundamental seria a 

gente fazer um bom ato. Um bom ato representativo sem dono, sem ninguém tomando 
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conta, um ato dos familiares, da sociedade civil. Não é um ato chapa branca, não é 

disputa de partido político, de parlamentar, disputa de ego. Uma coisa boa, não é? 

Tratar todo mundo bem. Se o Governo do Estado assumir, mandar os seus 

secretários, o secretário de Justiça tal, secretário ótimo. Se a Nacional vier melhor, a 

Comissão Nacional da Verdade melhor ainda. Enfim, vamos tentar fazer uma coisa, 

talvez tenha que por um som lá, não sei como é que nós vamos fazer. 

Eu acho aquele espírito daquele ato ecumênico que foi feito no Araçá foi bom. 

Aquilo foi uma marca boa, bonito, significativo, emotivo, sem dono, entendeu? Então 

essa seria a nossa proposta, levar 500 pessoas e aí ver se definitivamente os caras se 

encorajam e tira aquela delegacia de lá, não é? 

O ambiente lá com a delegacia também está civilizadíssimo, aquele delegado 

que ficava gritando tal, tiraram o cara de lá. É uma moça, uma delegada super tranquila, 

um jovem delegado também tranquilo. A Bárbara está no Gabinete. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – A Bárbara está no Gabinete do deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está no Gabinete, é da 

assessoria do Gabinete. É. Então estamos construindo uma relação sem trauma, na boa 

assim, tudo, não é? Tudo pedindo autorização, levando documento, não é? Não 

querendo jogar ninguém contra ninguém, o negócio é a ditadura e aquele lugar. 

Então é isso, não é? Se a prefeitura entrar, ótimo não é? Porque esse negócio 

tudo tem custo, não é? Tudo a gente faz aqui meio no mutirão, não é? No, não tem 

ninguém da prefeitura? O Rafael, Schincariol, o Schincariol. O Rafael disse que se a 

prefeitura não bancar, a Schincariol banca, isso aí não tem problema. 

(Risos.) 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Adriano. 
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A SRA. AMELINHA TELES – Você vai falar? Pega o microfone. Vem pra cá.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Da Antártica e da Brahma.  

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Bom dia. A gente tem um indicativo de 

fazer a sanção, lógico que precisa ser aprovado, do projeto de lei que cria a Comissão da 

Verdade na manhã do dia 31. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A cerimônia? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – É seria uma cerimônia. A princípio a 

gente planejou uma cerimônia no Matarazzo, no Edifício Matarazzo mesmo, seria algo. 

 

O SR. -  Que horário? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – A gente tinha planejado para 9 ou 10 

horas do dia 31. Agora, seria bom coordenar essas atividades para a gente aproveitar a 

mobilização. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. Nós já fizemos nesse 

horário assim bem 
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O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – A gente pensou a mesma coisa lá. (Risos.) 

Porque a gente tem um cronograma prévio das atividades e tem a tarde e a noite de 31, 

estão cheias de atividades. 

 

O SR. -  Joga o nosso para as 11 horas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não tem problema. Fazer, 

não é? Porque mesmo começando as 11 tem que chegar lá as 9 para montar todo o circo, 

não é? 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Não adianta, não vai. Porque tem que estar lá 

no ato, porque geralmente é um ato que começa sempre atrasado. 

 

O SR. – Mas quanto tempo deve durar uma sessão solene de assinatura, o que 

que seria especificamente? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – É uma sessão solene de assinatura 

provavelmente com fala só do Rogério e do prefeito. 

 

O SR. – Se fosse às 9 horas dá para... Aí as 11 horas aqui, acho que dá para 

jogar uma hora para frente, pelo menos não 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já aprovado na Câmara? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – É indicativo, pelo jeito. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! É um projeto? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – O projeto foi enviado na quinta passada, aí 

tem aquela confusão que vocês estão cientes, agora na Câmara dos Vereadores, 

passando isso a gente prevê, é a discussão do Plano Diretor. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Só para entender. 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Está barrado, não tem 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O envio do projeto foi 

aquela cerimônia que já fizeram? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Foi a cerimônia, isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Essa daí não seria a sanção, 

seria 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Seria a sanção. Mas por isso que é um 

indicativo, só porque a gente não pode programar porque depende de aprovação na 

Câmara ainda. Agora, pelos diálogos estabelecidos até agora a gente vai conseguir 

aprovar antes do dia 31 de março o projeto de lei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom, está bom. 
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O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Então. Sim, por isso que a gente tem um 

indicativo, a gente está planejando, mas pode ser que não seja aprovado e aí não vai 

haver  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Entendi. 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Essa cerimônia. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Se eles topam às 9 horas, nós fazemos às 11. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Olha, não tem 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Pode tirar por enquanto, por exemplo, a 

gente fazer às 9h na prefeitura e vocês fazerem às 11h. Se não conseguir a aprovação a 

gente troca isso, esse horário. 

 

O SR. – Faz no dia 1º de abril. 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Dia da mentira, não é? 

A SRA. AMELINHA TELES – Mas o golpe foi 1º de abril, não é? 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Mas por uma questão que acho que é a 

mesma que vocês pensaram, uma questão de... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Está bom. O 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – A mídia vai pautar o 31, então esse é o dia 

mais interessante. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O interessante 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Para a gente fazer o ato. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não tem problema, podemos 

fazer uma coisa conciliatória. Se bem que, eu acho perigoso com aquela Câmara 

Municipal, com aquela composição, falar qualquer coisa que vai aprovar, e os caras, o 

pedágio sobe. Mas eu queria dizer o seguinte... 

 

(Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, não falei com esse 

sentido. Não, o pedágio, pedágio político 

 

O SR. – Fala isso... 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– O pedágio foi uma... Sei lá, 

qualquer coisa. 

Desculpa. Me atrapalhei, mas o que eu queria dizer é o seguinte, o, a ideia, o que 

seria bom é a coisa coordenada, não é?  
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A gente investiria na sanção do projeto com compromisso que também essas 

coisas em todo lugar atrasa, a gente chega às 9 horas, aí começa às 10h30, porque seria 

o compromisso, fazer uma coisa coordenada.  

Todo mundo iria para a prefeitura, aprovaria e com o compromisso de engrossar 

o negócio da Tutóia, porque se começar haver assim, um fica na Tutóia, o outro vai para 

a prefeitura, aí fica desmilinguido, não é? 

Porque a prefeitura tem um poder de convocação, de coisa muito maior. E aí 

como a OBAN é um lugar muito significativo, a gente perde o significado, entendeu? 

Só tenho medo em, de fazer esse fracionamento que nos fragilize, que esvazie, 

entendeu?  

Só isso que precisa ser... Porque o espírito de fazer lá na OBAN é porque nós 

entendemos, pelo menos na proposta que lá seria um negócio de alto ecumenismo, tudo 

convergiria para a Casa da Morte, não é? Entendeu? Então está bom. 

Vamos abrir para as pessoas, era bom que as pessoas falassem, gravassem, não 

é? Dessem seu nome, sugestões... Estamos precisando fazer para... tem mais pontos, aí 

esse aí realmente um compromisso de fazer um ato lá para tentar defenestrar a 

delegacia, tudo não é?  

Acho que nós estamos vivendo o tombamento, teve um significado histórico não 

é?  

Agora, acho que eles deram uma bobeada, acho que talvez nem, foi um 

momento em que eles perderam o controle e deixaram tombar e agora é irreversível, não 

é? A saída da delegacia... Então eu acho que não dá, e aproveitar esse momento da 

história do Brasil e ver se consolida aquilo como marco, não é Ivan? 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu acho o seguinte... Eu entendo a preocupação do 

Haddad e do Sottili com essa criação dessa Comissão.  

Mas o prédio do DOI-CODI OBAN ele é muito mais simbólico do que isso. Ele 

é a nossa Auschwitz, é a nossa Esma, é esse prédio. Nenhum outro, nenhum outro em 

nenhuma outra parte do país tem o simbolismo que esse daí tem.  
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Surge a OBAN, é o plano piloto para espalhar para o Brasil e para outros países 

aquele formato. Então, eu acho que a gente não tem como abrir mão desse ato 

simbólico, tá? E a gente escolheu com essa ideia de que é um ato extremamente 

simbólico, no dia extremamente simbólico, para a gente declarar que aquilo ali, aquilo 

deu nisso. O golpe levou a esse campo de tortura e extermínio. 

Então, eu acho que a gente deveria tirar aqui, que a gente mantenha o ato 10 

horas no dia 31 de março, até porque essa é a única certeza, porque a assinatura de 

sanção talvez aconteça. Então não dá para a gente trabalhar desta forma. 

Então, eu acho que deveria manter dia 31 às 10 horas o ato, para trazer o 

máximo de gente, todos os grupos, todas as tribos, que a gente possa fazer lá um ato 

massivo com muito espalhafato, entendeu?  

Fazer um grupo de teatro, fazer com cantoria, para a gente dizer isso aqui é 

nosso, nós tomamos e não vamos abrir mão disso. E vamos condenar para sempre golpe 

de Estado, ditadura, tortura, assassinato e desaparecimento. 

Então, eu acho que a gente não tem muito que discutir, entendeu? Se a prefeitura 

acha pode ser até que vá lá assinar junto com a gente. Por exemplo, a presença do 

Fernando Haddad, seria de uma coisa extremamente importante e simbólica. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Padilha. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu gostei da ideia, gostei. 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA - Bom está gravando, então vou para o lado de 

cá. Eu acho que... 

 

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

Anivaldo Padilha. 
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O SR. ANIVALDO PADILHA – Anivaldo Padilha.  

Não há dúvida, eu acho que a ideia de se ter um ato no dia 31, que não é o dia 

que a gente gostaria de usar, mas como foi dito a mídia provavelmente vai pautar no dia 

31, mas a gente, eu acho importantíssimo porque realmente, eu não vou repetir o que o 

Ivan disse, o que as pessoas vão falar também. 

Mas o fato é que o DOI-CODI ele é o, junto com a Casa da Morte em Petrópolis, 

são os dois principais símbolos do que foi realmente a ditadura no Brasil. 

Então eu acho que a gente tem realmente que priorizar ações em relação a esses 

dois lugares.  

Eu imagino que o pessoal do Rio vai fazer a mesma coisa com relação à Casa de 

Petrópolis.  

Inclusive, é o Barão de Mesquita, mas inclusive a CNV estava pensando em 

fazer uma audiência pública sobre a Casa da Morte de Petrópolis no dia 31 e dia 1º, não 

é? De abril. Então, eu acho que isso é importante. 

Enquanto estava sendo proposta aqui, o Adriano estava falando sobre esse ato do 

dia 31, conversei com o Rafael e tivemos, eu tive essa ideia que o Ivan acabou de dizer. 

E o Rafael por uma questão de... pela posição que ele ocupa na prefeitura não pôde 

dizer isso, mas eu pensei a gente poderia talvez pensar, no prefeito sancionar a lei neste 

ato aqui na Rua Tutoia porque eu acho que... 

É, a dúvida é em relação, aí você está misturando digamos, uma ação do Estado 

com uma ação da sociedade civil. Mas acontece que a Comissão da Verdade também é 

do Estado. 

E outra coisa é que a gente pode pensar e que são duas ações do Estado, a 

Comissão Estadual da Verdade e a prefeitura, o prefeito. Mas são 2 ações do estado que 

estão respondendo a uma reivindicação antiga da sociedade civil, portanto, eu não posso 

ver ninguém interpretar isso como uma... o Estado cooptando ações da sociedade civil. 

Ao contrário, eu acho que é exatamente o contrário. 
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São demandas nossas que, tanto a prefeitura, quanto a Comissão da Verdade, 

estão atendendo. Então, eu proponho que realmente a gente explore essa possibilidade. 

Aí você unifica e tem muito mais, a sanção da lei que cria a Comissão Municipal 

da Verdade feita neste ato em frente, lá no DOI-CODI vai ter uma força simbólica 

muito maior do que uma mera sanção, digamos, política burocrática feita na sede da 

prefeitura. 

Eu sugiro que a gente explore, eu não sei, talvez o Adriano já possa encaminhar 

isso com o prefeito, o Rafael também, internamente lá na Secretaria de Direitos 

Humanos. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Obrigado Padilha. Lira Alli. 

Depois o Luiz, depois a Thais. 

 

A SRA. LIRA ALLI -  Não sei se eu vou discordar muito aqui, mas é, eu sou 

Lira. O Adriano já falou o meu nome já.  

É porque eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse fazer desse 

ato do dia 31 ter um caráter mais ousado e alegre. Os Cerimoniais da prefeitura e esses 

eventos, apesar de serem muito importantes, eles costumam ser meio burocráticos, não 

é? Tipo ter, vocês sabem do que eu estou falando, não é? 

O que eu acho é que a gente conseguiria agregar mais e a proposta que eu queria 

trazer aqui era que a gente chamasse também as entidades do movimento negro e do 

movimento de juventude para construir porque a pauta do extermínio da juventude 

pobre, preta e periférica, ela é uma pauta que hoje em dia tem pego muito fogo sim, 

dentro da juventude e que tem tudo a ver ali com aquele espaço, com debater a questão 

da tortura, da questão da Polícia Militar, que a gente sabe, eu não preciso ficar aqui 

falando para vocês o que vocês já sabem, mas que a gente sabe que a violência policial 

de hoje tem tudo a ver com o processo ridículo de democratização que a gente teve. 
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Então, eu ia propor isso, eu ia propor que a gente do Levante Popular da 

Juventude vai conversar para levar a nossa Batucada Popular Carlos Marighella. A 

gente fez um Samba Enredo esse ano com a história do Marighella. 

E aí, da gente pensar também outras intervenções, outras coisas desse jeito que a 

gente possa construir lá.  

Assim, eu daria prioridade, não precisamos excluir a prefeitura, não precisamos 

excluir nenhuma outra iniciativa, mas eu acho que eu daria prioridade para essas 

iniciativas mais desse jeito, mais com essa cara. É isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz, depois a Thaís. Thaís 

Barreto.  

 

A SRA. THAÍS BARRETO - Tem uma câmera ali e eu vou sentar aqui mesmo. 

É, eu já tinha dado um informe numa reunião interna nossa 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Assim você não aparece na 

Televisão. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO - Não, tem uma câmera bem aqui atrás. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ah! Tem uma câmera. 

 

A SRA. THAÍS BARRETO - É, quando a gente, eu estou participando a um 

tempo da organização do Cordão da Mentira e a primeira, a atividade principal do 

Cordão é dia 1º, não é? Foi decidido já o trajeto, e ele vai sair do Memorial da 

Resistência, vai aproveitar um ato que vai acontecer lá e a concentração é às 17 horas. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



26 

 

E por conta desse processo na Justiça Federal que está acontecendo agora a 

segunda etapa que vai ser as testemunhas arroladas pelos réus, o Carlinhos Metralha, o 

Ustra e Alcides Singillo. Então, no dia 27 de março a gente vai estar lá na porta, o 

Cordão que está mobilizando diversas frentes, inclusive do teatro, que vão fazer 

encenações, vamos lembrar várias coisas lá. E vão estar lá no dia às 13 horas, no dia 27 

de março. 

E a minha proposta hoje já que a gente está aqui reunida para unificar o ato, é 

que o Cordão também com essa força que estão criando lá, até por esta questão que a 

Lira falou de ter uma coisa mais leve, não é? 

E como o Kiwi, por exemplo, que a Fernandinha que está lá em toda reunião, 

estou ajudando ela até nos textos do que a gente vai fazer no trajeto. Então, eu acho que 

eu vou propor hoje isso para eles, para que eles também incorporem junto a esta força 

nossa que a gente está criando aqui da organização. 

Então, além do dia 27 que eles já toparam eu vou ver se no dia 31 eles podem 

estar pela manhã lá no DOI-CODI. Eu tenho certeza que é uma coisa que eles, que eu 

acho que eles vão querer. Como eles não se recusaram dia 27 e estão preparando com 

todo o carinho, eu acho que o dia 31 também. Era só isso, era um informe geral, saber 

que o Cordão este ano vai estar na rua de novo. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz.  

 

O SR. LUIZ - Oi, eu sou Luiz da Kiwi Companhia de Teatro. Eu queria dizer 

que, concordo, acho que tem que engrossar o máximo de gente que a gente puder levar e 

o maior barulho que a gente puder fazer nesse dia, nesse ato vai ser muito bom. 

Então, acho que a gente tem que tentar mesmo unificar e eu estava pensando 

algumas coisas. Por exemplo, tem a Fanfarra do MAL, seria legal chamar assim como o 

Samba do Cordão da Mentira, e eu queria colocar à disposição também, a Kiwi vai estar 

em cartaz, mas só nas quartas e quintas, no Teatro CIT-ECUM, na Consolação com a 

peça “Morro Como Um País”.  
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Então a gente vai estar em cartaz no dia 2, mas queria colocar esta temporada, 

essas apresentações também à disposição se tiver alguma coisa que a gente possa fazer 

para engrossar, não é? E outra coisa também, é que a peça anterior da Kiwi a gente tem, 

falava sobre a violência contra mulheres.  

Fazia parte dessa peça uma instalação que a gente tem um tecido quase do 

tamanho desse fundo branco só com imagens de mulheres mortas e desaparecidas 

políticas da época da ditadura. A gente pode levar também e pensar em alguma 

performance lá para este dia. Acho que era isso que eu tinha para informar, é isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vivian Mendes. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES - Bom dia, Vivian Mendes, assessora da Comissão 

da Verdade. Não, eu queria só fazer coro aqui com a fala da Lira, a gente estava 

conversando. Eu acho que tem um poder mobilizador esta atividade da prefeitura. A 

gente foi na entrega do projeto de lei, não é? Existe um grupo de pessoas que participam 

das atividades, mas eu acho que o caráter da atividade que a gente quer fazer na OBAN 

é outro. 

E essa coisa do cerimonial o prefeito estar presente, então tem seguranças 

específicos, tem toda uma rigidez que não sei se mais atrai ou se mais divide, não é?  

As forças políticas que são tão diferentes que estão querendo fazer este ato e 

acho que a gente precisa, a gente tem condições aqui na Comissão da Verdade, a gente 

conseguiu uma legitimidade, digamos assim, de chamar um ato unitário. 

Eu acho que a gente tem condições de fazer isso.  

Eu acho que a gente deve se esforçar nesse sentido. Conversar com os grupos, eu 

acho que é isso. Conversar com o Cordão da Mentira, com o pessoal da Kiwi, com o 

Comitê Memória Verdade e Justiça que está aqui, e outras não é? Com a Juventude, 

enfim, para a gente fazer um ato com mais, mais amplo politicamente e que a gente 

consiga ter este caráter que precisa de um... para não ficar este falatório político que eu 

concordo que nem dá tempo, não é?  
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Então precisa fazer este ato bonito com o Coral do Luther King, com enfim, 

outras apresentações nesse campo mais cultural, eu acho que a gente deve se esforçar 

para fazer dessa forma.  

Eu acho, eu me preocupo um pouco com o que pode se tornar um ato que tenha 

que tenha que ter uma rigidez mais burocrática porque é uma necessidade, não tem 

muito jeito, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Viu Luiz, o Schincariol, já te 

passou, eu queria, eu acho que é fundamental se a gente já puder, se vocês puderem 

fazer, a gente achar uma localidade lá, um canto mais... que a parede dê um pouco mais 

de contraste e fazer, e passar essas projeções. Acho importantíssimo que vocês 

contribuam. 

Até outro dia na nossa reunião preparatória dessa reunião, eu até falei para a 

gente fazer uma agenda unificada de tudo o que fosse acontecer em março ou abril para 

uma divulgação conjunta, não é? 

Então fazer... pegar tudo o que está acontecendo e já dar um mesmo nível de, por 

exemplo, pegar esse negócio que a Dulce falou, de vocês, a Fabiana Barbosa também, 

fazer uma agenda unificada da memória de todas essas iniciativas. 

Lógico que nós precisamos, eu acho que o espírito é esse mesmo, não é? Então, 

eu estava pensando em ir lá com o Cachoeira, o Cachoeira é um cara que faz todas estas 

montagens cenográficas e tal, para a gente criar o clima lá, não é? Os banners, as faixas, 

se a gente pudesse ir lá já aceitando, lá no fundo ver aquele lugar que é embaixo do... 

daquele Brasilit que tem alguns carros estacionados, lá dá um contraste de luz.  

Lá é admissível projetar, dá imagem, para a gente já levar o projetor, o canhão e 

fazer as adaptações. O Cachoeira tem um projetor gigantesco, eu não sei quantos 

lumens, que dá bom contraste também. Um caixotão enorme que dá contraste na parede, 

tá? 

Então eu acho que é por aí mesmo, tá? Bom, tem mais alguém inscrito. O 

Schincariol e a Rosalina. 
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A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Rosalina Santa Cruz, Comissão da 

Verdade da PUC.  Então, a gente na PUC, junto com vários parceiros aqui, inclusive a 

Comissão da Verdade daqui, o pessoal da prefeitura e vários outros companheiros, a 

gente se reuniu para começar uma atividade que antes do dia 31 que é a atividade do dia 

18.  

No dia 18 a gente pensou em fazer um Tribunal Tiradentes II, que seria em 18 de 

março. Que seria, a ideia é que começasse com esse tribunal a se discutir a questão da 

reinterpretação da Lei da Anistia, mas mais do que isso se tornar um marco da discussão 

pela justiça e pela apuração dos crimes da ditadura. 

O tribunal julgaria a lei e a gente pensou em fazer um tribunal grande com, ele já 

está, os nomes já estão fechados, um é o presidente, seria o Juca Kifouri, o acusador 

seria o Fábio Comparato, que confirmou a presença embora esteja doente, não é? E o 

defensor seria o Desembargador Malheiros. O júri seria formado por entidades da 

sociedade civil, tipo a UNE, ABI, MST, já está fechado. A CUT, OAB, esquecer a 

OAB. A OAB Nacional, então esse seria o júri.  

As testemunhas seriam a Luiza Erundina, o... me ajuda... Das testemunhas, a 

Comissão de Familiares, seria a Amelinha, a, bem então todos os testemunhos da lei. 

Seria um júri simulado semelhante aquele e a gente iniciaria as atividades de março, não 

é? Na PUC. 

Para o dia 31 a gente está pensando em fazer alguma conjunta, tem uma 

atividade na PUC, que é em conjunto, não é de iniciativa só da Comissão da Verdade 

que é o Tuca, estava cedido para o dia 31 às 9 horas, o pessoal do Instituto Vladimir 

Herzog pediu para apresentar uma peça. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– No dia 31? 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Dia 31. Vai ser antes, mas é na noite do 

31, é. No dia 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eles vão fazer também um 

conserto, não vão? Na Sala São Paulo? 

 

A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Dia 30, é, no dia 31 seria no Tuca e a 

gente está fazendo conjuntamente, pensamos até que acrescentaria mais alguma 

intervenção nossa, ou no início ou no final, nossa, dos parceiros todos, para incorporar 

nas atividades do dia 31.  

E pensando no dia 18 e até convidando as meninas aqui do Cordão, o pessoal 

da... para fazer uma atividade no dia 18 que anteceda o tribunal em toda universidade. 

E pensamos, em toda universidade, já fiz uma intervenção chamando, botando 

os cartazes de todos os desaparecidos pela universidade inteira, e agora a gente está 

querendo botar procurados, cartazes com torturadores, com as listas já conhecidas, do 

que saiu na “Época”, no “Brasil Nunca Mais”, para ter este marco. 

E o dia 31, eu falei agora com a Lilian da Companhia do Tijolo, ela disse quer 

vai fazer a peça, acabou de dizer que vai fazer a peça no galpão dela no dia 31, com 

uma Mesa que está convidando.  

À noite também, ela me convidou para a Mesa e falou que ia convidar umas 

outras pessoas. Para a Mesa que está na peça, sabe? 

Então é no dia 31 também. A atividade delas é às 8 horas, o do Tuca é as 9 

horas. O que eu estou percebendo 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Era bom, desculpa 

interromper, mas vocês sistematizarem isso para a gente colocar assim, numa espécie de 

uma agenda única da cidade. 
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A SRA. ROSALINA SANTA CRUZ – Tem até um começo que o pessoal fez, 

o Rafael. 

 Eu acho que o que o andamento que eu estou pondo aqui é se a gente vai ter 

essas atividades que parecem que estão surgindo paralelas ou se a gente consegue 

unificá-las uma a uma.  

Como a cidade é enorme, talvez a gente feche uma agenda que comporte essas 

paralelas, porque eu estou achando muito difícil a gente conseguir fechar com horário, 

entendeu, Adriano? Não sei, eu estou perguntando como é que faremos. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu acho que hoje no Brasil, 

se a gente tiver um mínimo de organização e começar a fazer sem nenhum grau de 

sectarismo, esse sim e esse não, por desde a atividade da Sala São Paulo que o Instituto 

Vladimir Herzog vai fazer um concerto. Tudo o que houver no dia 31, porque, por 

exemplo, pode ser que tem gente que ás 10 horas da manhã está trabalhando e não tem a 

mínima condição de ir ao DOI, mas ir à PUC à noite o cara vai. Então, se a gente tiver 

essa, por exemplo, dia 1º de abril, o Cordão Mentira sai a que horas lá do... 17 lá do 

DOPS, não é? 

Então se a gente fizesse um esforço de cada um unificar as agendas e sugerindo, 

as pessoas vão, agora, quem é o organizador tem que dar conta do seu ato, do ato que 

está organizando ser bem feito, isso é problema de cada um. Depois a gente discute essa 

mobilidade, não é? O importante é não ter o espírito de colidir, de querer fazer 

prevalecer, isso é o básico, o resto é de cada um. 

Vou contar até uma historinha aqui. O pessoal da São Francisco se inscreveu, as 

meninas lá do meu Gabinete, eu já fui assistir um concerto desses do Vladimir Herzog, 

fizeram com um mês de antecedência, fui lá na Sala São Paulo. Evidente que não tinha 

nada, mas eu já cumpri essa agenda. 

 

A SRA. AMELINHA TELES - Já cumpriu a agenda. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Já cumpri antecipadamente 

com o pessoal de São Francisco.  

 

O SR. -  O microfone. 

 

A SRA. AMELINHA TELES – É que o microfone está aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Os jovens lá do 

Contraponto... 

 

O SR. -  Dia11 de Agosto.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– 11 de agosto. Não e o 

pessoal da Popozuda. Rafael. 

 

O SR. RAFAEL SCHINCARIOL – Só um instante, rapidinho.  

Duas coisas, com relação à agenda unificada, a gente já está organizando uma 

agenda unificada de todas as atividades que vão acontecer da sociedade civil e do 

Estado na cidade, o site vai entrar no ar dia 10 de março agora, já contratou uma 

jornalista que durante dois meses vai fazer todas as atividades do Cinquentenário, 

principalmente essas que estão próximas a 31 de março e 1ºde Abril.  

Com relação à questão do nosso ato, do ato de 31 de março, eu concordo com a 

Lira e com a Vivian, porque enquanto, agora eu estou na prefeitura, mas, sou militante 

da causa e eu acho que o ato tem que ser da sociedade civil, e tem que ser pautado, 

organizado pela sociedade civil. 
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Mas, ao mesmo tempo também concordo com o Anivaldo, com o Ivan, que ao 

mesmo tempo, essa pauta da Comissão da Verdade da prefeitura só existe por conta de 

uma demanda específica dos familiares, dos militantes que sofreram, enfim, dos 

militantes da época da ditadura que pleitearam isso. 

Então, a sugestão básica é, vocês pensam o ato, colocam um momento curto para 

o prefeito fazer a assinatura simbólica, talvez com uma fala ou não, e a gente sugere isso 

para o cerimonial do prefeito. Se eles não aprovarem, aí paciência, a gente faz o ato em 

outro dia, em um outro horário, senão, fica dessa forma. 

 

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

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – Eu queria reforçar essa questão, porque eu 

concordo plenamente, tem que ser um ato da sociedade civil. Você ainda falou, 

Adriano, que aquele ato que nós fizemos em Araçá pode servir de exemplo, a gente, 

quer dizer, foi o discurso político, propriamente dito, praticamente não existiu porque o 

ato inteiro foi um ato político, não é? 

E o próprio lugar também era isso, e acho que o DOI-CODI também oferece 

esse lugar, nesse sentido. Então, que o prefeito seja convidado para assinar, fazer a 

sanção do projeto nesse ato que nós estamos realizando e que seja realmente muito curto 

dentro do nosso cerimonial.  

Quer dizer, de acordo com o que nós determinarmos que vai ser o ato, eu diria, a 

liturgia do ato, não é?  

Eu acho que isso é importante, com teatro, música, tudo isso, e que a prefeitura, 

o prefeito, eu tenho certeza que ele vai aceitar, porque simbolicamente é importante que 

se assine e que a sanção seja feita ali. 

Porque eu acredito que mesmo que haja divergências em relação à prefeitura, 

divergências políticas, eu acho que nenhum grupo é contra a criação e instalação da 

Comissão Municipal da Verdade.  
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Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Eu até queria até falar uma 

coisa para te apaziguar, ao invés de falar dos porões do processo legislativo em sua 

homenagem, falar das catacumbas. Então... 

 

(Risos.) 

 

O SR. ANIVALDO PADILHA – Nós fomos para as catacumbas. Nós vamos 

falar dos porões da ditadura. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Nós queríamos ser uma 

Comissão de Estado e de Governo, infelizmente a ação governamental nos reduziu a 

uma Comissão da Sociedade Civil. A gente enche a boca para falar que é Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, mas não é, é a Comissão da Verdade da Assembleia 

Legislativa, então, é Sociedade Civil, fomos rebaixados. Sr. Francisco. É, agora 

melhorou, depende de onde olha. 

 

O SR. FRANCISCO – Está ligado? Bom dia gente.  

A gente é lá do Centro Acadêmico 11 de Agosto da Faculdade de Direito da 

USP.  

A gente, além de tentar fazer a união, levar esses estudantes para o ato unificado 

que vai ter dia 31 de março e tentar compatibilizar essas agendas, a gente conseguiu 

colocar na agenda da prefeitura de São Paulo um ato lá na Faculdade com todo o ato 

simbólico que a Faculdade de Direito tem no 1º de abril às 19 horas.  

Então, mais a título de informe mesmo, a gente vai fazer um ato lá às 19 horas 

do 1º de abril tentando lincar esse debate da memória e verde que aqui está posto, com a 
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desmilitarização das polícias. Então a gente está articulando tanto com o movimento 

estudantil, com a UNE, com a UEE, assim como com os movimentos sociais, o 

movimento que pauta o militarismo da polícia, o movimento negro. Então mais a título 

de informe para a gente tentar encaixar na agenda também, não sei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Parabéns! Ângela Mendes de 

Almeida. 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Bom, eu queria colocar uma 

questão que talvez destoe um pouco do que está sendo dito aqui, porque eu acho que em 

todos esses eventos, particularmente os eventos não institucionais que sejam da 

sociedade civil, a gente tem que lembrar que nós estamos passando por um momento 

terrível. 

Existe uma legislação que está sendo colocada pelo menos de três maneiras que 

é a Lei de Punição aos Terroristas, não é? Que como eu disse em uma entrevista da TV 

Cultura, terroristas somos nós que eles querem e, sobretudo a juventude a que está se 

manifestando que eles querem punir como terrorismo, não é?  

Existe, parece, um projeto do governo Dilma para dizer como é, criar regras para 

as manifestações que não devem ser boas, não é? E existe o mais grave que é essa 

Garantia da Lei e da Ordem, essa tal portaria do Ministério da Defesa que é um ato do 

Governo Federal, que nos chama de, como é mesmo? Forças oponentes.  

Nos chama porque eu considero que nós, os militantes do período da ditadura, 

temos que estar unidos com essa juventude que está se manifestando, inclusive contra a 

Copa e, unidos também à juventude que está sendo massacrada nas periferias e que nós 

sabemos muito bem disso, é uma verdadeira guerra das forças policiais contra a 

juventude pobre e negra. 

Bom, então, eu não ouvi aqui falar de alguma coisa que a gente faça para que ao 

mesmo que tempo lembre os nossos mortos, lembre também, não deixe passar como se 

fosse uma coisa externa a nós, essas questões que estão acontecendo. Eu, com toda essa 
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legislação, o Adriano Diogo é testemunha do que aconteceu na última manifestação, não 

é? Duzentos e tantos mortos, a manifestação nem pode andar, e eu temo que na... 

 

O SR. – Presos 

 

A SRA. ÂNGELA MENDES DE ALMEIDA – Presos, eu creio que, 200 e 

tantos presos, eu falei mortos, a palavra está muito viva na minha mente, mas 

justamente o que eu queria dizer é que eu tenho muito medo que na próxima 

manifestação, porque tem a anterior em que a polícia atirou no rapaz, não é? 

Que na próxima manifestação possa haver mortos, porque eles, o governo de 

São Paulo, que nós sabemos o que é, o governo do Alckmin, com essa legislação que 

ainda não está, bom, a Garantia da Lei e da Ordem já está posta como portaria, mas com 

essa legislação que está se propondo, eles se sentem, a polícia de São Paulo se sente 

com toda a força para não só matar, humilhar, torturar a periferia, como impedir as 

pessoas, a juventude que está se manifestando, E eu queria que a gente desse um espaço 

para esta questão, para unificar com isso que está acontecendo no Brasil hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, Elzirinha. 

 

A SRA ELZIRA – Eu queria só reforçar essa questão. 

 

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

 

A SRA ELZIRA – Elzira. Eu queria reforçar isso que a Ângela está falando, 

porque ontem eu estava lendo e fiquei bastante impressionada, o artigo dizendo quem 

faz parte desse grupo, não é?  
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Se não houver direito, não haverá Copa, porque tem um grupo de direita que não 

haverá copa e tem um grupo que se não houver direito não haverá Copa. Quem faz parte 

desse grupo? São as cinco entidades, eu acho que todas elas bastantes respeitáveis. 

É o MPL, o Movimento do Passe Livre, é a Periferia Ativa, é o Coletivo dos 

Trabalhadores Sociais que é um coletivo de Assistentes Sociais, é o Comitê contra o 

Genocídio da População Preta, Pobre ou da Periferia, não é? E talvez eu tenha me 

esquecido de algum. 

Então, são entidades que, grupos de jovens, movimentos que estão lutando e, 

inclusive, foram, esse grupo que organizou o primeiro evento em dezembro e organizou 

também esse que da Praça da República que ia ser focado mais na questão da Saúde e 

da Educação, não é? 

Embora eles lutem por coisas diferentes, eles estão unidos. Então, fiquei 

pensando, não é? A gente já tinha conversado com a Ângela, a importância que tem 

nesse momento que estamos vivendo, que é o momento que está havendo uma eclosão 

de protestos.  

A gente sabe que existe infiltração de direita, a gente sabe de tudo isso, e essa 

conversa que às vezes os partidos fazem, “Não a gente não pode mexer isso porque é 

ano eleitoral...”, eu acho que isso não diz respeito à gente. Eu acho que chamar esses 

movimentos para engrossar uma manifestação em frente o DOI-CODI que eu acho um 

lugar, que é “o lugar”, não é?  

E a gente tentar, também, mobilizar também que eu penso todos os, um número 

maior de ex-presos, não é? Que a gente conhece, telefonando para as pessoas 

comparecerem, se possível todo mundo de preto, levando todos os cartazes, eu acho que 

para haver uma, para ficar uma coisa bastante... uma imagem muito boa que a imprensa 

possa, deva noticiar. 

Mas essa participação desses movimentos hoje, ignorar isso, eu penso, como 

ignorar essa questão que a Ângela falou, não é? Do chamado “AI-5 da Democracia”, é 

uma coisa muito pesada que nós estamos vivendo, não é? Eu penso que a gente tem que 

separar completamente a coisa partidária de ano eleitoral, de tudo, dessa manifestação 

que nós vamos fazer.  
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Era isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Excelente, muito bom. Mas 

eu acho que é importante ver se a gente consegue nesse ano de 2014, tirar esse abismo 

abissal de achar que quem luta contra a ditadura e pela memória dos companheiros, dos 

mortos e desaparecidos e toda a memória da ditadura, também tem um preconceito 

muito grande de setores, e não querer unificar a luta, essa luta dos tempos atuais com as 

do passado, como se a gente só ficasse olhando para o passado e não tivesse nenhum 

olho no presente.  

Acho que na hora que a gente, eu acredito que todos nós fazemos um esforço 

enorme como a Lira colocou aqui para dizer “O que aconteceu no passado tem tudo a 

ver com o que está acontecendo no presente”, mas a recíproca nem sempre é verdadeira. 

Às vezes a gente é visto assim como saudosista, que não atualiza o discurso.  

Então a história está aí, não é? A história está viva, a história não parou. 

Ninguém parou, ninguém conseguiu parar o ponteiro do relógio da história. Então, se 

eles também não fizerem uma leitura do que aconteceu no passado e o que está 

acontecendo no presente...  

Mas eu acho que nós temos que fazer todo o esforço, todo o dia, para conversar 

com eles, abrir diálogo com eles e dizer, “Olha, tudo o que aconteceu no passado se 

reflete no presente, se a gente não fizer uma leitura correta do passado os caras vão vir 

com mais força e mais suculência no presente”. 

Acho que e uma obrigação da gente construir essa ponte. Foram muito boas 

essas entrevistas que vocês fizeram. 

E aí vamos então, que horas já são? São 11h47. Vamos então fazer algum tipo de 

divisão de trabalho, alguma, acho que é importante a ideia da agenda unificada, mas se 

vocês lá na SanFran tem... o de vocês é na segunda à noite? Terça à noite. Então, a 

gente precisava um pouco dessa força de mobilização que vocês têm, para ir lá para o 

DOI-CODI, é para dar um pouco... É um horário difícil para as pessoas que trabalham e 

tal, essa presença de vocês, porque a SanFran hoje é um dos grupos mais avançados de 
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mobilização que tem do movimento estudantil, não é? O grupo de vocês, o Contraponto, 

não é? É importante vocês contribuírem lá. Fale no microfone, por favor. 

 

A SRA. – Então, tanto que nossa ideia é levar um ônibus dos estudantes, porque 

senão a gente não consegue levar tanta gente quanto a gente pretende levar se a gente 

não alugar um ônibus, então, a gente vai fretar. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom dia. César, César 

Cordado.  

 

O SR. CÉSAR CORDADO – Outras entidades estão participando da promoção 

do ato? As Centrais Sindicais? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Boa coisa, o Neto daquele 

grupo, do Grupo 13, ele só não veio aqui hoje porque está tendo aquele problema 

seríssimo da unificação das Centrais, com uma possibilidade de ruptura da CUT. Bom, 

enfim, deu um problema lá, uma saia justa.  

O Neto viria, porque ele faz essa ligação com as Centrais Sindicais, mas tem 

essa preocupação e o Sebastião Neto que representa esse grupo no Conselho está lá em 

reunião com a Nacional, mas a gente está, pelo menos com o pessoal das Centrais 

Sindicais que tratam do capítulo de memória, entendeu? Não digo se está lincado com o 

pessoal que está hoje nas Centrais, isso aí, isso é o Neto que está ajudando e 

organizando isso. Sebastião Neto da Oposição Sindical. 

 

O SR. CÉSAR CORDADO – Eu estou perguntando isso pelo seguinte, no 

nosso comitê, o Comitê Paulista, participa, tem a participação da CUT e de outras 

Centrais, então acho que seria importante convidar esse pessoal e a gente poderia até 

fazer isso, não é? 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso, correto.  

Ivan e depois o Luiz.  

Não, está correto. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu queria propor o seguinte, eu acho que está 

ganhando um tamanho muito bom esse ato, que a gente que começou com essa história, 

não é? 

Eu acho que a gente deveria marcar uma reunião, deixar marcada uma reunião 

para a gente reunir todas as entidades que a gente consiga trazer, não só as que estão 

aqui, trazer de fora e a gente fazer a programação do ato porque eu estou achando assim, 

tem grupo de teatro, não vamos colocar todo mundo junto porque senão vira uma 

loucura e ninguém vai entender nada.  

O que a gente faz que o momento que é pegar as entidades afro, por exemplo, e 

botar lá para fazer um ato deles também, porque morreram negros lá. Então, todas essas 

coisas a gente, organizar o ato, mobilizar, organizar e principalmente a gente definir a 

programação, que a gente vai ter uma boa anarquia, que eu acho que é característica da 

sociedade civil não ser uma coisa formal, mas a gente tem que ordenar o que vai ser, 

como faz, se fala, não fala, quem fala, etc. e tal. 

Então, eu proponho que a gente tire uma data para fazer uma reunião chamando 

outras entidades e outras tribos para fazerem parte dessa organização, porque eu acho 

que, repetindo, eu acho que esse ato é fundamental. Ele é o ato mais simbólico que a 

gente vai ter, porque concerto, palestra, todo mundo vai fazer, seção de filme, todo 

mundo... Agora, estar lá dentro do DOI-CODI com a Família Teles, a Família Merlino 

que fez o processo contra o Ustra, nós que fomos torturados, nós que tivemos parentes 

que morreram lá dentro, é definitivo, isso aí não dá para imprensa ignorar, por exemplo. 

Não dá para as entidades ignorarem também. Então eu acho que a gente tem que 

marcar uma data e dizer o seguinte, nós vamos fazer grande, o que vamos fazer? E bolar 
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cartaz, bolar todo o chamamento para isso de um jeito bastante efetivo e competente, 

senão a gente perde uma grande oportunidade. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Luiz. 

 

O SR. LUIZ – Eu queria só dizer que aqui a gente fez uma reunião antes que eu 

viesse para cá, e queria dizer que a gente concorda plenamente com o que a Ângela 

disse, e mais uma coisa ainda: pelo tamanho desse ato e pela importância que ele deve 

ter, a gente puder dar um passo mais a frente seria ótimo, como por exemplo, a gente 

identificar de alguma maneira, deixar claro, que não foram só os militares, mas quem... 

os civis que apoiaram essa ditadura. 

Quem foi essas empresas que financiaram isso, e a gente percebe que hoje a 

gente está... A direita está botando as manguinhas de fora. A gente vê muitas 

manifestações de pessoas de direita pedindo uma nova ditadura. Eu já vi vários cartazes 

com esse... Então, a gente tentar identificar quem são essas pessoas hoje também que 

defendem essa volta de ditadura, esses pensamentos nazistas e fascistas.  

Eu acho que a gente poderia tentar identificar isso, quem foram os civis que 

apoiaram, as empresas, e hoje quem é esse movimento que está surgindo novamente. É 

isso. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Então, vai, Renan. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Só complementando, eu acho, a proposta do 

Ivan, porque provavelmente essa reunião de organização teria que ser depois do 

Carnaval, porque aí já é semana do dia 10.  

O que eu sugiro, porque vai ficar muito em cima, é se a gente fizesse uma 

comissão de organização que pudesse se reunir na semana que vem que é a semana do 

Carnaval, na quinta-feira, por exemplo. 
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A gente poderia fazer aqui na Assembleia, a gente faz uma proposta, as pessoas 

já vêm com ideia, quem quiser compor aqui uma comissão de organização que dê mais 

concretude e traga na semana seguinte uma ideia mais concreta para a gente discutir em 

cima já de uma prévia, de uma programação, talvez para adiantar um pouco para não 

ficar tudo para definir em uma só reunião, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Quanto mais eu rezo, mais 

eu vejo assombração. Então, você vê que essa capacidade telúrica, você viu Ângela? Eu 

falei do Sebastião Neto, baixou aí. 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO - O número do meu celular é 666. 

 

(Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Sebastião Neto...  

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Oi? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Sua presença aqui estava... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Estou por fora, velho. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Sua característica, sua 

marca. Mas, já que você está por fora, entre e sente um minuto, dê um informe sobre a 

participação sindical, trabalhadores, entendeu? No ato unificado do dia 31. 
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Como está a relação com as Centrais, se os trabalhadores estão nessa... canoa. 

Eu justifiquei que você não estaria aqui hoje em função da... 

 

O SR. SEBASTIÃO NETO – Duas coisinhas rápidas, nem precisa microfone. 

Duas coisas rápidas. Uma é que amanhã tem reunião que define um pouco aquele grupo 

lá, estamos tendo alguns problemas internos, tem reunião com a Dra. Rosa de manhã. 

Acho que é uma coisa, vai resultar positivo. 

A outra, o pessoal do Martinelli, ele não veio aqui hoje, não? Eu falei, tem que ir 

lá porque é lá que vai discutir isso. Eles foram lá no, ajuda aqui. Lembra que eles foram 

lá na reunião? O Clovis foi, para discutir mais uma coisa. Eu falei “Não tem mais uma 

coisa, tem várias coisas acontecendo”, nós fomos a uma reunião na prefeitura, tinha uma 

lista, uma série de coisas acontecendo em vários lugares. Faz uma coisa mais com esta 

cara que está tendo aqui, seria essa, que eu acho que é a ideia do DOI-CODI, que está 

ficando, não é? 

Então, podemos, se sair alguma coisa Adriano, acho que vale a pena já levar um 

comunicado formal amanhã que vai estar a direção das Centrais todas lá.  

Não, legal, e aí a ideia o que é? O problema é que esse pessoal é a chefia 

nacional, aí tem de baixar a coisa... para baixo. Tudo bem. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ótimo. Ótimo. O telefone 

dele. Bom, viu, Renan, vocês que são mais organizados. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Vamos ver a questão da data, então? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Vamos então ver a questão 

da data, e vamos, para as pessoas também tem outras coisas para fazer. 
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O SR. RENAN QUINALHA – Então poderia ser na quinta da semana que vem 

uma reunião das pessoas interessadas em fazer uma primeira formulação dessa 

programação do ato, do formato. Dez horas também, 11 horas aqui na Assembleia, pode 

ser umas 11 horas? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Danilo, acho que dá para 

arrumar um auditório, uma sala de reuniões, não é? 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Semana que vem acho que vai estar... Vai abrir, 

não é? A semana que vem aqui? Quinta e sexta. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não ofende, não ofende. 

 

(Risos.) 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Bom perguntar sempre, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Casa de trabalho! Pelo amor, 

não ofende. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Então é quinta, dia 6, 11 horas. A gente chama 

por e-mail também todo o Conselho Consultivo de novo. E aí, a gente deixa a outra 

reunião para terça-feira dia 11 que também já fica no começo da outra semana, o que 

vocês acham? 
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O SR. CÉSAR CORDADO – Essa reunião já é... 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Eu acho que a gente poderia... a ideia seria mais 

para não deixar para tão longe, César, fazer uma só na semana seguinte ao Carnaval que 

aí certamente vai ter um público mais qualificado, vai ter mais gente. Fazer uma antes 

para alguma coisa concreta, eu acho que pode chamar amplamente, quem puder vir 

aparece... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Neto, olha, o César que está 

sempre com a preocupação das Centrais, por favor, vê o que o Renan está 

encaminhando, para não perder o link que você é o, que faz a ligação com as Centrais. 

Vai Renan, encaminha. 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Só concluindo, que a minha preocupação é 

justamente, eu acho que o ideal seria chamar na semana que vem já do carnaval, mas 

como é uma semana que é mais difícil de reunir as pessoas, então fazer alguma coisa. A 

gente faz uma reunião para montar uma prévia, alguma coisa já para dar uma maior 

concretude, já tenta chamar os grupos de arte, vai ter falado com o Coral... 

Enfim, a gente atualiza um pouco como estão estes contatos e aí faz uma reunião 

grande mesmo na semana seguinte ao carnaval, no dia 11, e aí já fecha uma 

programação para começar a tocar as coisas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tem a Lira inscrita e tem a 

Dodora que nem falou, mas queria falar uma coisa para vocês.  

Eu tenho uma dificuldade de encaminhar organização de ato, a hora que começa 

fase da cotovelada, que é a coisa mais insuportável do mundo, de quem vai falar, de 

quem não vai falar, de quem vai falar por quem. Aí põe 10 do mesmo grupo político 
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para falar a mesma coisa. Aí o cara fica aquela atazanação, “Mas o fulano não falou, o 

fulano...”. 

Então eu acho que a proposta que a Lira Alli e a Vivian trouxeram para mim me 

organiza um pouco mais o raciocínio que é, e o Padilha, o Padilha já foi embora. O 

Padilha também junto com o Comitê tem este desenho, a coisa correr mais no nível, 

mais no nível cultural, lúdico, artístico e tal, em detrimento da cotovelada porque a 

cotovelada é a Mesa, são as entidades. É a União dos Estudantes do Sul do Pará, do 

Norte do Amazonas, aquela coisa que é o mesmo cara que fala 10 vezes, o mesmo 

discurso, vocês já sabem até de quem eu estou falando. Então... 

É, então, isso eu tenho um pavor, pavor. Se o ato virar a cotovelada, é... Eu acho 

que tem que... é exatamente Ivan. Tem que ter assim, o painel das coisas, das músicas, 

dos textos. 

 

O SR. -  Um documento unificado. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– É. E uma coisa, é, então é 

isso.  

A segunda coisa é o seguinte. Eu acho que embora alguns deles estejam de 

pijama, eu acho que nesse dia 31, eles não vão ficar quietos, não ficar sossegados. É, e 

ainda mais naquele lugar que eles adoram, não é? Vide a Ucrânia, ontem eles tentaram 

derrubar até a estátua do Lenin. Lira Alli. 

 

A SRA. LIRA ALLI -   Gente é só um informe. A gente do Levante tem 

articulado com dezenas de organizações de juventude do país inteiro, um negócio que 

agente está chamando de Jornada Nacional de Lutas da Juventude. 

A gente fez uma em março do ano passado e a ideia é fazer outra agora. Ela vai 

acontecer entre os dias 26 de março e 8 ou 9 de abril, não é? Começando com um ato lá 

no Rio de Janeiro em lembrança ao assassinato do... 26 de março, 28 de março, isso.  
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O Edson Luís, secundarista lá. E aí, a ideia é que seja toda esta jornada, hoje à 

noite, às 18h lá na sede da UNE a gente vai ter uma plenária estadual para a construção 

do ato aqui do Estado de São Paulo, dessa Jornada. 

A ideia é que a gente some estes atos, a gente vai propor lá que o dia 31 entre na 

lista dos atos que vão acontecer como parte da Jornada. A gente vai fazer um outro ato 

mais específico para a Jornada, mas a ideia é também chamar todas as organizações de 

juventude que vão estar lá presentes para construírem o ato. 

Então tem a juventude do MST, a juventude das Centrais Sindicais, a juventude 

do Movimento Negro, do Movimento de Moradia, do Movimento de Mulheres. A 

juventude das Pastorais, enfim 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ótimo, aí você podia... 

 

A SRA. LIRA ALLI -  Aí a gente vai, a gente fica com a responsabilidade de 

fazer esta articulação com as juventudes, para tentar botar bastante gente no ato do dia 

31. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Maravilha. Dodora Arantes. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Olha, bom, eu estou aqui representando o 

Conselho de Psicologia Regional, de Psicologia, não é? Conselho Consultivo. 

E eu vi que vai ter uma reunião organizadora, mas talvez fosse o caso da gente 

tirar aqui o eixo político desse ato que começou com o Martin Luther King e acabou 

com no link com as lutas de hoje. 

Então, talvez pudesse ter um desenho do espectro desse ato e eu achei que o Ivan 

mencionou aqui uma palavra que eu acho que é mágica. A gente ter um manifesto desse 
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ato, aonde este link é dado, o texto é dado em uma coisa assim, enxuta, a gente sabe 

fazer manifesto.  

As adesões desde o Kiwi, Martin Luther King, Coral não sei da onde, batuque 

não sei do que, até os grupos que hoje estão sendo presos e como você no ato falho 

falou, podem vir a ser mortos. 

Então, eu queria deixar esta sugestão, que a gente só vai poder organizar este ato 

quando a gente tiver este espectro resolvido. Se puder resolver hoje melhor, porque já 

vai para a reunião da quinta-feira, depois do carnaval, com isso dado, não é? 

Então, o que eu acho que tem que ter se tiver um texto. Primeiro porque 

escolhemos este lugar, porque não na Praça da Sé ou Vale do Anhangabaú e nem um 

outro espaço público. É porque este lugar tem esta marca. 

Dois, porque que é dia 31? Eu sou turma que sempre fala que o golpe foi dia 1º 

de abril, não é? Mas, enfim, explicar que de 31 para o dia 1º de abril foi quando as 

tropas saíram de Minas Gerais e adentraram 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Mourão, lá da sua terra! 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Nesta data eu morava em Brasília já e eu vi os 

tanques passando na frente da minha casa. Então, ter claro que a ocupação militar de 

Brasília foi nesse momento.  

Então, fazer esse link porque os militares eles puxaram a coisa para o 31 de 

março, porque quem tem uma idade que no dia 1º de abril já era adulto, no meu caso, 

sabe que dia 1º de abril sempre foi o dia da mentira. E todo mundo fazia brincadeira no 

Brasil, passava, dava um presente, a pessoa abria a caixa e não tinha nada dentro, falava 

que era o seu ex-namorado que queria voltar e era mentira, e por aí ia. 

Todo mundo sabia que era mentira. Eles deslocaram a coisa para o 31 de março 

e firmaram como 31 de março a data do golpe. Então, então eu quero dizer que a gente, 

porque pauta, está pautando aqui porque a mídia está pautando 31. Compraram a marca, 
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então também se isso acontece numa breve frase, o 31 de março é o que sistematiza o 

início. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Dodora, você podia assumir 

já pelo menos. Não, não é que vai fazer a redação final, você podia... 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Não, não. Pelo amor de Deus! Não! 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, você escreve muito 

bem... 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Estou viajando agora e volto no carnaval. 

Mas eu acho que se, o Ivan, você vai me desculpar deputado Adriano Diogo, o link do 

ato a gente tem que fechar aqui. Pode fechar aqui. Eu posso assumir ajudar a redação do 

texto, mas aqui está cheio de jornalistas. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Não, lógico. Mas faz esse 

esqueleto e não precisa pegar pesado, começar ficar nervosa e ofender e começar a 

chamar a gente de deputado assim, que... 

 

(Risos.) 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A reunião estava indo num 

nível bom. 
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O SR. -  A conversa estava boa. 

 

A SRA. DODORA ARANTES – Você é o cara que está segurando essa onda 

há muito tempo. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, eu queria só... 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Ivan. 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Complementar o que a Dodora falou.  

Eu acho o seguinte, a gente já poderia definir por aqui um começo de, indicando 

pelo menos que o ato só vai ter esta fala que é a leitura desta declaração para a gente 

parar com a possibilidade aterrorizante que é cada um quer falar, quer dizer, quer não 

sei mais o que. Não tem, só tem a declaração que é conjunta, que se prepara isso daí. 

Agora, o que é o ato? O ato é, vai ter o Coral não sei o que, vai ter o teatro não 

sei o que, vai ter o pessoal da Cultura Afro tocando atabaque, o que a gente inventar lá 

para fazer, e botar cartaz, botar foto, botar não sei mais o que para a gente chamar a 

atenção. Porque é isso, é a data e a gente vai esculhambar com a data da direita, eles 

dizem que é 31 de março e a gente usa essa data e esculhamba para fazer o que a gente 

sabe fazer bem que é subversão. 

Eu sou coordenador do Programa, tem o Mais Médicos e eu sou do Programa 

Mais Subversão. Só para vocês saberem. 

 

A SRA. DODORA ARANTES - Eu vou pegar uma carona com vocês. Sabe 

quem lê o manifesto? Todo mundo! É um manifesto distribuído coletivamente é lido. 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– A gente elimina as arestas 

com as assinaturas, não é? No, signatário, não é? Do documento. Acho que melhorou 

bem, não é? Diminui a pressão daquele negócio quem fala, quem não fala, quando fala. 

Bom, então vamos fechar a data e encerrar, a reunião vai ser 

 

O SR. -  A gente poderia apresentar uma primeira minuta.  

Eu acho a partir do que a Dodora disse aqui da estrutura, a gente poderia 

preparar aqui um texto, o manifesto vai ser uma página, não é? Conciso que traga essa 

questão do local, da data e da atualidade desta discussão que é uma questão que a gente 

já tem um acúmulo que é a colocação da Euzira e a gente faz essa minuta semana que 

vem.  

A gente discute coletivamente e leva para a outra reunião mais ampliada também 

e aí consegue fechar eu acho que na reunião de terça-feira dia 11, para daí fazer um 

chamado mais amplo, e começar a fazer uma divulgação mais pesada também do ato 

para fora das pessoas já mobilizadas, começar a divulgar. 

Mas então, semana que vem a gente traz aqui da Comissão, a gente prepara um 

primeiro esboço desse texto.  

 

O SR. - Dia 11, às 11h? 

 

O SR. - Dia 11, às 11h, semana que vem também, quinta-feira é dia 6, não é? 

Que eu falei, às 11h também. Vai estar aberto e a gente divulga qual o auditório vai ser. 

O pessoal garantiu que vai, não é? Eu acreditei. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Tudo bem? O Comando 

Militar do Centro Oeste estará em Bauru fazendo pizza. (Risos.) Não, sem brincadeira o 
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Pitoli para o lado de Bauru, da memória de Bauru, da Comissão da Verdade tem 

atividade. 

 

O SR. -  A tribuna 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Isso. O Comandante Roque, 

grande Roque. Bom, eu acho que a reunião foi excelente, não é? Olha pessoal, esse 

negócio, Crimeia, grande Crimeia, dá o microfone.  

Enquanto a Crimeia, não vamos esquecer esse negócio de atestado de óbito, isso 

aqui é uma das coisas importantíssimas que a gente pode contribuir para a história do 

Brasil. Com a palavra... 

 

A SRA. CRIMEIA ALMEIDA SCHIMDT – É o seguinte, a Roberta da Cruz 

Vermelha está aqui com a gente e a gente solicitou que fosse feito um curso para nós 

que não somos técnicos, sobre esse negócio de identificação, de ossada, de D.N.A., de 

não sei o que, porque os técnicos estão constantemente nos enrolando, está certo? 

Dizendo que isso foi mal feito, que aquilo tinha que ser feito assim, assado. Então a 

gente pediu um curso, é, são noções básicas para a gente não ser enrolado, é. 

Resumindo é isso.  

E a gente propôs que fosse feito para todo mundo que está nessa briga das 

ossadas de Perus, etc. E ela vai providenciar, a Cruz Vermelha vai providenciar um 

técnico que não é brasileiro, para fazer este curso e provavelmente na segunda semana 

de abril, se o técnico estiver disponível, um perito. E está todo mundo convidado, 

quando a gente tiver esses detalhes a gente avisa. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Maravilha. 
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O SR. -  Legal. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Thaizinha, faz um, faz um. 

Muito obrigado Crimeia. Tudo em riba? Pitoli com a palavra. Olha, o Pitoli, não sei 

nem o que você ia falar mais, vem para cá, vou falar uma coisa. O Pitoli é uma das 

pessoas que dentro do nosso Conselho mais reivindica a questão da denominação dos 

logradouros. 

Então, eu vou falar uma coisa que acontece aqui no Estado de São Paulo que só 

acontece no Estado de São Paulo. Tinha um projeto de lei do Milton, de Botucatu, 

médico, Milton Flávio, para proibir que qualquer logradouro tivesse nome de torturador, 

de assassino, enfim. Um projeto ótimo, ótimo.  

Dentro da luta interna do partido, o jovem deputado Cauê Macris, apresenta um 

projeto de lei que arquiva o projeto de lei do Milton Flávio, e consegue aprovar na lei 

criando uma clausula pétrea que não pode mexer mais em nenhum nome de logradouro 

do Estado de São Paulo. 

E aí todo este projeto foi construído por uma tal de Comissão de Denominação 

de Logradouros do Governo do Estado de São Paulo. Bom, aí o seguinte, então o que eu 

queria propor? Que o Pitoli, ele é de Bauru e o IML de lá foi dado o nome de Jair 

Romeu que era um legista torturador, tipo Isaac Abramovitch. Era funcionário do 

Instituto Médico Legal que, auxiliar de necropsia, que assistia sessão de tortura, é 

daquele cara que fala assim “Tortura mais um pouco que o cara aguenta”. 

 

O SR. CARLOS PITOLI - Esse fazia 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Fala aqui no microfone. Aí o 

seguinte, o Pitoli quer assumir perante o nosso Conselho esse negócio que cláusula 

pétrea, que negócio é esse? Pitoli com a palavra. 
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O SR. CARLOS PITOLI – O Jair Romeu, todo mundo sabe aí, ele falsificava. 

Essa daqui, está ouvindo, não está? Acontece assim, o Jair Romeu falsificava o texto 

final dos laudos cadavéricos, os laudos feitos pelo IML. “Morreu atropelado” e tinha 

morrido na tortura, metralhado, etc. e tal. Esse cidadão é de maus bofes, trabalhava com 

Isaac Abramovitch e Harry Shibata para vocês terem uma ideia de como era a equipe 

ligada ao DOI-CODI, etc. e tal. 

E foi dado este nome para o IML. Nós preparamos um processo pedindo que 

fosse retirado esse nome de lá. Ocorre que existem coisas como Bauru, por exemplo, 

nós temos a lei orgânica do município que tem um determinado artigo, acho que artigo 

18 que diz que “fica proibida a alteração de nome dado a um determinado logradouro”, 

entendeu? Então está dado, está dado. Não é assim! Essa coisa não pode ser desta 

forma, não é? 

Então, nós precisamos tratar disso e buscar mudar isso porque aí sai fora Castelo 

Branco, até Figueiredo, sai fora todo mundo daí. Vamos tirando como tiraram em Santa 

Catarina, nós temos uma legislação boa lá. São Paulo, a prefeitura aqui, eu estava 

conversando com o Rafael, assessor do Haddad, eu falei para ele de uma legislação 

específica daqui de São Paulo. 

Então eu vou coletar essas coisas, nós vamos trabalhar nisso e parece-me que 

existe segundo o deputado Adriano Diogo, uma comissão que trata de denominações de 

logradouros e prédios públicos ou coisas que o valha. A gente precisa conversar sobre 

isso.  

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Euzirinha fala. Fala no 

microfone, por favor. Euzira, Dra. Euzira. 

 

A SRA. EUZIRA – Euzira. Seria muito bom se você, pega aquele livro 

“Cidades Vivas”, que foi feito em Belo Horizonte em 2001/2002, eu não sei, eu estava 

no Tortura Nunca Mais e a gente teve acesso. E está muito, e eles fizeram essa troca de 

nomes, mas assim, com uma perícia muito grande, eles iam até o local... 
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O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– “Cidades Vivas”? 

 

A SRA. EUZIRA – “Cidades Vivas”... e ele, “Ruas Vivas”. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– “Ruas Vivas”. 

 

A SRA. EUZIRA – “Ruas Vivas”. Eles iam até o local, trabalhava a população 

um tempo antes, quem era fulano, quem era aquele que ia ser tirado a placa do nome 

dele, e no dia fazia um evento com a população do entorno. Então, dá outro peso para 

esta questão, não é? 

Eu estava comentando com a Ângela, eu acho um absurdo aqui em São Paulo 

ainda ter o elevador Costa e Silva, gente o que é isso? Elevado Costa e Silva. Eu acho, 

então... eu acho que mudar isso é uma coisa fundamental aqui em São Paulo, 

fundamental. No estado todo, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO – PT – Pitoli. 

 

O SR. CARLOS PITOLI - Eu falo com você e passo você, passo o meu e-mail 

para você daqui a pouco, Padilha. Então era isso, queria convidar vocês também para o 

dia 31 lá em Bauru, a Câmara Municipal, sessão normal, a Comissão da Verdade de 

Bauru vai ter um espaço de 10 minutos na tribuna para falar sobre a comemoração da 

Revolução de 64 no dia 31, que para nós é golpe do dia 1º de abril. 

Então, nós vamos trabalhar lá e discutir esta questão. Em seguida vem a segunda 

coisa que eu ainda não tenho a data definitiva, porque houve alguma alteração lá, é a 

questão da concessão do título de Cidadão Bauruense ao companheiro Martinelli. 
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Então, essa é imperdível! Está para a metade de março, para a metade de março. 

Então nós vamos buscar fazer de um jeito que tenha uma presença maciça, presença boa 

mesmo para poder fazer um ato de concessão e de homenagem a um companheiro de 

luta eterna e trabalhando direto, não é? Fazer disso um ato político para o país e o 

mundo saber, está bom? Obrigado aí pela atenção. 

 

O SR. PRESIDENTE ADRIANO DIOGO - PT– Bom, então, excelente. 

Então o Pitoli vai ajudar a assumir essa questão dos logradouros que é um trabalho 

importante.  

Mais alguma coisa? Podemos encerrar?  

Então agradecendo a presença de todos e todas, essa sessão da Comissão da 

Verdade que deve ter o número 110, se for é 110.  

E a 4ª reunião do Conselho Consultivo, agradecemos a todos, muito obrigado.  

A sessão está encerrada. 

 

*      *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

29/05/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Centésima vigésima quinta 

audiência pública, 29 de maio de 2014, Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 125ª 

audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo – Rubens Paiva, no dia 29, às 

14h, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva de depoimentos sobre o caso Edgar Aquino 

Duarte. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. 

Para compor a mesa desta tarde, a senhora Maria José Wilhensen, ex-sócia de Edgar 

Aquino Duarte. Convido também para compor a mesa, o coordenador da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo, Ivan Seixas. Ivan, senta aqui. Me providencia um 

microfone sem fio, Thaís, por favor. Pessoal, o ar-condicionado deve estar ligado, está 

muito frio nessa sala, não é possível. Está muito frio aqui. Bom, boa tarde.  

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEN – Boa tarde. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agradeço a senhora ter vindo 

dos Estados Unidos para prestar esse depoimento aqui no Brasil, uma coisa tão importante. 

Então, eu queria que a senhora... A senhora conheceu o Edgar Aquino Duarte? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEN – Conheci, só que eu o conheci com o 

nome de Ivan Marques Lemos. Quer que comece a contar do começo, ou ele vai falar 

primeiro? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, o Ivan vai iniciar, né? 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEN – Conheci, mas era com o nome de Ivan 

Marques Lemos, mas eu sempre soube que ele tinha outro nome, mas ele nunca revelou o 

nome para a gente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora mora onde? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEN – Eu moro em Miami. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Há quantos anos? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEN – Há trinta e... Nós fomos embora em 

1979, quando a gente desistiu da busca do Ivan, do Edgar, nós decidimos ir embora, estudar 

e para fazer a vida lá. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, tá bom. Ivan... Não, 

começa... Quem vai ler o memorial? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Renan. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan, você pode ler o 

memorial do Edgar Aquino Duarte?  

Então, vamos começar do zero. Está tudo preparado aí para ler o memorial?  
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Então, o caso que nós vamos tratar hoje, nesta sessão da Comissão da Verdade, é o 

caso Edgar Aquino Duarte. Para quem não sabe do caso, Edgar um militar brasileiro, 

colega do cabo Anselmo, na Marinha do Brasil, cujo desaparecimento, que ocorreu em 

junho 1973 permanece até hoje. O Renan Quinalha vai fazer a leitura da biografia de Edgar 

Aquino Duarte e aí nós passaremos para os depoimentos.  

Com a palavra, Renan Quinalha. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Boa tarde. 

Edgar Aquino Duarte, desaparecido desde junho de 1973.  

Dados Pessoais.  

Nome: Edgar Aquino Duarte.  

Data de nascimento: 28 de janeiro de 1941. 

Local de nascimento: Bom Jardim (PE) – Brasil. 

Nome falso: Ivan Marques Lemos.  

Organização Política: Não tinha participação em nenhuma organização.  

Dados biográficos: Edgar ingressou na Marinha tão logo terminou o colegial. 

Chegou a ser cabo do Corpo de Fuzileiros Navais. Participou da Associação de Marinheiros 

e Fuzileiros Navais do Brasil quando foi dado o golpe militar, em 1964. Devido a sua 

destacada atuação junto à famosa revolta dos marinheiros que se deu ainda no governo civil 

de João Goulart, Edgar foi obrigado a se exilar no México. De lá foi para Cuba.  

Retornou ao Brasil em 1968 e viveu clandestinamente em São Paulo até a sua prisão 

em junho de 1971, realizada pelo DOPS/SP e DOI-CODI/SP. Nessa ocasião, trabalhava na 

Bolsa de Valores. 

Dados sobre sua prisão e desaparecimento: Foi preso em seu apartamento à rua 

Martins Fontes, 268, apartamento. 807, no bairro da Consolação, São Paulo, SP.  

É importante destacar que o cabo Anselmo, um agente infiltrado que causou graves 

danos às organizações de Esquerda, encontrava-se hospedado em sua residência. E o cabo 

Anselmo teria sido preso antes dele, segundo informações do próprio Edgar, que achava 

que o cabo o teria entregado para a Polícia. 
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Edgar Aquino ficaria nas prisões, DOI-CODI/SP E DOPS/SP, por dois anos, 

quando então teria desaparecido, em de 22 de junho de 1973, última data em que foi visto 

pelos presos políticos nas dependências do DOPS/SP.  

Agentes policiais envolvidos: Preso e assassinado pela equipe do delegado Sérgio 

Paranhos Fleury. 

Essas informações foram retiradas do “Dossiê Ditadura: Mortos e Desaparecidos 

Políticos no Brasil 1964-1985”. 

E eu acho que é importante acrescentar que tem uma ação penal já recebida pela 

Justiça Federal, que é a primeira ação recebida... Ah, já vai fazer a complementação? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Renan, antes de você 

encerrar sua participação, eu queria que você descrevesse quais são esses documentos do 

Ministério Público Federal, da Polícia Civil, que você já... nem que você tenha que sentar 

um minutinho aqui na mesa, ao lado do Ivan, apresentar a documentação contida na 

Comissão, na denúncia, por favor. 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Em 24 de setembro de 2012, o Ministério Público 

Federal ofereceu uma denúncia contra Carlos Alberto Brilhante Ustra, conhecido como Dr. 

Tibiriçá, que chefiou o DOI-CODI de São Paulo, Alcides Singillo – que foi um delegado de 

Polícia Civil, hoje aposentad0 –, e contra Carlos Alberto Augusto, à época do fato também 

conhecido como Carlinhos Metralha, também delegado de Polícia Civil. 

Esses três réus são acusados da privação de liberdade ilegalmente da vítima Edgar 

Aquino Duarte mediante sequestro, cometido no contexto de um ataque estatal sistemático 

e generalizado contra a população, tendo eles três, pleno conhecimento das circunstâncias 

desse ataque. 

Essa ação penal já foi recebida pela Justiça Federal aqui de São Paulo, já foi 

realizada audiência de oitiva das testemunhas de acusação, e também já foram ouvidas as 

testemunhas indicadas pela defesa.  
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Agora aguarda-se para a complementação da instrução a possibilidade de se ouvir 

mais uma testemunha, e depois disso se encerra a instrução e o caso deve ir para 

julgamento. 

Então, essa é a ação penal mais avançada no Brasil hoje, em relação aos crimes da 

ditadura, é uma das três únicas que foram aceitas pela Justiça Federal, junto com as duas do 

Rio de Janeiro, do caso Rio-Centro e, agora, do Rubens Paiva; mas é a ação que mais 

adiantada está porque já foram ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela nunca foi ouvida, né, 

nem citada? 

 

 

O SR. RENAN QUINALHA – Não chegou ainda a ser ouvida e acho que há uma 

tentativa do Ministério Público Federal de também tentar aproveitar para ver com o juiz se 

é possível ouvi-la nessa ação. 

 

 

A SRA. THAÍS BARRETO – Boa tarde a todos, meu nome é Thaís, eu sou 

assessora da Comissão, e eu acompanhei todos os dias essa audiência lá na Justiça Federal. 

E o que aconteceu na última é que nós tivemos presentes somente as testemunhas do 

Carlos Alberto Augusto e algumas do Alcides Singillo, do Ustra nenhuma foi.  

E o que aconteceu? A defesa do Singillo disse que ele estava numa UTI e, alegando 

isso, eles conseguiram que, mais uma vez, as testemunhas fossem ouvidas de novo, 

alegando que tem que ter a presença dele. E já tem data para o dia 30 de setembro. 

E as testemunhas do Ustra, como são os chefes do Estado-maior, eles não precisam 

se apresentar, e eles vão ser ouvidos via videoconferência até essa data, só isso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas ela tem a possibilidade 

de se ouvida, enquanto ela está aqui no Brasil? 
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O SR. RENAN QUINALHA – Então, encontrei com o (Ininteligível) ontem e ele 

disse que a intenção era essa, de tentar verificar essa possibilidade, que é uma testemunha 

que seria importante. De qualquer modo, o depoimento aqui a gente vai mandar para eles. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, tá bom. 

 

 

O SR. RICARDO KOBA – Não, só, Ricardo Koba, da Comissão da Verdade. 

Porque se não puder fazer aqui, nesse período, eles podem pedir, se a gente insistir, é a 

Carta Rogatória que chama, né? Precatória, desculpa, Carta Precatória, ela pode fazer nos 

Estados Unidos também, se for inviável aqui. 

 

 

O SR. – A internacional é rogatória. 

 

 

O SR. RICARDO KOBA – Rogatória, né? 

 

 

O SR. – É possível. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então com a palavra, 

Ivan Seixas. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, eu, como todos sabem, eu sou ex-preso político, fui 

preso em abril de 1971, meio de 1971 eu fui levado para o DOPS.  
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Eu estava preso pelo DOI-CODI, que tinha me capturado, e em 14 de maio eu fui 

levado para o DOPS. L 

á eu fiquei numa situação de desaparecido, que não existia legalmente nenhuma 

relação de presos, porque todos éramos sequestrados, mas mesmo assim constava na lista 

de presos. Eu não fazia nem parte dessa lista. 

E no final mês de maio, começo de junho, a gente viu passar pelo corredor do 

DOPS, uma pessoa que estava com uma jaqueta jeans cobrindo a cabeça, e foi comentado 

pelos carcereiros, que aquele seria o cabo Anselmo.  

Quando os policiais se retiraram, eu estava na última cela, antes de chegar na porta 

que dava para as quatro celas que formavam o chamado “fundão”, que eram as celas onde 

as pessoas que estavam sendo interrogadas e, possivelmente, poderiam ser mortas, a gente, 

pela janelinha a gente falou e chamou “Anselmo, é você?”, umas três vezes e aí a pessoa 

falou “Sim, sou eu, mas está tudo bem, não se preocupem”. Então, a gente teve a certeza de 

que o Anselmo tinha sido preso. 

Daí a um dia, ele é retirado novamente com uma jaqueta na cabeça, para encobrir o 

seu rosto, e é levado, a gente não vê mais. Acho que no dia seguinte ou mais um dia, era um 

período de dois para três dias, passou uma outra figura, mais alto, magro, com uma jaqueta 

preta na cabeça e passou para o fundão. A gente não soube quem era, perguntou e não 

respondia, e alguns dias depois eu fui levado para o fundão também para ficar escondido lá, 

não sei exatamente o motivo.  

E lá conversei com ele, que me disse que o nome dele era Edgar Aquino Duarte, que 

era marinheiro, que tinha sido preso, que o cabo Anselmo também tinha sido preso. Eu 

confirmei a ele essa história, que nós tínhamos falado com ele, e ele falou assim “Eu acho 

que vou ser morto, porque já mataram o Anselmo e vão me matar também”. 

E falou, inclusive, que ele usava um nome falso Ivan Masques Lemos, e, por 

coincidência me chamo também Ivan, e me marcou muito.  

E a gente ficou ali, conviveu, conversamos muito, ele contou as histórias dele, eu 

contei as minhas histórias, e aí depois eu fui retirado, voltei para a cela coletiva, mas uns 

dois meses mais ou menos eu fui levado para o presídio Tiradentes.  

No presídio Tiradentes me sequestraram, me levaram para a penitenciária do Estado 

para me forçar aí para a televisão, fazer aquelas declarações contrárias à Esquerda e a favor 
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da ditadura, e eu me neguei, aquela coisa toda. E depois de dois meses exato que eu tinha 

chegado lá me levaram de volta para o presídio Tiradentes. 

Em meio, dia 12 de maio de 1972, nós fizemos greve de fome, eu participei 

também, e eu fui o único, dos que fizeram greve de fome a ser levado para o DOI-CODi, 

que a gente chamava ainda de Oban.  

E quando chegou lá na Oban, eu fiquei uma semana na cela forte, depois fui para 

uma cela comum, e na cela ao lado estava o Edgar, que me viu, falou “Ivan, como é que 

você vai, tudo bem? De novo aqui estamos juntos”, brincando, estava de um certo bom 

humor, e ele, mais tarde, à noite, me chamou à grade e falou assim “Ivan, chega aí na 

grade”, aí eu cheguei, ele botou os braços compridos e magros dele e, com uma sandália 

preta, de couro, fez assim "Olha, você está sem sandália, vou te dar a minha para você 

voltar para o presídio, porque eu não vou precisar”. 

Era uma senha para dizer que ele queria que eu pegasse aquela sandália por algum 

motivo. E botou a mão para fora e fez assim com o dedo, apontando para a sandália, 

dizendo que tinha alguma coisa dentro da sandália. Eu estava com sandália, uma sandália 

de dedo, joguei a minha fora para não ficar com duas, o que não faria sentido, chamaria 

atenção, e usei aquela sandália mais alguns dias até que eu fui levado de volta para o 

presídio Tiradentes. 

Lá fui para um lugar seguro, que era o banheiro que tinha na cela, uma parte no 

canto da cela e abri para ver o que tinha lá dentro. E lá tinha uma declaração, em que ele 

dizia “meu nome é Edgar Aquino Duarte, estou preso”, acho que uma coisa assim “estou 

preso no DOI-CODI, fui sequestrado, e estou mantido com o nome que eu usava, que é 

Ivan Marques Lemos. E dou plenos poderes para os meus sócios”, aí falava os nomes, que 

eu não lembrava, agora que eu estou sabendo em detalhes os nomes das pessoas, “têm 

plenos poderes para fazerem o que quiserem para me localizar e assinar qualquer papel que 

possa legalizar a minha prisão, porque eu estou mantido escondido”. 

Com aquele papel em mãos, eu, obviamente, protegi como se fosse a minha vida, 

não fiz nada para mandar para fora, porque poderia chamar a atenção, porque eu tinha ido 

para a Oban e poderia ser motivo de atenção da repressão, mandei para o lado feminino, 

onde estava a minha mãe e minhas irmãs presas, expliquei o que era e pedi para elas 

mandarem para fora. E elas mandaram entregar. O endereço que constava era Rua Sabará, 
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em Higienópolis. O número não lembro, mas era Rua Sabará, em Higienópolis. Foi 

mandado e eu não soube o que aconteceu.  

Encontrei o Edgar, porque eu voltei para o DOPS várias outras vezes, ia para lá algo 

como a cada dois meses, ia lá passava dois meses, só para me manterem sem controle de 

onde eu estava. Encontrei com ele, ele me perguntou “E aí, mandou para fora?”, eu falei 

“Mandei para fora”. Então já no DOPS o reencontro e ele fala assim “Ele vão me matar, 

não tem jeito”, e eu falei “Calma, mandei para fora, vamos ver o que acontece”. 

E depois, mais tarde, encontrei com várias pessoas que também estiveram com ele 

e, muitos anos depois, em 2009, eu estava no Skype quando uma pessoa, insistentemente, 

queria falar comigo. Eu aceitei falar com essa pessoa, e uma pessoa que, o nome Maria 

José, que disse “Olha, vi na imprensa que você procura desaparecidos. Eu procuro uma 

pessoa, que é minha amiga, que é Ivan Marques Lemos, queria saber o que você sabe sobre 

essa pessoa”. 

E eu falei “Olha, Ivan Marques Lemos não existe, existe, na realidade, o Edgar 

Aquino Duarte”, e a pessoa falou assim, “Ai, meus Deus, então você sabe dessa história?”. 

Eu falei “Eu conheci o Edgar, o Ivan, estive preso com ele”, contei essa história toda. Falei 

que eu tinha mandado para fora um documento, ela falou “Eu que recebi esse documento”. 

Então foi uma emoção muito grande saber que eu tinha feito uma coisa que tinha chegado 

para a sócia dele, para os sócios dele, e que tinha sido possível tentar salvar a vida do 

Edgar. 

Aí, no dia seguinte, conversei com a Maria José de novo, pelo Skype, e no terceiro 

dia não consegui falar porque deu um vírus brutal no meu computador que corroeu HD, e 

eu perdi tudo que tinha lá. Aí comprei um novo computador, instalei o Skype e, para a 

minha surpresa, a lista de contatos que fica lá no computador, do Skype, está todo mundo 

menos a Maria José. Eu achei muito estranho aquilo, mas pensei “Ela vai entrar em contato 

comigo, como entrou a primeira vez”, não entrou e passou muito tempo. Recentemente, 

agora no final do ano, eu consegui, através de um outro companheiro, chamado Pedro 

Rocha, que estava na Oban, no DOI-CODI, na época que eu fui para lá, na greve de fome, 

que fala “Olha, tem uma senhora que mora em Miami, que ela conhecia o meu pai, que 

tentava me localizar e ela tentava localizar o Edgar, e ela mandou uma carta”. 
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Aí ele me mandou a carta, a carta não chegou, foi uma coisa muito estranha. E 

quando eu falei com a Maria José por telefone ela me contou uma história tenebrosa: que 

no terceiro dia nós nos falamos lá atrás, em 2009, o computador dela também teve um 

vírus, também corroeu o HD, e também quando ela reinstalou o Skype só o meu nome não 

estava lá, exatamente o que tinha acontecido comigo aconteceu com ela. Então, assim, dá 

para presumir que houve um controle, um atentado contra nós, por causa dessa história do 

vírus. E aí já estávamos nos falando por telefone e a gente agendou a vinda dela para esse 

depoimento. 

O Edgar eu acompanhei desde o momento da prisão até acho que maio, se não me 

engano, né, Amelinha, que eu fui lá para o DOPS a última vez, que eu encontrei com a 

Amelinha, o César e o Edgar, e o Edgar estava já muito mal de saúde, estava com o cabelo 

enorme, ele tossia, pálido, e eles botavam o Edgar para tomar banho de sol, e ele dizia “é 

para me matar, porque não querem matar uma pessoa que está pálida, porque vão ver que 

estava preso há muito tempo”. E a gente não tinha o que dizer para ele, a gente achava 

também isso, mas não sabia. Mas como ele já estava há muitos anos preso, quase três anos 

preso, a gente mantinha a esperança de que eles não matasse, já não tinha mais motivo para 

matar. 

E eu voltei para o presídio e depois a história vai ser contada, o final da história, 

pela Amelinha Teles, que pode contar essa parte final. Eu acho que agora seria o caso de a 

gente ouvir a Maria José com essa história, da parte do meio, para a gente poder, ou talvez 

vocês querem falar? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa ela falar um pouco, aí 

a gente vai repercutindo. Ela veio de tão longe, vamos ouvir a senhora, com a palavra, por 

favor. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Nós conhecemos o... eu falo Ivan, 

porque para nós ele sempre foi Ivan, foi uma coisa que ele nunca revelou para nós,ele 

contou tudo sobre a vida dele, mas ele nunca quis revelar o nome verdadeiro. Sempre fala 
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“Não, meu nome verdadeiro não vou contar porque eu quero proteger vocês”. Não sei onde 

estava a proteção, mas na cabeça dele, ele nos protegia não contando o nome. 

Então, nós conhecemos o Edgar em setembro-outubro de 1968, ele tinha acabado de 

chegar em São Paulo, estava procurando emprego. Meu marido trabalhava, eu acho que 

chamava Aplitec, ele era gerente de vendas, na época daquelas ações da (Ininteligível), que 

vendiam as ações da Xisto Betuminoso. 

E o Ivan estava procurando emprego, meu marido empregou o Ivan. Em seguida, 

ele se saiu super bem e logo se tornou nosso supervisor e tudo, e ficamos amigos, uma 

amizade que virou família. O Ivan ficou, às vezes digo que a relação era de irmão [chora], 

às vezes digo que era uma relação de filho, não sei dizer do que, mas ele foi uma pessoa 

muito importante na nossa vida.  

E vivemos até 1968, 1969. Em 1969 nós nos tornamos sócios. Nós vendíamos ações 

e o Ivan era muito esperto, também muito inteligente, ele falou “Oscar, vamos fazer uma 

sociedade, vamos abrir uma corretora e vamos ganhar dinheiro”. E fizemos a sociedade, 

realmente ganhamos muito dinheiro, e trabalhamos no fim de 1969, 1970, ele estava super 

bem, e em fins de 1970, até o fim de 1970, quando estava bem. Em fins de 1970, mais ou 

menos outubro, novembro, ele chegou lá em casa um dia, falou “Olha, tenho uma coisa 

para contar para vocês, o Anselmo apareceu”. 

Nós sabíamos do Anselmo, porque ele contou toda a vida dele para nós. Não no 

começo, no começo ele não contou, mas com o tempo ele ia contando, uma coisinha aqui, 

uma coisinha ali, no fim ele acabou contando tudo. Daí, ele falou “o Anselmo apareceu...”. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso quando? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Em 1970, fins de 1970, outubro mais ou 

menos. “O Anselmo apareceu e não tem onde morar”. Pediu para morar lá em casa. A gente 

ainda falou para ele, não, na tua casa não, né, Ivan, traga aqui para casa. 
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Ele falou “Não, não vou comprometer vocês, vocês sabem quem é o Anselmo. Não, não 

vou comprometer. Não, ele vai ficar lá em casa. É seguro, eu tenho outro nome, não tem 

problema nenhum, eu tenho documento, está tudo tranquilo, ele vai ficar lá em casa”. 

Ficou lá. E naquela época nós ficamos sem empregada, às vezes a gente não tinha 

onde deixar as crianças, a gente levava as crianças no apartamento do Ivan, que estava 

morando com o Edgar, e o Edgar cuidada dos nossos filhos. Ele fazia tapete... O Anselmo. 

O Anselmo fazia tapete, fazia artesanato, e os nossos filhos ficavam lá com ele, de 

tarde a gente pegava. E foi assim até fim de 1970.  

O Edgar sempre passava Natal todas as festas, todos os dias ele ia lá em casa, fim de 

semana, conosco. Aí ele chegou “Eu não vou passar o Ano Novo com vocês”. Passou o 

Natal.  “Eu não vou passar o Ano Novo com vocês”. O que aconteceu? “Não, porque a 

Soledad está aí e nós vamos passar o Ano Novo no Rio”. “Como, você vai passar com o 

Anselmo e a Soledad no Rio, vocês estão loucos? Como é que vocês vão?”. “Nós vamos de 

ônibus, não tem problema”. 

Foram, passaram o Ano Novo no Rio, voltaram, tudo bem, não aconteceu nada. 

Continua o Anselmo na casa do Ivan, do Edgar, tudo bem até maio. Dia 23 de maio foi 

aniversário do meu marido, nós nos reunimos, e dias depois, acho que foi dia 28, por aí, o 

Ivan chegou e falou assim “Vamos ver o jogo da seleção de Cuba, que está aqui? Nós 

vamos ver o jogo.”, “Vamos”, mas eu não sei o que aconteceu, nós não pudemos ir, mas ele 

foi com o Anselmo. 

Aí foram, no fim do jogo, ele apareceu no outro dia, falou “Olha, alguma coisa não 

deu bem”. “O que aconteceu”? “Eu acho que nós somos seguidos, porque o Anselmo foi 

entregar um pacote com a...” Como é o nome dela? “A capitã do time da seleção de Cuba. 

E ele falou “Leva isso daqui para o Fidel, para o meu amigo”, e eu acho que tinha alguém 

perto e viu porque acho que nós somos seguidos. 

Isso foi, acho que 28 ou 29 de maio de 1971. Aí foi, eu falei “bem, vamos 

observar”. Daí, no outro dia ele falou “Ah, nós estamos sendo seguidos”. Nós fomos 

almoçar, ele falou “Tem gente seguindo a gente”. Eu falei “Ivan, quem que é”, ele falou, 

“Olha lá, aquele pessoal”. Ainda, ele falou “Vamos entrar aqui”. Nosso escritório era perto 

de um posto telefônico, ele falou “Vamos entrar aqui e vamos fazer uma coisa, vou deixar a 
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lista telefônica e vou escrever uma coisa, você vai ver como a pessoa vem aqui, vem olhar”. 

Assim que nós saímos, a pessoa foi lá e olhou. Ele falou “Tá vendo? Estão seguindo”. 

Aí passou mais uns dois dias, ele chegou lá em casa falou “olha...”, ele tinha ficado 

lá em casa até tarde, chegou em casa no outro dia, falou “Olha, levaram o Anselmo”. Isso 

foi dia 30 de maio. “Levaram o Anselmo, e agora?”. “Então, vem para casa”. “O que nós 

fazemos, viaja, alguma coisa”? “Não, tarde demais, agora vamos esperar que, de uma hora 

para outra, eles me pegam”. E foi dia 2, ele ainda jantou conosco, dia 2 de junho, e depois 

foi para a casa dele, daí no dia seguinte, nós chegamos no escritório, o porteiro do prédio 

telefonou, falou “Oscar, o seu Ivan está aí?”, ele falou “não’. “Aconteceu alguma coisa 

muito ruim com ele”, aí a gente já se assustou, né. Ele falou “Por que?”, “Não, porque 

ontem à noite foi uma coisa muito engraçada. Vieram dois homens aqui, disseram que eram 

amigos dele. Subiram o apartamento, em seguida desceram com ele, abraçados como se 

fossem amigos, dando risada, mas o Sr. Ivan não ria. O Sr. Ivan estava muito assustado e 

queria falar alguma coisa, mas a pessoa não deixava”. E daí levaram o Ivan, e nós sabíamos 

o que tinha acontecido, corremos para o DOPS e corremos para a Operação Bandeirantes”. 

E daí foi, todo dia, a gente passava o dia na Operação Bandeirantes, entrava, 

chegava lá, fizemos de tudo, chegava lá e dizia “olha, viemos trazer roupa para o Ivan”. 

Entregava roupa para um cara, ele falava “não, não tem ninguém como esse nome”. Até 

uma vez um senhor estava ali fora, eu acho que era um investigador, aí ele estava ali, falou 

“Vocês aqui outra vez?”. Nós falamos “É, nós vamos vir aqui todo dia até achar o nosso 

amigo”. Ele falou “mas, quem é o seu amigo”? Nós falamos: “Ivan Marques Lemos”, que 

nós não sabíamos o nome verdadeiro. Aí ele falou “Olha, não sei de nada, mas se eu fosse 

vocês eu ia embora para casa”. Quer dizer, ele, provavelmente, sabia alguma coisa. E aí, foi 

assim. 

Aí, nós fomos ao Rio, contratamos dois ou três advogados no Rio, aquele grandões 

que, na época, andavam defendendo presos políticos. Eles falaram “Olha, o melhor é vocês 

procurarem um advogado em São Paulo, porque um advogado em São Paulo tem mais 

condições de ir no DOPS, de ver”. Aí, fomos, conversamos com o Dr. Virgílio, até 

conversei com ele recentemente, conversamos com o Dr. Virgílio e ele começou a procurar 

o Ivan. Quando a gente começou, não sabia o nome do Ivan ainda, depois chegou a carta 

com o nome dele, e aí, quando chegou a carta com o nome dele, aí ele entrou com um 
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pedido de habeas corpus, aí eles negaram, várias vezes eles negaram habeas corpus, 

porque diziam que não conheciam o Ivan, o que é uma mentira, porque hoje a gente sabe 

que o Ivan foi preso com o nome de Ivan, não foi preso com o nome de Edgar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aqui a gente tem a ficha da Operação Bandeirantes, DOI-

CODI, a ficha de prisão de Edgar Aquino Duarte, nome falso Ivan Marques Lemos, tem a 

foto dele, impressões digitais, tem tudo aqui, ou seja, eles sabiam sim que era o Ivan 

Marques Lemos e quem era Edgar Aquino Duarte. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Sabiam sim, claro que sabiam. Mas, no 

começo, a gente procurou com o nome de Ivan Marques Lemos, então, a gente até achava 

que a gente não conseguia encontrar porque tinha que ter o nome certo, mas depois que a 

gente conseguiu o nome correto também não conseguimos encontrar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eles dão aqui como sendo preso em 13 de junho de 1971. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Mentira, não é verdade. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Tem o endereço dele rua Martins Fontes, 268, apartamento 

807, na Consolação, e o endereço anterior, não sei se confere, na rua Turiassu, 489, 

Perdizes. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Confere, exato, confere tudo. Ele morava 

mesmo na Martins Fontes, mas ele não foi preso no dia 13 de junho, é mentira.  
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O Ivan foi preso na noite de 2 de junho, não foi preso, ele foi sequestrado, porque 

ninguém foi lá com ordem de prisão coisa nenhuma. Chegaram lá dois homens, o 

abraçaram, tiraram, como se fossem amigos, de dentro da casa dele, mas a coisa foi tão 

horrível, que o porteiro percebeu que alguma coisa estava errada, e dali para frente nos 

corremos 1970, 1971, 1972, 1973, sempre correndo atrás, nunca conseguimos nada. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A data de prisão dele confere com o que a gente viu lá, 

que foi uns dois dias depois da chegada e a saída do Anselmo. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – O Anselmo foi preso dia 30 de maio, o 

Ivan foi preso dia 2 de junho. Isso é a verdade, agora, o que está no papel é outra coisa. O 

que eu sei que é verdade, porque eu testemunhei, foi que o Ivan foi preso na noite do dia 2 

de junho de 1971. Aí, depois disso, a gente não conseguia descobrir nada do Ivan, mas nós 

tínhamos outros amigos que também eram militantes. Então, na época, a gente mantinha 

contato com essas pessoas. Todos estavam fora, estavam trabalhando normalmente, não 

estavam na militância, mas tinham sido militantes. 

Aí um dia, eu não sei quando, mas dois ou três meses depois da prisão ou sequestro 

do Ivan, que deve ter sido por volta de agosto, setembro de 1971, meu marido e eu 

estávamos andando na Rua Boa Vista com a Álvares Penteado, onde tem aqueles bancos 

ali, e nós encontramos, vimos o Anselmo. Quer dizer, o Anselmo era para estar preso. Aí, 

quando a gente viu, o Oscar falou “Ô, Anselmo”, corremos e agarramos.  

O Oscar era grande, forte, segurou o Anselmo, ele falou “Que é isso”? O Oscar 

falou “Anselmo, que é isso, eu que te pergunto. Onde é que está o Ivan”? “Que Ivan, não 

conheço, não é a primeira vez que alguém para e me pergunta desse Ivan, eu não sei quem é 

Ivan, e eu não sou Anselmo”.  

E aí a gente falou “Olha, eu vou te bater na cara, Anselmo. Conversa e fala onde é 

que está o Ivan”. Aí, ele desconversou, deu um safanão, entrou dentro de um banco, 

daqueles bancos que tem duas saídas.  
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Eu corri por um lado, meu marido correu por outro lado, e o Anselmo evaporou, 

nunca mais vimos o Anselmo. 

Ainda saímos, avisamos alguns amigos que eram militantes, um deles nos expulsou 

da casa deles: “Desapareça daqui, falar uma barbaridade dessa do Anselmo”. Falei “Não é 

barbaridade, nós vimos o Anselmo”. E aí, é isso, não sei mais o que eu posso dizer. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – A história dos cheques, aquelas coisas. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Quando ele desapareceu e que a gente 

não conseguia encontrar nada, rastro dele, a gente era sócio, tinha conta conjunta no banco, 

aí nós fomos no banco.  

O Oscar falou “Vamos ver, quem sabe está acontecendo alguma coisa, vamos no 

banco”. Chegamos no Banco no Brasil, ali na Sete de Abril, conversamos com o gerente, o 

gerente estava meio desconfiado, mas ele era bem amigo, conhecia bem a gente, aí o Oscar 

falou, “Olha estou precisando saber de uma coisa”, e contou para ele “Está acontecendo 

assim, assim, e assim, e a gente está precisando...”. Ele falou “Mas nunca vão falar isso 

para ninguém”. “Ah, não vamos falar nada”. “Tá bom, eu vou dar conta dele para vocês”. 

Aí sentamos, ele deu todos os cheques do Ivan para a gente. Todos eles, a gente 

checou, era conta de supermercado, uma coisa aqui, uma coisa ali, e tinha um cheque 

grande, aí o Oscar falou “esse cheque, que será que é? Será que estão achacando o Ivan, 

tirando dinheiro da conta?”. Aí o Oscar pediu uma cópia do cheque, o homem quase 

morreu, mas acabou dando uma cópia do cheque para o Oscar. Era de um Faganelli, o 

sobrenome do homem era Faganelli. Ele trabalhou num sanatório, em Franco da Rocha. 

O Oscar chegou lá, foi com um amigo que chamava Darci, ele foi lá e o rapaz estava 

muito desconfiado, não queria dar informação, aí o Oscar falou “Escuta, esse cheque aqui 

foi passado para você”, “Foi”, “o que que é isso?”, ele falou “Não, é porque era um terreno 

que eu vendi”, “Vendeu para quem?”, “Eu vendi para ele, para um amigo dele, tal”. Era um 

tal terreno que eles tinham comprado, acho que em Osasco, e onde ele estava construindo 

uma casa que era para ser um aparelho. 
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E, às vezes o Anselmo brincava com a gente “Nada, aparelho nada, eu vou sair da 

militância, vou morar lá e vou fazer artesanato”, falava brincando. E aí foi, o Oscar 

descobriu esse cheque, a gente pensou que era um cheque que eles estavam tirando, porque 

nesses três anos a gente tinha sempre contato com alguém que se dizia investigador do 

DOI-CODI ou da Operação Bandeirantes, e essas pessoas levaram cheque, pediam 500, não 

me lembro quanto era a importância na época, mas chegava, assim, a tipo mil, dois mil. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Fala com 

calma, como é essa história? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Havia pessoas que diziam “Eu conheço 

um investigador do DOI-CODI, tá? Então, ele pode dar informação, mas ele quer “milzão”. 

Então, a gente dava mil... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Direto? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Direto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na mão da pessoa? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Não, na mão desse cara que dava para o 

investigador. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O intermediário. 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Mas o investigador existia. Aí “Ah, não, 

ele vai ver, ele vai não sei o que, vai não sei o que”. Teve duas vezes que ele, inclusive, 

pegou roupa para entregar para o Edgar e, evidentemente, que não entregou, né? Então, por 

isso a gente achava que esse cheque poderia ser o dinheiro que eles estavam arrancando do 

Edgar, mas não era, o cheque era legítimo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para esclarecer, Adriano, essa história dessa casa é o 

seguinte.  

A VPR tinha um projeto que o Carlos Lamarca pediu para a minha organização, 

quando ele saiu de São Paulo, foi para o Rio de Janeiro, ele pediu para a gente proteger 

duas pessoas que tinham aqui que não podiam cair, que era o Aluísio Palhano e o cabo 

Anselmo. Eu nunca vi o Aluísio Palhano, mas eu vi de longe, que eu fiz segurança para 

entregar dinheiro para uma casa, que ele ia comprar um terreno para construir um aparelho 

que iria receber os banidos que viriam do exterior para voltar à luta. Então, essa casa ia ser 

uma casa absolutamente secreta, em que teria o controle deles, porque os banidos voltariam 

e dali eles iriam para outras regiões do país. 

E, várias vezes, nós demos dinheiro para a compra do terreno e para a construção 

dessa casa. Umas duas ou três vezes eu fui como segurança dos companheiros eu iriam 

entregar esse dinheiro, e eu vi, não sabia que era o Anselmo, era conhecido como Jonatas, 

que era o militante da VPR, que era uma pessoa que era muito importante, eu só sabia 

disso. E aí foi entregue para ele muito dinheiro, que a gente tinha dinheiro das ações e a 

gente passava para o Anselmo para isso daí. 

Inclusive, no depoimento dele que tem aqui, ele cita isso, que tem um militante 

muito jovem, que é filho do (Ininteligível), não sei mais o que, que cita isso daí, que ele 

conheceu. Essa casa é um dos segredos que a gente precisa elucidar, porque é uma casa que 

foi comprada... 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ela foi construída, ela ficou pronta. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Foi comprado o terreno, foi construída a casa, e ninguém 

sabe que fim levou. O Faganelli vem a ser cunhado, uma coisa assim, do Pedro Lobo.  

E uma das coisas que o Pedro Lobo denunciou no exterior, é que esse cunhado dele 

teria sido perseguido, preso, alguma coisa assim, por ter ajudado a comprar, ter vendido 

esse terreno para o cabo Anselmo, que é uma das acusações que fazia que a prova de que 

ele foi preso e entregou as pessoas era essa história. Então, esse terreno que está falando, é 

um terreno que realmente existiu, a casa existiu... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – É, eu sei que eles estavam construindo 

uma casa, não sei se a casa ficou pronta, mas o que eu sei é que esse cheque que o Ivan deu 

era uma última parcela que precisava ser paga, e eles não tinham o dinheiro, pediram para o 

Ivan, ainda o marido falou “Ivan, pega meu cheque, não dá cheque teu”, mas ele não 

aceitava “Não, não vou te botar nessa história”, aí ele deu um cheque dele para pagar para 

esse Faganelli. Eu não lembro... Eduardo, não, não é Eduardo. São dois nomes Faganelli. E 

essa pessoa foi quem vendeu o terreno para o Anselmo, mas faltava o último pagamento, 

foi esse cheque que o Ivan deu. 

Para mim, foi esse cheque que acabou entregando... Porque quando o Anselmo foi 

preso, ninguém sabe onde. Nós não sabemos, nem o Ivan nunca ficou sabendo onde o 

Anselmo foi preso. Simplesmente, ele chegou em casa naquela noite, o Anselmo não estava 

mais lá.  

Então, se foi na rua, se foi em casa, no apartamento, ninguém viu ninguém entrar e 

levar o Anselmo, ninguém sabe como é que foi a prisão do Anselmo. Só, o último dia que o 

Anselmo foi visto foi dia 30 de maio, e depois disso não foi mais visto.  

Agora, o Ivan foi preso alguns dias depois e quando a gente foi ao banco checar, 

para rastrear esse cheque, o gerente do banco falou que tinha ido alguém lá que ele 

suspeitava que era da polícia, que estava atrás do cheque. 
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Daí, ele falou “Então, pelo amor de deus, não fala nada para ninguém, não diz que a 

gente deu o documento”. Mas, tinha ido alguém atrás, assim como tinha ido alguém atrás 

do Faganelli para esclarecer o que era a história do cheque. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, desculpa interromper aqui, no depoimento do cabo 

Anselmo ao DOPS, ele fala “fui procurar o senhor José Otávio Faganelli, que teria...” 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Isso mesmo, dois nomes. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – “... um parentesco com a mulher de Pedro Lobo”. Então, é 

isso aí, José Otávio Faganelli. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – José Otávio Faganelli. 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Para comprar uma casa em Osasco. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ele mesmo, foi para ele que o Ivan deu a 

última parcela do cheque. E, para mim, foi esse cheque que acabou ligando o... Bem, eles 

perceberam que o Ivan morava com, que o Anselmo morava com o Ivan, claro. Eles viram, 

eles entraram no mesmo apartamento e levaram o Anselmo primeiro, depois foram buscar o 

Ivan. 

Eu tenho que dizer uma coisa que eu acho, que acho que se eu der um depoimento e 

não falar o que eu acho, eu não estou sendo honesta. Eu acho que o Anselmo não entregou 

o Ivan. Meu marido já está morto, ele não vai me perdoar, mas a minha impressão é que o 
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Anselmo não entregou o Ivan, que o Anselmo traiu e que o Anselmo dois meses depois 

estava na rua solto, eu sou testemunha, agora, que ele entregou o Ivan...  

Eu acho que eles viram o Ivan com o Anselmo, seguiram, levaram o Anselmo, não 

pegaram o Ivan naquele dia, e depois foram buscar o Ivan.  

Mas eles também não sabiam quem o Ivan era, eu acho que foi coincidência.  

E depois, quando viram a documentação, aí, sei lá, foram...  

Mas, a minha impressão, eu acho que foi muito pouco tempo para o Anselmo ter 

sido responsável pela prisão do Ivan. Dali para frente, o que o Anselmo fez, eu sei porque 

eu vi o Anselmo na rua solto, mas, é isso.  

Então, havia gente que tirava dinheiro, que cobrava para dar informação que nunca 

chegou, informações que nunca chegaram a nós, sempre diziam que não sabiam, que não 

conseguiram encontrar, mas o dinheiro eles levavam. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Como é que era a história, vamos fazer uma justiça aqui, 

como é que era a história de documentos do Edgar, quem é que fornecia para ele? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Como? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Quem forneceu os documentos falsos para o Edgar? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – A gente conviveu... o Edgar, como eu 

falei, acho que ele contou praticamente tudo da vida dele para nós menos o nome 

verdadeiro dele.  

Eles contou, por exemplo, que quando ele esteve em Cuba ele casou, teve uma 

mulher chamada Tereza, pediu que a gente um dia contatasse essa mulher, que ele queria 

que a gente dissesse para ela que ele não a abandonou, que havia uma promessa de que ela 

viria para o Brasil. 
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Inclusive, o Ivan, o Edgar nos levava, nos apresentou uma senhora maravilhosa, 

onde a gente ia almoçar várias vezes no domingo. Essa senhora era a pessoa que havia feito 

o documento falso. Não havia feito, mas havia encaminhado o Ivan e outros, que eu não sei 

quem são, sei que não era o Anselmo, porque acho que o Anselmo não tinha documento 

falso, mas o Ivan certamente foi ela quem encaminhou. Essa mulher era mãe da mulher do 

Dr. Zerbini. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Therezinha Zerbini. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Mãe da Therezinha Zerbini. Eu sabia o 

nome dela e esqueci, mas tanto meus filhos como nós todos só chamávamos essa senhora 

de vó, que ficou como se fosse nossa vó. Era uma pessoa que a gente visitava 

frequentemente e era avó do Ivan. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, mas se ele... Como a 

senhora fez um esforço extraordinário de vir dos Estados Unidos para cá, então, já que ele 

contou muita coisa, se a senhora pudesse fazer um esforço... Dá para servir uma água para 

ela, pelo menos? Não tem água, não tem nada aqui. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Mas, tudo bem. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, pelo menos o mínimo 

de acolhimento. Deixa eu fazer uma pergunta para a senhora... Pede no gabinete, por favor, 

servir uma água, um cafezinho, pelo amor de deus. A senhora é, praticamente, a única 

pessoa viva, ou que está depondo, que pode falar um pouco sobre quem era ele.  
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Então, já que a senhora falou a parte essencial, que é essa parte do desaparecimento, 

tal, porque tanto a Amelinha, a senhora já conviveu com a Amelinha, como eu, muitas 

pessoas que passaram pelo DOPS viram o Ivan, o Edgar. Porque quando eu fui preso, o 

irmão da Soledad tinha acabado de ser preso, o Jorginho Viedma, e a Soledad tinha sido 

morta lá no Recife. 

Eu fui preso em março de 1973, e eu cheguei lá no DOPS três meses depois, em 

junho, porque eu fiquei três meses lá na Oban. Eu fui junto com o advogado Idibal Pivetta. 

Então, nós estávamos na cela o Idibal, o Jorginho Viedma, um advogado do Rio de Janeiro 

chamado Brandão Monteiro, que depois veio ser deputado, e um japonês da justiça comum, 

que foi morto pelo Fleury, pelo Esquadrão da Morte, na outra cela estava o Paulo Frateschi. 

O Ivan passava a noite para conversar conosco, ele caminhava à noite, pela janela, 

pelo fundo da cela. E ele falava “Meu nome é Edgar Aquino Duarte, sou marinheiro, sou 

colega do Anselmo, estou aqui por causa dele”, e ele conversava muito, muito, muito com o 

Jorginho Viedma, o irmão da Soledad. 

A gente também estava muito assustado, ninguém sabia quem era quem lá. O 

Jorginho era muito jovenzinho, muito novo, mas tinha problema lá na relação do Jorginho, 

que depois a gente veio a saber. A senhora conheceu a menina da Soledad? A Ñasaindy. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – A Soledad? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, a filha dela. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Não, não. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A Ñasaindy. 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Eu só conheci a Soledad. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora vai ficar mais 

alguns dias aqui no Brasil? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Eu vou ficar aqui no Brasil até o dia 6... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De junho. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – De junho. Não, não conheci a filha da 

Soledad... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a Soledad a senhora 

conheceu? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Conheci. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando a Soledad veio 

naquele fim de ano e no Ano Novo a senhora conheceu. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Foi naquela época que eu a conheci. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ela veio do Uruguai. Do 

Uruguai, do Paraguai, sei lá, ou ela veio de Cuba. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Acho que ela veio do Paraguai. Nem sei. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, tinha vindo de algum 

lugar. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Eu sei que ela estava lá e foi com eles 

para... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Rio de Janeiro. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – O Rio de Janeiro passar o Ano Novo. 

Ano Novo de 1970. Isso eu lembro perfeitamente. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 1970. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Uma moça bonita. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bonita, né. E o Anselmo 

tinha chegado de Cuba, então? 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ele chegou de Cuba, bem, foi o que ele 

contou, né? Ele encontrou com o Ivan na rua, o encontro foi na rua, e contou para o Ivan 

que ele não tinha onde morar, e o Ivan... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Levou ele para a casa. 

Loucura, né? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Levou ele para a casa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tadinho. Bom, então conta 

um pouco desse Ivan aí, que a gente não conhece, a agente conhece tão pouco, 

praticamente, a senhora é a única testemunha viva que sabe essa história, né? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Quem era o Ivan? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, quem era esse moço, tudo? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Inclusive, nesse período da busca do 

Ivan, enquanto a gente não sabia... Porque ele sempre falava para nós que ele nasceu em 

“Bon Jardin”. Ele falava: “nasci em Bon Jardin”, e ele sempre brincava.  

Ele sempre falou para nós que era filho de uma família modesta, simples, a gente 

sabia o nome do pai, só não sabia o sobrenome, soubemos quando a mãe morreu, e daí, 

quando ficou naquela coisa que a gente não sabia, não sabia o nome do Ivan, e não 
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conseguia descobrir antes da carta que você passou para nós, nós fomos a Recife atrás da 

família do Ivan. 

A única coisa que a gente sabia é que o pai deles chamava José, que tinha uma 

mercearia num bairro que chamava Água Amarela, em Recife. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Casa Amarela. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Casa Amarela. Nós passamos 10 dias em 

Recife, no bairro de Casa Amarela até que nós achamos a mercearia do Sr. José, que era pai 

do Edgar. Nós tínhamos uma foto e aí ficamos uma semana com ele, foi quando nós 

pegamos uma procuração dele, que a gente sempre achava que... O Dr. Virgílio falava “Ah, 

mas vocês são sócios, não são família, seria bom ter um documento da família. 

Daí, a gente foi até Recife, conseguimos descobrir o pai dele, pegou uma 

procuração da irmã dele, porque na época a mãe já era morta, e pegamos uma procuração 

da irmã dele, trouxemos para o Dr. Virgílio, foi aí que ele entrou uma segunda vez com 

outro habeas corpus. Então a gente foi até lá para conhecer uma família maravilhosa. Ele 

nasceu lá em Bom Jardim, mas depois eles mudaram para Recife... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não era Belo Jardim, era 

Bom Jardim. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Bom Jardim, “Bon Jardin”. E ele foi 

para a Marinha bem cedo, e na Marinha ele encontrou o Anselmo. O Ivan e o Anselmo, a 

história dos dois é assim: os dois eram irmãos. O Ivan tinha o Anselmo como um irmão, e 

pelo o que eu sabia, o Anselmo tinha o Ivan como um irmão. Por isso que eu acho que... 
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O SR. IVAN SEIXAS – Maria José, eu queria fazer, te pedir o seguinte. Eu, 

durante muito tempo falei dessa carta, mas parecia uma coisa de ficção, e também contei 

essa história da conversa pelo Skype. Eu queria que você relatasse se recebeu e se houve 

conversa pelo Skype, até para eu... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – A busca do Ivan, veja que nós estamos 

em 2014. Em 2009, eu ainda procurava alguém que pudesse me dizer onde que estava o 

Ivan. Foi quando eu procurei você. Mas foi em acho que 1973 que nós recebemos uma 

carta em casa. Foi, assim, uma coisa horrorosa porque cada vez parecia que a coisa do Ivan, 

a gente estava mais ou menos passando a dor acontecia alguma coisa daí era aquela 

revolução. Foi quando chegou a carta com o nome dele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Em 1972, deve ter sido maio, junho, de 1972. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – 1972. E a carta dizia assim: “Eu sei que 

vocês me querem tão bem quanto eu quero bem vocês, mas por misericórdia, ou pelo amor 

de deus, uma coisa assim, bem forte, me ajudem porque vão me matar”. Era o que a carta 

dizia. “Vocês são meus irmãos, não me deixem nessa situação, por favor, me ajudem, 

porque eles vão me matar”. Daí, ele falou: “O meu nome é Edgar Aquino Duarte”. Ele nem 

precisava contar, porque ele sabe que nós sabíamos, mas daí ele faz o relato, quem ele era, 

onde ele foi preso, mas já sabíamos de tudo. 

Inclusive, o nome, que nós tínhamos ido na casa da família dele, a gente já sabia o 

nome. Então, mas antes disso, nós sempre... Foi uma coisa, meu marido morreu em 2009,  

infelizmente ele morreu com essa dor, que poucos dias antes, acho que foi 2008, que o 

Anselmo fez uma entrevista que quase matou o meu marido de desespero, que queria vir 

para cá, que queria achar o Anselmo, que queria conversar com o Anselmo. Aí, eu escrevi 

até para a pessoa que fez a reportagem do Anselmo, eu mandei uma carta. 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      29
 
 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Percival de Souza. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Mandei uma carta para ele e mandei uma 

carta para o Anselmo. E eu dizia para o Anselmo “Anselmo, você sabe que a gente te quer 

bem, que nós faríamos para você exatamente o que estamos fazendo pelo Ivan. Por favor, 

nos diga onde está o Ivan. Por favor, me responda, diga onde você está, pelo amor de Deus, 

dê sinal de vida e diga o que aconteceu”. Nada. 

Depois disso, já mandei uma outra carta para o Anselmo, através de outra pessoa 

que fez uma entrevista com ele. Aí tentei me comunicar, vários anos atrás, com o... Ai, meu 

deus. Deputado, que hoje está preso, coitado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Genoino. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Genoino, porque em algum lugar em li 

que o Genoino tinha estado com ele na cadeia. Mandei vários e-mails para o Genoino, não 

sei se ele recebeu, se ele recebeu não me respondeu. Aí, um dia, quando fundaram a 

Comissão da Verdade, eu vi o nome do Ivan, aí eu falei “Ah, agora eu acho”. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Você falou comigo pelo Skype? É isso que eu quero saber. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ah, falei com ele, consegui encontrá-lo, 

conversei com ele pelo Skype uma vez, uma segunda vez, e daí depois daquilo perdi, 

desapareceu, tive problema com o meu computador, perdi o endereço do Ivan. Mas, ainda 

assim, tentei contatar outras pessoas, e daí um dia o meu filho, porque os meus filhos, para 

eles o Ivan até hoje... [começa a chorar] 
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Ainda hoje de manhã minha filha me mandou um e-mail: “Mãe, eu acender uma 

vela e tô rezando por você. Mas fale tudo que você tem que falar”, eu vou falar, minha 

filha. E aí, eu conversando com ela, ela falou “Mãe, entra no Facebook, bota o nome dessas 

pessoas que você conhece”. E na época que a gente procurava o Ivan, a gente encontrou... 

Um dia chegou uma pessoa no nosso escritório, falou que o nome dele era Pedro Rocha e 

que ele tinha um filho que estava preso e que sabia do Ivan. Não sei se ele esteve com o 

Ivan, mas ele sabia, sabia do Ivan. Então, ele dava notícia para nós do Ivan, e a gente 

chegava o Dr. Virgílio, falava “Dr. Virgílio, tem uma pessoa que está com ele na cadeia”. 

Ele falou “Mas eles me dizem que ele não está, que eles não sabem onde ele está”. 

E aí, esse Sr. Pedro, que era o pai do Pedro Rocha, para nós era Pedrinho, que ele 

chamava de Pedrinho, e aí a Sandra falou “Mãe, de quem você lembra”? Eu falei “Eu me 

lembro do SR. Pedro Rocha”. Aí procurei na internet, nada, daí apareceu o Pedro Rocha 

Filho, falei “Ah, só pode ser”. Mandei “Pedro, este e-mail é para uma pessoa que foi preso 

político, não sei se é você, filho do Sr. Pedro Rocha, me diga se é você”. Aí, sumiu o 

contato com o Facebook por um tempão. Aí, outro dia eu estou no Facebook, vejo ali “Sim, 

sou eu mesmo”, mas isso um ano depois. Eu falei “Ai, ai”. Então, mandei um e-mail para 

ele, daí telefone para ele, daí ele falou “não, sou eu mesmo”. Eu falei “Então, eu vou te 

mandar uma carta”. 

Aí eu mandei uma carta para ele, explicando quem era e o que a gente queria saber, 

daí ele falou “Então, vou te por em contato com o Ivan”. Eu falei “Mas o Ivan já conversei 

com ele algum tempo atrás, mas ele sumiu. Nunca mais consegui encontrar”. Aí, entrou em 

contato através... Mas, antes disso, eu achei o nome de uma outra presa política, não sei 

como eu consegui contato com ela, não me lembro o nome dela, mora numa chácara no Rio 

de Janeiro. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Deve ser a Dulce Maia, será? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Isso, exatamente. Aí, eu conversei com 

ela estava meio, assim, desconfiadona, tal, mas ela conversou, mas depois, também perdi o 
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contato com ela, eu achei que estava meio desconfiada, não sei se... e daí não procurei mais. 

Mas eu cheguei a telefonar para ela, falei com ela por telefone. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – E a carta, aquela carta que eu mandei entregar para você, 

que fim levou a carta? Se perdeu no tempo? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Olha, a gente tem ainda os documentos, 

a maior parte das coisas do Edgar, inclusive coisa dele, porque naquela noite... O Anselmo 

foi preso dia 30, no dia 1º... Ele foi preso dia 2... No dia 1º, antes de ele... Nós saímos do 

escritório, ele ia jantar na nossa casa, ele falou “quero passar em casa antes”. Aí passou, 

pegou um pacote, e quando chegou lá em casa, ele falou “oh, eu quero falar uma coisa séria 

com vocês. Eu vou ser preso de hoje para amanhã e eu quero entregar essas coisas para 

você”. Ali estavam as cartas de Tereza, dessa mulher, a aliança dele, e outras coisas que ele 

tinha. Ele falou “Aqui está tudo que eu preso, que eu quero que mantenha, e segurem isso 

até o dia que você puderem”. 

Aí, a gente segurou as cartas da Tereza por muito tempo, mas a gente nunca foi 

perseguido abertamente, nunca ninguém chegou e perguntou nada para nós, nada. A polícia 

nunca chegou, ninguém, nós chegávamos no DOPS, o Oscar ia lá, fazia discurso, falava, 

gritava, nunca tocaram em nós. Mas, a gente era sempre vigiado, onde a gente andava, a 

gente era vigiado. Tinha gente que ia lá em casa, queria arrumar o fogão a vida inteira, a 

empregada desconfiou, que que é isso que tem gente que quer arrumar fogão aqui em casa, 

vem toda semana. Então, a gente foi perseguido, mas sem ser perseguido, entende? Foi 

vigiado  muitos, muitos e muitos anos. 

Aí, quando chegou um dia, nós morávamos no 24º andar, na Sabará, e à noite, não 

sei se faziam de propósito, o que era, na frente do nosso apartamento tinha um rapaz que 

era amigo do Quino, da Mafalda, e ele era muito legal, e nós não tínhamos telefone na 

época, e esse rapaz tinha. E ele falava, e ele sabia da história, e ele falou “A hora que vocês 

precisarem de alguma coisa, vão lá em casa e usa o telefone”. E tinha uma pessoa que ia lá 

no 24º andar toda a noite, duas, três vezes, porque depois do 15º, 19º , fazia barulho [faz o 
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barulho com a boca], então a gente contava “Chegou”.  A gente ouvia a porta abria, 

fechava, olhava assim tinha uma pessoa, ia embora, nunca tocou a campainha, nunca 

ninguém se aproximou de nós, mas ia na nossa casa assim por uns dois, três anos. Iam de 

noite, de madrugada, subiam, teciam, mas nunca tocaram, a não ser uma vez que os meus 

filhos, na esquina da Sabará, duas vezes. 

Tinha uma livraria, nós morávamos no 318, sabia à esquerda, lá perto do 

Mackenzie, tinha uma livraria, tinha duas entradas. E uma vez as crianças viram uma 

pessoa entrar e tentar pegá-los. E eles saíram pelo outro lado da livraria e correram e 

chamaram a pessoa da livraria, disseram que alguém queria pegá-los. Essa foi uma vez e 

uma outra vez foi numa banca na esquina que as crianças estavam ali, um carro parou abriu 

a porta e pegou um deles e puxou, mas eles gritaram e o cara da banca gritou e os caras 

foram embora. Fora isso nunca tocaram na gente, nada, nada, nada, ao não ser seguir, a 

gente sabia que era seguido, a gente via que era seguido. Mas, a carta não é sonho não, foi 

verdade. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, não sabe onde foi parar. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – A carta está nesse... A gente colocou 

tudo numa caixa. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Está com vocês a carta? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ela existe, mas eu não consegui 

encontrar. Existe, a carta existe. A carta existe, meus filhos leram. 
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O SR. RICARDO KOBAYASHI – Ricardo Kobayashi, da Comissão da Verdade. 

Essa documentação que a senhora tem do Edgar, essa carta, eventualmente, se houver uma 

foto de vocês com ele... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Tenho várias fotos dele conosco. 

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Inclusive, de vocês. Seria possível, se for 

necessário, a gente verifica depois com o Renan, que cuida dessa parte jurídica, e outras 

pessoas, se isso for necessário, se for importante para esse processo, a senhora encaminhar 

isso para gente, se for necessário? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Claro. Tenho foto dele. O Ivan passou 

Natal, Páscoa, todas as festas, todos os aniversários com a minha família, a família do meu 

marido, íamos para a praia todo fim de semana, tem centenas de fotos dele. 

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – De antemão, eu até pediria, se a senhora puder 

fazer isso, selecionar uma parte desse material, mandar digitalizado para nós aqui... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Faço. 

 

 

O SR. RICARDO KOBAYASHI – Se for necessário original, a gente pede, que 

bom que está disponível para se for importante para o andamento desse processo do Edgar, 

do Ivan. 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – E outra coisa, eu acho que é fácil saber 

do... Eu não me lembro o nome, eu tinha o nome dela, essa carta existe, está numa caixa 

que eu não consigo achar, mas essa mulher, o nome dela é Tereza, eles casaram em Cuba, 

enquanto ele estava em Cuba. Então, é muito fácil, eu vou a Cuba uma hora qualquer, eu 

dou aula numa universidade dos Estados Unidos, eu não tenho autorização para ir a Cuba, 

mas é só ir num cartório em Cuba, falar o nome dele Edgar Aquino Duarte, casado com 

Tereza, não vai ter mais de um Edgar Aquino Duarte... entre 1966, porque ele esteve no 

México, né, 1966, 1967, começo de 1968. Acha o documento, essa mulher existe, ou 

morreu, mas o documento existe, o documento de casamento dele tem que existir. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Maria Amélia Teles, seria legal você dar o seu depoimento 

também. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Boa tarde, Maria Amélia Teles, Comissão da 

Verdade. Eu queria primeiro agradecer muito a Maria José por esse depoimento. Essa 

história que o Ivan conta e que você confirma é uma história impressionante, acho que por 

mais que queiram esconder a verdade, como nós, seres humanos, somos criativos. Porque 

ele colocar essa carta dentro de uma sandália, passar essa sandália para o Ivan, o Ivan ainda 

ter ir lá no presídio, porque lá na Oban ele não tinha como por para fora essa carta, fazer 

todo esse esquema, isso é uma coisa para filme até, porque é impressionante. 

Agora, a história do Edgar Aquino Duarte é uma história que todas as vezes que eu 

ouço um depoimento, ouço uma fala de alguém que conheceu, conviveu, porque muitos 

presos políticos conviveram com ele, porque ele se ele fica de 1971, de junho, até com 

certeza dia 22 de junho de 1973, eu tenho certeza que eu vi o Edgar vivo, eu vi o Edgar 

vivo dentro do DOPS. E quando vi pude conversar com o Edgar, porque o Edgar essa quase 

que uma figura mitológica dentro do presídio, porque todo mundo ouvia falar assim, eu 

ouvia sempre comentários: “Você já viu um homem alto, que sempre anda de capuz?”, eu 

nunca tinha visto. 
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Até que um dia levaram esse homem pelo corredor, assim, eu na cela vi aquele 

movimento, no que eu olho, assim, é um homem de capuz, então não vi o rosto dele, e vi as 

mãos. Ele tinha umas mãos lindas, umas mãos brancas, compridas. Eu falei “É pianista”. 

Você olhava e, assim, você criava uma poesia de ver aquele homem de capuz, mas nunca 

tinha visto o rosto dele. 

Ele foi direto para o fundão, que eram aquelas celas que tinha no fundo, que era 

mais ainda... Eu estava no DOPS incomunicável, ele estava mais incomunicável do que os 

incomunicáveis. E o Edgar... Passou algum tempo, chegou o Jorginho, que era Jorgito. O 

Jorgito era um menino de... ele, eu lembro que todo mundo falava que ele tinha 17 anos, ele 

tinha um cabelo comprido, era, tipo, paraguaio, uruguaio, falava um espanhol, um 

português, um portunhol, e também um menino muito bonito e, de vez em quando, ele 

ficava jogando bola, a bolinha de meia, ali no corredor, onde o pessoal tomava banho de 

sol, o tal banho de sol do DOPS. 

O Jorgito chegou a falar comigo pela janela que o cabo Anselmo era agente 

infiltrado e tinha, inclusive, entregado até a irmã dele, que era namorada... Ali que eu fiquei 

sabendo da história, porque eu nem sabia que existia a Soledad, eu fiquei sabendo assim, 

foi assim que eu fiquei sabendo. E que a Soledad tinha sido entregue pelo Anselmo, e ela 

foi morta pela repressão. 

E nesses dias aí que eu acho que, sei lá, é o que maio? Eu acho que é mês de maio, 

até um mês frio, aquele sol frio que você... O sol mesmo a gente nunca tomava banho, mas 

a gente ficava feliz de poder ir naquele corredor.  

E apareceu o Edgar, e o Edgar já apareceu sem capuz e já arrumadinho, ele não 

estava feio. Ele estava com o cabelo mais ou menos arrumado, cortado, estava barbeado, e 

todo mundo comentou e ele chegou a falar para mim que eles estavam arrumando ele para 

falar que iam soltar ele, ele agora ia tomar sol, ele ia adquirir uma cor, eles iam soltar ele 

para matar, para matar. Ele falava isso “É para matar”. 

E eu ficava impressionada com aquilo, eu, nossa, eu ficava... aquilo me chocava, 

quer dizer, a história do Edgar é a história da ditadura, o que a ditadura faz com uma 

pessoa, né? A esse ponto. O Edgar é uma pessoa que nunca... assim, conversando comigo 

ele era sempre uma pessoa calma. Ele gostava de cantar os hinos da marinha, os hinos 

marciais ele cantava, a gente marchava.  
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Porque quando os caras, os soldados, sei lá quem, o carcereiro, não deixava que eu 

conversasse com o Edgar, nem que o Edgar conversasse comigo, mandava ele andar, aí ele 

começava a marchar, ia lá para o fundo, voltava, eu via que ele estava voltando porque eu 

não conseguia vê-lo, eu ouvia, ele ia cantando. Aí, quando a música estava mais perto do 

meu ouvido, eu sabia que ele estava ali perto. Aí, eu chegava perto da janela para ele 

continuar a falar comigo. 

Então, toda a nossa conversa foi interrompida, foi fragmentada, foi, assim, dispersa, 

mas eu lembro muito bem dele falando que eles iam soltar ele e que ele ia ser morto. E ele 

falava assim... E eu, ainda, falava “Mas como assim?”, até tinha hora que eu falava “Mas eu 

também posso ser morta, eles podem fazer isso comigo”. E ele “mas eles falaram isso com 

você?”, “Não, eles não falaram, mas não sei né”. Ele falou “Não, comigo eles falaram”, e 

era por causa do cabo Anselmo, porque o cabo Anselmo era agente infiltrado, ele falava 

ainda isso. 

E, um dia, daqueles dias assim, um dos dias ele... que foi, talvez, a última vez que 

eu ouvi a voz dele, porque da outra vez que ele passou eu já não pude nem ouvir a voz dele. 

Eles pegaram ele lá do fundão e passaram com ele já com capuz de novo. Chegaram lá na 

carceragem, começaram a fazer o interrogatório, gritando com ele, eles gritavam xingavam 

o Edgar.  

Eu me lembro que era uma fala violenta contra o Edgar e uma hora falaram assim 

“Você vai morrer, você vai morrer”, e batiam nele, porque eu via que ele fazia uns 

gemidos, ele gemia. “Você vai morrer, você vai...” não sei se é “Se meter” ou “O que você 

sabe é segredo de Estado”, uma coisa assim, ele falou “Segredo de Estado”, eu lembro 

dessa expressão, o que para mim foi cruel, porque eu pensei assim “Gente, mas claro, nós 

somos subversivos, tudo o que nós queremos é o tal do segredo de Estado, que segredo é 

esse que o Edgar sabe e tem que morrer por isso”? 

Foi a última vez que eu ouvi a voz dele, porque ele gemia e falava “Não, não”, 

alguma coisa, e ele acho que tentava se defender dos tapas, eu tenho a impressão que ele 

era espancado na carceragem, porque se ouvia bem ali no corredor, na minha cela. E depois 

ele passou mas não falou, ele não falou, ele passou em frente à cela, mas ele era muito 

vigiado. Ele estava vigiado pelos caras, os caras estavam em volta e ele não falou nada. Foi 

a última vez.  
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Eu me lembro que quando ele conversava com a gente ainda, que deu tempo 

naqueles dias que ele conversava pela janela, ele pedia a mesma coisa que ele pediu na sua 

carta “Se puder, faça alguma coisa por mim”. 

E nós, quando nós vamos, assim, entre o DOPS, a última vez que eu fiquei no 

DOPS, foi nesse dia 22 de junho, no outro dia eu já estava no Hipódromo. Me levaram para 

outro presídio: eu, o César, foi o Genoino, nós fomos juntos, o Joel Rufino. O Ivan acho 

que já tinha ido antes. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O Adriano. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Não, você, o Ivan Seixas já tinha ido. O Adriano eu, 

realmente, não sei da história, como é que foi, se ele foi... Não, estou falando, assim, num 

camburão, eu não lembro... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, eu não estava nesse camburão. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – No camburão, eu me lembro, era o Joel, o César, o 

Genoino e eu, eu lembro que eram quatro. Não lembro nem se o Adriano foi antes, foi 

depois, e o Ivan não estava... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, eu já tinha ido. 
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A SRA. AMÉLIA TELES – O Ivan Seixas, é já estava fora. E aí nós falamos com 

o Virgílio, porque a Rosa estava grávida, acho que ela teve bebê ou ia ter bebê, a Rosa 

advogada. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Rosa Cardoso. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – A Rosa Cardoso, que hoje é da Comissão Nacional da 

Verdade.  

Então, nós falamos com o Virgílio, que na época era casado com a Rosa, e era 

advogado de presos políticos. O mesmo Virgílio que você conversou com ele sobre o caso 

do Edgar. E ele foi na auditoria. Ele falou “Eu vou lá, eu vou lá reclamar”. A auditoria 

falou “Não sei desse preso”, aí ele falou “Então, vou lá no DOPS”, porque nós falamos eles 

estavam no DOPS. Eu falei “Virgílio, me lembro de eu falar com ele, eu vi o Edgar dia 22 

de junho”. Guardei muito essa data, porque eu tinha sempre que denunciar “Quando é que 

você viu o Edgar vivo? Dia 22 de junho de 1973 no DOPS”. 

 Aí, o Virgílio foi falar com o Alcides Singillo, que o delegado de polícia lá do 

DOPS. E falou: “Eu vim aqui, eu quero ter informações sobre esse preso Edgar Aquino 

Duarte”. E, primeiramente, o Alcides Singillo disse que não sabia desse preso, aí ele falou 

“Não, mas meus clientes que passaram por aqui viram esse preso aqui no corredor”. Aí, ele 

falou “Ah, então...” depois ele confirmou “Ele foi solto e deve ter sido...”. E ele falou “Mas 

foi solto como? Ele não está nem na casa dele e nem aqui, onde ele está?” Ele falou “às 

vezes, ele foi justiçado pelos colegas dele”. Foi isso que o Singillo falou para o Virgílio. 

Hoje, o Dr. Alcides Singillo, esse delegado de polícia, está sendo processado pela Justiça 

Federal por causa desse crime. Porque ele sabe o que foi feito do Edgar Aquino Duarte e 

ele, agora, tem que esclarecer para a Justiça. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era delegado, ele tem que saber, né. 
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A SRA. AMÉLIA TELES – Ele era o responsável lá dentro do DOPS e foi a 

pessoa que fez, vamos dizer, entre aspas, porque eu não sei como é que... fez o cartório meu 

e de vários companheiros que estavam presos. Quem coordenava esse cartório era o Dr. 

Alcides Singillo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Cartório era o depoimento em cartório. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – É, o depoimento em cartório. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para registro, uma das vezes que eu fiquei no fundão 

junto com o Edgar, foi lá um dia para falar alguma coisa, xingar ele, alguma coisa assim, e 

estavam dois policiais. Um era o Carlos Alberto Augusto, Carlinhos Metralha, e o outro era 

o Perrone. Quando os caras saíram, eu falei “e aí, Edgar, tudo bem contigo?”, ele falou 

“tudo bem, esses dois aí foram os que me prenderam”, que era o Perrone e o Metralha... 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Devem ser esses que saíram abraçados. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que devem ser esses que saíram abraçados. Aí, eu falei 

assim “mas, eles te deram um pau?”, ele falou assim “ele dois mais um outro que é Trali”, 

se não me engano, José Carlos Trali, que era da equipe do Fleury, do Esquadrão da Morte, 

e o próprio Fleury. “Eles me barbarizaram”, foi a palavra que ele usou. Mas, objetivamente, 

ele falou, eu não sabia dessa história de saírem abraçados, mas ele me falou “esses dois é 

que me prenderam, o Henrique Perrone e o Carlinhos Metralha”. 

O Metralha, na época, era bem jovem, devia ter uns 24, 25 anos, ele usava barba, o 

Henrique Perrone também. A equipe do Fleury tinha duas bandas daquela gangue, uma era 
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o pessoal da velha guarda, que era o pessoal do Esquadrão da Morte, que o Campão, 

Correinha, o Fininho, o Tralli e o próprio Fleury, que era o chefe do bando. E a outra parte 

eram os jovens, que eles chamavam de os barbudinhos do Fleury, que era o Perrone, o 

Carlinhos Metralha, o Bellini, que depois foi preso naquele Operação Anaconda, que a 

Polícia Federal prendeu aquele juiz Rocha Mattos, e tal, prendeu esse Bellini também, 

porque era um achacador e um cara que tinha ligação com o crime organizado. Então, eram 

essas duas bandas, e o pessoal que prendeu o Edgar, dito por ele para mim, foram esses 

dois, o Perrone e o Metralha. Que ele falou “Metralha e esse outro aí, não sei como é que é 

o nome, acho que é Perrone”, falei “isso, é Perrone o nome do cara”. Então, só para 

registro, que foram esses dois... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Uma coisa que eu não entendo é porque 

ficaram três anos, dois anos com o Edgar, eu não entendo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, isso não tem uma explicação, mas... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – E outra coisa, de dizer que ele conhecia 

um segredo de Estado... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, ele conhecia porque um infiltrado... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ele conhecia, mas o segredo de Estado 

que ele conhecia eu também conhecia, e eles sabiam que eu conhecia. Porque o Anselmo, 

que era aliado a eles, deveria ter contado a eles “A Maria José e o Oscar me encontraram na 

rua e sabem que eu estou solto”. 
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A SRA. AMÉLIA TELES – O Jorginho sabia. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ah, mas o Jorginho era última fase, que é quando ele faz a 

última ação dele... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Não, mas isso daí foi muito mais tarde. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas antes... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Como que o Anselmo pôde cometer os 

crimes em 1973 eu não sei, porque muito antes disso eu avisei, o Oscar, o meu marido e eu 

avisamos vários ex-militantes de que o Anselmo tinha traído e estava do outro lado. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, para registro, o pessoal da ALN, teve dois episódios, 

que eles cobriram ponto com o José Raimundo da Costa, que era também marinheiro, era 

amigo dele, tem, inclusive, fotos de reuniões da associação dos marinheiros em que está o 

Anselmo e o José Raimundo juntos, está o Marco Antônio Silva Lima (ininteligível), tal. O 

pessoal da ALN cobre um ponto com o José Raimundo e fala, o nome dele era Moisés, né? 

“Moisés, toma cuidado porque o Anselmo foi preso e deve ter caído”, sei lá o quê. Ele falou 

“não, encontrei com ele ontem. Ele está solto, é meu amigo, meu irmão, jamais trairia”. Aí 

eles falaram “Toma cuidado”. E eu, Moisés, o Zé Raimundo da Costa disse o seguinte “Ele 

é meu irmão, meu companheiro, meu amigo”. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Que ano foi isso? 
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O SR. IVAN SEIXAS – 1971, logo depois da prisão do Anselmo. “... eu exijo que 

vocês dêem um tratamento adequado para ele, ele é um companheiro”. E o pessoal da ALN 

cobre ponto com ele, alguns dias depois. Então, vai lá o Clemente, o Paulo de Tarso 

Celestino Silva e, se não me engano, o Luís Almeida Araújo. Quando eles saem do ponto 

com o Anselmo, eles cruzam com uma outra figura que é o Fleury, que está passando de 

carro, e eles correm atrás, inclusive para matar o Fleury, que era uma preocupação que eles 

tinham, e o Fleury consegue fugir, que está com um carro mais veloz, e tal. 

Mais alguns dias, eles encontram na Jorge Tibiriçá, na Vila Mariana, com o 

Anselmo. Conversam, o Anselmo faz muitas perguntas, que eles estranham, aquela história, 

e quando eles estão saindo, a rua era sem saída, há um cerco do DOPS, que sai um tiroteio 

muito grande, que está o Clemente, e os irmãos Alex e Xavier Pereira. Eles trocam tiros, há 

um combate meio violento, que eles conseguem escapar, mas acertam um tiro no nariz do 

Fleury.  

E eu sei que isso é verdade porque eu estava no DOPS e o Fleury, depois de alguns 

dias sumido, apareceu com esparadrapo no nariz. Acho que foi o Metralha, inclusive, falou 

“Foi o pessoal da ALN que cortou o nariz com um tiro”. E, a partir daí, a ALN decretou 

que esse cara era um traidor que deveria ser morto se fosse encontrado. E o pessoal da VPR 

imediatamente, o José Raimundo da Costa foi preso em São Paulo, foi levado para a Casa 

da Morte, foi morto lá, e o corpo dele foi jogado num terreno baldio. A prova de que ele foi 

preso em São Paulo é que foi encontrado no bolso dele uma passagem de ônibus de São 

Paulo para o Rio sem usar, ou seja, ele foi preso aqui, não chegou a usar.  

A partir daí, ele passa a ser o líder da VPR, que era o que ele mais queria. Então, ele 

mata mais um amigo e irmão dele, que é o José Raimundo da Costa. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Isso foi quando? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso foi, se não me engano, 5 de julho de 1971.  
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Então, essa história tem um tom de perversidade, porque ele mata amigos dele, mata 

namorada, quer dizer, é uma pessoa extremamente canalha, não é pouco. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ele perguntou sobre o Edgar, falar sobre 

a pessoa do Edgar. O Edgar era uma pessoa maravilhosa, boa, incrível, uma das melhores 

pessoas que eu já conheci. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele brincava com os seus filhos, não é isso? 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Ele gostava de cantar, né? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Nossa, ele cantava o tempo inteiro. Era 

uma pessoa muito alegre. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Continua falando porque está gravando, Maria José, 

depois a gente dá o encaminhamento. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Bom, tem uma outra coisa aqui que eu 

não falei, mas eu acho que pode ter alguma importância, porque alguém sabe onde o Ivan 

está. Eu não me lembro o ano, mas foi 1972, 1973, aquele período ainda quente que a gente 

procurava o Ivan e tinha esperança ainda de encontrá-lo, nós vínhamos de Curitiba num 

final de semana, havia um acidente na rodovia, nós fomos socorrer e era um acidente muito 

grave, o senhor estava muito ferido e a esposa também, esposa tinha um corte na cabeça e 

ele estava todo machucado. Nós tínhamos um Galaxy na época, nossa filha tinha feito uma 

cirurgia de apendicite, estava voltando de Curitiba operada, aí nós paramos para socorrer, e 
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o meu marido, eles estavam querendo arrancar o homem dos ferros, ficava “Não faça isso, 

não faça isso, que vocês vão arrebentar com o homem”, vamos pegar um gancho, puxar 

assim, daí o homem falou “Ouça esse senhor aqui, que ele sabe o que fazer”. 

Aí, tiraram o homem, o Oscar levou no Galaxy, nós pegamos um ônibus, eu e os 

dois filhos, e a mulher foi num outro carro. Esse senhor, chegou na metade da viagem, ele 

entrou em coma. Chegou em São Paulo, o Oscar o deixou no Hospital das Clínicas, daí no 

dia seguinte fomos saber. Esse homem ficou em coma por uns 10, 12 dias, mas nós 

conhecemos os pais dele. Ele era o coronel da Cenimar, da Marinha, trabalhava na 

Cenimar, e o Oscar falava “Foi Deus que mandou, né?”. 

Aí esperamos o homem ficar bom, telefonamos para ele, ele tinha dado o telefone, 

contamos a história e pedimos se ele podia ajudar. Ele falou “Eu vou ver o que eu posso 

fazer”. Demorou uma semana, ele ligou para nós, falou “Olha, eu olhei, eu não posso 

revelar o que eu encontrei, mas eu devo um favor muito grande pra vocês. A maneira de 

retribuir esse favor é dizer para vocês, toquem a vida de vocês e esqueçam esse episódio. 

Ali, a gente achou “Bem, o Ivan está morto, né”? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, nós temos essa convicção de que ele foi assassinado e o 

corpo dele está desaparecido. Durante muito tempo, as respostas que a ditadura dava é que 

ele nem sequer tinha sido preso. Agora, a gente tem documentos deles dizendo que... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Você tem aquele documento aí, deixa eu 

dar uma olhada? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim. O documento que mostra que ele esteve preso do 

DOI-CODI. Tem, inclusive, uma relação de presos, que está o nome dele Edgar Aquino 

Duarte, entre parênteses, Ivan Marques Lemos. Tem a foto dele, tem o número da foto dele. 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – No dia que ele foi preso? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – É, só que diz aí que ele foi preso pelo CIE, Centro de 

Informação do Exército, no dia 13 de junho de 1971. Ele não foi preso dia 13 de junho... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Não foi 13 de junho. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – ... E não foi preso pelo CIE, ele foi preso pelo DOPS São 

Paulo. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Mas por que eles têm interesse de mudar 

a data, e tudo isso? Eu não entendo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Aí, é que ele teria sido preso pelo CIE, talvez tenha sido... 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Tenha sido entregue. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Entregue para o CIE o caso dele em 13 de junho.  

O que é mais importante no seu depoimento, Maria José, é que confirma as coisas 

que nós todos vivemos dentro da prisão.  

Ele foi preso, que eu lembro, por volta do dia 2, 3 de junho, que o Anselmo esteve 

preso, que ele se chamava Ivan Marques lemos, tudo isso está confirmado. A parte que a 

Amelinha vê, que já é 1973, ele conta essa mesma história, registrando isso daí.  
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E a carta que eu recebi dele e passei para vocês, e eu não sabia nem quem eram 

vocês, confirma também que ele teve a preocupação de dizer para vocês como era o nome 

dele, que ele gostava de vocês, que ele pedia ajuda 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – A carta era desesperadora. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Eu me lembro disso.  

Bom, Maria José Wilhensem, o seu depoimento será transcrito na íntegra, será 

passado para o Ministério Público Federal, nós vamos falar com o Ministério Público 

Federal.  

Talvez antes de você voltar para os Estados Unidos seja convocada para dar o 

depoimento perante a Justiça, senão, talvez, por carta rogatória, a ser feita nos Estados 

Unidos.  

A transcrição, nós vamos passar também para a Comissão Nacional da Verdade, 

para registrar que essa audiência aconteceu.  

E eu queria só lhe perguntar, antes da gente encerrar, se quer falar mais alguma 

coisa que tenha escapado. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Eu acho  que eu falei, acho que eu falei 

tudo. Acho que sim, o mais importante que ele realmente... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas o que é isso é a carta? 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Não, isso aqui é a carta, aquela que eu 

escrevi. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Então, essa carta, eu queria que fizessem a entrega oficial 

para a Comissão Estadual da Verdade... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Ah, posso assinar. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que vai ser anexada ao prontuário que a gente tem do caso 

Edgar Aquino Duarte. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Acho que o mais importante é a data da 

prisão dele, ou do sequestro. Ele não foi levado preso, ele foi levado como se ele tivesse 

indo para uma festa, abraçado por dois amigos. Aconteceu na noite do dia 2 de junho de 

1971. Três dias antes, no dia 30 de maio, o Anselmo desapareceu do apartamento.  

Eles eram amigos, o Anselmo estava morando com ele desde outubro. Eles foram 

nessa partida de vôlei e o Ivan, naquela noite mesmo, percebeu que eles foram seguidos na 

hora que eles saíram de lá. E ele, inclusive, falou “O Anselmo foi louco”, porque o 

Anselmo, inclusive, entregou... Escapa o nome da mulher... Que era a capitã do time. Que 

ele ainda falou “Entrega para o meu amigo Fidel”. Ele acha que alguém o viu e seguiu. Que 

alguém o viu, quando ele falou “Entrega para o Fidel” e seguiu. 

A minha impressão é que levaram o Anselmo sem saber quem ele era. Seguiram, 

foram para casa, viram onde é que moravam, foram lá e pegaram. A minha impressão. Eu 

não acho que o Anselmo tivesse noutra porque ele poderia ter entregue outras pessoas, ele 

conheceu outras pessoas que ele poderia ter entregue. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mais alguma coisa a declarar? 
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A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Não. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, então... 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Eu não estou em defesa do Anselmo, 

pelo contrário. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, não, lógico que não. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – Eu acho, assim, a verdade é a verdade, 

tem que contar o que é. Mas, eu não tenho nenhuma dúvida, tenho certeza, que ele virou de 

lado, isso eu não tenho dúvida nenhuma porque eu o encontrei. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Mas, isso ele não esconde, isso ele já deu entrevista. 

 

 

A SRA. MARIA JOSÉ WILHENSEM – E ele sabe, se ele ler esse depoimento, 

ele sabe perfeitamente que nós nos encontramos naquele lugar e ele negou que era ele. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, o Deputado Adriano Diogo precisou se ausentar e 

pediu que eu fizesse o encerramento dessa sessão, dessa audiência. Então, em nome do 

Deputado Adriano Diogo, presidente da Comissão, eu, o Ivan Akselrud de Seixas, 

coordenador da Comissão, dou por encerrada a 125ª audiência pública, hoje, 29 de maio de 

2014, neste Auditório Teotônio Vilela. Está encerrada a sessão. Obrigado. 
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*     *      * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

29/05/2014 

 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Dr. Carlos Weis, 

Etelvina dos Reis da Silva Figueiredo, João Antônio dos Santos e Alice Faria de 

Oliveira. Vamos lá? Aqui Dr. Carlos, aqui Dona Etelvina, Sr. João e Alice. Dona 

Etelvina aqui ao meu lado, bom dia Seu João. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Bom dia. Onde eu me assento? 

Prazer, ao seu dispor. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Bom dia, Sr. João, tudo 

bom? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Onde eu me assento? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Ali ao lado da sua irmã.  

Aqui é a sua irmã. Aqui é a Dona Etelvina. A senhora. aqui. Bom dia, dona Etelvina 

querida.  Dr. Carlos... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Acho que você é pra sentar aqui, 

Alice.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Que bom, que bom... 

Estivemos lá na sua casa ontem.  

 

 O SR. – Chamar a Defensoria? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– É, por favor, nos 

apresentar para o Rafael, falar dos atestados de óbito. Ele até mencionou a área de 
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Direitos Humanos, mas essa ideia da Amelinha da gente abrir os arquivos seria 

importante. O Dr. Grela está louco para abrir os arquivos, precisa de uma motivação 

legal. Vamos lá.  

 Centésima vigésima quarta audiência pública, 29 de maio de 2014, Auditório 

Teotônio Vilela. Está instalada a 124ª audiência pública da Comissão da Verdade do 

Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 29 de maio, às 11h da manhã, no Auditório 

Teotônio Vilela, pra oitiva de depoimentos sobre a morte de Francisco de Assis 

Figueiredo. Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as 

audiências abertas ao público. Dona Etelvina, eu... não tenho palavras pra agradecer, 

nós aqui, da Comissão da Verdade, Amelinha, Vivian, que a acolheram com tanto 

carinho e até o defensor público, esse advogado maravilhoso, Dr. Carlos Weis, que na 

área de Direitos Humanos lá da Defensoria faz um trabalho. Então quero agradecer 

todos vocês da família, Dona Etelvina, Sr. João, a própria Alice, que vieram depor 

desse caso, sugerido aqui pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Eu vou 

pedir para o Dr. Carlos fazer uma breve introdução, porque, a senhora sabe, que são 

poucas as famílias que se dispõem a vir aqui contar esses casos que ninguém acredita, 

que não tem registro... Então vocês são muito corajosos. Eu só queria fazer uma 

pergunta antes de a gente começar: vocês moravam na Penha?  

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Vila Ré.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Na Vila Ré? Ah, na Vila 

Ré. Ah, sim, mas na Vila Ré, né? Ah, tá bom. Então vamos começar com o doutor... 

Não, não, só... É porque eu também sou da Zona Leste, é por isso que eu queria me 

localizar. Então deixa eu passar a palavra para o Dr. Carlos Weis, aí a gente começa a 

trabalhar.  

 

 O DR. CARLOS WEIS – Adriano, você só me passa a pilha de documentos 

aí, que me ajuda a... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Posso. Depois, só quero 

pedir pra senhora, tudo o que falar, aqui tudo é gravado, falar no microfone, tá? Se a 

senhora não ficar acanhada, tal, falar tudo no microfone, mas é só pra gravar, pra virar 

documento, tá bom? Quando eu perguntar pra senhora no microfone, a senhora fica 
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bem à vontade, tá bom? Então deixa eu ouvir aqui o Dr. Carlos, daí a gente começa. 

Muito obrigado, viu.  

  

 O DR. CARLOS WEIS – Bom, bom dia a todos e a todas presentes. 

Deputado Adriano Diogo, nosso parceiro há muito tempo. Agradeço o convite e a 

parceria que nós estamos desempenhando já há muito tempo e essa Comissão da 

Verdade aqui é realmente fundamental pra... não só pra esclarecer o passado, mas pra 

jogar luz no presente e no futuro, né? Porque as práticas, infelizmente, muitas delas 

continuam.  

 Nós recebemos a visita, um pedido de reunião da Dona Etelvina. Foi uma 

grande surpresa pra nós porque nós não sabíamos exatamente do que se tratava e, 

quando a Dona Etelvina veio, e depois o Sr. João também, a Dona Etelvina foi a 

primeira e nos contou essa... parece uma história incrível, não é? Que, o Sr. Francisco 

que desapareceu, num certo sentido. Não é que ele desapareceu, mas, é... ele, a 

história dele desapareceu, embora ela tenha passado pelas mãos do poder público, 

pelas mãos da polícia. Então, a Dona Etelvina veio e nos contou essa história, que 

num primeiro momento, né, nos causou um pouco um certo assombro e uma... ‘bom, 

mas será que realmente as coisas se deram assim, e tal...?’.  

 E... mas claro que nós começamos a nos preocupar com o tema e, com a vinda 

do Sr. João e, acho que ele vai, não sei se ele trouxe aqui, deve ter trazido as vestes do 

Sr. Francisco... Realmente isso nos causou uma, eu posso dizer até pessoalmente, uma 

grande comoção, não é? Porque duas pessoas, já com uma certa idade, que depois de 

tantos e tantos anos, ainda guardam as vestes do irmão que foi morto e essas vestes 

trazem traços inequívocos de tortura, não é? Marcas claríssimas, né, inclusive o 

sangue da vítima, as marcas de cigarro queimadas na roupa, enfim. É praticamente 

um atestado de verdade, na minha opinião, não é. Embora o sistema jurídico exija 

provas e outras coisas, pra mim, moralmente falando, mais do que convencido da 

veracidade dos fatos trazidos pela Dona Etelvina.  

 Então nós juntamos o máximo na Defensoria, abrimos um procedimento 

administrativo e buscamos encontrar elementos, subsídios, não é, documentos que 

embasassem aquilo que nos foi narrado. E o que que nos foi narrado...? Bom, como 

depois acho que os próprios irmãos da vítima vão narrar melhor, mas, que o Sr. 

Francisco dirigia um taxi e no dia 20 de maio de 1968, trazia dois passageiros, 

colidiu, teria colidido com um caminhão de leite da Vigor. Sobreveio uma discussão, 
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teria ocorrido a intervenção de um policial, com o qual o Sr. Francisco teria discutido 

e a partir daí ele foi preso e, por várias horas, dias até, sumiu, não é. Sumiu, não se 

tinha notícia.  

 O pai do Sr. Francisco e da Dona Etelvina e do Sr. João ficou esperando, 

esperando, não voltou o filho e aí é aquela história, quer dizer: não havia na época 

celular, internet, telefones acessíveis, então começou aquela busca pessoal mesmo, de 

ir nos hospitais, de ir... e assim foi juntando até que chegou a informação de que ele 

havia sido preso por um policial ali na rua.  

 E ali começaram a vasculhar, foram até o 8º Distrito Policial e finalmente. 

Bom, aí localizaram o corpo no Instituto Médico Legal, e o registro que havia, isso 

nós temos, né, das poucas... pouca documentação que nós obtivemos, até foram eles 

que trouxeram, dizia isso: que ele havia sido atropelado por uma composição de trem, 

né, ali na região da Zona Leste. O que é absolutamente inverossímil, porque não faz o 

menor sentido ele que era taxista ter sido atropelado por um trem. Isso não tem nem 

por onde... ele não andava de trem normalmente, assim, nesses dias e horários, de 

modo que...  

 Depois, também, comparando com o laudo, né, o laudo, ele é dúbio. Naquela 

época era, já hoje, hoje nós... por isso que eu tô falando que continua, né? Os laudos 

feitos hoje em dia em casos muito semelhantes, em que a pessoa é presa e depois, 

morto ou morta em supostos confrontos com a polícia, os laudos também são feitos 

duma maneira tal que deixe muitas dúvidas ou até mesmo que confirme a versão 

policial.  

 E esse laudo do IML também deixou muitas dúvidas e nós começamos a 

procurar, eu e a Dra. Vivian Castro, que é a defensora que estava encarregada do 

procedimento administrativo, procuramos vasculhar ao máximo documentos. Porque 

havia notícia, que chegou pela Dona Etelvina, mas vinda do pai deles, no sentido de 

que um escrivão, ou carcereiro, se não me engano, lá do 8º Distrito Policial, teria dito 

o seguinte, teria falado a verdade, teria contado a verdade, no sentido de que ele havia 

sido preso, torturado e morto nas dependências policiais.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT- Em qual delegacia? 

 

 O DR. CARLOS WEIS – É o 8º Distrito Policial, é o que consta. E nesse 

sentido, o... eles foram... bom, enfim, essa é a notícia. E aí tem um fato muito 
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interessante, que demonstra completamente a boa fé e serve como subsídio de 

verdade, que o pai do Sr. Francisco, ele na época, veja, vivíamos em plena ditadura 

militar, não é? Um momento difícil do Brasil e o AI-5 estava já prestes a ser 

declarado pouco tempo depois, declarado, decretado. E aí, mesmo sob essas 

circunstâncias, o pai da vítima procurou um advogado que peticionou a Secretaria de 

Segurança Pública solicitando esclarecimentos – que é uma providência excepcional, 

não é, excelente, muito bem pensada, porque realmente... ué? Se na delegacia não 

obtenho documentos, eu vou até o secretário de segurança. E por um outro lado 

revelando a sua boa fé, não é? Imaginando que o Poder Público estaria ao seu lado, 

como deveria estar. Deveria estar, prestar todas as informações e punir os 

responsáveis por esse absurdo.  

 E esse requerimento jamais foi respondido, jamais foi respondido. E nós 

então, depois de vasculhar o arquivo do Estado e outras, outros documentos... 

tentamos, a Comissão Nacional da Verdade, saber se tinha algum elemento, 

vasculhamos por todo lugar pra tentar achar. Eu mesmo fiz alguns contatos pessoais, 

porque havia, segundo também o pai da vítima, o relato, de que ele teria, haveria, 

estaria constando nos livros da Delegacia, à época havia livros de ocorrência, 

constaria pelo menos a entrada do Sr. Francisco na delegacia, né?  

 E não, então nós começamos a buscar esses livros. E acho que esse livro, quer 

dizer, eu acredito que ele exista, não vejo por que teria sido destruído... Tentamos o 

arquivo do Estado, o arquivo do Estado disse que não está com eles, e aí eu 

peticionei... quer dizer, foi a segunda petição do caso para a Secretaria de Segurança 

Pública, depois da do pai do Sr. Francisco, a nossa, peticionei diretamente ao 

secretário, conversei com o secretário adjunto e eles responderam, primeiro, que não 

localizaram a petição original, né? Bom, enfim, pode ter ido parar num escaninho, do 

escaninho pro lixo é provável, mas também não teriam localizado nenhum documento 

relativo ao caso, o que é, eu acho lamentável e acredito que, acredito que exista, 

talvez não haja até nem má fé do secretário da época, não quero dizer isso, mas talvez 

esses arquivos estejam guardados em algum local de pouco acesso e nós precisamos 

localizar.  

 Esse caso é um caso que deixa muitas dúvidas por um lado, no sentido de que 

há dúvidas se realmente... nós tentamos levantar isso, se o Sr. Francisco teria alguma 

vinculação política na época, alguma militância, não é, para que gerasse esse tipo de 

desfecho. Mas pode ter sido, pode não ter sido. Mas, por outro lado, ele é muito 
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revelador: ele revela uma prática policial, não é, que ficou até mais evidente, mais 

reforçada, na época, graças ao fato de estarmos vivendo sob o regime militar, um 

regime de exceção, mas que continua nos dias de hoje, né? Que é essa situação de a 

polícia, especialmente contra as pessoas que... pessoas comuns, do povo, as pessoas 

como todos nós, não tem outro.,não tem recurso para se valer contra a brutalidade 

policial. E depois dá-se um jeito de arranjar as coisas e arredondar, né?  

 Então é um caso que para nós, para mim e para a Vivian, na época, nós 

concluímos, dentro da Defensoria Pública, o esgotamento das nossas vias de 

localização dos documentos com muita tristeza na época. Porque eu acredito piamente 

na história, nos fatos narrados aqui pelos irmãos da vítima. E fico muito feliz, por 

outro lado, até a iniciativa foi da minha colega, Daniela, teve essa ideia, conversou 

comigo – ‘ah, e se a gente mandar para a Comissão Estadual da Verdade?’, ‘boa 

ideia’ – e a iniciativa foi dela, teve essa ideia sensacional e fico muito feliz que o caso 

esteja andando por aqui. E até estava conversando com a Maria Amélia Teles, no 

sentido de que a gente quem sabe possa pensar numa ação civil pública, baseada na 

Lei de Acesso à Informação, não só para esse caso, mas talvez para uma série de 

outros, em que a gente requeira do Estado acesso à informação, o acesso à 

informação.  

 O Estado tem a obrigação ou de dizer onde estão esses livros, nesse caso, etc. 

Ou dizer, porque são atos administrativos, como isso foi destruído, né? Porque 

documentos oficiais não podem sumir. E aí acho interessante porque se o Estado 

disser que não sabe dos documentos, acho que caberia uma indenizatória, no mínimo, 

em favor de cada uma das pessoas que não tem acesso à informação e, portanto, tem 

um dano moral prolongado. É um, é quase que um novo dano moral. Quer dizer, não 

só o dano moral de ter perdido seu irmão, seus familiares, mas agora pelo fato de o 

Estado ter... se o Estado disser ‘olha, não localizamos’, mas como não localizaram? 

Esse era um documento público, esses livros, no nosso caso aqui, esses livros da 

delegacia, eram livros padrão de delegacia, registro de ocorrências, né? Então esses 

livros têm que estar em algum lugar, ou o Estado os destruiu. Ah, não, daí tem que ter 

um ato administrativo, dizendo: ‘ah, passados 40, 30 anos... não tem mais utilidade, 

destrua-se’.  

 O Tribunal de Justiça às vezes faz isso, os historiadores são contra etc, enfim, 

mas tem que ter um ato administrativo do secretário de Segurança Pública, ou do 

delegado geral de polícia, de alguém determinando a destruição dos livros de registro 
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de ocorrências até o ano tal, ou de ano tal ao ano tal. Se isso não houver, aí está 

comprovada a absoluta ilegalidade. Quer dizer, o Estado não localiza, então dá por 

perdido, mas por outro lado também não se responsabiliza formalmente por isso. 

Então acho que a gente tem um caminho ainda a prosseguir e quero dizer que, pra 

nós, acho que é... isso que a Comissão da Verdade está fazendo realmente nos abriu 

os olhos para novas perspectivas de ação, por isso a atuação conjunta ela é sempre 

muito bem vinda, acho que a gente reciprocamente se apoia e consegue progredir. 

Então eram esses esclarecimentos iniciais, e devolvo a palavra ao deputado Adriano.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito, muito, muito 

obrigado. Vamos começar? Preparada? Ele fez a introdução, a senhora fica mais à 

vontade para começar a falar, né? Então, Dona Etelvina, conta o caso. Conta o caso 

do seu jeito, só que no microfone. Só fala o seu nome e começa a contar a história do 

seu irmão, tudo. Conta tudo o que a senhora quiser.   

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Eu me 

chamo Etelvina dos Reis da Silva Figueiredo e sou irmã de Francisco de Assis 

Figueiredo, que na época da, de 1968 ele era taxista. E ele trazia, ele tinha dois, dois... 

duas pessoas, dois senhores lá do bairro que vinham no taxi todos os dias. E quando 

foi no dia 20 de maio de 1968, chegando no farol na Joaquim Nabuco com a, essa que 

entra no Lago da Concórdia, ele foi... deram uma batida no carro dele. O carro, o 

motorista do leite Vigor. Era o carro do leite Vigor.  

 Então desceram os dois motoristas e saíram no tapa. Nisso veio o guarda e deu 

ordem de prisão. O irmão, o Francisco disse que preso ele não ia, o carro eles podiam 

levar, fazer o que quisesse, mas ele não. Mas... E os dois moços, os dois passageiros 

amigos estavam junto. Ele falou para eles ‘pode ir, vai pro trabalho, que eu resolvo 

aqui’. Eles deixaram, foram pro trabalho, Francisco foi preso, passou o dia todo, 

chegou a noite, Francisco não aparece a noite toda, pai e mãe, eu... tudo preocupado: 

cadê? Não aparece, o que que será que aconteceu? Senhor pai ficou ouvindo as 

notícias, ver se, pelo rádio, se surgia alguma notícia, né? Mas nada.  

 Então o vizinho que era... é... como que é...? Guarda civil, com o nome de 

Rubens, veio com o pai procurar. Foram procurar. Procuraram pelas delegacias, né? E 

nada, notícia nenhuma. Então, como não encontrou notícia nenhuma, eles retornaram 

para casa. E assim que chegaram, o senhor pai e o Rubens, que era vizinho da gente 
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lá, chegou outro senhor, também da Guarda Civil, também. Que ele era escrivão de 

polícia na 30ª Delegacia. Ele chegou com um documentozinho que era uma 

carteirinha de clube, que eu tenho a carteirinha, provar aqui, e correntinha, aliança e 

um, o relógio.  

 Chamou pelo Francisco, senhor pai veio atender e ele falou: ‘olha, se trata 

disso, aqui são os pertences do Sr. Francisco e o corpo dele está no Instituto Paulista’. 

‘Ele sofreu um acidente de trem, uma queda de trem, e o senhor pode ir ao Instituto 

Paulista, só que o senhor leva lençóis para embrulhar o corpo porque não vai ter 

condições de vestir, tá muito quebrado’. E o que o senhor pai fez, a senhora mãe 

estava vindo ver do que se tratava, aí o pai falou com ele que não falasse mais nada 

porque a senhora mãe estava vindo então ele deixou pra lá.  

 O Sr. José Antônio foi-se embora e o Rubens veio com o pai para o Instituto 

Paulista. Vieram novamente ver, né? Diz que estava lá o corpo, chegou, não tem 

corpo nenhum. Deve ter ido pras Clínicas, então foi pras Clínicas. Chega nas Clínicas, 

também não tem o corpo nenhum. Voltaram para casa. Até ali ninguém sabia que o 

Francisco já estava morto. Aí mais tarde da noite, o irmão, que trabalhava no interior, 

que é o João... um futuro cunhado foi buscar o João e o pai veio com a irmã Maria, 

uma senhora amiga da família que chama Margarida e um amigo da família também, 

amigo, muito amigo dos jovens lá, ele era da, participava das reuniões lá na juventude 

na igreja. Se chamava Walter também. Vieram ao Instituto Médico Legal, vieram pras 

Clínicas. Chegando lá, o segurança não quis deixar entrar. Foi depois de muita luta, a 

irmã insistir muito, que eles deixaram entrar. A irmã e o Walter, amigo, porque 

senhor pai e a senhora Margarida não entraram. Mas a irmã entrou no necrotério, o 

corpo, ela já deparou com o corpo dele esticado lá no chão, jogado igual a um porco. 

Todo quebrado, todo arrebentado... os dentes eles arrebentaram tudo. Estava lá, 

aquela tristeza.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Bom... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Eu fui, eu fui 

investigar. Eu tive o topete de ir investigar. Eu fui à estação de trem, o chefe olhou os 

livros de registro, não tem nada...  
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT –Quantos anos a senhora 

tinha na época?  

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Vinte e 

poucos. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E ele? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ele tinha 23 

e dez meses, então eu já devia estar... Eu sou de 41, foi em 1968... Nove... 27 anos, 

né. Então eu já tinha 27 anos. Eu fui até a estação, ainda levei minha mãe junto, e o 

chefe de estação verificou lá o livro de registros, aqueles dias não aconteceu acidente 

nenhum. Não tinha registro de vítima nenhuma. E eles tinham por obrigação: quem 

recolheu o corpo ali naquele local tinha por obrigação de registrar a ocorrência. E não 

tinha registro nenhum, nenhum. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E essa... essa 

comunicação daquele senhor que entregou os pertences foi em que delegacia?  

  

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ele 

trabalhava na 30ª, ele era da 30ª. Ele se chamava José Antônio. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esse que devolveu os 

pertences? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – É esse que 

levou os pertences, mas foi uma coisa assim: assim que o pai chegou em casa da 

segunda busca, porque ele já tinha... não, da primeira busca, né, ele já tinha vindo 

procurar saber o que que tinha acontecido com o Francisco. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde ficava... Onde 

ficava a 30ª nessa época? 
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 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Na Celso 

Garcia. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, lá na Celso Garcia, 

lá perto do Largo da Concórdia? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não... eu... 

O local bem assim eu não sei, mas... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, era a 30ª...? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Com licença. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Pera, pera... Deixa ela 

contar, depois o senhor vai falar à vontade. Bom, mas aí... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Pois é, eu só 

sei que o Sr. José Antônio era da... trabalhava na 30ª... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Tá bom, tá bom... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ele era 

escrivão de polícia... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas aí foram na 30ª ou 

ele levou? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, o Sr. 

José já disse que o corpo estava no Instituto Paulista. 

 

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

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não 

precisava ir na delegacia. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Entendi. Agora, conta... 

e a história desse taxi? Como é que era essa história, qual é a suspeita? É a senhora 

que vai contar ou isso vai distribuir entre os irmãos? O que que a senhora conta dessa, 

qual é a suspeita dessa...? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Pois é, mas 

eu estive investigando e não encontrei nada, nem na estação de trem, e nem no 

Instituto Paulista... não, no Instituto Paulista, a informação que me passaram é que 

essa pessoa não foi socorrida ali. Ele morreu chegando na... ele morreu lá no pátio, na 

ambulância mesmo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde funcionava o 

Instituto Paulista?  

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Rua Itapeva.   

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, lá na Itapeva... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – É. 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Ah, quer dizer 

que a senhora não foi lá no IML, foi no...? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, eu fui 

no Instituto Paulista pra saber a verdade. Se os documentos... se documento e os 

pertences foram retirados ali. A pessoa que me atendeu disse que não, não, não... não 

foram retirados documento nenhum porque ele não foi socorrido ali, ele já chegou 

zerando, por volta de três horas da tarde. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O que que era o 

Instituto Paulista na época? 
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 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ali era um 

pronto-socorro onde atendia as pessoas bastante... que estavam muito quebradas... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Ah, um pronto-

socorro... Um pronto-socorro. Entendi. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Porque 

levaram no pronto-socorro da Mooca e de lá mandaram para o Instituto Paulista.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Que até no 

pronto-socorro da Mooca quem levou foi a viatura. Lá no pronto-socorro da Mooca 

foi transferido para a ambulância e na ambulância veio para o Instituto Paulista. Do 

Instituto Paulista me informaram que ele... não ficaram com o corpo ali... na medida 

que a pessoa já tinha morrido, voltou na mesma ambulância. Agora pra onde ninguém 

sabe. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a senhora mesma que 

foi lá no IML? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, no IML 

quem foi, foi a minha irmã. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sua irmã. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Minha irmã, 

meu pai e o casal de amigos. Foram em quatro pessoa no IML. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E a sua irmã não...? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Já à noite. A 

minha irmã já é falecida... 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Já é falecida...? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – É falecida. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Então vamos passar um 

pouco a palavra para o seu irmão, o Sr. João, e aí a gente continua, tá? Passa a palavra 

para o Sr. João. Sr. João, bom dia. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Bom dia. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Quero agradecer o fato 

de o senhor estar aqui com a gente contando essa história muito importante. Então o 

senhor tem a palavra. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Olha, só vou esclarecer o caso da 

30ª, é na Celso Garcia, na altura do Hospital Municipal do Tatuapé. Era ali que 

funcionava a 30ª. Inclusive eu estive lá e conversando com o pessoal, estava colhendo 

alguma informação, sabe. E agora, tudo o que ela disse é verídico, eu tenho a roupa 

dele aqui que posso expor a roupa dele aqui para quem quiser ver, e a prova está aqui 

a roupa dele. Está aqui comigo, calça e camisa dele aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– O senhor tem a roupa 

até hoje? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Ô, tá guardada comigo, está aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode mostrar, pode 

mostrar, pode mostrar, pode mostrar, pode mostrar... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Tem a fotografia dele aqui 

também, está aqui, olha. Com licença, posso ficar em pé?  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fica à vontade. 
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 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Com licença. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Só para falar, põe ele no 

microfone, só isso. 

 

 A SRA. AMELINHA TELES – O senhor vai falar em pé, então o senhor 

pega o microfone, tá, por favor. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Amelinha, o pessoal do 

câmera quer... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aqui está a camisa dele, veja 

bem, olha aqui: frente, e aqui está... tem furos de cigarro aqui na camisa dele. Aqui: 

furos de cigarro, tá aqui, olha aqui. Tá aqui. Queimado o cigarro, né? Está aqui, aqui.. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Espera aí, espera aí... 

Alguém ajuda? Segura o microfone para ele poder descrever. Se não a gente perde a 

gravação. Ajuda aí, Thaís. Pode ficar... Isso, isso. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aqui está o sangue na roupa, na 

altura do cotovelo está tudo... é, aqui. As costas da camisa, a gola toda arrancada. É 

lógico, alguém pegava ele por aqui, tudo indica que é isso aqui. Aqui, olha. Está tudo 

aqui: a gola arrancada, as costas, olha o sinal de pancada, está aqui, pode ver, aí.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está conseguindo pegar 

aí a imagem? Está conseguindo? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – O queimado de cigarro está aqui, 

olha aqui, pode ver, aí. Posso por a mão por dentro. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não tem como 

trazer essa câmera mais perto, para dar um “close” na imagem? Não? Está bom... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aqui, olha. O queimado de... 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mostra para o menino 

lá na câmera, por favor. Mostra para o menino lá da televisão, por favor. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aí, as costas da camisa... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mostra para ele. Com 

calma. Pode ter calma, pode ter calma. Mostra, mostra... mostra o rasgo que eles 

fizeram para segurar ele. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aqui a gola da camisa toda 

arrancada, aí.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pra lá, pra lá. Para nós, 

não. Nós já vimos. Ah, você vai fotografar, desculpe. Mostra para o doutor aqui 

também para ele poder fotografar... Já viu? Mostra para o menino lá da televisão 

também. As costas. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Essa é a frente. Agora as costas 

está aqui, ó. Posso enfiar a mão para ver o tecido todo esgarçado, né? De tanta 

pancada. Aqui, olha. Posso mostrar a calça agora? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode, pode. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Com licença. Aqui a calça, olha. 

A perna toda descosturada, aí. A perna da calça... aí. Aí, rasgada a calça, sangue, os 

bolsos furados, tá aqui. Os dois bolsos furados, aqui.  

 

 A SRA. THAÍS BARRETO – Eu vou pedir para ele só para tirar a foto, 

depois você levanta a camisa de novo, que o Diário Oficial tá... depois o senhor 

mostra só a camisa mais uma vez. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Bom, aí... 
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 A SRA.THAÍS BARRETO – Só mais uma vez, Adriano, que ele vai... o 

menino vai registrar, do Diário Oficial. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, o Diário Oficial. 

 

 A SRA. THAÍS BARRETO – Tá bom, tá bom. Muito obrigada. O senhor 

fica à vontade.  

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Posso guardar? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode. Deixa eu ver a 

foto dele? Posso ver a foto dele? Ah... Caramba. Menino, hein? Um menino. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Vinte e três para 24 anos. Muito 

parecido comigo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Verdade.  

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – A foto que 

ele está com os amigos, vai mostrar também? Tem uma foto que ele está com os 

amigos... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Pode mostrar tudo. 

Mostra tudo. Pode mostrar tudo. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Pode 

mostrar a foto que ele está com os amigos. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mostra, pode mostrar... 

Tá bom, tá bom. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Tá bom? 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mostra a foto que ele 

está com os amigos.   

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aqui está ele. Aqui, ele aqui. Eu, 

e mais dois amigos aqui. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu ver essa foto? 

Posso ver? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Pois não. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele é o primeiro aqui, o 

baixinho? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Não, não. Opa, ele é o maior... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, ele é o primeiro... 

O senhor é aqui ao lado? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Exatamente, exatamente, é. 

Exatamente. 

 

 O SR. CARLOS WEIS – Eram muito parecidos, hein? Muito parecidos.                                      

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Caramba. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – E tem a foto do taxi também 

dele. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Ah, deixa eu ver. Deixa 

eu ver. 
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 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Aí... 50-43-87 a placa do carro. 

Dá para identificar o carro. Se me permite, eu vou lhe falar: na 8ª Delegacia, eu fui 

ver no livro... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Só fala no microfone, 

por favor. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Se me permite, na 8ª Delegacia, 

eu fui lá, eu fui lá e vi o livro de, o carcereiro mostrou o livro de registros, entrada e 

saída. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala perto, fala perto. O 

microfone, o microfone. Pronto. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Sim. Na 8ª Delegacia, rua do 

Hipódromo, eu fui, posterior a esse ocorrido, e o carcereiro me levou lá, me mostrou. 

Porque ele me viu e falou ‘não é você que esteve aqui?’. Falei ‘Não, foi meu irmão, 

mas meu irmão já está morto, já está sepultado’. ‘É, então vou mostrar aqui entrada e 

saída para você’. Me mostrou o livro, com assinatura de entrada e saída, só que, pra 

mim uma assinatura suspeita, tá? Era uma assinatura que não, ao meu ver não 

conferia com a assinatura do Francisco não. Entendeu?  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, conta a história 

do taxi, a suspeita. Quem é o principal suspeito no entender da família? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Olha, era um tal de Rubens, que 

era da Guarda Civil também do Estado de São Paulo, que começou a trabalhar com o 

taxi dele, mas... É... Aí... Eu não sei exatamente o ocorrido porque eu trabalhava fora, 

eu viajava toda segunda-feira bem cedo, retornava ao sábado. Eu trabalhava em Salto, 

na ampliação da obra da Eucatex lá em Salto, em 1967, dos Maluf, tá. Então eu 

trabalhava em montagem elétrica industrial, eu ia toda segunda-feira cedo e retornava 

sábado. Então meu tempo em casa era bem pouco. Então, Mas este Rubens morava na 

mesma rua, inclusive ele é falecido, mas tem família dele que mora na mesma rua. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Que rua que vocês 

moravam lá na Vila Ré? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Rua Morenamé, número 118. 

Subdistrito Penha.   

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Rubens, como é o 

sobrenome do Rubens? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Não sei. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O Rubens era um 

senhor da Guarda Civil... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Exatamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – ... que usava o carro de 

noite? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Sim, senhor. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ele era 

jovem ainda. O Rubens era bem jovem também.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mais jovem que o seu 

irmão? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ah, devia 

basear. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É? E era guarda civil? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Sim, mas ele trabalhava interno 

na 30ª Delegacia. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Onde ficava a 30ª 

Delegacia? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Na Celso Garcia, nas 

proximidades do Hospital... atual Hospital Municipal hoje... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Ah, ele trabalhava 

nessa... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Tatuapé. Exatamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Onde ele foi preso...? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Ele foi preso na 8ª Delegacia. Ele 

foi preso na 8ª, Rua do Hipódromo. O atrito começou na esquina da Joaquim Nabuco 

com a Celso Garcia. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O caminhão de leite da 

Vigor que bateu, né? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Exatamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E tem o nome do cara 

que bateu, do caminhão?  

  

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Não tenho. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não tem. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – 

Certamente... 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas tem esse boletim 

de ocorrência...? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Existiu sim. Inclusive depois eles 

emitiram uma... como diz... uma intimação para que ele comparecesse ao distrito, 

depois dele morto. Foram na minha casa levar uma intimação, sendo que eu não 

estava, quem recebeu foi meu pai.   

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – No dia 

seguinte... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – No dia seguinte? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – No dia 

seguinte que ele foi sepultado. Ele foi sepultado no dia 23 e foi dia 24 levaram uma 

intimação. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete, repete. Ele foi 

sepultado dia 23, dia 24 levaram a... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ele foi 

sepultado dia 23, dia 24 levaram uma intimação. Uma pessoa da polícia certamente. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei. E esse Rubens 

nunca mais apareceu depois da morte do irmão? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, não, ele 

continuou... Ele... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Continuava morando lá 

na rua... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Continuava 

morando lá na rua e tem poucos anos que ele morreu. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, já morreu, faz 

pouco tempo. Mas tem gente da família dele lá ainda? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – A viúva, os 

filhos, nora... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A viúva, os filhos e a 

nora... moram lá? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Moram lá. 

Na mesma casa. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Ô, deputado, inclusive, se eu 

posso falar, depois posteriormente eu comprei um Volks... em 1970 eu comprei um 

Volks 1969 e a chapa, tinha o documento dele aqui, que eu também fui perseguido, 

sabe? Que me tocaram multas no mesmo dia... Tenho documento aqui que prova, 

posso mostrar? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pode.  

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Com licença. Que aí como eu 

provei que não estava em São Paulo, essas multas foram canceladas. Mas tudo 

indica... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala no microfone, fala 

no microfone, por favor. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Tem um papel aqui... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Esse aqui, com licença. Essas 

multas aqui foram canceladas porque eu provei que eu não estava em São Paulo 
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nesses dias, com documentos que eu trabalhava fora de São Paulo. Está aqui. E por 

aqui talvez por pesquisar encontre as autoridades que me fizeram essas multas. Que 

foram tudo multas indevidas. 

 

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

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Tá aqui. E eu guardei isso 

comigo, né? Talvez um dia serve pra provar, pra provar as mentiras... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Dr. Carlos, mas tem... 

tem boletim de ocorrência da entrada dele na delegacia tudo, né? 

 

 O DR. CARLOS WEIS – Não, não tem. Não, não tem. Tem os dados... só os 

dados relativos a... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Pode falar, pode falar. 

 

 O DR. CARLOS WEIS – Não há boletim, há os dados – atestado de óbito, 

etc. relativos à morte dele, como se ele houvesse caído do trem, não é.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi. 

 

 O DR. CARLOS WEIS – É justamente atrás desses documentos que nós 

estamos correndo, né? Algum registro que comprove a entrada dele numa delegacia 

de polícia.   

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Repete isso, por favor. 

Desculpa. 

 

 O DR. CARLOS WEIS – Não, não há boletim de ocorrência, deputado. É 

apenas os registros médicos do Instituto Médico Legal, atestado de óbito, etc, 

sustentando aquela versão da queda do trem, não é. Mas, justamente, nós estamos 

procurando qualquer elemento que nos comprove a entrada dele em alguma delegacia 
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de polícia. Porque a partir desse momento, sem dúvida nenhuma, a morte dele é 

responsabilidade do Estado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele tinha alguma fama 

de participação política, alguma coisa assim, não? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Que eu 

saiba, não. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Não? Não tinha nenhum 

envolvimento? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, não. A 

única coisa é que ele colaborava com o padre da paróquia, levando o padre... que, na 

época, Padre Geraldo da Paróquia da Vila Granada pra uma comunidade na Vila Ré 

pra celebrar. E ele ajudava a celebrar. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Padre Geraldo, é? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ele era 

muito amigo do padre. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Padre Geraldo? 

  

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Padre 

Geraldo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– A senhora sabe onde 

está o Padre Geraldo hoje? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ah, ninguém 

sabe pra onde foi. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, era da Vila Ré com 

a Vila Granada...?  

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Tudo indica 

que o Padre Geraldo era estrangeiro. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Era estrangeiro? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Era 

estrangeiro. Que pelo sobrenome... A secretária... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual era o sobrenome 

do Padre Geraldo? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, não... 

eu, eu... pessoa nem falou porque disse que era um sobrenome estrangeiro, difícil de 

pronunciar. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, tá. Isso era 1968, 

né? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Está lá, tem 

registro lá na igreja... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Da Vila Granada para a 

Vila Ré... 

  

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Na igreja 

está... tem registro do padre... que o Padre Geraldo era... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, tá. Não, eu só 

estava tentando lembrar. Tá bom. E... Bom, mas então ele não tinha nenhuma 

participação política, né? 
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 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Que a gente 

saiba, não. Mas talvez tenha sido... Tudo indica... Quem, quem comentou... quem 

falou comigo que, por ele ser pessoa simples, não quer dizer que ele não fosse 

envolvido. Que foi porque ele emprestou o taxi para o dito Rubens, guarda civil, 

trabalhar.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei. Mas tinha alguma 

mágoa dele...? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – E como 

estava estragando o carro... Como o carro... ele estava danificando o carro, não estava 

dando retorno nenhum, ele tirou o carro. E foi assim que ele tirou o carro, logo 

aconteceu a tragédia. 

 

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

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Então a 

Criméia, que é irmã de Maria Amélia, disse que o Rubens podia usar esse carro, 

poderia ter usado o carro não era para trabalhar, pra melhorar o orçamento familiar 

não. Ele devia usar esse carro para perseguir os subversivos.   

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Como é que é? Da onde 

veio essa informação? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – A irmã de 

Amélia.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – A Criméia... 

A Criméia me passou esta informação.  

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, entendi. Tá bom. 
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 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – E eu cheguei 

até a Criméia através de uma ex-patroa do Jardim Paulistano. Ela que me deu o 

endereço e disse pra mim ‘Vai lá, que...’, certo? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. Entendi tudo. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – E como ele 

passava ali na Joaquim Nabuco, entrando no Largo da Concórdia, era caminho de 

todos os dias, desde que ele comprou aquele taxi. Era ali. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi. Bom, vamos 

ouvir então a Sra. Alice de Oliveira, a ex-noiva do...  

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Obrigada 

por ouvir, né? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, pelo menos isso, 

né? Pelo menos ouvir. Alice, você podia falar um pouquinho, por favor? Toma o 

microfone. 

 

 A SRA. ALICE FARIA DE OLIVEIRA – É, ele... ele todos os dias levava 

meu pai da Itinguçú até a Antártica da Penha. Lá ele passava e deixava meu pai. Aí 

ele carregava os dois colegas. E a gente mesmo se via só sábado e domingo, porque 

ele tinha o serviço dele e eu tinha o meu. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esses dois colegas que 

estavam dentro do taxi quando o taxi foi atingido pelo caminhão, eles estão vivos 

ainda? 

 

 A SRA. ALICE FARIA DE OLIVEIRA – Ai, não sei, viu. Porque eu não 

cheguei a conhecer eles. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A senhora conhecia os 

dois colegas? 
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 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – O senhor pai 

conhecia, apenas o pai. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só o pai? Então conta 

um pouco mais da história dessa... que a senhora lembra. 

 

 A SRA. ALICE FARIA DE OLIVEIRA – Ah, já fazia muito tempo que a 

gente era noivo, tudo... E quando aconteceu isso e a gente ficou uns três dias sem se 

ver. Aí, quando eu fiquei sabendo, meu pai me chamou e me falou ‘Vamos na casa do 

Francisco que ele está doente’. Mas não quis me contar. Mas eu chegando lá, a mãe 

dele me abraçou e me beijou e falou que ele estava morto. (chorando.) 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Poucos 

elementos, né? Difícil. E tudo o que... tudo o que o senhor tinha de coisa de polícia o 

senhor passou para o defensor aqui, pro doutor...? Tudo o que tinha de registro oficial, 

né? Vai precisar para desentranhar tudo isso, né? Precisa pedir pra ver se a gente 

desentranha, né? Lá é difícil, viu... Lá é difícil, eles não gostam de dar informação. 

Ainda mais que ele era guarda civil, né? Guarda Civil foi extinta. Tá bom. Tem mais 

alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar pra gente? Que não foi dito, que 

vocês não lembraram...? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Não... que já foi dito, tem 

documentos que provam, né? Que isto é uma inverdade. É uma inverdade muito 

grande que arrumaram. 

  

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Realmente. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – É porque foi 

bem assim... é muita coincidência, né? Senhor pai sair pra procurar pelo Francisco, 

Rubens foi junto. Vieram. Não encontrou nada, voltaram para casa. Assim que 

chegou, chega o José Antônio com os pertences, dizendo que ele tinha sofrido uma 

queda de trem e que o corpo estava no Instituto Paulista.  
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 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Isto, tudo indica que é um 

conluio entre a 8ª e a 30ª. Aí está a verdade. É. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que os dois 

amigos que estavam no taxi, vocês não sabem se tem como localizar. Do motorista do 

caminhão da Vigor, pouca coisa se sabe. O Rubens morreu... tá. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Mas a família dele ainda vive, 

né. Tem... A viúva dele ainda vive. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A família vive? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Na Rua Morenamé mesmo, 

abaixo desse número lá. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você sabe o nome da 

viúva? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ivone. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ivone, é a viúva? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ivone. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E os filhos, vocês 

sabem os nomes? 

  

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Os filhos eu 

não sei o nome. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quer dizer que a gente 

pode até fazer uma espécie de uma convocação para eles virem aqui, né? Pra depor, 

né? Você já ouviu eles, não? 
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 O SR. CARLOS WEIS – Não. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Não. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Os filhos 

dele na época devia ser muito criança... Ah, lógico... O Rubens era novo, não é? 

Então... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Eu preciso, viu, 

Vivian... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Os filhos 

eram bem crianças também... 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Vivian, eu preciso 

aprovar... Ajuda a anotar o endereço, pelo menos o primeiro nome da viúva do 

Rubens, e do endereço, pra gente convocar pela Comissão de Direitos Humanos. 

Aprovar requerimento lá eu posso trazer. Bom, vê se tem mais alguma coisa que 

vocês gostariam de lembrar... E com essa viúva vocês nunca mais conversaram? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, é só 

‘bom dia’, ‘boa tarde’... Só cumprimentar assim, um ‘bom dia’, ‘boa tarde’. Nunca 

tivemos, assim, amizade não. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E o Padre Geraldo, que 

era amigo dele, nunca fez nada? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, não. 

Ele só, na celebração da missa de sétimo dia, ele fez uma... a hora da homilia, ele fez 

um sermão muito bonito. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Foi na Vila Ré ou na 

Vila Granada? 
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 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Na Vila 

Granada, Nossa Senhora da Aparecida. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei, foi lá na Nossa 

Senhora da Aparecida, lá na Vila Granada. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Foi na Nossa 

Senhora da Aparecida que o Padre Geraldo, não é, ele era o pároco da... Ele era o... 

como é que é?  

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – O vigário? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – O vigário da 

paróquia, né? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sei. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – E essa igreja é na Rua Felipe 

Galvão, na Vila Granada. Rua Felipe Galvão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– E a da Vila Ré é aquela 

que fica lá na curva, né? Perto da... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Não, mas 

não é. Não tinha... Era um salãozinho. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ah, um salãozinho... 

  

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Um 

salãozinho, comércio que o padre ia ali todo domingo celebrar a missa. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – É na Rua Dené. Esse era uma 

sociedade da Vila... sociedade da Vila Ré é na Rua Dené. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Entendi, entendi. Tá 

bom. Qual era o nome da igreja... o endereço da igreja na Vila Granada? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Rua Felipe Galvão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Felipe Galvão, né?  

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Existe a igreja até hoje. Estava 

reformada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá, tá bom. Padre 

Geraldo, né? Eu acho que o Padre Geraldo está morando lá no Cangaíba ainda, lá 

perto da igreja Cangaíba... 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Ah, não 

deve ser não... Ele deve estar bem, deve estar bem... 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Com licença aí, tinha também o 

Padre Edísio, que foi pároco lá na Vila Granada. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Edísio? 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Edísio, Padre Edísio. Era um 

padre nordestino. E tinha também um padre... deixa eu ver aqui... Dom Plácido que 

celebrava a missa lá que era da rua... padre olivetano. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Dos olivetanos, lá da 

igreja dos olivetanos. 

  

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Lá da rua... da Vila Esperança. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Sei, lá na subida lá. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Exatamente. 
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 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – O senhor conhece bem a região, 

hein, doutor? 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT– Conheço bem. Tá bom. 

Vamos tentar ver o que é que a gente pode contribuir. Eu vou dizer uma coisa para o 

senhor: todo dia aparece gente que, na época da ditadura, desapareceu, sumiu, foi 

morto, e a gente tenta abrir o caso aqui pela Comissão da Verdade e a gente até não 

é... é desestimulado, desincentivado. Tem um caso de um militar lá de Osasco, que eu 

preciso investigar, que eu não consigo achar o fio da meada. Então eu quero dizer 

para os senhores, ao agradecer o defensor público, Dr. Carlos, e os familiares, que eu 

imagino a dor, a dor que vocês sentem... Tanto é que, não sei se vocês perceberam, 

veio todo mundo de preto aqui hoje, como se estivesse de luto... A dor que vocês 

sentem em retomar esse caso, retomar. Mas eu agradeço, muito obrigado, pela 

coragem, pela firmeza, e é assim que a gente tem que fazer, não pode deixar barato. 

Não pode deixar barato, não pode deixar barato. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Deputado, mas a mentira só dura 

até a verdade chegar. A mentira só dura até a verdade chegar. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É verdade. Muito 

obrigado, muito obrigado mesmo. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – E a verdade virá com certeza. 

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Demorará, mas virá. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Porque existe... não existe crime 

perfeito, existe crime mal investigado. Concorda? 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Porque eles 

tentaram esconder, né? 
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 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Camuflar. Camuflaram. 

 

 A SRA. ETELVINA DOS REIS DA SILVA FIGUEIREDO – Porque se... 

ele morreu no dia 20, na ambulância, no pátio do Instituto Paulista. E como que...? A 

notícia foi lá na terça-feira já, depois de meio-dia, duas horas da tarde... e senhor pai 

veio e cadê? Não tem ninguém.   

 

 O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá bom. Muito 

obrigado, a sessão está encerrada. Obrigado, viu. 

 

 O SR. JOÃO ANTÔNIO DOS SANTOS – Eu que agradeço a sua acolhida, 

a acolhida de todos. Muito obrigado. De coração, muito obrigado. 

 

 

*      *      * 
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EVENTO DEPUTADO ADRIANO DIOGO – PT 

 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

 

29/08/2014 

 

 

A SRA. – Tem isso aqui. 

 

O SR.  PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que é da memória do 

Chacrinha. 

 

A SRA. - Na mesma ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT - Ah não, isso é muito 

complicado. 

 

A SRA. – Acho que isso vai aqui ou... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu acho, mas tá bom. 

Vamos lá. 

Doutora... Vamos sentar, vamos compor já? 

Vamos compor antes de Flávio Carvalho Ferraz, a Dra. Eda Tassara. 

(Silêncio.) 

Comissão, tudo bem, vamos começar? 

Um, dois, três. 

Audiência Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva. 

Audiência sobre o livro “Os ‘Bobos’ em Goiás: Enigmas e Silêncios”, de 

Marilucia Melo Meireles, 29 de agosto de 2014, auditório Paulo Kobayashi, 35 anos da 

Lei da Anistia, 29 de agosto. 

Está instalada a 137ª Audiência Pública da Comissão da Verdade do Estado de 

São Paulo Rubens Paiva, no dia 29 de agosto de 2014, às 14h, na Assembleia 
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Legislativa, pra o debate e lançamento do livro “Os ‘Bobos’ em Goiás: Enigmas e 

Silêncios”, de Marilucia Melo Meireles. 

Vou passar, imediatamente, à formação da Mesa com a Dra. Marilucia aqui ao 

meu lado, a professora Dra. Eda Tassara, da Psicologia da USP, queria pedir que a 

Dodora Arantes, psicanalista e doutora em Ciências Sociais da PUC-SP, também 

compusesse a Mesa, o professor Dr. Flávio Carvalho Ferraz, livre docente pelo Instituto 

de Psicologia da USP e professor do Instituto Sedes Sapientiae e, finalmente, o Dr. 

Fábio Lucas, ex-presidente da União Brasileira de Escritores, e membro da Academia 

Paulista de Letras. Dr. Fábio Lucas, boa tarde. 

Bom, para iniciar os trabalhos nós vamos expor um pequeno vídeo, uma edição, 

“pequeno” porque é uma edição, de uma série de entrevistas realizadas pela Dra. 

Marilucia, que nós fizemos uma pequena edição para introduzir o tema e para que 

possamos iniciar a apresentação e o lançamento desse livro aqui na Comissão da 

Verdade. 

Então, por favor, Cícero. 

Esse trabalho da Comissão Estadual da Verdade está feito em conjunto com o 

órgão de defesa dos direitos humanos aqui da Assembleia, da Comissão de Direitos 

Humanos, que é o SOS Racismo, coordenado pelo Cícero Almeida. 

 

* * * 

 

O FILME 

 

A SRA. – É possível a gente conhecer a Geralda? 

 

A SRA – Espera aí, que eu vou ver se ela já levantou? 

Bom, a história dela é muito simples, a gente não sabe a infância dela como foi. 

Porque ela chegou aqui em Goiás, aqui pra casa, ela já devia ter uns 18 anos, e aqui, 

veio aqui, ajudou muito a minha mãe, na criação dos netos, trabalhou muito, ela era o 

“pé de boi” aqui de casa. 

Muito geniosa, um gênio... Então, a gente sabia conviver com aquele 

temperamento dela. Agora não, agora ela já está bem idosa e não faz mais nada, ela, 

aqui, é apenas uma companhia pra mim. 
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A SRA. – Antigamente você saía da cidade, mas era bobo demais, hoje não, 

hoje tem bem menos. 

Você fala assim “Por que as famílias adotaram esses bobos?” 

 

A SRA – Adotaram e houve essa concentração aqui. 

 

A SRA – Essa concentração eu não sei, mas eu acho que assim, as famílias 

grandes, muitos filhos, então vinham esses bobos, vinham pra fazer o serviço da casa. 

Eu conheço em Aparecida, esses lugares assim, as pessoas iam levando pra casa, pra 

trabalhar. 

 

A SRA. – Inclusive na casa da minha avó teve uma, eu não sei de onde ela veio, 

eu só sei que minha avó criou... Dentro da casa minha avó, ela teve um filho, uma filha, 

também não sei te dizer de quem era, ela nasceu normal, mas eles iam pras casas pra 

servir, eu digo até que não era de empregada, era de escravos, porque só comeram o 

que sobrava. 

Isso eu to falando assim, eu to falando o que eu vivi. 

 

A SRA. – Nossa. 

 

A SRA. – Comeram o que sobrava, vamos dizer, não era o que dava restos, mas 

não era assim, não era o que comia na mesa com todo mundo. 

Isso não era segredo pra ninguém. 

 

A SRA. – Ainda lembro, de uma casa aí, de uma pessoa que morava lá, além 

dela trabalhar muito ela ainda apanhava, sabe? Apanhava. 

Ela foi ficando tão perturbada, que se ela deixava o prato no porão, às vezes ela 

comia, ela comia num prato de alumínio, igual aos que aos que os cachorros comiam, 

às vezes ela comia e esquecia o prato lá, a cozinheira colocava comida pros cachorros 

lá e depois a dona fazia ela comer, e falava “Você vai comer, porque você largou o 

prato aqui”, sabe, ter que comer no mesmo prato que os cachorros? 

Ela era muito judiada. 
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A SRA. – Mas esses bobos, eles eram verdadeiros escravos, trabalhavam 

demais, uns que tratavam muito bem, como eu, a Marlene, a Onira, são bem cuidados 

mesmo, são gente da família. A Geralda, por exemplo, ela almoça na mesa conosco, é 

da família mesmo! 

Agora, várias pessoas já não tinham essa mentalidade, maltratavam. 

 

A SRA – Quer dizer, o maltratar aí, você está querendo dizer, no sentido? 

 

A SRA. – Maltratar era assim, não davam assistência médica, muito trabalho, 

assim, aproveitavam do trabalho deles. 

Esses bobos, inclusive, eram quatro, eu me lembro de dois. Eles levavam pra fazenda, 

punham nos serviços pesados, viviam maltrapilhos, a gente acha que nem alimentar 

direito eles não alimentavam. 

 

O SR. – Tem histórias, também, de castigos físicos em alguns casos, não é? 

 

A SRA. – Justamente.  

Não saiam de casa, batiam nos bobos com correia, então... Eu acho que foi por 

isso. 

Aparecia um bobo na cidade “Ah, vamos levar lá pra casa pra fazer o serviço.”, 

agora, a causa de ter tanto bobo aqui, isso eu não sei. (Ininteligível.) 

 

A SRA. – Vem cá vizinha. Vem cá. 

Ô minha filha, está boa? 

 

  A SRA. – Hoje já ganhou dinheiro pra pinga. (Ininteligível.) 

 

A SRA. – Nossa, por que eles ficam fazendo isso? 

 

A SRA. – Eles querem pegar os ‘trem’ da gente. (Ininteligível.) 

 

A SRA. – Dá um apito aí, como é que você apita?  Você ajuda a polícia? 

(Barulho de apito.) 

Nossa que forte! (Risos.) Que forte que é esse apito. 
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A SRA. – Ela era uma criança? 

 

O SR. – Era criança, até hoje ela é criança, ela brinca com os meninos, corre 

atrás dos meninos, os meninos correm atrás dela e tudo. 

 

A SRA. – Ela está com que idade hoje? 

 

O SR. – Sessenta e um anos. 

 

A SRA. – E ela está com câncer aonde? 

 

O SR. – Ela está com câncer na mama.  

 

A SRA. – Na mama. 

 

O SR. - Ela escondeu da gente, o caroço já deve estar com uns 6cm. 

 

O SR. – Até descobrir, ela às vezes ela sentia dor, passava a mão. 

 

A SRA. – Eu também sou criada, viu? Eu também sou criada, eu a partir de 24h 

de nascida e uma irmã com um ano. 

 

O SR. – O pessoal deixava, enjeitava na época, porque passavam necessidade. 

 

A SRA. – Não tinha condições. O senhor acha que era a condição econômica? 

 

O SR. – A maioria parte ali era por necessidade. 

 

A SRA. – Se a gente tiver um tempo, a gente pode ligar pra ela?  

 

A SRA. – Eu acho loucura vocês quererem conversar com ela. 

 

A SRA. – E o que é que você faz lá, na dona Olímpia? 
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A SRA. – Eu passava roupa, eu olhava esses meninos todos, olhava uma velha 

de 94 anos, varria terreno, lavava banheiro, essas coisas, punha lavagem pra porco, 

pegava lenha, varria o sobrado, era assim, quando não tinha empregada eu ia, lavar a 

vasilha. Às vezes eu não podia lavar a vasilha. 

Eu estou lá pra que, só pra comer? Não. 

 

A SRA. – E a dona Olímpia colocou você na escola? 

 

A SRA. – Colocou, eu estive em dez escolas. 

 

A SRA. – Em dez escolas? 

 

A SRA. – Particular, Colégio Santana. 

 

A SRA. – Em nenhum você conseguiu ficar? 

 

A SRA. – Não. Eu não sei juntar as letras, porque eu sou boba, eu não sei que 

lá, me xinga, mas bobo é aquele que se deixa passar. 

Eu não tive infância, não tive não. A infância minha era o serviço. 

 

O SR. – Os bobos, às vezes, quando se passa o bobo, chamam eles de bobos, 

eles acham, eles se sentem ofendidos, porque assim, já são bobos, então por que não 

deficientes? 

Eu acho isso daí, deveria o pessoal da cidade respeitar mais os bobos, 

entendeu? Porque eles também são seres humanos. 

Eles vivem na cidade, eles são, também, a raiz daqui. 

 

Crianças falando – Dá um dinheiro. Dá 50 centavos, dá um dinheirinho, dá 

uma esmola. 

Dá um pouquinho. Eu quero um dinheirinho. 

 

A SRA. – Então ta assim, vivendo na luta de 20 filhos pra tomar conta, 

(ininteligível) não. 
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A SRA. – Os outros falam que a gente (ininteligível.). 

Entendeu? 

 

A SRA. – Ta bom então. Foi um prazer viu? 

Tchau. 

 

A SRA. – A senhora saberia, assim, dar uma explicação do porque nessa região 

aqui teve acontecido tantos nascimentos de deficientes? 

 

A SRA. – Eu acho que era assim, casamento muito entre eles, não é? 

 

A SRA. – Família. 

 

A SRA. – Famílias. Era irmão com irmão, não tinha essas coisas não, por ser 

parente. 

 

A SRA. – É, de acordo com o que o pessoal fala. 

 

A SRA. – Essa caso mesmo, bem forte o incesto. No caso da mãe com o filho, 

sabe, mãe que teve filho com o filho. 

 

O SR. – Têm muitas famílias, que existia uma boba e a boba era violentada pelo 

homem da casa, e ela teve filhos e esses filhos eram absorvidos pela família. 

Aqui, tem uma que foi violentada pelo homem da casa. Participou o marido dela 

e ela adotou o filho dela, e eles moram juntos, (ininteligível), o filho dela, o filho dela 

que adotaram... 

 

O SR. – Existe também um estigma em relação ao bobo, nenhuma família quer 

ter um bobo nascido naquela mesa.  

Então em muitas famílias, eu escuto falar, muitas famílias têm os bobos em 

casa, tinham bobos em casa, dizendo que não eram da família, mas que eram 

efetivamente, sabiam suas origens. 
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Que se Goiás tivesse uma bandeira seria um bobo com um prato de bobo de 

arroz na mão. 

É uma cidade que ela tem uma pompa visual e arquitetônica, mas por dentro as 

famílias elas são quase miseráveis, interior em lata de chocolate fino, mas com mofo 

por dentro. 

A gente vive numa sociedade quase feudal, você tem essas famílias dominantes, 

elas têm o poder de mando e desmando muito grande na cidade, e não há renovação. 

 

O SR. – E cada um traz a sua história de vida, histórias que são múltiplas. 

Quanto também essas histórias dessas pessoas que nasceram com problemas, 

com limitações, que foram criadas dentro de um seio familiar, sabiam que tinham 

vindo, que tinham parentesco, mas não foram reconhecidos e eram tratados como 

empregados. 

Essas histórias existem, sem sobra de dúvidas, não vou negar aqui, porque eu conheço 

algumas histórias nesse sentido. 

Mas ao mesmo tempo, a busca pela identificação das famílias hoje, com base na 

ausência de dados, isso é quase que encontrar uma agulha num palheiro. 

 

A SRA. – Bom dia. Você está bem? 

 

A SRA. – Vivendo. 

 

A SRA. – Vocês estão aí, só vocês três ou tem mais? 

 

A SRA. – Tem mais, tem uns 15 aí, não tem energia nem nada, arrancou o fio 

né? 

 

A SRA. – Vocês ficam lá, então, no escuro? 

 

A SRA. – Não, tem lamparina. 

 

A SRA. – Ah, tem lamparina. 

 

A SRA. – É. 
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A SRA. – Quem são essas pessoas? 

 

A SRA. – (Ininteligível.) 

 

A SRA. – Como é que é o nome dele? 

 

A SRA. – (Ininteligível.). 

 

A SRA. – Como? 

 

A SRA. – Paixão. 

 

A SRA. – Paixão? 

 

A SRA. – É. 

 

A SRA. – O que é ele é seu? 

 

A SRA. – Sobrinho. 

 

A SRA. – Paixão, Vanira e Maria. 

 

O SR. – Você faz um roçadinho aí 

 

A SRA. – É. (Ininteligível.) 

 

A SRA. – Porque as Irmãs que começaram a residir aqui, elas contam que as 

pessoas, muitos, deixavam pequenos na porta. 

Que ali na frente era um jardim, que elas iam no jardim e nesse jardim elas 

encontravam as crianças lá e traziam. 

Inclusive, tinha gente que deixava o bilhetinho com nome e com a data de 

nascimento, outros não, só deixavam e iam embora. 
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Sendo o nome de alguns que o nome de Aparecida é porque foram deixados na 

porta, que não tinham mãe. 

 Não tem muito, porque as Irmãs não se preocupavam muito com esse negócio 

de procurar porque veio, quem veio, quem foi a família, não tinha essa preocupação. 

Inclusive tem gente que foi colocado, que às vezes não conseguia encontrar a 

data que foram colocados. 

 

A SRA. – E o que se corre na cidade é que elas queriam ter essas pessoas em 

casa pra fazer o trabalho doméstico e a medida que elas envelheciam, elas não tinham 

mais serventia, então essas pessoas eram trazidas para o asilo. 

 

O SR. – Você tem essas famílias dominantes, elas têm o poder de mando e 

desmando muito grande na cidade, e não há renovação. 

 

O SR. – E cada um traz a sua história de vida, histórias que são múltiplas. 

Quanto também essas histórias dessas pessoas que nasceram com problemas, 

com limitações, que foram criadas dentro de um seio familiar, sabiam que tinham 

vindo, que tinham parentesco, mas não foram reconhecidos e eram tratados como 

empregados. 

Essas histórias existem, sem sobra de dúvidas, não vou negar aqui, porque eu 

conheço algumas histórias nesse sentido. 

Mas ao mesmo tempo, a busca pela identificação das famílias hoje, com base na 

ausência de dados, isso é quase que encontrar uma agulha num palheiro. 

 

A SRA. – Bom dia. Você está bem? 

 

A SRA. – Vivendo. 

 

* * * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que vergonha, não é? 

Pode interromper pessoal. 

Quer que continue, doutora? 
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A SRA. – Não. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não precisava passar de 

novo, que eu tinha combinado, que eu tive que ir até o Plenário. 

Pode acender a luz. 

Quero pedir desculpas, mas eu tive que ir até o Plenário. 

Eu queria fazer a seguinte introdução, antes da Dra. Marilucia começar a falar e 

os demais convidados, queria dizer o seguinte:  

Primeiro que esse documentário, esse vídeo, foi uma pequena edição, ele é de 

uma duração bem maior, e ele vai ser devidamente editado para acompanhar o 

lançamento do livro, mas ele está a disposição de qualquer forma. 

E aí as pessoas podem perguntar, “Por que o lançamento desse livro, desse 

trabalho, está sendo feito na Comissão da Verdade do Estado de São Paulo, Comissão 

de Direitos Humanos? Por que não se faz um lançamento como outro qualquer?”. 

Esse... Além da questão documental, com toda a seriedade que a Dra. Marilucia 

fez esse trabalho, é um fato histórico da saúde mental do Brasil. 

Não foi do período da Ditadura Militar mais recente, é do período Vargas, mas, e 

talvez a gente vá ter claro nessa audiência, qual o papel governamental ou a 

permissividade governamental. 

É um dos capítulos mais impressionantes da história das ditaduras. 

O capítulo da saúde mental, sempre, no Brasil e no mundo, onde os regimes de 

exceção, acompanhou a história das torturas, a história do sistema prisional, por isso 

que nós estamos fazendo questão, inclusive fomos, o Renan Quinalha, eu e a Amelinha, 

fomo ao Rio de Janeiro, lá na sede da Comissão Nacional da Verdade, debater com a 

Comissão Nacional o capítulo da saúde mental no relatório da Comissão Nacional da 

Verdade e dando ênfase a esse trabalho dos “Bobos de Goiás”. 

Então é importantíssimo que essa questão venha a público e vou dizer pra 

senhora, doutora e seus convidados, mesmo com esse lançamento assim, que foi feito 

com tanta urgência, com tanta premência, independente da continuidade ou não dos 

trabalhos da Comissão da Verdade, uma das coisas que nós nos comprometemos a levar 

isso adiante, para que o Brasil, o povo brasileiro, saiba como essas graves violações dos 

direitos humanos ocorreram no Brasil, às vezes até apresentado de uma forma tão 

prosaica. 
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Mas o Brasil precisa conhecer a sua história e essa é uma excelente contribuição, 

muito obrigado sinceramente. 

Então, com a palavra a Dra. Marilucia Melo Meireles. 

 

A SRA. MARILUCIA MELO MEIRELES – Bem, inicialmente eu agradeço a 

oportunidade e o apoio que a Comissão Estadual do Estado de São Paulo da Verdade 

Rubens Paiva, através de seu presidente, o deputado Adriano Diogo, o movimento SOS 

Racismo me concedeu de lançar este livro para fora das terras goianas. 

Agradeço, também, as presenças da professora titular de Psicologia Social da 

USP, Eda Tassara, que foi a orientadora dessa pesquisa, os psicanalistas Dodora 

Arantes, Flávio Ferraz e o professor Fábio Lucas, que também participou na ocasião, da 

banca examinadora desse doutorado. 

Agradeço de igual maneira os amigos que aqui comparecem e a comissão 

organizadora desse evento, nas pessoas da Dodora, da Chaia, enfim, todas as pessoas 

que se esforçaram pra que ele acontecesse. 

Inicialmente eu pensava que o vídeo que fosse apresentado a vocês era o vídeo 

original, que ele, mais ou menos, tem uns 30 minutos, então eu queria, um pouco, falar 

desse vídeo, porque ele foi gravado há cinco anos atrás, por ocasião da defesa de 

doutorado, então pra mim, hoje já foi uma surpresa ver que ele ganhou essa edição tão 

mais assim movimentada, aonde o nosso vídeo original, que foi editado pelo Marco 

Aurélio e por mim, ele pecava um pouco na captação direta dos depoimentos, não houve 

nenhum artifício de iluminação, de captação de som, então eu agradeço muito a equipe 

que fez a edição desse vídeo e deu esse novo formato. 

E qual é a minha intenção, tanto aqui, quanto na ocasião, é justamente aproximar 

vocês das imagens desses deficientes, porque muitas vezes a escrita, ela foge a essa 

riqueza que as imagens nos proporcionam. 

Então esse vídeo, na verdade, é um documento factual de pesquisa e eu não 

podia, de nenhuma maneira, enfeita-lo. Não queria usar nenhum outro recurso, só 

mostrar as imagens, nuas e cruas, que nós captamos e convida-los para, junto comigo, 

fazermos um esforço de transposição imaginária para um tempo passado de lembranças 

povoado de reminiscências. 

É claro que um tema de pesquisa, ele não brota assim à toa. Eu fui me escutando 

durante algum tempo, participando de um grupo de pesquisas sobre intolerância e a 

marca da intolerância que na época era desenvolvida por esse grupo de pesquisadores 
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era, a meu ver, insuficiente para explicar o lugar social que esses deficientes ocupavam 

nas pequenas cidades do estado de Goiás, e tenho certeza, também em outros Estados do 

país. 

Lá, o que me surpreendia, era a estranha tolerância com a condição da existência 

dos bobos na comunidade. 

Eu tenho certeza que alguns de vocês aqui presentes devem lembrar-se de 

personagens como essas em suas cidades de origem, então isso não é uma exclusividade 

do estado de Goiás, como o deputado Adriano disso, isso é uma questão do país, do 

Brasil. 

Eu escolhi, dentre todos os municípios do estado de Goiás, a cidade de Vila Boa 

de Goiás, que veio a ser chamada em 1818 de cidade de Goiás. É importante lembrar 

que em 2001 essa cidade foi alçada, pela Unesco, a categoria de Patrimônio Mundial.  

Por ter sido a primeira capital da província por mais de dois séculos, sobre ela 

recaiu uma série de acontecimentos históricos que me norteou nessa pesquisa. Até hoje 

essa cidade se mantém a guardiã das tradições mais genuínas e da própria história da 

formação do estado. 

Desde o século XVI que esta região, a terra dos guaiases, dos índios guaiases, 

foram invadidas por forasteiros a procura de jazidas de ouro, ou pelo combate e 

aprisionamento de índios, com a justificativa de dominação do interior da colônia. 

Posteriormente essa região recebeu um número expressivo de escravos para trabalhar, 

inicialmente no garimpo e depois na agricultura e pecuária. 

Um exemplo da presença da escravidão nessa região é o Quilombo de São 

Gonçalo que existe, até hoje, ao lado da cidade de Goiás. 

Até os dias de hoje esse estado ainda se sente explorado. Ele foi desapropriado 

de parte de seu território no final dos anos 1950 para a construção do Distrito Federal e, 

mais recentemente, ele foi dividido para a criação do estado do Tocantins. 

Quero destacar que, somente no ano de 1825,foi instalado o primeiro hospital na 

província, o Hospital de São Pedro de Alcântara, através de Carta Régia assinada pelo 

Imperador Dom Pedro I. 

E o primeiro cemitério levará dez anos para ser construído e, finalmente, em 

1859 ele é entregue a população. 

Apesar do esvaziamento populacional, devido à escassez do garimpo, transferido 

para as Minas Gerais, essa província enfrentava toda a sorte de epidemias e pandemias. 

A precária saúde pública era de responsabilidade da Coroa e da província, cabendo a 
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cada família os cuidados sanitários domésticos, o recolhimento do lixo, perfurações de 

fossas e cisternas. 

E será por volta de 1830 que teremos o primeiro registro do descaso e das 

condições de vida desses deficientes nessa região. 

O médico inspetor de saúde, José Netto de Campos Carneiro, descreve a má 

sorte a que esses deficientes foram relegados. Palavras desse médico: 

“A vida anormal que levam esses indivíduos, abandonados e colocados em uma 

posição crítica e indefinida, mantém-nos fora da comunhão social.  

Infeliz pelo seu estado mórbido, mil vezes pior que a morte.  

Infelizes porque a caridade pública parece esquecê-los, e negar-se a estender-

lhes a sua benfazeja mão. 

Infelizes porque o governo, até agora, tem se mostrado surdo aos seus gemidos e 

quando alguma providência se toma é apenas para retirá-los da sociedade, quais animais 

hidrófobos, e não para socorrê-los. 

E sendo curá-los, mitigar por seus cruéis sofrimentos, prestando de acordo com a 

civilização, real serviço a humanidade e a ciência.”  

Isso em 1830.  

Em 1883 começam a chegar os primeiros padres Dominicanos para essa região. 

Em 1889, início da República, instala-se a Congregação das Freiras 

Dominicanas e, com o empenho da população, engajam-se nos projetos de ampliação 

das instalações desse hospital. 

Nesse mesmo ano, em 1889, os Vicentinos, que para lá também foram, 

começam a construção do Asilo Sã Vicente de Paulo e dez anos depois, em 1909, ele 

começa a receber os primeiros asilados. 

Dado a necessidade de restringir a minha fala, não tenho condições de contar 

para vocês a história da ocupação destas terras em seus detalhes, eu pularei um século 

para nos aproximarmos dos acontecimentos que nos interessa abordar, a formação 

cultural e as condições, especialmente as de saúde, que grassaram nesta região. 

Do que contei, creio que o importante é fixarmos a ideia, já contida desde os 

começos da história dessa região, da perpetuação do binômio “explorado x 

exploradores” até os dias de hoje. 

Será nesse final do século XIX, inicio dos XX, que ocorre os primeiros registros 

de presença de deficientes na cidade de Goiás, e a existência do único hospital da 

região, e também o asilo, atraíram as famílias da redondeza na entrega de seus filhos. 
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Desta maneira, aos poucos, o contingente, principalmente de deficientes 

abandonados, foi aumentando de forma bastante significativa. 

Estas crianças eram deixadas nos jardins do asilo, a gente viu aqui pelos relatos, 

mas eu vou repetir, porque talvez o som não foi alcançado por todos, então, as crianças 

eram deixadas nos jardins do asilo, no hospital, nas soleiras das portas das casas ou 

entregues diretamente as famílias oligárquicas. 

Nesse sentido não diferia muito as práticas de abandono realizadas em todo o 

mundo. 

O importante a ressaltar é que a marca de nascença dessas crianças determinava 

o seu destino. Eram, em sua maioria, geradas no meio rural e a condição de deficiência 

as incapacitava para o trabalho do campo. Ir para a cidade era sua sina. 

Recolhi relatos de famílias que adotaram bobos nos quais se contava que algum 

parente havia trazido uma criança deficiente, física ou mental, solicitando que fosse 

acolhida. 

Em alguns casos, o parente solicitava à família adotante a guarda provisória da 

criança, alegando motivo de viagem, para nunca mais voltar para recolhê-la. 

As crianças órfãs, de uma maneira geral, eram doadas para famílias mais 

abastadas, só os muito pobres abandonavam anonimamente seus filhos, deixando 

entrever que havia certa resistência a esse ato, praticado só em último caso. 

Tornou-se então tradição na província, entre algumas famílias, receberem essas 

crianças que tanto podiam ser filhos de algum parente pobre distante, de algum amigo, 

ou um afilhado, para serem criados recebendo o honroso título de “Filhos de Criação”, 

instituto distinto da adoção, que dispensava o registro formal de “Adotivo”. 

O fato fundamental foi o encerramento do ciclo do ouro e o empobrecimento da 

cidade, que fez com que os escravos, principalmente os que prestavam serviços 

domésticos, fossem vendidos. Progressivamente foram substituídos por bobos adotados, 

que na prática substituíram a mão de obra escrava. 

Apesar da abolição da escravatura o uso e abuso dos bobos perdurou sobre todo 

o século XX, com resquícios até os dias de hoje. 

Em troca de casa e comida deveriam prestar serviços, se fosse menina 

trabalharia em serviços domésticos, sendo menino trabalhava, na maioria das vezes, em 

serviços pesados, atividades comerciais e rurais. 

A existência dos bobos, por mais fantástico que possa parecer, é um fato 

evidente.  
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No passado sua presença era abundante nas ruas da cidade de Goiás, o que hoje 

encontramos são traços desse fenômeno, em claro processo de desaparecimento. 

Essa comunidade estabeleceu com o bobo uma constante ambivalência, até os dias de 

hoje ele, ao mesmo tempo, ele é defendido e atacado. 

Se, vive na intimidade de uma família ou nas praças públicas, é e não é 

valorizado, é indispensável e ao mesmo tempo dispensável, é insubstituível, mas 

também pode ser substituído, é objeto sexual, mas também objeto de repulsa e escárnio. 

É portador de afetos e violências, de todas as trocas e exigências, de piedades e 

castigos. 

Catar ciscos, varrer o quintal e as portas das ruas, mexer os grandes tachos de 

doce, só para dar um parêntesis aqui, a poetisa Cora Coralina também tinha sua boba, 

que mexia os pratos, os tachos de doce, era a Maria Grampinho o nome dela, hoje Maria 

Grampinho, na cidade, virou grife, então se vende na cidade vários objetos com o nome 

Maria Grampinho. 

Então, rachar lenha, servir lavagem aos porcos, carregar lata d’água na cabeça, 

lavar, passar, cozinhar, esses eram, em sua maioria, encargos recebidos pelos bobos. 

Em alguns casos sofriam severas punições físicas, eram submetidos em corpo e 

alma. 

O ônus de sua criação era quitado pela exploração de seu trabalho.  

As famílias de criação tinham, no entnato, o benefício de se sentirem aliviadas 

na consciência e dispensadas de culpas, pois se tinham por caridosas por ajudarem um 

bobo. 

O cognome “bobo” é reservado apenas para a prole da parcela mais pobre da 

população, os nascidos de famílias mais abastadas, no máximo, são bobinhos. 

A explicação espontânea, que é dada pela comunidade, é a de que esses 

deficientes provêm de relações incestuosas ou de laços de consanguinidade. 

Quando essa ideia de consaguinidade é projetada sobre a parte miserável dos 

habitantes da cidade, da região, adquire a conotação de reprimenda moral, associada ao 

incesto e a promiscuidade sexual, por isso a atribuição do cognome “bobo” sugere, além 

do preconceito moral, também uma conotação de preconceito de classe social. 

Outra decorrência desse estado generalizado que se estabeleceu foi o amálgama, 

que fixou o bobo na posição de objeto de uso e de abuso, da exploração de sua 

sexualidade e de seu trabalho. 
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Neste lugar, consequentemente negado e reduzidos a um não lugar, não puderam 

ser nem reconhecidos, tão pouco declarados. 

Do trabalho de campo recolhi depoimentos sobre a existência de bobas abusadas 

por homens nas famílias, mantendo uma convivência pacífica e natural, fato de 

conhecimento geral, porém reservado ao conluio do silêncio. 

Em outros casos, os filhos das bobas abusadas receberam o sobrenome da 

família, com mecanismos diversos de mascaramento, tanto da maternidade quanto da 

paternidade. É a brecha criada nas interdições. 

A exigência explicativa desse fenômeno, até os dias de hoje, fica adormecida 

sob um grande manto, é proibida a qualquer pessoa de fora da comunidade tocar no 

assunto. Como já vimos o constrangimento é enorme. 

O paradoxo é que, de um lado temos o atributo de bobo sendo depositado há 

séculos numa categoria de deficientes físicos e ou mentais, de outro temos o segredo, o 

isolamento, a reclusão, a banalização e a vulgarização. 

Ao mesmo tempo em que há certa reificação, naturalização, há também um 

grande tabu, é como se aos bobos a natureza humana fosse negada. 

Sua presença naturalizada no cotidiano os transforma em mais um tipo de animal 

doméstico, muito útil, bem mais inteligente do que outros bichos de estimação. 

Os bobos também não foram tema de discurso político propositivo, não 

transitaram para o espaço institucional, para eles não houve propostas nem programas 

oficiais, jamais a integridade pessoal de um bobo foi protegida por qualquer denúncia 

formal de abuso. 

Naturalizados pelo cotidiano, e esquecidos pelo poder público, foram tratados 

com displicência. 

O melhor exemplo desse descaso aos bobos, foi o tratamento desrespeitoso dado 

pelo interventor federal Pedro Ludovico Teixeira, quando escreveu para Getúlio Vargas, 

justificando a necessidade da mudança da capital do estado para outra região que, 

posteriormente, veio a ser Goiânia. 

Eu quero dizer a vocês, que esse interventor, na época da ditadura Vargas, ele, 

posteriormente, quando Goiânia foi inaugurada, ele foi por duas vezes governador do 

estado, foi senador da República também, então, ele sempre ocupou cargos expressivos 

na política local. 

Então, para finalizar eu vou ler, na íntegra, as opiniões que ele escreveu, as 

opiniões sobre os bobos da cidade de Goiás, que ele escreveu nesse documento, é um 
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documento muito extenso. Eu retirei algumas citações de falas, então, desse interventor, 

Pedro Ludovico Teixeira, qual era, de fato, a opinião dele obre esses bobos, então eu 

vou ler, na íntegra, essas passagens desse documento. 

Então ele começa dizendo assim:  

“Devido a perpétua escassez de água potável”, esse documento era para 

justificar a necessidade de mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia, 

“Devido a perpétua escassez de água potável com que a população da capital se vê a 

braços o ano inteiro, principalmente nos meses da seca, há aqui uma verdadeira legião 

de carregadores e carregadoras em que predominam os débeis mentais, ocupada na 

baldeação de água para as habitações.” 

Mais adiante ele prossegue utilizando-se, inclusive, do apelido de velha, para 

referir-se a cidade. 

“Em certas épocas do ano, para conseguir encher a vasilha, é o carregador 

obrigado a entrar na cauda, parece incrível.  

É sabido que em campanhas, na hora de distribuição de refeições, os soldados 

formam cauda. 

Dizem os cronistas, que na Rússia Soviética, é comum o espetáculo da cauda, na 

porta dos armazéns ou cooperativas de gêneros, mas formar cauda por causa de um pote 

de água é acontecimento estranho e deprimente, que somente se verifica na velha capital 

de Goiás.” 

Daí ele descreve as condições brutais de trabalho dos deficientes mentais no 

abastecimento de água na cidade de Goiás. 

Então ele diz o seguinte: “Nos anos em que a seca se torna mais demorada, o 

penoso trabalho de transportar água do chafariz e da Fonte da Carioca, para desalterar a 

população, começa alta madrugada, às vezes às 3h e, até, às 2h, durando todo o dia e 

prolongando-se pela noite a dentro, até às 22h. 

É que o fio de água, de ambas as fontes se adelgaça extraordinariamente, 

exigindo que, como nos guichês bancários, a ordem da chegada seja obedecida e que 

cada carregador aguarde a sua vez de encher a vasilha, ainda que dezenas deles já se 

achem à frente”. 

Aí ele destila mesmo o seu ódio e achincalha os bobos. 

“A contingência secular de necessitar a população de um exército de baldeadores 

de água, deu lugar a que surgisse uma estranha instituição nitidamente local, o bobo. 
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Caracteriza-se esta instituição pela tendência comum verificável em muitas 

famílias goianas de manter cada uma delas um bobo, mentecapto, idiota, imbecil, para o 

serviço de transportes domésticos, especialmente o de água. 

Talvez seja este o único documento oficial que reconhece a existência dessa 

estranha instituição, nitidamente local, o bobo. 

Com seu duro destempero, nos oferece uma descrição clara e direta sobre os 

motivos que levava a sociedade local a adotar esses deficientes. 

Há numerosas famílias que se beneficiam dos serviços desses deserdados da 

sorte, transformando-os em escravos e remissíveis a troco de restos de comida e de um 

canto para dormir, não raro, entre os animais domésticos. 

Contam-se as dezenas nessa capital. 

Os infelizes, classificados no extenso grupo patológico dos débeis mentais, 

desde os imbecis natos até os cretinizados pela miséria física e por outras causas 

degenerecentes, congênitas ou adquiridas, os quais, como verdadeiras máquinas, se 

esbofam nos trabalhos caseiros das famílias que os acolhem.” 

Eu gostaria de dizer que o Pedro Ludovico Teixeira, além de todos esses cargos 

políticos, ele era médico. 

Somente no final do século XX é que os deficientes mentais, físicos e 

fonoauditivos do estado de Goiás, através da Lei nº 12.695, de 11 de setembro de 1995, 

foram incluídos num programa de atenção e preocupação legal, sendo oficialmente 

criados a Política Estadual de Atenção ao Deficiente, o Fundo Estadual de Apoio ao 

Deficiente e o Conselho Estadual dos Direitos dos Deficientes. 

Com o envelhecimento dos bobos e seu desaparecimento, previsível, o Asilo São 

Vicente de Paulo, de destino inicial passou a ser o destino final dos bobos da cidade de 

Goiás. 

Era o que eu tinha a dizer, obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dra. Marilucia, antes de 

passar para os outros convidados e debatedores, deixa só eu fazer uma pergunta pra 

senhora. 

O número dessas crianças, eram em sua maioria negros? 

 

A SRA. MARILUCIA MELO MEIRELES – Tinha a sua maioria negros, 

inclusive passou aí no vídeo o depoimento do promotor da cidade, e ele dizia justamente 
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como essas crianças chegavam, e elas eram abandonadas em sua maioria, não se tem 

nenhum registro nem da quantidade de deficientes, que circulou nessa cidade, e nem 

como ter acesso as famílias dessas crianças, mas a maioria, eles eram negros. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Portanto, eles não eram 

adotados legalmente? 

 

A SRA. MARILUCIA MELO MEIRELES – Não, não eram. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então sempre... 

 

A SRA. MARLUCIA MELO MEIRELES – Não, eles nunca foram adotados 

e, para eles, nunca houve nenhuma preocupação de uma política que não fosse a de 

exploração. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos lá. 

Então, em seguida, passo a palavra para a Dra. Eda Tassara, para fazer suas 

considerações. 

Com a palavra a Dra. Eda. 

 

A SRA. EDA TEREZINHA DE OLIVEIRA TASSARA – Boa tarde a todos. 

Eu componho aqui essa Mesa na qualidade de orientadora desse trabalho, que 

muito me orgulha. 

Esse trabalho foi escolhido a melhor tese defendida na área de Psicologia Social, 

no ano de 2010, e considero que, realmente, o mérito corresponde a esta decisão. 

Talvez o que eu vá falar, como implica em reflexões, não sei se é muito 

adequado para apresentar numa sessão assim, porque seria mais adequado, talvez, para 

uma leitura e, com calma, se procurar comunicar, eu comunicar, o que eu estou 

pensando. 

Como nós temos pouco tempo eu vou ler. 

Eu considero que a temática tratada nesta tese, neste livro, expõe a 

complexidade de se estabelecerem relações entre ética, estética, política e direitos 

humanos. 
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Tais dimensões apresentam-se de forma indissociável nas manifestações da 

natureza humana, no interior, no modo de vida comunitário, assim, também nas 

avaliações que dela se fazem. 

 

O SR. – Pra senhora chegar mais perto do microfone. 

 

A SRA. EDA TEREZINHA DE OLIVEIRA TASSARA – Está dando pra 

ouvir? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se para senhora fica mais 

a vontade com aquele microfone... 

 

  A SRA. EDA TEREZINHA DE OLIVEIRA TASSARA – Se está dando pra 

ouvir e eu continue, sim. 

Como distinguir critérios éticos, estéticos e políticos e julgamentos e juízos? 

O que é certo, o que é errado, o bem, o mal, o bom, o ruim, o belo e o feio? 

A lógica não permite que se afirmem superioridades, a priori, sobre modos de 

vidas comunitários, somente as ideologias, e elas são sempre arbitrárias, porque 

derivam de convenções. 

Não há como se definir do interior de uma comunidade humana, a legitimidade 

de direitos, baseados em uma ética, suposta, como universal, dado que tal fato implica, 

necessariamente, a submissão, a subjugação e o domínio de uns por outros ferindo 

frontalmente direitos humanos. 

Logo, o diálogo entre grupos humanos só será possível quando se partir da 

aceitação da universalidade de uma meta ética, qual seja o necessário respeito a 

preservação do direito de sobrevivência das comunidades, tendo como referência suas 

próprias identidades históricas e culturais. 

Mas, se isso é difícil quando os modos de vidas são manifestamente diferentes, 

narram sua história de forma autônoma, quer autóctones ou crioulos, o que dizer de 

relações com grupos frágeis? Sem história autônoma pegasse e que emergem, 

intrinsecamente, no seio de comunidades pré-existentes. 

Por que seriam frágeis? 

Porque expõe as contradições entre os critérios éticos, políticos e estéticos, que 

subjazem as representações consolidadas nas narrativas históricas, que legitimam o 
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poder na vida comunitária onde se inscrevem e que, conforme afirmamos, são 

arbitrárias, ou seja, elas são como são, mas poderiam ser de outra forma. 

Os bobos constroem suas identidades no bojo da narrativa hegemônica da 

história da vida comunitária, na qual se inscrevem como indivíduos e se socializam, e 

sua sobrevivência tem, necessariamente, como centralidade de referência a ideologia 

que os submetem, ou no dizer de Godelier “A máxima força de um grupo dominante 

não está no exercício da força, mas no consenso dos subordinados à própria 

subordinação.” 

Haveria alternativa, a dita fragilidade dos bobos, o que neles se interioriza a 

partir de sua identidade de grupo, marcada por uma forte semiótica, que a gente vê no 

vídeo, é uma forma de defesa humana frente ao uma hierarquização hereditária e uma 

ordem rigidamente estratificada. 

Essa relação radical não seria, portanto, uma particularidade deste grupo que é 

extremo, porque expõe com clareza esta condição. 

Sua produção se daria através de uma legitimação de direitos fundamentada 

numa ética, suposta como universal, sem o crivo da crítica, impedida por 

silenciamentos, cuja função é facultar a produção do poder, conforme analisa 

Maquiavel, tal reprodução sem crítica é ipsum factum antiética. 

Nesse sentido, o pensamento de Pascal, que se intitula a base da força e da 

justiça, e que é citado por Derrida, em sua obra “Força de lei: o fundamento místico da 

autoridade”,  

Distante há séculos dos dias de hoje, poderia oferecer trilhas eurísticas para 

reflexões sobre esse trabalho que Marilucia Melo Meireles nos lega, trazendo reflexões 

sobre a história dos bobos de Goiás, diz Pascal “É justo que o mais justo seja seguido, 

mas é necessário que o mais forte seja seguido. A justiça sem a força é impotente; a 

força sem a justiça é tirânica. Por isso é necessário colocar juntos força e justiça”. 

Somente a crítica nos auxiliaria nessa tarefa, e este trabalho pode nos alimentar 

nesta busca. 

Para terminar citaria, em defesa dos bobos de Goiás, que tanta ternura me 

inspiraram quando os vi no Asilo de São Vicente de Paulo, Walter Benjamim, em “A 

metafísica da Juventude”, “Eis aqui o essencial, me refiro ao terrível aviltamento que 

deve suportar o indivíduo moderno, ao sofrer a perda de suas possibilidades sociais, o 

desmascaramento de sua verdadeira personalidade, de tudo aquilo que há de subversivo 
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e borbulhante em seu interior. Lutemos contra essa destruição humana, onde esteja e a 

quem se dirija”. 

É isso que eu teria a dizer. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professor Dr. Flávio de 

Carvalho Ferraz. 

 

O SR. FLÁVIO DE CARVALHO FERRAZ – Boa tarde. 

É um prazer muito grande estar aqui, comentando esse trabalho muito 

importante da Marilucia. 

Eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho antes dele se transformar em 

livro e gostaria de falar um pouco para vocês. 

Imagino que nem todos aqui conheçam a fundo o trabalho que vão ter a 

oportunidade de ver agora. Eu não descrever, evidentemente, o trabalho tenho a 

impressão que o vídeo que foi passado fala bastante disso, e a apresentação que a 

Marilucia fez também deixou bem claro a todos do que se trata o objeto desse trabalho, 

portanto, eu vou fazer apenas, brevemente, alguns comentários, reproduzindo, em certa 

medida, o que eu pude dizer à Marilucia, quando da defesa desse trabalho na sua banca 

examinadora. 

Bom, esse trabalho, pela sua característica de trabalho acadêmico, mas ao 

mesmo tempo um trabalho de engajamento profundo, como vocês podem ter percebido, 

merecia, certamente, ter esses dois tempos ou mais, mas no mínimo esses dois tempos 

de apresentação. 

Um na academia, na universidade, onde já foi feito e outro numa instância 

essencialmente política, que é a Assembleia Legislativa, Comissão da Verdade. Esse 

trabalho comporta essas duas vertentes de análise e de comentário. 

Eu, pra além do encantamento com o rigor do trabalho, me encantei com o 

objeto de trabalho escolhido pela Marilucia, uma vez que conhecia, de muito tempo, 

essa história da cidade de Goiás. Conhecia sem conhecer propriamente no sentido 

teórico, porque me impressionava a existência desses bobos na cidade de Goiás, nas 

janelas das casas; tive a oportunidade de conhecer a Maria Grampinho, outros, o bobo 

da casa da Cora Coralina, e um dos elementos, eu vou colocar outros, mas da maior 

importância que eu impressão desse trabalho, foi levantar um fenômeno social 

relevante, levantar a memória da cidade e, enfim, teorizar a respeito dele. 
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Evidentemente, a Marilucia disse que tal como se dava com os bobos em Goiás, 

que esse fenômeno da exploração devia se dar pelo país a fora. Evidentemente que se 

dava pelo interior do Brasil a fora havia pseudo-adotados, que na verdade eram filhos 

adotados que trabalhavam nas casas, havia esse fenômeno, mas existe de fato uma 

peculiaridade, e isso fica muito bem demarcado nesse trabalho, esse fenômeno dos 

bobos de Goiás se inscreve dentro do seio das famílias, mas ali como uma verdadeira 

institucionalização. 

Era aquele bobo, aquele deficiente mental que havia, não se sabe por que, em 

abundância naquela região, cujo uso era feito de uma maneira institucionalizada, nisso 

esse uso que se fazia em Goiás difere da forma generalizada de como se dava dado ao 

alto grau de institucionalização. 

Existem outros documentos na literatura, que mostram também como se 

tratavam essas pessoas deficientes, ou loucas, não é? 

No próprio Guimarães Rosa isso aparece inúmeras vezes nas primeiras histórias, 

enfim, a diversos contos das primeiras histórias, e o trabalho da Marilucia me fez 

lembrar bastante da “Mula Marmela”, personagem da “Benfazeja”, do conto da 

“Benfazeja”, que também era, enfim, explorada, atacada, mas voltando ao meu 

comentário, eu diria da importância desse trabalho. 

Esse trabalho feito na universidade vem enriquecer, sobremaneira, o acervo 

sobre da documentação que a gente tem sobre a história do Brasil, é um trabalho 

necessário sobre esse sentido. Necessário. A universidade existe, a pesquisa na 

universidade deve servir ao maior conhecimento da nossa história. 

Eu me lembro que, quando houve há alguns anos, talvez uma polêmica, em que 

o então senador, Antônio Carlos Magalhães, propunha que se extinguisse a necessidade 

de doutorado para a contratação de professores nas universidades federais, quem se 

opôs a ele foi o senador Darcy Ribeiro, e uma das alegações, que cabe como uma luva 

para o trabalho da Marilucia, era de que o trabalho na pesquisa e Ciências Humanas e 

História nas universidades, tinha servido para o levantamento de um material, enorme, 

importante, imprescindível a respeito da história. Havia ali um levantamento dessa 

história e que isso era fundamental. 

Ora, esse livro que a gente tem aqui hoje é exatamente disso que trata.  

É um trabalho fundamental e importante que resgata um pedaço que não poderia 

ficar esquecido. 
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Mas, pra além do levantamento e da análise política, enfim, do fenômeno que a 

Marilucia já nos mostrou, entra, eu gostaria de fazer esse comentário, entra a 

psicanalista no livro. Por quê? 

Esse trabalho ele tem uma característica, um viés de análise histórica e 

antropológica, ou sociológica se quisermos, mas a psicanalista se faz presente no 

trabalho e isso é muito, muito bonito pra nós, que somos da área da psicanálise, porque 

embora não seja um trabalho que se intitule psicanalítico, toda a ideia do que é a 

essência de um processo psicanalítico, a essência dada, a Marilucia, de uma maneira 

elegante e sem dizer, sem explicitar que fazia uma análise, porque não se trata de uma 

psicanálise de uma cidade, no entanto o método introjetado por ela é usado de maneira 

inescapável. Por quê? 

É um trabalho de história, poderemos dizer de história ou na área das 

assistências sociais, mas que busca além da administração política de denúncia de um 

fenômeno de violação de direitos humanos, ele tem um papel de desrecalcamento, um 

papel, o título do trabalho é “Enigmas e Silêncios”, e esse não é um detalhe 

desimportante, é um detalhe de importância, porque ao investigar o fenômeno na 

cidade, Marilucia se depara com o silêncio e, como ela disse, os estranhos não estão 

habilitados a perguntar excessivamente e a Marilucia pergunta.  

Ela pergunta, ela levanta esse recalque de uma maneira que o ciclo, do que seria 

um trabalho psicanalítico, se faz dentro da psicologia social, porque esse livro hoje, vem 

ser uma devolutiva, vem ser o que ele pode oferecer pra cidade de Goiás e para o Brasil, 

mas para a cidade de Goiás, de uma maneira a contribuir para o encerramento de um 

ciclo de exploração, de uma maneira que fique interpretada, selada, constatada. Que não 

possa mais ser negada, escamoteada, recusada. 

Falando assim e tomando por esse viés, o trabalho tem um teor de denúncia, um 

teor de crítica, contundente e, no entanto, esse é um comentário agora esbarrando na 

estilística, é um trabalho feito com uma capacidade poética, ele transpira a poesia, o 

amor pelas tradições de Goiás, pela cidade de Goiás, de maneira que também é um 

trabalho que contém uma suavidade poética, eu diria, sem, em nenhum momento, deixar 

de ser denúncia, sem deixar de ser contundente. 

E o fato desse trabalho trazer junto a denúncia todo o amor que a Marilucia tem 

pelo seu Estado, o estado de Goiás, é um trabalho que tem o cheiro do bolinho de arroz 

de Goiás, nós enxergamos ali as cozinhas, todas as coisas boas que nós gostamos de 

Goiás, do empadão goiano... 
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Em nenhum momento isso visa a mitigar ou escamotear a violência e a violação 

que se dava ali. Esta é uma característica fundamental, um valor muito grande de 

trabalho. Essa forma de tratar Goiás, os bobos e os exploradores dos bobos, em nenhum 

momento há ali uma espécie de naturalização do fenômeno, como se isso pudesse ser 

romantizado também. Não há romantização nenhuma.  

A Marilucia não se escreve na tradição da pesquisa social de Gilberto Freire, por 

exemplo, em que existe uma certa romantização das relações dos senhores de escravos. 

O fato de haver essa doçura, dessa poesia no trabalho dela, de modo algum, significa 

que é um caráter concessivo, de concessão. 

Enfim, eu não vou me alongar, existem pessoas muito mais importantes do que 

eu aqui nessa Mesa, esperando para falar ou que já falaram. 

Eu quero deixar um comentário, apenas um comentário singelo, que eu espero 

que sirva, também, como estímulo aos que não conhecem o trabalho, que conheçam, 

porque ele se inscreve no rol dos trabalhos necessários a história do Brasil. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dodora Arantes. 

Maria Auxiliadora Arantes. 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – Boa tarde. 

Eu queria dizer que, na verdade... 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho. 

Deixa... Está sem som, ele vai... 

Vai fazer com esse? 

 

A SRA. MARIA AUXILIADORA ARANTES – Ok. 

Bem, então eu queria dizer então que, na verdade, na contramão de outros 

integrantes da Mesa, eu conheci o trabalho da Marilucia há, exatos, 15 dias atrás, 

quando ela, num gentil almoço, me convidou para integrar essa tarde e me deu o livro 

de presente. 

Então eu fui, é como se eu recebesse, assim, um xeque-mate e imbuída de 

coragem e da grandeza da nossa amizade, eu mergulhei na leitura do livro. 

Então eu trouxe uma brevíssima reflexão sobre esse livro, imbuída nesse 

mergulho tão recente, tão atual e, evidentemente, atravessado uma parte por não sabe e 
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outra parte por ter sido tomada pela densidade e pela delicadeza de seu trabalho, de 

tratar de um tema tão difícil e tão importante para o nosso país. 

Então receba a leitura do meu texto, um texto brevíssimo, mas eu não teria 

condições de fazer diferente. 

Eu chamei esse pequeno texto de “A inclusão do silenciamento”. 

Marilucia Melo Meireles foi determinada, dentro do arco tolerância-intolerância, 

que instigou a pesquisa acadêmica, escolheu olhar de frente uma figura silenciada e 

desconstituída do estado de Goiás, os bobos. 

Mergulhou na vertente da intolerância. 

Muitos que já estiveram nas festas coloridas e ruidosas do Estado, na Procissão 

do Fogaréu de Goiás Velho, na Cavalhada de Pirenópolis, na Congada de Catalão ou na 

folia do Divino em Luziânia, talvez não saibam, ou saibam muito pouco, da existência 

dos bobos. 

É a vertente silenciada da intolerância, sem estandartes, sem capuzes e sem 

cantoria, que moram em casas de antigos oligarcas do Estado, que perambula pelas ruas 

e praças, um elenco de brasileiros, que não é reconhecido na cena cultural, que 

privilegia raízes protetoras, santos e divindades, são os bobos adotados. 

As bobas fazem sua própria coreografia. Escolhem suas roupas e se apresentam 

coloridamente. Vestidas e enfeitadas com penduricalhos, debruçadas nas janelas, 

andando pelas praças, gesticulando, rachando lenha, carregando latas na cabeça 

enrodilhada, varrendo quintais, catando gravetos, cuidando dos meninos, mexendo os 

grandes tachos de doce, são as palavras da Marilucia. 

Não são personagens de uma cena comemorativa ou de festa, não representam 

ninguém. 

Vestem-se assim, simplesmente, e assim aparecem. Às vezes se vestem com 

roupas de bandeira do Brasil, abre aspas, 'Você nunca viu eu vestida de bandeira!”, 

disse uma boba. Tenho roupa de quadrilha, de carnaval, apresentam suas próprias e 

singulares histórias. 

Quem sabe nessa forma de se apresentar, os bobos e as bobas, sutilmente, se 

autorizam a externar suas linguagens, sua singular diferença? Não sei.  

Pensei, após terminar de ler, de um fôlego só, o livro de Marilucia Melo 

Meireles, sobre os bobos em Goiás, mais enigmas do que silêncio. 
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A autora diz ainda: “Os bobos da cidade de Goiás fazem parte de um arsenal 

lendário. São deficientes mentais com características peculiares que, do ponto de vista 

sócio-cultural, foram apropriadas e utilizadas pela comunidade. 

Da perspectiva etiológica, essas deficiências não são reduzíveis a uma única 

síndrome patológica e as práticas sociais de apropriação e uso da sua força de trabalho é 

que, e de seus próprios corpos, merecem uma análise acurada.” 

Marilucia conta que houve poetas goianos que se expressaram sobre os bobos, 

Cora Coralina, Marcos Caiado e também Vinícius de Moraes e Toquinho se referiram, 

quando escreveram a conhecida e repetida canção, abre aspas “Era uma casa muito 

engraçada, não tinha teto, não tinha nada, mas era feita com muito esmero, na rua dos 

bobos, número zero.”, fecha aspas. 

A pesquisadora e psicanalista foi além.  

Temperada no ofício de escutar e trazer à tona o que está sem palavras, incluiu 

em seu trabalho a voz dos bobos. 

Os ouviu, perguntou, quis que eles mesmos contassem sobre si mesmos e 

contassem o que queriam. Não os estuda, por assim dizer, a partir de seus prontuários 

ou de análises de discursos do que se fala sobre eles, mas os procurou pessoalmente e os 

convidou a falar com suas próprias palavras.  

Avisava ao entrevistá-los “Vou gravar! Você quer ouvir como fica sua voz 

gravada?”, e foi adiante, sendo o estudo fruto de uma tese acadêmica, uma das 

indagações, o fio condutor de seu estudo é “Quais foram as causas que levaram a 

existência dos bobos?”. 

A partir desta questão vai a campo, examina aspectos genéticos e neurológicos, 

aspectos antropológicos e psicanalíticos e descarta recorrente afirmação de que a causa 

que propiciou a população dos bobos é a consanguinidade. 

A pesquisadora desconstrói a hipótese da consaguinidade, causa, e diz que essa 

afirmação é fruto da conjugação de dois discursos, o discurso do medo e discurso do 

moralismo, ambos frutos de crenças e determinações que tentam apaziguar mentes e 

discursos, relegando o bobo a um não lugar, como se o seu corpo habitasse um vazio 

sobre o qual não se deve falar. 

Para aplacar consciências dos habitantes da cidade de Goiás a inconsistente ideia 

de consanguinidade causa: “Está assentada em generalizações discursivas, destituídas de 

qualquer fundamentação teórica, condizente com o conhecimento, principalmente, nos 
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das ciências biológicas, que apontam inúmeros outros fatores para a organização das 

deficiências mentais.” 

Os bobos adotados por famílias oligárquicas do estado de Goiás, ou 

institucionalizados no Asilo São Vicente de Paulo, constitui um grupo de brasileiros 

pobres, brasileiros marginalizados, silenciados, abusados nas famílias adotivas e 

submetidos ao trabalho domiciliar penoso e, muitas vezes, insalubre. 

A explicação, a análise das condições de seu surgimento e o desconforto que a 

pergunta a sobre os bobos gera em seus interlocutores abordados na pesquisa, são 

evidências de que essa história é plena de segredo, e como todo segredo, é silenciada e 

essência da discriminação e do preconceito. 

Os bobos de Goiás não são bobos da corte, são os bobos sem corte, ninguém 

acha graça do que dizem, não estão autorizados aos salões, são simplesmente deixados a 

margem, enjeitados, uma espécie diferente de humanos da qual não se fala entre os 

habitantes da cidade. 

Como goiana, forjada em suas origens, Marilucia foi buscar respostas para 

perguntas antigas, por que há tantos bobos adotados por famílias goianas? 

  São essas as respostas que apresenta no seu livro, “Os ‘Bobos’ de Goiás: 

Enigmas e Silêncios”. A grandeza de seu estudo está no cuidado com que buscou suas 

respostas, na forma com que se apresentou aos dirigentes da cidade, chegou a cidade de 

Goiás, da área cultural a da saúde, e o respeito com que tratou seus interlocutores e, 

principalmente, os bobos e as bobas, e de quebra ainda aprendeu com uma das bobas 

como é mesmo que se faz uma calda de açúcar para o doce de laranja. 

Diz sua entrevistada, abre aspas, “Depois que a calda está com um ponto ‘bão’ 

(e faz um gesto, esfregando o polegar no indicador), não pode por água não, se não o 

doce de laranja fica duro, que nem pedra”, fecha aspas. 

É um texto denso, onde Marilucia juntou o melhor de sua formação, como 

psicanalista e como pesquisadora da Universidade de São Paulo, uma parceria 

temperada com determinação dos goianos e das goianas, instigada pelo enigma sobre o 

lugar que ocupam estes brasileiros que, como todos nós, habitam esse país. 

São frutos da nossa história e de seus paradoxos, submersos na bruma do tempo 

e excluídos da fotografia da história. Esta exclusão acontece, mas pode ser revertida ao 

ser publicamente desvelada. 

Marilucia Meireles escolheu tornar pública esta história, com todo esmero que 

cabe a um bom livro. 
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Escolheu como protagonistas os bobos e os fez desfilar frente aos nossos olhos, 

não sem ternura. 

Obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quinze dias. Imagina se 

ela tem 15 anos pra fazer o trabalho. 

Fábio Lucas. 

 

O SR. FÁBIO LUCAS – Senhoras e senhores, eu tenho grande alegria de estar 

aqui, nesse ato. 

E a alegria me acrescentou mais alguma coisa, mais conhecimentos, porque a 

intervenção dos que falaram antes, me fizeram voltar ao trabalho da Marilucia, porque 

eu a conhecia já há muito tempo, porque estive na banca em que se examinou o trabalho 

dela, mas este conhecimento estava adormecido por outros eventos da minha vida, e 

outros acontecimentos sociais a que estive presente. 

Mas eu gostaria de, antes de falar do trabalho propriamente dito de Marilucia, eu 

gostaria de contextualizar um pouco. 

Nós estamos aqui sobre a regência de alguns princípios muito contemporâneos, 

primeiro a Comissão da Verdade. 

A Comissão da Verdade. Eu acho isso uma coisa incrível que esteja acontecendo 

no Brasil. 

Eu escrevi no “Jornal da ABI”, Associação Brasileira de Imprensa, um trabalho 

sobre a busca da verdade e recuperei uma frase, que poderia ser até epígrafe dos 

trabalhos da Comissão da Verdade, o Carlito Maia dizia o seguinte “Da verdade nós 

devemos ser escravos, e não donos.”, é que toda situação impositiva, toda ditadura, o 

primeiro ato é sufocar a verdade, portanto, nesse caso, a verdade se torna única e há 

muitos disfarces, desmascaramento dessas verdades únicas, pois é o controle da mídia, o 

controle da imprensa. 

É uma forma em que todos dão a mesma informação, às vezes até com as 

mesmas palavras, ora, todas as informações com as mesmas palavras, não são 

informação. Quando são repetidas várias vezes, digamos alguns anos, isso não é 

informação, isso é, na verdade, é propaganda. 

Isso não significa adicionar ao auditor ou ao leitor, um acontecimento a mais, ou 

uma informação preciosa. 
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Depois dessa coisa da verdade, portanto, da verdade nós devemos ser escravos e 

não donos, porque esse é o problema da dominação, é ser dono da verdade, é descer 

uma cortina ou transformar a notícia em um segmento da notícia, um fingimento da 

notícia, isso é outro aspecto. 

Bom, eu até me recordo de um trecho de um poema de Mario de Andrade que 

falava “Que desvio triunfal da verdade”, porque quando a verdade é seccionada e 

deformada, é o desvio triunfal, e todos acreditam, porque ela é unânime, ou ela é 

divulgada suficientemente para que todos se encantem com ela, ou até subordinada a 

uma maquiagem especial, tudo isso faz com que a vitória está se tornando o desvio da 

verdade. 

Pois bem, outro aspecto são os direitos humanos, também aqui referido. 

É curioso o modo como essa Declaração dos Direitos Universais no início, no 

início do século XIX, depois da Revolução Francesa, o documento, eu até tenho cópia 

dele, era “Direito Universal do Homem e do Cidadão”, por que é que o homem era 

diferente do cidadão? 

E por que é que não tem mulher aí? Aí é que está. 

É que naquela ocasião, por isso é preciso tudo ser contextualizado. 

O primeiro documento dos direitos humanos falava do direito do homem e do 

cidadão. “Do homem”, porque a mulher não tinha o direito de votar. Então, estava 

definido o sexo do eleitor. E, “do cidadão”, porque só era cidadão quem tinha 

propriedade. Só podia votar aquele que tinha vínculo com a dominação territorial, sem 

ser proprietário não há eleitor, nesse período. 

Depois esse assunto foi progredindo e em 1945, quando a segunda vez que se 

tentou organizar as nações para negociação de interesses, em vez de imposição, em vez 

de guerra, aí então, a declaração se tornou Declaração dos Direitos Humanos, sendo 

abrangente homem e mulher. 

Pois bem, é curioso como as coisas vão acontecendo à medida em que a cortina 

da verdade se abre. 

Então, quanto mais tivermos condições de nos reunirmos para discutir um 

problema que parece infinitamente pequeno, como o dos bobos, ele é exemplar de uma 

grande reflexão que devemos sempre estar fazendo. Por quê? 

Porque é preciso, constantemente, sem nenhum momento de interrupção, o que 

devemos estar é construindo massa crítica, é preciso que todos sejam informados e cada 

um com a sua metodologia, e circunstancias pessoais, possam contemplar à luz da 
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verdade e, portanto, também se decidir sobre a opinião, ou mesmo sobre a ação, a ação 

política. 

Então, esses temas todos me têm acudido ultimamente, eu andei estudando, 

também, o problema da educação, que pra mim é fundamental, e para todo mundo é pra 

falar, mas para agir pouca coisa tem sido feito nisso, na educação. 

Eu vejo que houve, em tempos muito passados, uma educação de formação do 

homem, que era o pai da ideia na Grécia, formação. 

A educação não é a passagem de um conhecimento para outro, mas é a formação 

do próprio homem, e é curioso, porque as três figuras mais importantes da Grécia, mais 

reverenciada naquela formação, que era também construção do homem, as três figuras 

eram: o poeta, o filósofo e o legislador. 

Porque a lei também é pedagógica na Constituição, por isso que nós estamos 

aqui, na Assembleia Legislativa, a lei, ela é pedagógica. Portanto, uma vez determinada 

a lei; determinada a lei, todos amavam a lei, porque a lei uni as pessoas em torno de 

princípios aos quais todos estiveram presentes, portanto, confirmar a lei é confirmar a 

nação de solidariedade, a unidade da cultura, mas unidade da cultura é diferente da 

imposição de um mesmo pensamento, é outra coisa. 

Então é incrível como o problema da educação não seja posto como uma 

universalidade das nações brasileiras. E isso tem gerado conflitos em todas as instancias 

de organização e de institucionalização de princípios no Brasil, eis que dentro de um 

organismo constitucional e educacional, a Marilucia nos faz uma tese e que torna 

inexistente mais a omissão, a cegueira e a ausência de todos perante um problema. 

É que esse problema veio até nós e nos facultou a tomarmos conhecimento desse 

problema. 

E aí, ampliando mais o horizonte, verificamos que a nossa história, a história 

brasileira, até hoje é transmitida por, digamos, livros e trabalhos didáticos, que são a 

história da classe dominante, agora é que toda a sociedade tem condições, chegou o 

momento próprio de reler o Brasil. Reler o Brasil e reler o nosso cotidiano. 

Com isso nós formamos o conhecimento necessário para o momento que 

vivemos e para as condições de acabar com os conflitos, que são apenas conflitos não 

substanciais. 

É curioso tudo isso, porque há um momento de se discutir, universalmente, toda 

esta crise que está aí, ou é chamada de crise. 
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Crise sempre existiu, porque é a passagem de um estado a outro, e nessa 

passagem de estado para outro há convergências e há divergências, e quando essas 

divergências são múltiplas, é sinal de que há um embargo a um acordo.  

Quando, logo depois da Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra, se verificou 

que se estava usando recursos, estavam usando recursos de destruição da humanidade, 

poderosos, que eram os bombardeios e que eram os explosivos, a indústria de 

bombardeios e de explosivos chegou a um estado tal, que acordou várias mentalidades 

importantes do setor humano. 

Na década de 1920 os intelectuais, à frente dos quais estavam nomes como 

Einstein, como Freud, esse grupo de intelectuais se reuniu e tentou constituir uma 

organização que avisasse aos poderosos que a guerra é uma imbecilidade.  

Não tem sentido os homens se armarem, com a ferocidade com que se armam, 

para destruir pessoas inocentes, que nada tem a ver com aquela disputa, então 

constituíram e há pessoas que todos lembram, alguns da minha geração se lembram, que 

escreviam cartas, por exemplo, aos que estavam dirigindo os grandes, os países mais 

avançados, quer dizer, o absurdo que é para uma sociedade, minimamente 

racionalizada, uma sociedade armar-se até os dentes, para dominar o mundo ou dominar 

os outros povos ou dominar os mais pobres. Não tem sentido a guerra. 

Há pouco tempo dois médicos amigos me procuraram, escreveram, ambos, uma 

obra que eu espero que seja publicada logo; é uma obra que diz que a medicina somente 

progrediu graças as guerras.  

Que a medicina deu saltos espetaculares ou para inventar critérios de destruir 

pessoas ou para inventar remédios para curar as vítimas. 

E é engraçado, porque eles usam até como epígrafe um depoimento do 

Saramago, o Saramago dizia, isso de uma forma um pouco amarga demais, “Que o 

homem só se associa para a guerra, o homem não se associa para a paz.”, diz ele. 

Não há história de que seja convocado o povo para a paz, sempre, na hora da 

convocação, é para uma guerra. 

Então por que esta hostilidade do homem para com o ser humano? 

A espécie que é considerada a espécie mais evoluída, chegar ao ponto de não 

conhecer os processos associativos dirigidos à paz, dirigidos à paz, mas sempre se 

convoca o povo para a guerra. Isso é o Saramago que desenvolve essa noção. 

Bom, então isso tudo que eu estou falando me veio a mente, novamente, quando 

eu estava a ouvir aqui pessoas muito capacitadas, com trabalhos magníficos, referindo-
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se ao trabalho da Marilucia que realmente abriu uma nova porta para o caminho da 

verdade. 

Porque multiplicado esse trabalho por outros tantos, do mesmo sentido, nós 

estamos procedendo a uma releitura da história brasileira. 

Eu já li também Walter Benjamin, na sua concepção da história, que ele achava 

que era um amontoado de ruínas, porque, o fato que se passou, ele jamais poderá ser 

revisitado. A história é usada como um amontoado de ruínas, mas eu não tenho essa 

concepção, eu acho que a história ela é mestre também, ela nos ensina os acertos e os 

erros cometidos, para que chegássemos ao ponto em que estamos de civilização ou de 

convivência. 

E, ademais, eu acho que essa tarde é muito benfazeja para todos nós, porque 

ouvimos, mais uma vez, e com argumentos novos, todo o aclaramento de uma situação 

tópica, que é a situação de Goiás velho e dos bobos. 

Tudo isso, me comoveu muito ao ouvir as pessoas, porque eu aprendi muito essa 

tarde aqui e gostaria de aprender sempre, porque só assim acho que podemos fazer 

consciência universal, ou trabalhar uma consciência universal, para não tornar o homem 

hostil aos outros homens, mas para afagar a ideia de que é possível haver uma 

fraternidade, no bom sentido da fraternidade. 

Então, são breves, e brevíssimas, as informações que eu faço e principalmente 

para louvar mais uma vez, como fiz naquela ocasião, a enorme coragem da Marilucia, 

principalmente porque ela reuniu dois aspectos fundamentais que devem ser sempre 

constantes na universidade, que é o espírito independente, e o espírito investigativo. 

E unindo isso, a independência e a investigação, ela juntou a tudo isso alguma 

coisa que pertence só a ela, a competência. 

Obrigado. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, já indo pro 

encerramento, alguém gostaria, algum amigo da doutora gostaria de fazer alguma 

consideração? 

Ou podemos ir para as conclusões? 

Eu queria dizer o seguinte Dra. Marilucia, por toda a ligação que eu tenho com a 

senhora, com o Veloso, eu queria dizer pra senhora o seguinte, estes últimos quatro 

anos, aqui na Assembleia Legislativa, que eu presidi a Comissão de Direitos Humanos e 
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depois a Comissão da Verdade, foram os quatro anos mais importantes da minha vida e 

da trajetória política. 

Primeiro, quando eu assumi a Comissão de Direitos Humanos, havia dentro, e 

há, dentro da Comissão de Direitos Humanos um pequeno organismo chamado SOS 

Racismo, coordenado pelo Cícero Almeida, que é ator, da “União e Olho Vivo”, e 

protagonizado por aquele menino lá no fundo, o Costa, que todo dia ele vem me falar de 

quilombo, dos quilombolas, das histórias da escravidão, dos negros, e essa semana, o 

Ivan Seixas, organizou uma audiência pública, aqui na Assembleia, das mais 

impressionantes, sobre “Violência no Campo”, lá no Vale do Ribeira, depois que o 

Lamarca passou por lá, os militares foram lá, bombardearam, jogaram bombas de 

Napalm, e qual foi a coisa mais impressionante desse relato? 

Junto com os militares, as famílias mais abastadas, em particular a família 

Buzaid, se apropriou de um enorme quilombo, de um enorme quilombo, que eles 

bombardearam, criaram uma posição de antagonismo militar contra aquelas famílias 

que estavam lá há centenas de anos, pegaram a documentação e se apropriaram dessa 

terra devoluta da União, porque o Vale do Ribeira, assim como o Portal do 

Paranapanema, era constituído de terras extremamente férteis e todas da União, eles 

aproveitaram a onda da ditadura para se apropriar e passar as terras. 

Então doutora, mas todo mundo acha que é assim, bom, a ditadura acabou, então 

não tem mais tortura, não tem mais assassinato, e a escravidão?  Que nunca teve uma 

Comissão da Verdade, uma comissão revisora, um processo? 

Então esse trabalho que a senhora traz, que mesmo depois de tantos anos a 

escravidão ter terminado, o requinte e a crueldade de cruzar, porque como a mineração é 

uma coisa que me fascina muito, o garimpo naquelas terras goianas, a senhora vê, está 

acabando a escravidão, então eles fazem uma transposição e uma associação, da 

escravidão com as crianças nascidas nessas condições. 

Então, em pleno século XX, no Brasil, no coração do Brasil, e Juscelino põe 

aquela luz sobre Goiás, aparece essa barbárie, barbárie e, como tudo o que as elites 

brasileiras fazem, elas acomodam, dão aquele jeitinho brasileiro para dizer que foi um 

ato caritativo, que foi um acolhimento. 

E aqui, na Comissão da Verdade, nós discutimos, todo dia (me empresta o 

microfone, senão eu fico falando pra frente e não olhando pra pessoa), todo dia aparece 

problema dos atestados de óbito, e esses não tinham certidão de nascimento, não é que 
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eles não tenham, não tinham (O deputado Adriano Diogo perde a voz e chora 

emocionado) certidão de nascimento. 

Então, parabéns por a senhora, goiana, trazer para o Brasil uma realidade da 

escravidão, da crueldade, da transformação de crianças com problemas de saúde em 

escravos, que todo mundo adocica para tentar dar uma versão oficial da história do 

Brasil, com governadores, presidentes da República endossando esse estado cruel de 

exceção de uma escravidão de 400 anos que nunca foi revista. 

Então, acho que cumprimos o nosso papel. Eu acho que o trabalho tem que ter 

uma dimensão nacional e um tratamento para o lançamento dele, com a devida 

crueldade que a saúde mental continua escondida, a gente acha que, com a lei 

antimanicomial, acabaram os manicômios, e aí os caras vêm e inventam as comunidades 

terapêuticas de toda essa loucura aí, que é ganhar dinheiro em cima das pessoas que 

necessitam de tanto tratamento. 

Então, muito obrigado por esse presente, da senhora trazer uma coisa tão 

importante para a Comissão da Verdade, para a Comissão de Direitos Humanos, e 

espero que nós possamos retribuir, dando a dimensão nacional que esse trabalho 

merece. 

E gostaria que a senhora usasse a palavra, para fazer a conclusão, e agradecer 

com toda a sinceridade. (O deputado Adriano Diogo se emociona) 

Estamos orgulhosos!  

O Ivan, que é o proponente da Comissão da Verdade, o Costa, o menino daquela 

simplicidade, que todo dia traz a história de um quilombo, o Cícero, por me ajudar todo 

dia, como ator, a coordenar esse SOS Racismo, e até a dona Elza (ininteligível), que 

está aqui conosco hoje, muito obrigado. (Palmas.) 

 

A SRA. MARILUCIA MELO MEIRELES – Bem, de fato eu estou muito 

emocionada mesmo e, mais uma vez, eu agradeço a você, deputado Adriano Diogo, a 

Comissão da Verdade, ao movimento SOS Racismo, por essa oportunidade, porque, eu 

diria que, esse livro, ele estava correndo o risco de ser lançado só lá em Goiás, que o 

lançamento está previsto para outubro. 

E eu diria a vocês também, que a própria Universidade Federal de Goiás, dentro 

das tramitações internas lá, foi muito difícil a edição desse livro, porque, como a 

professora Eda disse, principalmente o Flávio, eu não poupei nenhum dado que a mim 
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chegou e que eu considerava assim, fundamental explicitar, nessa dimensão mesmo, de 

uma recuperação histórica e de uma reparação histórica desses deficientes. 

E com relação aos registros que você estava falando, das certidões, eu queria te 

dizer Adriano, que, eu não sei se isso foi nacional, mas em Goiás os registros de 

nascimento e de óbito, só começaram acontecer em, se eu não me engano, em 1993. 

Então, você há de convir que a grande maioria desses deficientes, eles não têm 

nenhum registro de existência e muitos deles, quando eram recolhidos, eles traziam as 

medalhas, uns pedacinhos de ossos e umas tirinhas ou mesmo embrulhados num 

determinado paninho, que tinha alguma marca que dá a nos entender de que era uma 

tentativa de, futuramente, essa família recuperar o seu filho, por aquele detalhe, aquela 

marca. 

Então, esses deficientes, eles portavam, assim, inúmeras marcas. Era a marca no 

seu corpo, da deficiência propriamente dita. Era a marca que trazia de alguma ligação, 

com a sua família de origem e, nos asilos, como a gente viu no vídeo, eles recebiam a 

marca de quando eles eram denominados de “Aparecida” ou “Aparecido”. 

Na Itália, na Roda, quando havia a Roda dos Expostos para receber as crianças 

abandonadas, eles chamavam essas crianças de “Spositos”, então na Itália se vê muito 

esse sobrenome, que também são crianças que foram abandonadas na Roda dos 

Expostos. 

Então, para finalizar, eu quero agradecer muitíssimo a presença de todos, essa 

oportunidade, que realmente foi trazer para o estado de São Paulo, durante essa sessão 

da Comissão da Verdade, que pra mim é uma honra, ver que esse tema ganhou um lugar 

digno de ser discutido de ser mostrado e, pelo menos vocês, já sabem da existência dos 

bobos de Goiás. 

Muito obrigada. (Palmas.) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A sessão está encerrada. 

 

* * *  
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

30/05/2014 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom dia, Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo – Rubens Paiva, 126ª audiência pública, 30 de maio de 

2014, Auditório Teotônio Vilela.  

Está instalada a 126ª audiência da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo – 

Rubens Paiva, no dia 30 de maio, no Auditório Teotônio Vilela, para a oitiva dos 

depoimentos dos danos causados pela ditadura militar à educação brasileira. 

Esclarecemos que a Comissão da Verdade pretende realizar todas as audiências 

abertas ao público. Passo a palavra para a professora Ana Nemi, da Comissão da Verdade 

da Unifesp, do grupo de trabalho da Comissão nacional das universidades. Com a palavra a 

professora Ana Nemi, da Unifesp. 

 

 

A SRA. ANA NEMI – Bom dia a todos. Quero, em primeiro lugar, saudar a 

Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, na figura do presidente da sua Comissão 

da Verdade, pela iniciativa desse evento.  

Estou muito feliz de estar aqui porque, embora eu seja do GT das comissões 

universitárias, eu fui professora de ensino básico a vida inteira, e estava comentando com a 

Silvana que a minha ida para a universidade foi especialmente por causa de saúde, e eu 

confesso isso em público até para os meus colegas lá, todo mundo me olha esquisito, 

porque a minha paixão sempre foram os pequenos, mas eu não tinha saúde.  

E a gente estava conversando da importância do professor ter só meio período em 

sala de aula e o resto do período para estudar, preparar e, enfim, viver a vida de uma escola, 

que está sempre dentro de uma comunidade e tudo isso é muito importante. 

Então saúdo, muito feliz mesmo, essa iniciativa.  

E queria convidar a todos a participarem do debate do GT de universitárias. Não são 

todas as universidades que têm os seus GTs de trabalho e as suas Comissões da Verdade, 
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então todos aqueles que quiserem nos ajudar oferecendo informações, a gente está na fase 

já de começar a pensar os relatórios, para informar o relatório da Comissão Nacional da 

Verdade. Então, todos aqueles que quiserem nos ajudar, estamos abertos.  

Muito obrigada a todos pela presença e pela oportunidade de falar aqui um 

minutinho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Obrigado, Ana. 

A coordenação da Comissão da Unifesp é a Ana Nemi e o Comparato.  

Vamos lá.  

Então, sem mais delongas, é com muito, muito, muito prazer, muita emoção, que 

nós recebemos aqui o professor Luiz Antônio Cunha e a professora Circe Bittencourt. 

Queria pedir que os dois viessem para compor a mesa. Professor Luís Antônio Cunha, da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a professora Circe...  

O senhor senta aqui, professor, ao lado da professora Ana Nemi? Ótimo, excelente. 

Bom, dispensam apresentações porque são pessoas muito queridas que a gente, há muito 

tempo, queria estar ouvindo.  

Professor Luiz Antônio Cunha. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Estou muito feliz de estar aqui hoje com esta 

oportunidade que o deputado Adriano Diogo me propicia, também a professora Ana Nemi, 

da Unifesp, e toda essa instituição, especialmente a Comissão da Verdade do Estado de São 

Paulo - Rubens Paiva. Mas posso continuar, né? De novo? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Manda ver, manda ver. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA Tá bem. Bom, apresentados meus 

agradecimentos e também a minha satisfação de estar nesse momento, eu quero entrar 
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diretamente no assunto que me foi solicitado a tratar nesta manhã, que não é exatamente, 

pelo menos na forma como eu entendi... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se quiser usar o fixo, fica 

mais à vontade. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA Alô. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele liga. Pronto, pode falar. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA Que não é, exatamente, fazer um diagnóstico, 

dar um panorama sobre as políticas e as práticas educacionais durante a ditadura militar. 

Esse é um tema candente, é um tema importantíssimo, é um tema que me atraiu 

durante muito tempo. Não é, também, tratar nem dos sucessos nem dos fracassos das 

políticas educacionais da ditadura. Não quero também tratar daquilo que não sobreviveu 

das políticas educacionais daquele momento. 

Por exemplo, do que eu considero o maior fracasso das políticas educacionais da 

ditadura, que foi a profissionalização universal e compulsória no ensino de segundo grau, 

não vou tratar disso. Também não vou fazer um panorama sobre as políticas educacionais 

do momento presente, não vou fazer isso, não haveria tempo para tanto, e acho que, 

também, não haveria capacidade pessoal para isso. 

Mas quero tratar de um ponto que eu creio que é importante para o primeiro aspecto 

e para o segundo aspecto, que é tratar de um dos vetores da política educacional da ditadura 

que está presente, estão presentes neste momento e que estão ativos, vetores que estão 

ativos. Eu usei a expressão “vetor” numa metáfora matemática. Mas, se por acaso, algum 

dos presentes quiser usá-la no sentido da epidemiologia, por exemplo, de um inseto que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      4
 
 
leva vírus para contaminar outras populações, também está funcionando, também cabe essa 

metáfora. 

Eu selecionei para tratar hoje um dos vetores, não é o único, um dos vetores das 

políticas educacionais da ditadura que estão ativos, estão presentes, passo a eles. A ditadura 

não inventou a dualidade setorial público/privada na educação, tampouco inventou a 

simbiose Estado/capital na economia. O que ela fez foi intensificar essa dualidade fundante 

da educação brasileira e combiná-la, de modo peculiar, com os níveis de ensino, o superior 

e o básico. A educação foi submetida à simbiose Estado/capital em cada nível e de um jeito 

próprio. 

A estruturação dos sistemas de ensino previstos pela primeira LDB, Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1961, promulgada pelo presidente João 

Goulart, favorecia os interesses privatistas por transferir para os Conselhos de Educação, o 

federal e os estaduais, importantes competências, antes concentradas nos detentores dos 

cargos executivos: secretário de Educação e ministro da Educação. Os membros desses 

conselhos, nomeados livremente pelo presidente da República e pelos governadores dos 

Estados, não só podiam recair em pessoas escolhidas mediante pressão e articulação 

privada, menos visíveis para as forças político-partidárias, como também os conselheiros 

ficavam expostos a pressões e atrativos de diversas espécies. Além disso, divididos os 

centros de tomada de decisões, tornava-se mais difícil a resistência às pressões e aos 

atrativos das instituições privadas de ensino. 

Conseguido o controle dessas instâncias do Estado, a expansão do ensino privado 

foi muito intensa após o Golpe de 1964, processando à velocidade tão mais alta quanto 

maior a taxa de lucratividade média em cada nível de ensino. Portanto, mais intensa no 

segundo grau do que no primeiro, mais intensa no superior do que no segundo grau. 

As afinidades políticas eletivas, repito, as afinidades políticas eletivas entre os 

governos militares e os dirigentes das instituições privadas de ensino fez com que o 

Conselho Federal de Educação assumisse uma feição crescentemente privatista.  

Assim, no momento em que a reforma do ensino superior, por exemplo, proclamava 

a sua preferência pela universidade como forma própria de organização do ensino superior, 

o Conselho Federal de Educação se empenhava em propiciar a aceleração do crescimento 
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dos estabelecimentos privados, a grande maioria deles isolados, contrariando a lei 

recentemente promulgada, Lei 5.540, de 1968, denominada Lei da Reforma Universitária. 

O empresariado do ensino foi bastante favorecido pela legislação tributária 

incidente sobre as instituições privadas de ensino em todos os níveis. Isso é algo que pouco 

aparece, mas da maior importância. Em 1965, o Ato Institucional nº 2, cassou o mandato de 

numerosos parlamentares e aposentou compulsoriamente dezenas de militares que não 

apoiavam o aprofundamento da intervenção castrense no campo político.  

Determinou as eleições indiretas para presidente da República e governadores dos 

estados, e extinguiu os partidos políticos existentes, impondo limitações para a sua 

reorganização. 

Um mês após esse ato de força, portando um mês após o Ato Institucional nº 2, o 

Congresso Nacional, já mutilado, foi chamado a aprovar a emenda à Constituição de 1946, 

que reformulou profundamente o sistema tributário nacional.  

A isenção fiscal das escolas privadas, em todos os níveis, instituída pela 

Constituição de 1946, foi ampliada, enquanto ela previa isenção de impostos sobre os bens 

e os serviços, a emenda de 1965 ampliou a isenção fiscal, a sua renda.  

Portanto, a partir daí, as instituições privadas de ensino tiveram, na prática, uma 

imunidade fiscal sobre o patrimônio, a renda e o serviço. Isso é o céu para o empresariado 

privado. Céu com C. 

No mesmo ano do Golpe de Estado, o Congresso Nacional regulamentou um 

dispositivo da Constituição de 1946. Aqui não foi a alteração da Constituição, mas a 

regulamentação de um artigo da Constituição, que instituía tributo devido por todas as 

empresas, públicas e privadas, destinado, esse novo tributo, ao financiamento do ensino 

primário, ainda com essa denominação.  

Cada uma das empresas devia pagar uma quantia calculada à base de 1,4%, depois 

ampliado para 2,5% da folha de salário pago aos empregados de todos os níveis. Não era 

uma dedução de salário dos empregados. A folha de pagamento era utilizada como um 

instrumento de cálculo desse tributo devido pelas empresas. 

Os vultosos recursos gerados pela Lei 4.440, de 1964, que regulamentou o 

dispositivo constitucional, seriam destinados à expansão das redes públicas de ensino, de 

Estados e Municípios. Mas, se os empresários desejassem uma opção privada, poderiam 
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substituir o recolhimento desse tributo pela manutenção de escola primária para os seus 

próprios trabalhadores e seus filhos, possibilidade essa que foi sendo aberta 

progressivamente, de modo que a quantia devida poderia ser transferida diretamente a 

quaisquer escolas privadas, na forma de bolsas de estudo a quaisquer alunos. 

Em 1981, as indenizações dos gastos, esse era o título da forma de articulação 

privada, indenizações de gastos propiciadas por recursos do salário-educação 

correspondiam a 70% das vagas de escolas privadas de primeiro grau em todo o país. 

Como havia outras fontes de bolsas para o setor privado de ensino, Jacques Velloso, 

professor da Universidade de Brasília, calculou, em trabalho em 1987, que o número total 

desses benefícios igualava o número total de matrículas de todo ensino de primeiro grau na 

rede pública.  

Em 21 de agosto de 1968, menos de um mês antes da promulgação do Ato 

Institucional nº 5, foi promulgada outra Lei 5.537, lei federal, que criou o Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação.  

Sua finalidade era reunir recursos financeiros governamentais de diversas fontes e 

canalizá-los para o financiamento de projetos de ensino e pesquisa, inclusive alimentação 

escolar, inclusive bolsas de estudo para alunos carentes na rede privada. Esse é um 

mecanismo da maior importância para o qual eu chamo a atenção de todos os presentes. 

A utilização de recursos públicos para bolsas de alunos nas escolas privadas, sob 

alegação de não atendimento pelas redes públicas de ensino. Esse é um mecanismo da 

maior importância e eu vou mostrar a persistência, a permanência desse vetor até os 

momentos atuais. Esse é um fortíssimo vetor, a respeito do qual pouco se encontra de 

oposição no âmbito da sociedade porque, justamente, está atendendo uma demanda de 

escolarização de jovens que não conseguem acesso à rede pública de ensino. 

Os projetos seriam apresentados pelo governo federal, pelos governos estaduais e 

municipais, bem como pelos estabelecimentos privados de ensino. Os projetos desses 

estabelecimentos, os privados, em todos os graus, não tinham restrição de objetivo, sendo 

que a construção de edifícios obteve a preferência dos empresários de educação, isto é, 

recursos públicos transmutando-se em capital tangível, físico, edifícios. 

Obtidos os recursos pretendidos, eles não seriam reembolsados pelas instituições 

privadas. Elas dariam uma compensação, pus aspas no meu texto, pelo financiamento 
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recebido, mediante vagas para bolsas de estudo, vagas para manutenção ou de estágio, 

distribuídas pelo próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Diria, numa 

forma espontânea, uma mão lavando a outra, o Estado e o capital. 

E havia mais. O programa de bolsas de estudo do ensino médio, depois transferido 

para a destinação para todo o segundo grau, já na reforma do ensino, a partir de 1971, 

revelou-se uma fonte de recursos públicos para o setor privado, que se somou do salário da 

educação. Essa, inclusive, para o primeiro grau.  

A razão alegada da ativação dessa fonte adicional de recursos não apresentava 

novidade, ou seja, a necessidade de se criar em condições para os alunos carentes 

frequentarem escola privada, no caso da não existência de vagas na rede pública de ensino, 

ou existência de vagas, mas em locais que fossem inacessíveis. 

Em suma, fundos públicos, criados por decisão estatal, o salário da educação num 

caso, e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no outro, financiaram a 

expansão das redes públicas, e acabaram sendo estratégicos para a manutenção e a 

expansão do setor privado. 

Dois anos após a promulgação da reforma do ensino de primeiro e segundo graus, 

foi baixado o decreto 72.495, de 19 de julho de 1973, que estabeleceu normas para a 

concessão de amparos técnico e financeiro às instituições privadas de ensino. Então, aqui 

não era uma possibilidade, não era uma derivação, era o objeto principal do decreto, o seu 

foco. Estabeleceu normas para a concessão de amparos técnico e financeiro, então, às 

instituições privadas de ensino mediante recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

da Educação. 

Entre seus objetivos, estava o de suprir as deficiências das redes públicas, mediante 

o aproveitamento da capacidade ociosa das escolas privadas. O decreto previa 

financiamento para a ampliação e reforma de imóveis, além de equipamento 

correspondente. Elas não seriam reembolsadas na prática, essas doações, elas 

compensariam o governo concedendo gratuidade total ou parcial no ensino ministrado, no 

valor do custo real a ser estabelecido na época do recebimento dos recursos. 

O dispositivo mais acintosamente privatista desse decreto determinava que os 

governos estaduais, ao elaborarem seus planos de educação, evitassem, cito, aspas, “a 

duplicação de esforços”, levando em conta a existência de instituições privadas. Vale dizer, 
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deveriam evitar a criação de escolas públicas nas localidades onde o atendimento de escolas 

privadas fosse suficiente para atender a demanda efetiva ou contida. A solução era a de 

sempre: a concessão de bolsas de estudo a alunos carentes de meios materiais para 

frequentá-las. 

Alguns governos estaduais atenderam diretamente, de um modo explícito, essa 

recomendação federal. O governo de Minas Gerais é o que fez isso mais acintosamente.  

Até que as eleições diretas para governadores de estado em 1982, conduzindo, 

então, ao governo de Minas Gerais, Tancredo Neves desmontou esse mecanismo no âmbito 

daquele Estado.  

Então, a priorização da expansão do ensino público foi estabelecida lá, como foi 

estabelecida no Rio de Janeiro, como foi estabelecida em vários outros Estados, 

especialmente aqueles em que as oposições à ditadura militar foram mais claramente 

definidoras da opção política vitoriosa. 

Mas, o vetor continuou presente a despeito disso.  

No governo Fernando Henrique Cardoso, ele pulou rapidamente e claramente de 

nível. Se antes incidia sobre o primeiro e o segundo graus, agora passou a incidir 

diretamente sobre o nível superior.  

Neste governo, o ministro da Educação acompanhou e influenciou diretamente o 

projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aprovado pelo Congresso. O 

texto de lei aprovado admitia a transferência de recursos públicos para instituições 

educacionais privadas, sem fins lucrativos, desde que fossem comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas. 

A privatização do ensino superior foi acelerada durante o governo FHC. O número 

de instituições privadas aumentou consideravelmente, em especial da categoria 

universidades e centros universitários, uma categoria criada sob medida para a expansão 

mais rápida e lucrativa do setor privado. 

A categoria centro universitário foi de grande proveito para as instituições, pois 

além do status mais elevado do que faculdades, institutos ou escolas, elas poderiam adaptar 

seu mercado mais rápido e facilmente, mediante a criação e desativação de cursos de 

graduação e de alteração do número de vagas.  
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Sem os ônus impostos pela segunda LDB às universidades, tal como a oferta de um 

certo número de cursos de pós-graduação stricto sensu e uma certa proporção do corpo 

docente com mestrado ou doutorado, além da exigência de que parte dele fosse contratado 

em regime de tempo integral. 

Esse vetor continuou ativo, como continua hoje. Nova inflexão no desenvolvimento 

da simbiose Estado/capital ocorreu no governo Lula, com o Programa Universidade Para 

Todos, Prouni. O programa foi ao encontro da demanda de acesso ao ensino superior 

gratuito, não atendida pelas instituições públicas.  

Não aparecia, contudo, a transferência líquida de recursos ao setor privado de 

ensino, apenas regulamentado que foi, o dispositivo constitucional que previa renúncia 

fiscal, aquela isenção de impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços que eu havia 

mencionado anteriormente. 

A Constituição dizia, vírgula, da forma da lei que não havia, passou a haver com o 

Prouni, uma compensação devida por esse tipo de instituição para o usufruto daquela 

imunidade fiscal. O fundamento era o mesmo que prevaleceu na educação básica durante 

décadas: bolsas de estudo para estudantes não atendidos pelas redes públicas frequentarem 

escola privada.  

Desta feita, ao invés da transferência líquida de recursos, seria uma espécie de 

contrapartida pela isenção fiscal, o que não exigiria dispêndio das instituições privadas, já 

que sua capacidade ociosa era altíssima, da ordem de 50%. Era essa a capacidade ociosa 

que seria preenchida com os estudantes com gratuidade total ou parcial nessas instituições. 

O projeto de lei enviado à Câmara dos Deputados em 2004, encontrou o 

empresariado do ensino fortemente representado e ativo na adaptação de seus termos aos 

interesses imediatos do setor. Um turbulento processo político resultou na Lei 11.096, de 

13 de junho de 2005 que, então, instituiu o Prouni, Programa Universidade Para Todos. 

A ideia geral do Prouni era de que, para terem direito a isenção fiscal as instituições 

privadas de ensino superior ficariam sujeitos a uma contrapartida na forma de bolsas de 

gratuidade aos estudantes de cursos superiores de graduação e sequenciais de formação 

específica. Os beneficiados seriam estudantes provenientes de famílias de baixa renda, 

negros, indígenas e pardos, deficientes físicos e professores das redes públicas de ensino. 

Nesse caso, independentemente de situação financeira ou racial. 
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Para participarem dos programas, as instituições de ensino privadas teriam que 

firmar documento de adesão que estipularia as condições previstas para um prazo de 10 

anos, renovável indefinidamente. As instituições aderentes deveriam oferecer bolsas 

integrais e parciais em proporções definidas pela lei, relativas ao conjunto dos alunos 

pagantes. 

A lei reconheceu o status de instituições educacionais com fins lucrativos, que 

aparecia de modo apenas implícito na LDB de 1996. Desde então, as instituições de ensino 

superior podem ter fins lucrativos, pagar impostos e contribuições a que estão sujeitas as 

empresas de serviço, portanto, abrirem mão da imunidade fiscal e distribuir lucros 

abertamente aos seus proprietários ou acionistas. Elas podem ou não aderir ao Prouni, 

fazendo, então, jus à isenção fiscal e a compensação prevista na lei. 

No outro extremo do espectro institucional privado, as instituições filantrópicas são 

obrigadas a aderirem ao programa e têm de atender a condições mais exigentes do que 

aquelas, em termos de proporção de alunos beneficiados e do montante de bolsas integrais. 

Vale dizer, para as instituições filantrópicas a contrapartida e a isenção fiscal é 

maior. Em consequência, desenvolveu-se um processo de migração das instituições da 

condição de filantrópica para de fins lucrativos. Nesse caso, dessa migração, elas levam 

consigo o capital acumulado com base em financiamento de agências governamentais a 

juros privilegiados, às vezes, até, juros negativos. Portanto, em situação de verdadeira 

doação de capital público ao setor privado. Em suma, trata-se de uma doação de capital ao 

setor privado. 

O Prouni obteve imediata e ampla legitimidade social. As maiores centrais sindicais 

lhe foram favoráveis, assim como os meios de comunicação de massa. Contra ele se 

posicionaram as instituições sindicais e para-sindicais do ensino superior público, que 

defendiam a destinação dos recursos equivalentes à isenção fiscal para as universidades 

federais. Em sua avaliação, as vagas dessas instituições poderiam dobrar caso houvesse 

transferência líquida de recursos para essas universidades. 

A avaliação do Prouni, do ponto de vista do volume dos beneficiários, é dificultada 

pela parcialidade das informações disponíveis. O número de bolsas concedidas é divulgado 

amplamente, mas não de estudantes efetivamente beneficiados delas. Há quem estime em 

35% a proporção de bolsas não utilizadas do montante de 1 milhão e 200 mil oferecidas no 
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período de 2005 e 2010, portanto, um volume bastante elevado de bolsas concedidas, mas 

não usufruídas. 

Ou seja, chegamos à condição de que não basta gratuidade no ensino superior, fosse 

público, fosse privado, para que os estudantes tenham condições efetivas de frequência ao 

curso superior. Isso é da maior importância. A despeito... Já termino, presidente. A despeito 

de todos esses benefícios fiscais, o setor privado encontra-se em crise. 

Depois de acelerado o crescimento, ressente-se da falta de alunos pagantes. A 

solução encontrada é uma violenta concentração de capital que se processa de modo 

espontâneo. Quando digo aqui espontâneo é porque não tem nenhuma indução 

governamental nesse processo, entendam, apenas isso. A solução encontrada, repito, é uma 

violenta concentração de capital que se processa de modo espontâneo. 

Grandes grupos econômicos se formam e grupos estrangeiros passam a operar no 

país adquirindo o controle de universidades, centros universitários e faculdades, 

especializados no atendimento de estudantes provenientes de família beneficiadas com a 

elevação de renda na base da pirâmide pelas políticas dos governos Lula e Dilma. Isso é 

algo muito importante para a pesquisa no âmbito das Ciências Sociais. 

Nem sempre políticas públicas têm os seus efeitos apenas definidos pela 

intencionalidade. Há efeitos não intencionados nas políticas públicas, faço essa pequena 

digressão para esse reforço. Vejam só, no primeiro caso, do Prouni, as bolsas de estudo 

distribuídas pelo programa nas instituições privadas beneficiam, em geral, as de mais baixo 

nível da qualidade de ensino, que, portanto, ficam de uma certa maneira politicamente 

isentas das próprias sanções da política governamental da qualidade do ensino, por questões 

políticas. Há milhares de estudantes nelas matriculados. 

E, agora, vemos outra. As políticas de distribuição de renda, que foram de grande 

importância nos últimos anos, governos Lula e Dilma, favoreceram a que importantes 

segmentos das camadas médias, do nível de mais baixa renda das camadas médias, então 

ampliadas, frequentassem cursos superiores em setores privados que agora são objeto 

dessas instituições que se agigantam no setor privado, nacionais e internacionais. Efeitos 

não intencionados de políticas econômicas no âmbito do setor educacional. 
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O exemplo mais destacado dessa centralização, que eu chamei há pouco de 

concentração do capital, foi a fusão de dois grupos econômicos, cada um deles já produtos 

de fusões anteriores.  

Em abril de 2013, a Kroton Educacional, de Minas Gerais, e a Anhanguera 

Educacional, de São Paulo, fundiram numa só empresa holding, café com leite, com um 

milhão de estudantes. 

Esse novo grupo econômico tem um milhão de estudantes. Não como meta, já 

matriculados. Tem 123 unidades de ensino em todo território nacional, além de polos de 

ensino à distância e escolas de educação básica associadas.  

Na época da fusão, 2013, seu valor de mercado era o maior do mundo no setor: 6,3 

bilhões não de reais, de dólares. Repito, 6,3 bilhões não de dólares, o dobro da segunda 

colocada neste ranking, que era a chinesa New Oriental, e quase três vezes superior à 

terceira colocada, a Universidade Estácio de Sá, originária do Rio de Janeiro. 

Portanto, finalizo essas considerações sobre esse vetor, o da simbiose 

Estado/capítal, que não foi inventado pela ditadura. Lembrem-se, a imunidade fiscal para 

instituições privadas de ensino já aparecia na Constituição de 1946. A ditadura não 

inventou, mas elevou isso à potência mais alta. E este vetor está em vigor, está ativo e está 

em crescimento e reformulação interna. 

Vejam, essa concentração do capital faz com que o capital tenha maior poder 

político no âmbito do Congresso Nacional e dos Conselhos de Educação. Não só o 

Conselho Nacional de Educação, como também os conselhos estaduais. Isso é de grande 

importância, não é? Maior a sua força política e maior a sua força de expressão dos 

interesses. Isso é extremamente importante, porque neste momento eu não vejo na 

sociedade brasileira forças políticas de importância que se contraponham a este vetor vivo, 

a não ser algumas instituições de caráter sindical ou para-sindical. Muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cleber, depois você 

providencia o texto copidescado para a gente ter uma cópia para poder postar, por favor? 

Vamos lá.  
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Professora Circi Bitencourt, USP, PUC-São Paulo. “Ensinar a história após a 

ditadura militar”. Professor, ontem, um jovem jornalista da revista “Fórum”... até eu queria 

ter me organizado, que eu cheguei tão tarde em casa, agora está fazendo uma matéria sobre 

o translado dos restos mortais de Dom Pedro I no Sesquicentenário da Independência, 

aquela loucura que a ditadura fez, aquela coisa com a TFP, com os monarquistas, quando 

eles introduziram o estudo de OSPB, que eles fizeram aquela missa negra no Parque da 

Independência, que levaram todas as crianças.  

Eles me mandaram um vídeo do translado lá de Portugal, fazia tempo que eu não 

mexia com esse assunto, até para fazer um aquecimento... Que horror que foi aquilo, a 

senhora lembra, professora? (Risadas) 

Desculpe, não quero desconcentrá-la, mas é que eu fiquei tão impressionado com 

aquilo. Professora Circe. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – (ininteligível) dessa memória, que eles 

querem reconstruir. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lembra que coisa terrível, 

trágica, que foi aquela semana? Vamos lá, professora. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Bom dia. Está funcionando? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está, fica tranquila que eles 

acham a senhora. Se não, a senhora pega esse daqui, conforme a senhora se sentir melhor. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Eu prefiro esse mesmo. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Koba, oh. Sujo ou limpo, 

pega o texto do professor Cunha, isso aqui é uma preciosidade, já vai salvando. E fala com 

o Kléber lá que ele tem a... Vamos lá, professora Circe, o tempo é todo seu. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Bom dia a todos. Eu estou, assim, 

extremamente sensibilizada pelo convite, a oportunidade de estar aqui neste momento.  

Eu, como historiadora, é um momento histórico, o significado dele acho que todos 

nós temos a dimensão, não só no sentido de repensar, mas, exatamente, algo que o próprio 

professor Luiz colocou, o que ainda nós temos nas expectativas em relação a esse legado 

desse período. 

Então, acho que é com um sentido de responsabilidade muito grande que eu me 

coloco aqui, e refletir um pouco sobre um tema que é interessante, que é sobre a história de 

uma disciplina escolar que todo mundo acha importante, mas todo mundo quer tirar da 

escola. É algo impressionante, as forças, a partir, exatamente, desse momento da ditadura 

militar, eu quero frisar isso, que querem retirar a História da escola, o tempo inteiro.  

Ontem mesmo, nós estávamos numa reunião da Ampu, a Associação de Professores 

de Universidades de História, analisando as atuais propostas curriculares em andamento, e 

como há um esforço constante na retirada da História da escola. Por que ela é tão visada em 

relação... Ninguém fala nunca em retirar matemática, né? Apesar de nem precisar muito 

mais de matemática, porque todo mundo agora usa computador (risadas), eu não sei porque 

precisa muito, mas eles aumentam a matemática e querem retirar muito a História. 

Talvez porque ninguém mais acredite nessa história de heróis políticos como o caso 

de homenagear grandes figuras mais. Essa é a questão que a gente tem que colocar sobre o 

papel ou o significado da História na formação dos nossos jovens. A grande discussão atual 

é: quais são os objetivos de se ensinar a História? 

Eu quero começar aqui a minha fala falando de um fato bastante conhecido, que é 

exatamente, quando foi a substituição da História e da Geografia pelos Estudos Sociais, 

conforme determinou a Lei 5.692, de 1971. Quer dizer, isso foi um fato concreto da 

retirada, ou da proposta de retirada legal da História e também da Geografia da escola. 
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Então, essas reflexões que eu faço aqui querem mostrar, exatamente, os propósitos dessa 

medida e, evidentemente, as repercussões que elas passaram a ter na história do próprio 

ensino da História. 

Apresentar um pouco aqui por que, mas também as estratégias e o papel significante 

e significativo da atuação dos professores como políticas de resistência. Professores foram 

seduzidos, mas professores também se rebelaram contra a medida. Então, quando nós 

pensamos a Lei 5692, nós temos que volta atrás, que ela sempre tem sido uma disciplina 

presente nos nossos currículos escolares desde o século XIX. Aliás, ela historicamente, na 

história dos currículos, ela é a que constitui algo, desde o século XIX, como a disciplina 

que vai organizar o que a gente chama de currículos humanísticos. 

Sabemos, nem vou entrar nessa questão, sobre a formação de uma história escolar 

dedicada, exatamente, à constituição de uma grande identidade nacional que procurava, até 

meados do século XX, mostrar que quem construiu a nação foram as nossas elites e grandes 

personagens. Essa história, a partir exatamente de meados do século XX passa a ser 

questionada. Então, nós vamos ter, a partir dos anos 1960, podemos dizer até começando 

nos anos 1950, uma mudança bastante radical em relação ao que a gente chama de 

objetivos desse ensino. 

Há um questionamento bastante forte e, eu cito aqui, a década de 1960 já trouxe 

com muita força os resultados dos cursos de formação de professores pelas faculdades de 

filosofia que começaram, então... começando na USP e Rio de Janeiro, e começaram a ser 

estender. E, paralelamente à constituição de faculdades formadoras de professores, há um 

novo surto de desenvolvimento, evidentemente, historiográfico bastante intenso.  

E os reflexos, digamos, as consequências desse tipo de produção historiográfica, 

iniciada só, por exemplo, com a introdução de obras fundamentais nessa revisão 

historiográfica, como a do Caio Prado Júnior, do professor Sérgio Buarque de Holanda em 

que, com muita ênfase, eles colocaram o povo na história, algo que não era comum na 

época. Por exemplo, na obra Evolução Política do Brasil, do Caio Prado, que foi escrito em 

1933, são versões bastante diferenciadas de um projeto de história, de lutas regenciais. Por 

exemplo, em que, pela primeira vez, as lutas regenciais foram mostradas que o povo se 

rebelou contra o próprio processo de independência do Brasil, como lutas contra a história 
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ou a vida institucional, e a política e a economia do período. Então, alguns autores citam 

que o povo começa a entrar na história.  

A própria História Econômica do Brasil, do Caio Prado Júnior, também passa a ser 

divulgada, e nas pesquisas que eu tenho realizado, e orientandos meus, nós vemos que na 

década de 1950, final dos anos 1950, obras como a do Celso Furtado e Caio Prado já 

começaram, já estavam começando a ser utilizadas na escola secundária. Eu 

particularmente estudei...  

Eu entrei em 1964 na USP, nos anos 1962, 1963, quando eu estava na escola 

religiosa. A professora de história deu Caio Prado para a gente ler. Só um pedaço, eu tinha 

que ler a economia cafeeira, do Caio Prado e o Celso Furtado, mas eu já tive contato com 

essas obras como obras utilizadas na escola secundária, o que mostra que faltavam também 

obras didáticas que incorporassem essa produção. 

Mas, essa situação dos anos 1960, notadamente, depois do colapso da Lei de 

Diretrizes e Bases de 1961, que começou a favorecer cada vez mais aquilo que o professor 

Luiz Antônio Cunha chamou a atenção, que é a escola privada, o que nós temos então nesse 

contexto da repressão contra essa história, ela começou, então, a se processar 

imediatamente a partir de 1964. Quer dizer, havia uma consciência bastante forte de setores 

do governo que estavam bastante atentos à produção da história. 

E eu chamo que a... bastante emblemática a primeira grande repressão que se deu 

logo após 1964, que foi a prisão dos autores de uma obra didática chamada História Nova 

do Brasil, uma coleção de autoria do Nelson Werneck Sodré, Joel Rufino dos Santos, 

Maurício de Mello, Pedro de Alcântara Figueira, Pedro Uchôa Cavalcanti e Rubem 

Fernandes. Eram jovens estudantes que, junto ao Iseb e com o aval do Ministério da 

Educação, haviam produzido essa coleção. 

Essa obra foi imediatamente acusada, eles não usavam ainda a palavra subversivo, 

mas como subversiva. Os jornais “O Estado de S. Paulo”, todos, digladiaram direto essa 

obra, essa coleção e foi a primeira medida contra a história do governo militar, logo em 

1964, todos os autores sofreram um inquérito policial militar e foram presas. Então, essa é a 

primeira grande, vamos dizer assim, medida. Ela é, no meu entendimento, bastante 

exemplar da forma cuidadosa como esse governo, esse regime, tinha em relação ao ensino 

da história. 
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Quer dizer, uma história ufanista sim, uma história crítica não. Isso aí foi altamente 

esclarecido, digamos assim, esse projeto a partir desse momento. O que mais nós podemos 

ter nesse percurso? Imediatamente, o governo também começou a investir em professores 

da linha da sociologia e da linha da história das universidades.  

Bom, vamos ver onde estão os professores subversivos na área das ciências sociais, 

notadamente na história. E, nós sabemos de todo o processo pelo qual professores da 

Universidade de São Paulo, também do Rio de Janeiro... a Yedda Linhares, professora... 

uma cadeira extremamente visada, foi interessante, foi a história da América também. 

Então, nós tínhamos algumas áreas, assim, bastante visadas. E eu que estudei em 1964 até 

1969, até a cassação, a aposentadoria da professora Emília Viotti, a constante presença de 

colegas que a gente não sabia direito quem eram. A origem esquisita, eles entravam sem 

vestibular, era uma coisa meio estranha que acontecia nas nossas salas de aula é o tempo 

inteiro. 

Então, aquela vigilância, e ela era muito forte exatamente nessas áreas das ciências 

humanas, nós sabíamos disso. Apesar de que nós, na história, estávamos um pouco isolados 

que a gente ficava na cidade universitária, então, os nossos colegas militares que estavam lá 

a gente conhecia bastante, porque era pouca gente, então a gente identificava, a gente falava 

“não adianta, a gente sabe o que vocês estão fazendo aqui”. 

Mas, nesse percurso dessa presença dos militares, porque eram militares que 

estavam ali com a gente, colegas, que deram origem às denúncias e, no caso específico da 

história, quer dizer, além do professor Florestan Fernandes, a aposentadoria, etc, o 

professor Caio Prado Júnior... O Caio Prado não era professor da Universidade de São 

Paulo, mas ele era, ele tinha tido livre docência e ele fazia seminários, estava sempre 

presente na vida do departamento de história naquele momento. 

Então, nós tivemos, o Caio Prado foi preso, processado, a professora Emília foi 

aposentada e também processada. Não só a questão da aposentadoria, mas é também a 

questão do processo, que só terminou... Ela foi aposentada em 1969, e o processo terminou 

em 1971, o que levou a professora Emília a sair do Brasil e ir trabalhar nos Estados Unidos. 

Imediatamente, o professor Sérgio Buarque, apesar de ele não ter sido aposentado, ele se 

retirou, pediu para sair da universidade porque ele não ia frequentar um lugar daqueles. Aí, 
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todo o processo é muito dramático, de colegas fazendo denúncias de outros colegas. Quer 

dizer, acirrou um processo bastante complexo. 

E, evidentemente, eles atingiam professores que tinham muita influência em relação 

aos alunos, professores que naquele momento estavam sendo fundamentais no processo de 

formação de professores. Conjuntamente a esse processo junto aos professores da 

universidade, nós tivemos a questão de exatamente atuar em cima das escolas, dos 

professores de nível secundário. E aí nós vamos ter uma repressão extremamente violenta 

às escolas públicas, exatamente...  

Eu sempre considero isso dentro de um processo ligado àquilo que o professor Luiz 

Antônio Cunha tinha falado, que é da diminuição do intelectual, formativo das escolas 

públicas daquele momento. E a repressão foi em cima daqueles processos educativos que 

estavam em andamento em escolas públicas que estavam em pleno florescimento. 

Foi o fechamento das escolas vocacionais, e a gente sabe da violência do 

fechamento. Tem um colega meu, o Daniel, que está lançando até um livro sobre a 

memória dessas escolas vocacionais e como a professora Maria Nilde e outros foram 

violentamente retirados, processados e a escola de Aplicação, colégio, não escola, Colégio 

de Aplicação da USP. Também tem um trabalho de uma professora, da Selva, que recupera 

um pouco a memória de professores do Colégio de Aplicação da USP, em que até eu 

gostaria de ler o depoimento de uma professora, a Janete, para entender esse processo de 

repressão junto aos professores, em especial os da área de humanas.  

Os alunos eram muito bem informados e a área de estudos sociais era muito visada 

porque colocava os problemas da sociedade brasileira, tanto de ordem econômica, a 

interferência externa na nossa política, na nossa vida universitária, na educação. Os 

alunos eram muito politizados, e os professores de estudos sociais também. Inclusive, havia 

uma certa identidade ideológica entre nós. Não era só um problema pessoal, porque se 

começássemos a fazer discurso muito radical, muito revolucionário, poderíamos 

prejudicar o colégio. Não éramos, em geral, militantes, salvo alguns que, inclusive, 

tiveram de fugir. Mas, o material, a forma de trabalho, propiciava a politização. 

Os alunos estavam acostumados a analisar, criticar, e no momento em que você 

expunha determinadas facetas da sociedade, eles criticavam, e eles enxergavam. Nós 

líamos jornais dentro das salas de aula, tínhamos debates. Nossos alunos acompanhavam 
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movimentos políticos, movimentos estéticos, faziam cinema, teatro, eram engajados em 

movimentos. Discutíamos em sala de aula, como discutíamos o golpe. Então, os alunos 

apertavam os professores, querendo saber mais. Depois conversavam em casa e os pais 

vinham e pressionavam para não discutir, e eles começaram a querer tirar os filhos da 

escola. 

Bom, 1967, 1968, os alunos do Colégio de Aplicação ocuparam a escola, isso 

porque eles estavam juntos no movimento por causa da invasão da Maria Antônia e contra 

o CCC, eles fizeram o intenso movimento contra o CCC. E eram altamente organizados em 

grêmio e com ligações com os grêmios da Maria Antônia. Bom, enfim, todas as escolas de 

ensino renovado foram completamente fechadas, muitos professores presos e muitos 

tiveram que fugir. O que é importante também que é exatamente nesse cenário em que nós 

tivermos a forma como hoje estão sendo colocados, e eu peço aqui a licença para dizer 

como foram fechadas essas escolas.  

A gente fala de uma forma altamente repressiva, mas como que esses governos 

conseguiram fechar?  

Houve o apoio de colegas. Eu aqui cito o nome, faço questão de citar o nome do 

papel que colegas... Eu estou dizendo da área de história, não quero nem falar de outras. E 

quem ajudou a fechar e denunciar essa ação, que eles chamavam de subversiva e 

desqualificar, do ponto de vista pedagógico, educacional, porque os militares precisavam de 

uma documentação que desqualificasse esse ensino, e precisavam de pessoas que não eram 

de fora do setor educacional, fora do setor acadêmico. E foram colegas que fizeram 

relatórios contra essas escolas. 

Foi o caso da professora Amélia Domingues de Castro e do professor Laerte Ramos 

de Carvalho, em especial no desmanche das escolas vocacionais e das escolas... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá para a senhora repetir, só 

para efeitos de gravação, por favor, os dois nomes. 
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A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Maria Amélia Domingues de Castro... Amélia 

Americano Domingues de Castro, para ter o nome completo, e Laerte Ramos de Carvalho, 

ambos da faculdade... Não era ainda a Faculdade de Educação, mas ele era do 

Departamento de Educação da Universidade de São Paulo. 

Então, o que nós temos nesse percurso todo foi esse cenário no qual a Lei 5692 se 

fez, justificando, não dessa forma, a entrada de estudos sociais, depois OSPB, Educação 

Moral e Cívica, que o Cleber vai falar mais tarde, em substituição à história e geografia. 

Porque na constituição de uma nova historiografia, na constituição de novos projetos de 

ensino, e que podia se constatar uma forma de politização, de uma formação de alunos em 

outra dimensão, evidentemente, quando os resultados estavam sendo bastante positivos, o 

que tinha que acontecer era a desmoralização tanto do setor de escola pública, que era 

considerada na ocasião a de melhor nível.  

E o que a Lei 5692 faz?  

Se, de um lado, ela tira algo que era extremamente importante mesmo, oficialmente, 

que era eliminar os exames de admissão, e colocar os alunos mais pobres e com mais 

problemas no processo todo de educação na escola, se isso foi benéfico, a forma como foi 

feita é que a gente tem que entender e analisar. 

Ela foi feita, quer dizer, essa expansão da rede foi feita em detrimento de uma 

qualidade do ensino, extremamente perigosa que hoje nós estamos. Como disse o professor 

Luiz Antônio, nós estamos nesse rescaldo difícil de sair.  

E aí, nós tivemos também, evidentemente, uma discussão bastante forte que foi o 

ensino profissionalizante de segundo grau, um primeiro grau, que eu chamo sempre, que é a 

extensão da escola primária, nós passamos a ter uma escola primária de oito anos e, num 

segundo grau, profissionalizante em que os conteúdos escolares passaram a ter um 

referencial muito claro norte-americano de estudos sociais, cujo objetivo sempre claro foi a 

integração do aluno ao meio, jamais um debate crítico sobre o lugar, esse meio. 

E, como isso poderia ser feito? E aí há um conluio bastante forte, eu acho, com, 

exatamente aquilo que o professor Luiz Antônio Cunha tinha falado, que é o papel da 

formação dos professores colocados para o setor privado, e as chamadas licenciaturas 

curtas. Os professores que antes eram formados com quatro anos de escola, mais formação 

em serviço, por exemplo, dentre todos esses projetos que nós acompanhamos, que a gente 
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coloca o Colégio de Aplicação, a forma como eram feitos os estágios, e todo o processo de 

formação dos professores passaram, então, a se constituir pelas chamadas licenciaturas 

curtas, cursos de três anos, história, geografia, sociologia, sei lá, acho que davam tudo lá 

dentro, que eu não sei o que era dado, na realidade, eu nunca acompanhei efetivamente esse 

currículos, mas a gente sabia que a formação desses professores fez o que? 

Fez com que esses professores fossem altamente dependentes de materiais didáticos, 

mesmo para dar um currículo extremamente mais frágil, mesmo para dar algo 

extremamente simples, os professores nem tinham autonomia intelectual para isso. Eles 

tinham que recorrer a livros didáticos, e aí nós entramos, quer dizer, não sei se eu falo 

muito, mas a questão da produção de livros didáticos... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fique tranquila com o tempo. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – A produção de livros didáticos, que também 

estava ligada a esse acordo todo MEC-USAID, que foi o financiamento das editoras. E, 

muito interessante, se nós acompanharmos a história desses livros didáticos, de história, em 

particular, da ditadura, como que eles fizeram com essas obras? 

É bastante interessante que não havia professor, praticamente, capaz de escrever 

sobre estudos sociais, porque ninguém, na realidade, sabe o que são estudos sociais, eu não 

sei, por exemplo. É o que? É história, é geografia, sociologia, antropologia, o que é? Eu não 

sei. Então, fazer um livro de estudos sociais não é uma tarefa, dado que ninguém sabe o que 

vem a ser. Então, as obras continuaram sendo história e geografia, então, se a gente estuda 

o percurso da produção de livros didáticos a gente percebe que há, efetivamente, uma 

diminuição bastante grande desses conteúdos.  

Conteúdos que passaram a se referenciar, muitos deles, por uma historiografia eu 

não diria ufanista, ela não é. Mas é uma historiografia mesclada de novas ideias, por 

exemplo, da história econômica, mas tirando e retirando bastante a história social que 

naquele processo estava já em andamento pela própria produção que... 
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É interessante notar que os cursos de pós-graduação, depois de 1971, ampliaram 

muito. Então, as pesquisas historiográficas ampliaram muito com essa nova geração de 

professores dentro das universidades. E aí ficou sempre algo bastante confuso e polêmico e, 

por incrível que pareça, estudando a história dos livros didáticos, foi o período que não teve 

nenhum tipo de PNLD. Os livros não eram vigiados, eles deixaram para o mercado fazer 

isso. 

Então, era o seguinte, livro subversivo, se por acaso saísse, eles já tinham o 

referencial da nova história. Os autores iam ser presos, o livro, cassado. Então, a editora 

controlava sozinha esse processo, não precisava ter uma comissão para vigiar. A não ser, 

acho que o Cleber vai falar, a de Educação Moral e Cívica, que era mais vigiada.  

Mas, os livros didáticos foram bastante ambíguos nesse processo e isso mostra um 

pouco a atuação de resistência de muitos dos professores. Por exemplo, tinha um problema 

sério, eu, por exemplo, eu, meus colegas, em 1970 nós fizemos concurso de professor de 

história, mas a gente não tinha aula de história para dar, então, como é que ficava? Virou 

um problema seríssimo. 

Por outro lado, há resistência dentro de Secretarias da Educação. A Secretaria da 

Educação do Estado de São Paulo proibiu concurso para quem tivesse licenciatura curta. 

Então, virou uma confusão, uma complexidade ali nas práticas dos professores. Eu, às 

vezes, chegava e falava: “bom, hoje, então eu vou cantar aqui na escola, porque eu sou 

efetiva e não tem aula de história para mim, o que eu vou fazer?”. Aí era um problema que 

se constituiu que ninguém sabia direito. E eu não podia dar aula, também não queria, mas 

eu não podia dar aula de Educação Moral e Cívica e OSPB, porque eu não tinha 

licenciatura curta. Isso era bastante ambíguo em todo esse processo. 

Então, nós tínhamos uma formatação complexa, e mostram processo de resistência 

de vários setores, de diversas formas. E aí, com essa ampliação, digamos, do número de 

alunos, do número de escolas, evidentemente, nós tivemos, eu analiso assim, o primeiro 

processo até o processo de abertura, e no processo de abertura houve, a partir de 1979, uma 

luta, a própria saída do segundo grau profissionalizante e, daí, a volta outra vez das 

disciplinas, e aí houve uma luta das nossas associações, a Ampu, a (ininteligível) que se 

processa aí do período da abertura até a democratização, para a volta nos currículos de 

história e geografia. 
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Mas, muitas práticas de professores continuaram sendo de história. Por exemplo, 

uma análise recente, da produção, por exemplo, do Sérgio Buarque de Holanda, ele tem 

uma coleção didática... Eu fui aluna, tive o privilégio de ter sido aluna do professor Sérgio, 

ele dizia, na época que a gente era aluno, que historiador não podia só ficar falando com 

historiador e com acadêmicos. E ele falou: “eu estou organizando uma obra didática. Nós, 

historiadores, temos um compromisso com a sociedade de estar mostrando a nossa 

produção para o conjunto da sociedade, por isso eu estou organizando uma obra didática, 

uma coleção”. 

E, nos estudos recentes sobre essa coleção, que ela... A hora que ela ficou pronta, 

caiu a... Foi em 1971, foi exatamente quando a história saiu do currículo, e a obra era de 

história, história do Brasil e história da civilização, e era da Editora Nacional. Foi uma 

produção caríssima, muito bem feita, do ponto de vista editorial, uma inovação 

iconográfica muito grande, apesar de manter uma história chamada ainda meio tradicional, 

mas ela tem uma inovação extremamente importante, inclusive e principalmente na parte 

pedagógica, de como fazer a leitura crítica de documentos históricos. Ela coloca, já, 

documentos históricos dentro do livro didático para serem analisados. Ela dá uma nova 

metodologia na abordagem histórica na formação dos alunos. 

E, pelo estudo desse, do Cássio, que fez sobre essa obra, a Editora Nacional gastou 

muito e ela falou “não vou retirar. Claro gastei um tantão aí, eu vou colocar a obra na 

escola, para o público”. Por incrível que pareça, foi a obra mais vendida da Editora 

nacional, de história. Os professores queriam esse livro. Isso que foi bastante significativo 

que mostra a atuação dos professores frente ao que eles desejavam que acontecesse. 

E aí, uma das consequências, evidentemente, desse processo todo, eu acredito, não 

se dá ainda nesse momento. Foi posterior a esse momento. Nós temos uma herança de uma 

formação de professores extremamente complicada, que nasceu desse período, além, 

evidentemente, daquilo que eu chamo, que houve uma mudança fundamental no conceito 

de professor. Professor antes era um intelectual, preparava aula, discutia com os colegas, 

organizava o material didático, escolhia o material didático. Hoje, o professor é quem? É 

um técnico, e eu chamo, e um zelador, principalmente com essa atual proliferação de um 

modelo da escola privada em cima da escola pública. 
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Nós estamos num processo de reversão, quer dizer, o que nós tínhamos em 1960, 

que era a escola pública como modelo de qualidade, hoje essa reversão é total. Nós temos 

como modelo hoje, o sistema COC que fica com aquele sistema apostilado, passando por 

toda a escola pública. Então, eu acho que esse é um legado extremamente perverso que nós 

temos desse momento. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. Pessoal, só quero 

fazer uma consulta. Como é muito difícil montar um seminário deste porte, deste tamanho, 

quero fazer uma consulta. São 11h30. Eu estava imaginando a gente ir... qual seria o 

desenho? A gente voltar para o professor, ele aprofundar, e depois volta para a professora e 

aprofunda. Eu queria só fazer uma consulta, a gente está previsto voltar às 14h. Podemos ir 

até as 13h? A maioria das pessoas que está aqui pode ficar até 13h com essa mesa? Pode? A 

maioria? Tá bom? Então, vamos tentar. Meio-dia e meia? Não, à tarde vai ser 

rigorosamente à 14h, rigorosamente. É uma hora de almoço só e rigorosamente a gente... É 

tudo aqui, aqui não tem dispersão, tá bom? Então, vamos estabelecer. Então volta, professor 

Cunha. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Bem, já estou sem o meu texto, de modo que 

fiquei um pouco com dificuldade de aprofundar, mas eu acho que posso aprofundar o 

conjunto do tema, sem falar, exatamente, daquele tópico específico. Veja só, a dificuldade 

de tratar num único bloco dos múltiplos aspectos da educação brasileira, e de como cada 

aspecto dela acabou tendo mais nuns, menos noutros, efeitos da ditadura. 

Então, eu gostaria de trazer nesse momento para os colegas da mesa, para todos os 

participantes, compartilhar com vocês um tópico a respeito do qual eu estou me dedicando 

nos últimos anos, sem abrir mão das temáticas com as quais eu venho trabalhando, que é o 

seguinte: vamos pôr sobre a mesa todas as Constituições brasileiras desde 1934. Nós 

tivemos a de 1934, tivemos a de 1937 outorgada, a de 1946, a de 1967, alguns dizem que 

em 1969 a emenda constitucional foi tão ampla que já é uma outra Constituição, e a 

vigente, de 1988. Vamos pôr todas essas Constituições em cima da mesa e vamos procurar 
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quais são as disciplinas escolares mencionadas na Constituição. Só tem uma. E mencionada 

em todas elas, não é só na de 1934, mas também na de 1937, também na 1946, também na 

de 1967, 1969 foi mantida, e também na de 1988. Uma só, não é a matemática, não é a 

história, não é a língua portuguesa, há uma só disciplina escola tratada como de oferta 

obrigatória em todas essas constituições, chamada o ensino religioso. (Risadas) 

Não é interessante? Não se trata do ensino da língua portuguesa. Nenhuma dessas 

constituições diz que a escola no Brasil, vou falar da escola pública, essa que está me 

interessando. A escola privada tem mais liberdades que a escola pública.  

A escola no Brasil não é obrigada a ensinar a língua portuguesa, o ensino 

fundamental é obrigatório ser feito em português, mas não se diz que a língua portuguesa 

deve ser ensinada, mas se diz que o ensino religioso é obrigatório ser oferecido nas escolas 

públicas. Isso é uma coisa muito interessante. Será que é um consenso na sociedade 

brasileira de que a religião é uma temática tão importante que as escolas devem ensiná-la? 

Matemática, vamos ver, língua portuguesa, a história, vamos ver, a geografia, vamos ver, a 

religião tem que ser ensinada.  

Não, não é por consenso. Está na constituição justamente por causa do dissenso, 

justamente por causa do conflito, justamente porque setores importantes da sociedade 

brasileira dizem que a escola pública não é lugar para se ensinar religião. Mas, conseguiu-

se, depois podemos ver qual é o sujeito dessa oração que eu pus, indeterminado, quem foi 

que conseguiu inserir nas constituições brasileiras, todas desde 1934, a religião como tendo 

que ser uma disciplina do currículo. 

Bom, vamos ao assunto, a Igreja Católica, é a protagonista. Não foram os cultos 

afro-brasileiros, não foram as Igrejas evangélicas, que ora dizem que sim, ora dizem que 

não, conforme determinadas correlações de força, como aconteceu em 1988, passaram a 

somar-se com os católicos no sentido de inserir essa temática.  

Vejam só, qual é a importância disso para tal análise? Quanto, no primeiro tempo, 

eu tratei da simbiose Estado/educação, eu focalizei as políticas educacionais no plano 

federal. Tratando dessa questão agora, eu creio que é de grande importância verificar como 

essa simbiose política/religião está se definindo nos âmbitos estaduais e municipais, mais 

do que no plano federal. 

Creio que é de grande importância verificar isso.  
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Também não foi a ditadura que inventou a simbiose política/religião no campo da 

educação, mas a intensificou. A despeito de uma dissintonia da Igreja Católica durante a 

década de 1970, com os governos militares, uma dissintonia que aconteceu durante uma 

década, basicamente, porque não foi na década de 1960, em que a sintonia com os golpistas 

foi intensa. Me lembro, não é, da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, aqui em 

São Paulo, morava em São Paulo nessa época. Também entrei na faculdade em 1964, e no 

Rio de Janeiro foi logo depois do Golpe essa marcha, foi redenominada a Marcha da 

Vitória. Terços na mão, crucifixos, loas jogadas contra o comunismo ateu, a vitória. 

A Confederação nacional dos Bispos do Brasil emitiu documento agradecendo a 

intervenção dos militares contra o comunismo ateu e louvando que eles puseram à prova a 

sua própria vida em defesa do que seria... Não estou me lembrando exatamente como está 

no documento, mas, de todo modo, não é contra o comunismo ateu, o que seria a antítese 

lógica ou ideológica ao comunismo ateu? Será um mundo livre? Será o ocidente cristão? E 

outras categorias, que eram frequentemente utilizadas.  

Portanto, a ditadura não inventou, mas a ditadura manteve e reforçou. E aqui é um 

ponto, senhor presidente da mesa, que eu queria fazer um link com a temática que 

apresentei anteriormente, portanto, não estou fugindo do assunto, não estou falando de 

outra coisa. 

De como a articulação política é importante para se analisar a educação. A primeira 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Talvez o momento mais bem estudado de 

toda a história da educação brasileira. E nisso os uspianos foram de grande importância. 

Professores da Universidade de São Paulo que se dedicaram a estudar com afinco a 

questão da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961, foi de grande 

importância. Nesse ponto, e aqui eu não estou economizando em apontar a denominação 

dos protagonistas. A Igreja Católica foi de grande importância na LDB vitoriosa. Ela foi de 

enorme importância, porque naquela época, eu estou falando no tempo em que a LDB 

estava tramitando no Congresso Nacional. 

Fim dos anos 1940 e todos os anos 1950, falar de ginásio no Brasil, no Brasil, era 

falar de escola privada, especialmente de escola privada religiosa.  

Mas esse era um momento em que a sobrevivência econômica dessas escolas se 

encontrava ameaçada. Em algumas unidades da federação, a expansão do ensino público 
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colocava em cheque a própria sobrevivência dessas escolas privadas. O estado de São Paulo 

é um lugar desses, alguns outros estados também. Portando, havia uma espécie de ameaça 

sentida do processo espontâneo do campo educacional. Quando os governos ampliavam os 

ginásios públicos não era para acabar com a escola católica, era para atender demandas, até 

mesmo demandas políticas dos parlamentares. 

Há um caso muito bem estudado da política educacional do estado de São Paulo, 

pelo professor da Faculdade de Educação da USP, Celso de Rui Beisiegel, ele mostrava 

uma coisa interessante. O estado de São Paulo era o único em que a criação de uma escola 

pública tinha que ser feita por meio da Assembleia. Governador de estado não podia criar 

uma escola pública se quisesse, a não ser que enviasse para a Assembleia um projeto de lei. 

Aí sim aquela escola que ele desejava criar, fosse um ginásio, fosse uma escola normal, 

uma escola comercial, uma escola técnica ou uma escola de nível superior, era criado por 

lei da Assembleia. Nascesse aqui o projeto ou nascesse por mensagem do Executivo, tinha 

que ser aprovado pela Assembleia. É claro que na tramitação acordos parlamentares faziam 

que, além daquela escola pretendida pelo governo estadual na cidade X, fosse criada 

também uma outra na cidade Y, também um ginásio ou uma escola normal, mecanismos 

desse tipo. 

Portanto, demandas ligadas ao próprio campo político levavam ao crescimento... 

Não havia nenhuma intenção de acabar com as escolas católicas ou com escolas religiosas 

que não fossem católicas, como o Mackenzie, presbiteriano, aqui na cidade de São Paulo, 

ou a Metodista, em Piracicaba, nada disso. O objetivo era de outra ordem, mas era sentido 

como uma ameaça. Portando, o projeto de LDB, apoiado pela Igreja Católica, e que foi 

vitorioso, era no sentido do subsídio intenso às escolas privadas, foi isso o que ganhou. 

Item 1. 

Item 2, a descentralização dos sistemas públicos de ensino. Portanto, pouco peso ao 

federal e muito peso aos Estados e municípios, à imagem dos Estados Unidos. 

Descentralização, esse foi um item importantíssimo.   

Vou falar em voz baixa: após a aprovação da LDB, Anísio Teixeira publicou um 

artigo de jornal “A proposta da LDB”. Ele defendia um outro projeto, mas dizia “Meia 

vitória, mas, ainda assim, vitória”. Você lembra desse título? “Meia vitória, mas, ainda 
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assim, vitória”. O que era para ele a meia vitória? É justamente a descentralização do 

ensino à imagem dos Estados Unidos, que ele defendia para o Brasil. 

Mas, 3º item dessa LDB, grande peso aos Conselhos de Educação com participação 

do setor privado, necessariamente. Então, estava pronto com a vitória da LDB de 1961 o 

arcabouço jurídico-político para a expansão do ensino privado no Brasil. Vejam só, a 

ditadura, montada em 1964 não revogou a LDB de 1961. Ela estava pronta, para que iria 

fazer isso? Ela estava pronta, era apenas deslanchar esse tipo de articulação feita 

previamente. Vejam, só, estava pronto o arcabouço jurídico-político. 

Quando eu mencionei, ao longo daquela minha exposição no primeiro tempo e eu 

reforço agora no segundo, quando eu falei das afinidades políticas dos militares com os 

grupos privados no campo da educação. Os militares brasileiros não eram espontaneamente 

privatistas no campo da educação, de jeito nenhum, porque o campo militar mantinha 

escolas, inclusive de educação básica, de boa qualidade e que eles reconheciam. E muitos 

deles frequentaram escolas públicas de boa qualidade e que propiciou a eles o ingresso nas 

academias. Mas, os grupos políticos que apoiaram o golpe, repito, os grupos políticos que 

apoiaram o golpe eram os mesmos grupos políticos que apoiaram a privatização no 

processo da primeira LDB. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem, professor. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Daí, essas, isso que eu chamei de afinidades 

político-eletivas. Foram esses grupos, não é, que ocuparam os postos no campo 

educacional, no plano federal, no campo estadual, e em campos municipais. 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Detalha um pouco isso, 

detalha um pouco. 
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O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Então, essa convergência de interesses acabou 

desenvolvendo, não porque os milicos tivessem na cabeça o plano de privatização da 

educação brasileira, mas eles apoiaram os grupos que tinham isso na cabeça, no coração e 

no bolso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bem. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – E fizeram, e fizeram de um modo tão intenso 

e potencializaram de um modo tão bem acabado, que esse vetor está forte e produzindo 

seus frutos atualmente.  

É preciso acrescentar também um pequeno ponto.  

A Igreja Católica, que eu mencionei aqui, que tinha um protagonismo de grande 

importância no caso da primeira LDB perdeu esse protagonismo, porque os empresários de 

ensino já não precisaram dela posteriormente.  

Na época da primeira LDB, eles eram ainda fracos, precisavam de padres, bispos e 

cardeais como uma espécie de comissão de frente. Eu estou usando uma metáfora da escola 

de samba, pode ser considerada um pouco desrespeitosa, então, eu peço que deletem da sua 

mente isso que eu acabei de dizer. 

Como uma espécie de abre alas, olha eu de novo, também deletem, como uma 

espécie de cabeça de ponte, também é uma metáfora militar, deletem, eu não estou 

encontrando uma metáfora. Como um... eu ia dizer aríete, cai no mesmo campo, não estou 

encontrando uma metáfora.  

Como elementos que puxassem essas políticas e que as legitimassem. Na segunda 

metade dos anos 1960, já dispensaram os religiosos, já não precisaram. Os empresários do 

ensino já assumiram diretamente a liderança das suas instituições na luta pela acumulação 

de capital no seu campo. 

Há no Rio de Janeiro uma importantíssima indicação disso, até o golpe de Estado, 

em 1964. Todas as universidades, não estou falando de faculdades, universidades privadas 

no Brasil eram confessionais, principalmente as universidades católicas, a de São Paulo, a 
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do Rio de Janeiro, a de Campinas não sei se já existia, a de Salvador, Curitiba, Porto 

Alegre. As universidades católicas, mas também as evangélicas. O Mackenzie, aqui, já era 

universidade. A de Piracicaba, a Metodista, não sei se já era universidades naquela época, 

mas eram todas confessionais. 

Na segunda metade dos anos 1960, surgiu a primeira universidade privada não 

confessional do Brasil, Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, que se deteriorou ao 

longo dos anos e, recentemente, foi descredenciada pelo Ministério da Educação. Nessa 

compra-recompra dos grupos econômicos, ela acabou tendo o azar ou a sorte, não sei que 

expressão utilizar, de ser comprada por um grupo mal-sucedido, nesse processo de nome, 

reconcentração do capital. Portanto, usei o benefício que me foi dado pela presidência para 

focalizar alguns pontos que considerei que valeria a pena concentrar, aprofundar e 

sublinhar para efeito do entendimento dessas diferentes questões sobre a simbiose 

Estado/capital no Brasil. 

Vejam que quando eu mencionei a Igreja Católica é no sentido de que ela favoreceu 

o crescimento de um determinado segmento do capital, que depois a ultrapassou. Olha aí 

outro efeito não intencionado de políticas educacionais.  

E olha também outro efeito não intencionado de políticas educacionais, que é o 

enorme crescimento do setor privado, especialmente o controle privado dos setores 

educacionais da educação básica de nível estadual e municipal, uma coisa importantíssima 

que acabou fazendo com que a grande desorganização das escolas públicas de primeiro e 

segundo graus, na nomenclatura antiga, fundamental e média hoje, esteja numa tal situação 

de quase anomia, que a religião seja evocada de dentro e de fora das escolas, como a única 

solução, como uma espécie de solução da lavoura, como uma espécie de mecanismo de 

regeneração social, que será tratado convenientemente hoje, no período da tarde, pelos 

professores que estão elencados para tratar desse ponto hoje.  

Seja tratando pelo ponto de vista da Educação Moral e Cívica, no âmbito das 

escolas, seja tratando pela pressão da escola superior de guerra sobre a Educação Moral e 

Cívica nas escolas, isso era convenientemente tratado. Se vocês acham que isso é um 

comercial para que retornem à tarde, é sim. 

Quero chamar a atenção para esse ponto: nós estamos hoje numa situação de crise 

na educação brasileira, uma crise escondida. A religião hoje é, de norte a sul do Brasil, 
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considerada como a solução para a crise da educação. A crise moral, ética, dentro da escola 

como se fosse o único mecanismo válido para a ética no campo da educação, isso é 

extremamente grave, e sobre isso só se trata em grupos fechados, no interior das secretarias 

de educação, e no interior das instituições religiosas que têm o seu interesse sobre o campo 

educacional. 

Os sindicatos estão calados, seja por interesses próprios, seja por incapacidade 

ideológica de tratarem desse tema, e há mais uma questão importante. Falei primeiro da 

simbiose Estado/capital, estou falando agora, e terminando, sobre a simbiose religião e 

política no campo da educação e no entremeio de ambas essas questões. Muito obrigado 

mais uma vez.  

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Muito bom.  

Professora Circe. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Eu queria apenas completar algumas ideias 

sobre a localização de uma disciplina como é a história no âmbito de um processo do que 

vem a ser conhecimento escolar, ou seja, a grande e importante definição: qual é o 

conhecimento que tem que ir para a escola?  

E, nessa relação, eu quero me aproximar bastante, novamente, dessa discussão do 

professor Cunha sobre a importância hoje atribuída aos projetos privados curriculares, que 

eles estão dominando o que é produzido pelo setor da escola pública. Ou seja, um 

conhecimento escolar incapaz de fornecer, inclusive, domínios de alunos com a própria 

escrita, e o que é oferecido para a escola privada. 

Se você tem domínios técnicos da escola privada, você tem também, igualmente 

com o caso da escola pública, uma volta a um conhecimento, que é bastante questionado, 

que é a ausência de um conhecimento. Quer dizer, parece que hoje as tendências todas e 

isso exatamente começou, como eu digo, quando eu falo estudos sociais e a questão das 

ciências também, a questão das artes. A gente estuda a história das disciplinas, você antes 

tinha, não estou dizendo que era bom, mas você tinha, por exemplo, num conteúdo escolar, 
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no conhecimento escolar, canto, canto orfeônico, você tinha aula de desenho, tinha um 

professor para dar aula de desenho, tinha um professor para dar aula de música. Eles 

criaram artes. Como é que um professor de artes pode dar vários conhecimentos artísticos 

se ele não é formado para ir? Como é que ele vai dar música, teatro, cinema, enfim, como é 

que ele faz? 

Então, essa redução epistemológica a que nós estamos submetidos, dentro de uma 

lógica capitalista norte-americana muito disseminada, que foi o modelo então implantado 

aqui, em detrimento de um modelo até mais humanístico de currículo, nós perdemos, nós 

estamos perdendo o tempo inteiro nesse processo. E eu localizo bastante a 5692, por conta 

disso, dessa concepção da perda do conhecimento das humanidades e do ponto de vista 

também científico. As ciências, como eu disse, quer dizer, o conhecimento de física, o 

conhecimento de química, de biologia, desaparece, também, porque são professores 

incapazes, evidentemente, de dominar e eles ficam submetidos a frases soltas colocadas em 

livros didáticos sobre ciências e tudo mais. 

Tanto que quando você tem o controle, com o PNLD, você encontra nas obras 

didáticas uma coleção de erros conceituais astronômicos, foi algo assim... Erros não só de 

redação, da própria língua portuguesa nos livros didáticos, porque foi deixado para o 

mercado. Quer dizer, sempre o setor lucrativo que impera nesse processo, inclusive nas 

próprias definições do conhecimento escolar. Uma questão, então, que eu queria só retomar 

sobre essa vitória, eu gosto muito do Darcy Ribeiro quando ele fala das nossas elites, 

porque elas são muito sábias, como tão pouca gente, ele escreve, é o “Sobre o Óbvio”, ele 

fala “como tão pouca gente consegue dominar por tanto tempo a maioria da população?”. A 

gente tem que tirar o chapéu para a história das nossas elites porque eles têm um poder de 

ser uma grande minoria, a maior minoria de poder que domina uma população enorme no 

país, diferentemente até dos Estados Unidos e outros países do mundo capitalista. 

Só retomando algo que para mim foi bastante importante nos estudos de história da 

educação, eu estava estudando história da história, do ensino da história, mas é claro que 

tinha que localizar essa história dentro desse contexto educacional. A criação do primeiro 

ginásio de São Paulo, aquilo que o professor Cunha apresentou, que aqui no estado de São 

Paulo, quer dizer, quem cria é uma lei na Assembleia, é bastante interessante uma discussão 

que começa na criação desse primeiro ginásio do Estado, foi criado em 1892, se não estou 
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enganada, começou a funcionar em 1864 o primeiro ginásio público do estado de São 

Paulo, com a República. Acontece que esse ginásio ficou andando, os alunos ficaram 

andando, não tinha prédio. A Assembleia não votava o orçamento para construir o prédio, 

então, os alunos vagavam por vários espaços aqui em São Paulo. Só em 1920, para vocês 

terem ideia, que foi construído, olha quanto tempo. E, alegação... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Qual foi o primeiro, 

professora, que foi construído? 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – É o ginásio de São Paulo. A alegação dos 

deputados era a seguinte: não quero escola pública. Eu tenho documento, a própria Elza 

Nadar já tinha trabalhado, outras pessoas já tinham trabalhado na constituição desse 

primeiro ginásio. Por que eu sou contra uma escola pública? Está dito: “eu não quero o meu 

filho sentado com um negrinho do lado, e eu não quero professores que eu não consiga 

controlar”. Não é assim a palavra, eu não estou repetindo, mas porque os professores eram 

concursados. 

“Eu posso ter o risco de ter um professor protestando, um professor negro, um 

professor italiano, de origem estrangeira, dando aula para o meu filho. Eu não quero e, 

portando, eu não vou dar verba para construção de escola pública”, era deputado falando 

isso, com todas as letras. Um horror que as nossas elites têm, que agora esse que eu quero 

puxar, ao povo. Quer dizer, essa condição e, até hoje, como é difícil nós termos 

introduzidos no ensino da história as duas leis, a Lei 10.000 e a Lei 11.000. Quer dizer, 

discutir história da África, história da cultura africana, aquilo que a gente tem, os relatos de 

como é difícil um professor falar sobre candomblé dentro da sala de aula. Ele pode ser 

quase que, ele pode apanhar de alunos ao tocar nesse assunto. 

A grande dificuldade que nós temos é de introduzir a história indígena, porque esse 

processo de organização do conhecimento que essas elites fazem, e eles têm o poder de 

fazer hoje, e tiveram muito mais poder exatamente em fases ditatoriais, é que nos coloca 

hoje nessa dificuldade da manutenção de preconceitos que são extremamente arraigados e 
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nós temos que nos organizar para como, no ponto de vista metodológico, educacional, tratar 

desse assunto na formação dos professores, em primeiro lugar, e juntamente com as 

próprias famílias. Porque atualmente eu acredito que não basta nós formarmos apenas os 

professores, mas nós temos que estar dialogando com as comunidades, porque se não nós 

estamos num processo complicado, as famílias não deixam os filhos frequentarem escolas 

exatamente carregando esse processo extremamente elitista, mesmo nas camadas que estão 

agora em processo de ascensão, esse é o grande problema. 

Eu, recentemente, estava tratando, fazendo um levantamento de escolas públicas do 

ensino médio que tem vagas sobrando, num bairro mais ou menos de classe média, e eu fui 

interrogando as pessoas que não colocavam os filhos lá e colocavam, por exemplo, no 

sistema particular muito ruim, que eles mesmos consideravam ruim, o que é mais 

interessante, os pais diziam: “É ruim. É um sistema de apostila, é um sistema ruim, eles não 

respeitam o aluno”. Por exemplo, qualquer aluno que tenha qualquer... vocês sabem disso, 

né? A escola, se o aluno tem dislexia, não aceita, quer dizer, qualquer problema, eles não 

querem, algum tipo de escola para ter uma avaliação X no Enem. 

Eu falei: “por que você não coloca na escola pública, aqui do lado da sua casa, é só 

atravessar a rua?”. Porque meu filho pode estar sentado ao lado de favelados e eu não 

quero. Então, hoje nós temos que organizar um sistema educacional referenciado, a meu 

ver, numa formulação mais científica dentro de currículos ligados e retomados outra vez 

dentro de conceitos de humanidades, inclusive para retirar, coisa difícil, né, o ensino 

religioso das escolas. Eu acho que religião é coisa de família, não é coisa de escola, não é 

objeto de conhecimento. Como é que você discute religião? A não ser que você dê história 

das religiões. Então, como é que a história do budismo, a história do islamismo, isso é uma 

outra coisa, que está ligada a respeitabilidade de diferenças culturais, etc, mas ensinar 

religião dentro da escola, não é esse o espaço, se nós entendemos o conhecimento escolar 

como uma espécie de formação intelectual dos alunos. E, evidentemente, uma formação 

moral baseada em que princípios? Da ética. 

E o que é a ética na organização dos nossos currículos? Então, daí, eu acho que é 

um impasse, na realidade, que nós estamos vivendo hoje em dia, na formulação desses 

novos conteúdos, que foram desmontados num processo que estava sendo elaborado e 

forjado, principalmente nos anos 1950 e 1960, num processo de reformulação bastante 
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intenso naquele período, eu diria mesmo revolucionário. E que foi, efetivamente, não é à 

toa, que teve o golpe. Eu acredito nisso, o golpe veio porque eles tinham dimensão tanto no 

plano... reforma agrária, não vou entrar nem nesse mérito... Da organização dos 

movimentos políticos naquela ocasião e o papel que a escola estava exercendo naquele 

momento, nesse processo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Maravilha, né? Pessoal, não 

tem como dosar um pouco a temperatura? Está muito frio aqui, não sei se o ar que está 

muito forte. Ah, o Renan já se especializou? Aqui é uma casa de conservação de carnes. 

Vamos lá. Os caras demoraram tanto tempo para criar escola pública... Vamos lá. 

Pessoal, deixe-me reorganizar. Então, estamos indo bem no tempo, hein, meio-dia. 

Então, o que eu queria sugerir? Essa preciosidade aqui, cinco minutos, as imagens do 

translado do Dom Pedro I, de Portugal para o Brasil é pequenininha, cinco minutos, que foi 

a palavra de ordem, a senha da ditadura para introduzir essa bobageira toda de OSPB, essa 

loucura, foi precedida aqui em São Paulo, não sei se o senhor estava aqui, professor, de 

uma missa negra, no estilo de Mussolini, lá no Parque da Independência, que fizeram a 

reentronização do Dom Pedro lá no museu, aí fizeram uma cerimônia religiosa, militar, 

com hinos, com inauguração de fontes verde e amarelas, e tal, mas aí tem só a cerimônia do 

translado que a monarquia e os monarquistas fizeram do Dom Pedro para o Brasil. E, em 

seguida, um pequeno trechinho, uma introdução só, do filme, documentário do Toni 

Venturi sobre o vocacional, tem algumas imagens da Maria Nilde, tal, mas não aparece. 

Só para a gente fazer a menção que a professora fez, tudo pequeno, e aí a gente abre 

para algumas falas, algumas considerações, aí os professores voltam a falar e a gente 

encerra rigorosamente às 13h, tudo bem?  

Então, ela está localizando, achou. Isso aqui é o orgulho máximo da monarquia, que 

foi esse negócio que a ditadura usou para o sesquicentenário da Independência, me lembro 

como se fosse hoje. Lobão, você estava por aí ainda ou estava em colônia de férias? Estava 

em trânsito? Vamos lá. Olha, o que o fascismo é capaz de fazer, vamos lá. Olha a música. 

 

*  *  * 
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- É feita a exibição do vídeo 

 

*  *  * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então, pessoal, 1972, 

setembro de 1972, eles estavam matando adoidado. A gente devia até ter posto aquele 

poema do Chico, né, “enquanto minhas mãos torturam, esganam, minhas lágrimas...”, 

vamos lá. E, agora, um pequeno trecho do Toni Venturi e a gente abre para algumas 

considerações. Esse é o filme que o Toni Venturi recuperou... Esse é o colégio vocacional. 

Vamos lá, só um pouquinho. Esse é uma síntese? Pode soltar um pouquinho mais. Isso é 

um compacto que tem? 

 

*  *  * 

- É feita a exibição do vídeo 

 

*  *  * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ótimo. O Toni disponibiliza 

cópia, isso aí é livre uso, e direitos autorais para divulgação e para debate. Excelente. 

Então, vamos abrir para algumas falas, algumas considerações.  

A única coisa, só falo primeiro para efeitos de gravação, então, estamos indo bem, 

já é 12h13. Vamos dizer assim, temos 15 a 20 minutos, aí a gente volta para a mesa e vai 

concluindo os trabalhos, tudo bem? Tem as pessoas inscritas ali, Lobinho, pessoal lá, os 

três aqui. Pessoal de Campinas aí. 

 

A SRA. NOEMI – Eu queria pedir para o Cunha... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fala só o primeiro nome, por 

favor. 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      37
 
 

 

 

A SRA. NOEMI – É Noemi. Eu queria pedir para o Cunha, ver se ele pode situar 

um pouco aquele encontro que vocês organizaram, você e o Saviani, não sei se foi em 

1979, 1980, na PUC, no 1º Encontro Nacional da Educação. Você podia falar um 

pouquinho da importância daquele encontro naquele momento? 

 

 

A SRA. ROBENI – Eu sou Robeni, 69 anos, professora do ensino fundamental 

aposentada, sempre alfabetizei, eu sou um produto da escola pública, daquela expansão de 

prédios e de criação de escolas do Carvalho Pinto, vim para a universidade aqui em São 

Paulo, ex-presa política, e a minha vocação foi sempre alfabetizar, então alfabetizei a minha 

vida inteira, sou linguista de formação. 

E me causou um certo mal estar quando, em nenhum momento, se fala do prejuízo 

que a ditadura deu a essa categoria deu tão difamada de professores, cujo salário desceu 

abaixo da linha da pobreza. Quando um professor te diz: “Olha, vou faltar amanhã para 

fazer faxina em casa”, quer dizer, ele está assumindo que ele não tem mais condição de 

arcar com essa dupla jornada de trabalho. Em nenhum momento se falou sobre isso, 

nenhum momento, ao contrário.  

Tem duas coisas, tem uma outra coisa também que é a questão do tal de exame de 

admissão pelo qual eu também passei. Os mais novos nem sabem o que é isso, né? Para 

você entrar no ginásio, você passava por um exame de admissão tão duro quanto um 

vestibular, alguns passaram aqui. Então, houve a democratização do ingresso, que a 

ditadura fez questão que isso aparecesse. Juntamente com isso nós não podemos nos 

esquecer da corrente migratória do campo para a cidade durante aqueles anos. 

Eu queria ouvir o que vocês têm a dizer sobre essa questão do achatamento salarial 

que perdura até hoje e que começa na ditadura, porque o professor recebia quase tanto 

quanto um juiz hoje, naquela época. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Lobão. 

 

 

O SR. CARLOS ALBERTO LOBÃO CUNHA – Carlos Alberto Lobão Cunha, 

da Universidade Estadual de Campinas. Eu só queria ouvir do Sr. Luiz Antônio alguma 

observação sobre... A ditadura faz um acordo com... Pede um diagnóstico do (ininteligível) 

para a universidade, depois assina os acordos MEC-USAID. A importância dos acordos 

MEC-USAID, e outra observação que no ano do golpe a gente tem um país com pouco 

menos de 90 milhões de habitantes, com 15% da população morando nas cidades e 85% no 

campo.  

Em 40 anos depois, coisa que nunca houve recentemente em nenhum país, na 

história da humanidade, nunca antes na história desse país também, você tem um país com 

85% da população vivendo nas cidades, e 15% da população vivendo no campo. Quer 

dizer, onde o setor dirigente desse país jamais se preparou para isso, aliás, se preparou sim, 

entregando a terra ao agronegócio, que é o que nós temos hoje. 

Em relação ao filme, dois anos depois que os portugueses fizeram isso eles tomaram 

uma Revolução dos Cravos pela frente. 

 

 

A SRA. SILVANA SOUZA – Meu nome é Silvana. Na verdade, eu ia fazer umas 

considerações, mas agora, mediante essas falas, eu só vou fazer uma forma de 

esclarecimento. As mesas da manhã estão articuladas com a da tarde, então, o que a gente 

não conseguir dar conta agora, à tarde sim, porque o objetivo é exatamente mostrar como a 

escola foi organizada no período da ditadura e como essa organização perdura até hoje, os 

efeitos não só daquele período, mas continuam uns mais perceptíveis ou outros. 

Então, assim, o que a gente talvez não tenha tratado, porque essas falas são mais 

gerais, e depois a gente vai passar por uma discussão muito mais específica de organização, 

sobretudo da educação básica. Porque a gente trata muito do ensino superior e, às vezes, 

menos da educação básica, então, para a gente continuar no debate até à tarde. 

E só uma observação, se é possível fazer, porque são muitas e estou extremamente 

contemplada com as suas falas, que, do professor Cunha é o seguinte, lembrar que o 
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manifesto de 1932, dos pioneiros, já exatamente tinha esse embate do público-privado, e o 

privado era exatamente a Igreja Católica defendendo o direito à liberdade do ensino em 

escola privada. Você tem toda razão, isso não nasceu na ditadura, tem origem lá, mas a 

discussão que a gente vai tentar travar à tarde é exatamente mostrar como que ali existia 

uma potencialidade da expansão de um sistema de educação de qualidade para todos, mas 

que essa potencialidade foi destruída no período da ditadura e continuada essa destruição 

num período depois. 

E lembrar outra coisa, que tem a ver com a sua pesquisa mais recente, é que quando 

a LDB foi aprovada em 1996, atual LDB, seis meses depois o primeiro artigo da LDB que 

foi reformulado, qual foi? Sobre o ensino religioso, primeira coisa que mudou, primeira 

reforma da LDB foi exatamente isso. A LDB ainda foi aprovada com um mecanismo que 

dizia que o ensino religioso era opcional e que não seria mantido com recurso público, não 

seria mantido pelo estado, e a pressão, quer dizer, os setores religiosos perderam na 

aprovação da LDB, se organizaram em seguida, depois reformularam só esse período. O 

Fernando Henrique, seis meses depois, sancionou a primeira mudança. Então, por seis 

meses apenas, o ensino religioso deixou de ser algo que deveria ser mantido com dinheiro 

público. Porque, da forma como estava na LDB, não é que seria proibido, nem que seria 

tratado como assunto privado que é, sem dúvida nenhuma, como deve ser, privado, das 

famílias, das pessoas. Passou a ser naquele momento: bom, quem quisesse dar ensino 

confessional na escola, mas teria que ser arcado com as despensas da ordem religiosa que 

quisesse fazer isso, escola por escola. Pô, mas esse negócio fica caro, né? Então, daí não, o 

Estado que mantenha. 

Como a política do ensino religioso no Brasil ainda é majoritariamente, a concepção 

dos professores ainda é majoritariamente católica, a Igreja Católica fica sossegada, porque 

está garantido. Porque se fala ensino que não seja confessional, mas é muito difícil achar 

uma aula de ensino religioso que não seja confessional, cada professor dá de acordo com a 

sua confissão religiosa, financiado pelo estado. Por seis meses nós tivemos a possibilidade 

de não sê-lo, mas você vê já a força dessa organização da Igreja, que foi a primeira 

reformulação que a LDB sofreu. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Professora Ana Nemi, ah, 

não, tem mais uma só. 

 

 

A SRA. LURDES – Meu nome é Lurdes, eu sou professora da UFSCar - Campus 

Sorocaba, professora da área de licenciatura em geografia, portanto, formação de 

professores. E me chamou bastante a atenção toda essa fala, foi muito importante, porque 

realmente a questão da formação do professor hoje ainda passa muito por esses estudantes e 

hoje também as universidades entrarem em contato maior com toda essa discussão 

histórica, que vai refletir no fato de que a escola pública, que hoje está aí, é muito pouco 

atrativa para os alunos. Eles têm muita dificuldade de pensar essa escola, de como eles vão 

se posicionar, ou seja, como eles vão enfrentar essa ordem institucionalizada que retirou 

totalmente a autonomia do professor. 

Quer dizer, o professor hoje não tem autonomia, então isso é um reflexo de toda 

essa história, e eu acho que angustia muito essa questão, essa discussão de que até quando e 

como é que a gente consegue modificar esse estado de coisa porque, realmente, na 

formação do professor atualmente ainda está impactada com essa realidade social, essa 

realidade das escolas públicas, principalmente no estado de São Paulo, a gente está 

assistindo a todo um... O professor... a gente fala do estágio, o aluno estagiário vai para a 

escola e ele diz: “professora, a gente não consegue fazer esse projeto, porque o professor 

não vai dar espaço, a direção da escola não vai dar espaço, então, não vai dar para fazer o 

projeto, a gente não consegue desenvolver. Como é que a gente vai trabalhar com esse 

projeto que a senhora está falando se lá a gente não vai ter condições de desenvolver”. 

Então, uma coisa fica sendo a formação, outra coisa é o que eles vão conseguir fazer 

lá, então, tem todo esse processo que está vigente e eu acho muito angustiando para todos 

que formam professores. 

E essas licenciaturas agora são quatro anos, não são licenciaturas curtas, eu acho 

importante que elas articulam a prática à teoria, numa discussão bastante rica. Trabalhei lá 

com o Cléber no instituto federal, também forma, e a gente está vendo essa dificuldade, 

então, é uma discussão que acho que vai ter que ser aberta de alguma maneira e as 
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universidades vão ter que participar num sentido de pensar essa escola que não está 

permitindo um outro tipo de trabalho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só falta a nossa estagiária lá 

para perguntar, a Amelinha, depois vem para a Ana Nemi. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Faço estágio aqui na Comissão da Verdade, 

Amelinha Teles. Eu queria parabenizar os professores que fizeram essa fala aqui pela 

manhã. Esse tema é extremamente caro porque, enfim, nós estamos pensando dessa forma, 

agindo dessa forma, muitas vezes sem perceber que tudo tem a ver com essa educação que 

nós recebemos durante todo esse processo de ditadura. E é importante... eu, como eu sou, 

eu tenho 69 anos, eu estudei na escola pública, era chamado primário, ginásio e colegial, 

fiquei na escola pública. E aí, eu queria chamar a atenção que essa história que a professora 

falou dos estudos sociais, esse debate começou antes da ditadura e, talvez, não sei se 

fossem estão estudando isso, mas seria importante, quando falar de educação e ditadura, 

lembrar que tinha um programa especial dos Estados Unidos aqui no Brasil que chama 

PABAEE, que acho que era programa americano-brasileiro de educação e ensino, qualquer 

coisa assim, de assistência a educação e ensino, eram um programa em que os americanos 

vinham aqui para o Brasil ensinar para professores e professoras brasileiras que não era 

para dar aula de história nem de geografia, tinha que dar aula de estudos sociais. Que é 

exatamente isso: você tem que se adaptar ao meio, então se o meio é esse, é precário, você 

tem que se precarizar também, se conformar com ele e otimizar essa precariedade, era essa 

ideia. 

Isso apareceu nos anos 1960, eu sou de Minas Gerais e ali foi discutido muito, 

porque como eu praticamente nasci no Partido Comunista, então essa discussão os 

comunistas e o pessoal de Esquerda era contra, mas o PABAEE tinha acordos com o 

governo brasileiro e ele usava a escola pública. A escola pública naquele período era uma 

escola extremamente elitista. Eu, por acaso, consegui passar nesses exames aí que a Robeni 

falou de admissão, que era triste, você para passar num exame daquele, você tinha que 
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estudar manhã, tarde e noite, eu me lembro disso. Eu com 10 anos ter que estudar feito uma 

louca para poder entrar numa escola pública. E cheguei lá só tinha gente fica, porque o 

pessoal que estudava desde bebê. Então, essa... e o PABAEE estava lá dentro, inclusive, 

eles falavam em inglês, passavam os americanos falando inglês, as professoras mais 

queridinhas, eu me lembro, eram as que falavam inglês porque elas ganhavam bolsa para 

estudar lá nos Estados Unidos para trazer essa educação aqui para o Brasil. 

E eles falavam e eu ouvi muitas vezes, porque eles passavam filminho para nós, e 

nós éramos o que? Nós tínhamos 11, 12 anos de idade. Então, nós éramos umas bobocas, 

eles passavam filme, mostravam para a gente as novidades que tinham lá nos Estados 

Unidos, e tal, e eles mostravam para a gente como era enfadonho e arcaico a história e a 

geografia. O moderno era você estudar estudos sociais, que, por sinal, eu não aprendi foi 

nada, nem estudos sociais, nem história e nem geografia. Mas era essa a ideia, o moderno 

era você estudar estudos sociais, entendeu? Era uma coisa mais prática, você ia viver, 

conviver, entendeu? Olha, você podia fazer aquele estudo interdisciplinar, eram os estudos 

sociais, que você não sabia interdisciplinar do que, mas era isso. 

Então, eu acho que é importante essa audiência por trazer esse tema e também a 

gente pegar a história, o que aconteceu, porque, que fim? Eu não vejo ninguém falar desse 

programa hoje, quem estuda a educação hoje, que fim que deu esse programa? Eu depois 

saí dali, fui para a clandestinidade, não vi mais se... fui fazer outras coisas. Mas, cadê? Eu 

vejo assim, lamentavelmente se lamentando aqui do que nós temos, mas isso começou lá e 

ninguém se dá conta, porque todo mundo põe a educação como um problema pós 

revolução. A revolução primeiro, depois a educação, então, eu acho que é isso, é 

importante. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Esses comunistas são 

revoltados mesmo, né? 

 

 

A SRA. FERNANDA COELHO – Eu queria só dar uma palavrinha... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fernandinha. 

 

 

A SRA. FERNANDA COELHO – Eu sou Fernanda Coelho, eu fiz faculdade na 

Faculdade Nacional de Filosofia, na antiga Universidade do Brasil, hoje UFRJ. Então, eu 

entrei na faculdade em 1963, no curso noturno que tinha sido criado naquele ano, 

ampliando, fiz para Ciências Sociais, ampliando os cursos. 

Aí veio o golpe militar e a primeira coisa foi acabar com os cursos noturnos, reduziu 

as vagas. Então, foi acabando com os cursos, Ciências Sociais a mesma coisa, com 

História, geografia, Filosofia e, outra coisa importante, é que a nossa, a gente se formava 

como professor, quem fizesse licenciatura, ou ficava como sociólogo, porque tinha a 

faculdade de Sociologia e Política na PUC, e na Nacional de Filosofia, Ciências Sociais. 

E a profissão de socióloga foi vetada, vetada, no governo Castelo Branco. Então, os 

formados, tanto na faculdade de Sociologia e Política ou de Ciências Sociais, tinham a 

profissão vetada, da mesma forma que foram extinguindo e também vetando os trabalhos 

de historiador. Foi vetado historiador, geógrafo, essas questões todas.  

Então, essa questão veio com o tempo e aos poucos as pessoas foram se esquecendo 

dessa trajetória. Uma outra coisa que me chama a atenção nesses anos todos, no ensino 

primário, lá no ensino básico, nas escolas as crianças passavam a tratar os professores por 

tia. Então, essa chamada “tia”, em vez de professor veio desde a escolinha, então na 

escolinha as crianças não aprendiam a tratar o professor da sua orientação. Eram tias, como 

se fossem um membro familiar. Esse foi sendo a desqualificação, a desvalorização do 

professor desde o ensino menor, pequeno, de criança brincando na escola. Então, como é 

que vai se valorizar um professor com essa formação desde lá de trás, da criança, entende? 

E outra coisa importante que eu achei interessante a Circe citar foi a questão da 

história nova do Brasil. Eu convivi de perto, fui amiga e colega de todos esses 

companheiros que tiveram que responder IPM por terem escrito a história nova do Brasil, 

foram presos, alguns deles torturados, depois foram para o exílio, e essa fica sendo a nossa 

trajetória durante esses anos da ditadura. 
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Vou ser bem rápida. Na verdade, eu queria, sobre o que você falou, Cunha, eu 

queria fazer um comentário que é, na verdade, uma solicitação aqui para o pessoal da 

Alesp, eu já conversei isso com o Ivan. Essa trajetória que você conta, de imbricação 

público-privada na origem da formação do sistema educacional e que foi acirrada durante a 

ditadura é a mesma história da saúde pública no Brasil. É a mesma história emblemada na 

formação da medicina previdenciária em 1967, e depois no FAS, nos anos 1970, que 

ofereceu dinheiro para a construção de hospitais com uma contrapartida de atendimento de 

indigentes, que não se verificou na prática, empréstimos que eles nunca pagaram, porque 

eram a juros baixíssimos, e que hoje o SUS vem bravamente tentando reverter com uma 

enormíssima dificuldade. Então, isso é uma coisa que a gente tem que discutir também 

numa audiência, porque é muito parecida a história. 

Para a Circe, eu queria pedir que você comentasse uma coisa que está me 

incomodando muito, que tem a ver com o que a colega da UFSCar falou. Os professores 

muito premidos pelas discussões de política saída no MEC, sem que eles tenham 

participação nelas. A última ordem é que não será mais comprado livro de história. No 

próximo PNLD para Fundamental I, não se comprará livro de história, ciências e geografia 

separado, serão livros integrados. Eu queria que você comentasse isso. Isso foi uma ordem 

que veio de cima para baixo, que só conseguiram reverter neste PNLD para inscrição deste 

ano, mas para o próximo só será comprado integrado. Eu não estou, obviamente, falando 

contra a interdisciplinaridade, mas acho que isso tinha que, minimamente, ter sido discutido 

com os professores, e não foi. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Que bom, então, oh, está 

indo bem. Estamos com 12h35, até 13h, então, aproximadamente 10, 12 minutos para cada 

um, a gente encerra bem, tá bom? Quem começa? Pela ordem, professor Cunha. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – São questões importantíssimas que foram 

levantadas. Eu vou por etapas, eu até tentei fazer uma rearticulação para responder em 

bloco, mas não consegui não. Então, eu vou picando.  
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Noemi, o que eu consigo dizer a você é que em 1980 houve uma conjuntura 

bastante favorável para que três entidades que estavam sendo reunidas... Ou melhor, em 

1979, três entidades que planejavam realizar as suas reuniões separadas no ano seguinte 

sobre política educacional acordaram, entraram num acordo de fazer uma reunião só, que 

juntasse. Então, os Centros de Estudos em Educação e Sociedade de Campinas, a 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação e a Associação Nacional 

de Educação, essa era uma associação que tinha sede em São Paulo. 

Elas entraram num acordo, por uma proposição que, por um acaso foi minha de 

fazer esse tipo de coisa. Isso foi ótimo porque juntou esforços, juntaram-se os esforços e, 

mas tarde, juntou-se uma quarta instituição que era o (ininteligível) também com sede em 

São Paulo, Tirando a (ininteligível), todas tinham sede no estado de São Paulo. Então, 

houve uma conjuntura ultra-favorável. Foi realizada, então, a 1ª Conferência Brasileira de 

Educação, em 1980.  

Foi uma coisa muito importante, foi muito grande, foi realizada na PUC-São Paulo, 

não foi uma instituição da universidade, mas a universidade cedeu as suas instalações e 

essas quatro entidades, então, promoveram um enorme evento sobre a política educacional 

no Brasil. E planejaram fazer a cada dois anos uma nova conferência, e foram feitas umas 

cinco ou seis a cada dois anos, e depois elas se esgotaram, não havia mais condições. Por 

que razões? Cada entidade dessa cresceu muito e teve outras direções. 

Bom, tentativas alternativas, de caráter mais político-partidária-sindical foram 

feitas, simultaneamente e posteriormente, mas também se esgotou, e hoje nós temos, por 

iniciativa do Ministério da Educação, mas sem ser propriamente um evento oficial as 

Conferências Nacionais de Educação. Conferências Brasileiras de Educação, Conferências 

Nacionais de Educação. Uma era para ser feita este ano, e ao que eu soube não será feita 

porque tem copa do mundo, tem eleição, sei lá mais quantas coisas haverá nesse ano, é 

possível que fique para o ano que vem. Como terá novo ministro, é possível que nem ano 

que vem, o outro. 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Uhum, para novembro. Então, após o segundo 

turno nas eleições presidenciais e para governador de Estado, etc, etc. São espaços novos, 

por iniciativa do Ministério da Educação, mas com a participação de diferentes entidades. 
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Sobre essas eu não consigo dizer algo porque eu não tenho observado. Eu apenas 

sugiro que um estudo sobre esses espaços seja feito a partir do conceito de intelectual 

orgânico coletivo, que foi bastante útil para as conferências brasileiras de educação, e eu 

suponho que sejam úteis para esse momento também. 

Bom, o achatamento salarial dos professores. Essa é uma coisa de grande 

importância. Tem gente que diz: “não, mas isso está acontecendo no mundo inteiro”, e está 

sim, já está acontecendo na Finlândia também. Então aquele silêncio de finlandês, de 

altíssimo nível para a educação, esse tipo de coisa vai acontecer. Mas, no caso brasileiro, 

tem uma peculiaridade que aconteceu muito antes desse fenômeno nacional, muito antes de 

acontecer na França, na Finlândia, etc e tal, com características locais. Então, dizer que é do 

mundo inteiro, portanto aqui, já começa errando. 

Aqui, gente, foi uma coisa importantíssima. Tem razão dizer escola pública de 

grande qualidade até a LDB de 1961. Havia, no meu tempo de estudante de ginásio, escola 

particular tão boa quanto escola pública, mas não tinha melhor não. Quer que eu repita? 

Tinha escola privada tão boa quanto escola pública, mas não tinha melhor não. Na melhor 

das hipóteses, a escola privada é que estava pertinho, para ensinar português, matemática, 

geografia. Não estou nem falando do espírito crítico lá dos vocacionais do estado de São 

Paulo. A LDB criou condições para acabar com isso. 

Quando eu falei, e na minha análise, foram as afinidades eletivas dos grupos 

privatistas, que ganharam a luta pela LDB com os golpistas vitoriosos. A partir daí, 

começaram intencionalmente, articuladamente, qual é a palavra chave? Orquestradamente, 

a deterioração dos sistemas públicos de ensino nos diferentes estados, não foi por acaso. 

Um dos elementos importantes para isso foi a deterioração dos salários. No texto 

que eu trouxe para cá, e eu tinha cortado o parágrafo sobre isso, eu tinha, justamente sobre 

o estado de São Paulo, a proporção de salários mínimos que os professores da rede pública 

ganharam no ano tal e depois passaram a ganhar no ano qual, e aí eu não sei de cabeça esse 

tipo de coisa. Mas, como vai ser distribuído, vocês depois terão acesso a esse dado. 

Isso aconteceu no estado da Guanabara, depois fundido com o Rio de Janeiro, 

aconteceu em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro, mas não foi só a 

deterioração dos salários. É muito importante dizer que outros fatores convergiram com 

esse. A experimentação pedagógica irresponsável nas redes públicas esculhamba qualquer 
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coisa, não é só a deterioração dos salários não. Como o fim das escolas normais também foi 

muito importante. 

 

 

A SRA. AMELINHA TELES – Eu fiz normal. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Olha aí, está vendo? Não chutei fora de gol, 

usando uma expressão da nossa época, e vou parar por aqui para ir para o item seguinte. 

Lobão, olha, sobre o MEC-USAID eu vou dizer a você, eu sou meio dissidente na 

valorização da importância dos convênios MEC-USAID. 

Eu entrei na política na época de estudante gritando também “fora MEC-USAID”, 

mas não fiquei só nisso. Depois fui estudar, virei especialista nesse assunto, estudei aqueles 

convênios todos, etc. eu acho que o mais importante é o que não aparece: o PABAEE. Aí, 

oh. Amelinha, anote aí: Léa Paixão e Edil Vasconcelos, são duas pesquisadoras mineiras 

que passaram a viver no Rio de Janeiro, como os mineiros gostam de fazer. Alguns vêm 

para São Paulo, né, como eu vim quando eu era pequeno. 

 

 

A SRA. AMÉLIA TELES – Edir ou Edil. 

 

 

O SR. LUIZ ANTÔNIO CUNHA – Edil, Edil Vasconcelos e Léa, não Léia, 

Paixão, publicaram um livro com a fantástica pesquisa sobre o PABAEE, sobre quem fez, 

quem estava à frente, as personalidades que estavam à frente e o que eles fizeram. Isso foi 

incorporado depois por convênios entre Ministério da Educação e Estado Unidos - via 

MEC-USAID ou não. O pessoal só fala do ensino superior, foi onde eles menos foram 

importantes. E o grupo de trabalho que foi constituído propriamente chamado O MEC-

USAID e o (ininteligível), que criou o Escritório de Assessoria Técnica do Ensino Superior, 

foi uma porcaria, não serviu para nada, nem para os objetivos que eles tinham em mente. O 

que foi importante foi acordo do MEC-USAID com o Conselho de Reitores das 
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Universidades Brasileiras, que era uma instituição privada onde o MEC só entrou como 

interveniente, para garantir que os dinheiros iam ser pagos pelo Conselho de Reitores. 

Então, eu acho que sou um pouco dissidente nisso, no sentido da valorização, não da 

importância dos americanos, como mote, como norte do desenvolvimento da educação 

brasileira, não dos americanos como consultores que aqui desembarcaram, é até capítulo de 

um livro meu “O desembarque dos consultores”. “A universidade crítica”... não, não é isso 

não. “A universidade reformanda”, ainda não me esqueci do título. Então, são coisas 

importantes, acho que era bom dar uma olhada nesse tipo de coisa para, talvez, reposicionar 

o que era importante. Eu não quero ficar apenas à minha memória “fora MEC-USAID, fora 

MEC-USAID”, então vou ver o que rolou, quais foram os elementos importantes, que 

MEC-USAID? O PABAEE foi incorporado a um deles, sobre o que ninguém fala. 

Um dos MEC-USAID foi sobre o ensino médio, EPEM e... O outro não me lembro 

da sigla, ninguém fala desse. Isso foi importante, deu na 5692. Então, diversos 

desaguadouros lá. Então, vale a pena prestar atenção sobre a migração urbana, isso é uma 

coisa de tal importância, não vou nem comentar por incapacidade de desenvolver isso em 

poucos minutos, mas é da maior importância a migração rural-urbana no Brasil como 

efeito, até, das políticas agrárias da ditadura, que provocaram esse processo, que foi o mais 

intenso do mundo ocidental. Só é maior, hoje, na China, mas o que não é maior na China 

hoje? (Risadas.) 

Bom, não vou dar opinião a respeito disso. 

Olha, a reforma, Silvana, da LDB em 1996. Você tocou num ponto 

importantíssimo: dinheiro para o ensino religioso nas escolas públicas. Esse é um ponto de 

honra. Na Constituição de 1946, isso era proposta de quem? Dos socialistas, dos 

comunistas e dos liberais baianos. Sim, os liberais baianos, eram esses liberais que diziam: 

“não, recurso público para ensino religioso não. Que seja custeado por quem quer 

desenvolvê-lo no interior da escola pública”. Perderam. A liga eleitoral católica fez um 

bloco no campo da educação, liderado pelo sobrevivente do Estado Novo, Gustavo 

Capanema, e ganhou. Portanto, essa cláusula restritiva não entrou. Mas, entrou na primeira 

LDB, por proposta de um deputado do Partido Socialista, o daquela época estou dizendo, 

viu? Partido Socialista Brasileiro, eleito pela Guanabara, Aurélio Viana. 
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O José Antônio Miranda Sepúlveda, que vocês ouvirão hoje à tarde, falando sobre a 

Escola Superior de Guerra. Então, a proposta dele entrou na primeira LDB de 1961. Caiu 

quando? Em 1971, durante a aprovação da Lei 5692. Igreja Católica no governo, para tudo 

quanto é lado. E aí, esse dispositivo da primeira LDB foi suprimido numa disposição 

transitória. Incrível, não? Voltou de novo, na segunda LDB. A segunda LDB, aprovada 

pelo Congresso Nacional tinha essa cláusula restritiva: o ensino religioso nas escolas 

públicas... sem ônus para os poderes públicos. Caiu em 1997, como você falou, Silvana. 

Então, este é uma pedra de toque. Quem paga o ensino religioso nas escolas 

públicas, a única disciplina mencionada pelas constituições republicanas brasileiras, tirando 

a primeira, em todas elas. Quem paga? Isso é um elemento de séria disputa. Pronto. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ok, ótimo. Professora Circe. 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Bom, eu vou ser um pouco mais sucinta. Quer 

dizer, a expansão da rede, só retomando a questão da situação dos professores após a Lei 

5692, se fez exatamente em prol do arrocho salarial. Quer dizer, eles conseguiram fazer a 

expansão sem aumentar gastos, inclusive, com uma diminuição de carga didática enorme. 

Eu lembro das escolas que tinham, igual motel, quer dizer... (Risadas.)  

Alta rotatividade, quer dizer, você tinha, a carga didática passou para ser três horas. 

Quer dizer, os professores tinham que sair correndo, entrava outra turma e o que ocasionou 

uma situação bastante complexa, principalmente para os professores das séries chamadas 

iniciais, que começaram a sentir, mais do que ninguém, a impossibilidade de um processo 

de alfabetização, naquelas condições. E a grande insatisfação era em relação, isso que é 

importante, que eu sempre discuto com os professores, é a diminuição salarial e a 

insatisfação de não conseguir trabalhar direito. 

Quer dizer, são duas grandes insatisfações juntas. Você não consegue exercer a sua 

profissão com dignidade, nem ter os resultados que você quer. São duas coisas juntas, que 

isso daí dá uma condição profissional de trabalho da pior qualidade possível, ninguém pode 

esperar isso. 
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Eu lembro que as nossas discussões aqui em São Paulo, para ter uma carga de hora-

atividade, porque daí você retira também o poder do professor de ter uma formação 

continuada. Quer dizer, o que é uma formação continuada? É a essência do trabalho 

profissional do professor. Como é que você fazia isso? Então, ele para ter duas horas, ele 

ganhava por 40 horas para ter duas horas de hora-atividade, que eram chamadas, foi uma 

guerra. A Apeoesp se mobilizava, quer dizer, era uma confusão histórica para você ter o 

direito. Quer dizer, o que é o trabalho do professor? É a sala de aula, mas é fora da sala de 

aula, e por que não se ganha em relação a isso, por que você não recebe para isso? E aí a 

gente sabe dos resultados dessa política. 

A situação do país é diferente, evidentemente... A gente fala muito de São Paulo. Eu 

tenho viajado muito, eu sei das condições históricas diferenciadas no resto do Brasil. Por 

incrível que pareça, se você viajava muito para o interior, por exemplo, eu estou indo muito 

para Amazonas ultimamente, por conta até de educação indígena, e mesmo trabalhando 

com professores indígenas. Quer dizer, o que é o professor? Eles têm uma dimensão um 

pouco diferenciada da nossa. Eles têm uma valorização da comunidade muito grande. É 

interessante perceber essas diferenças atuais. Quando eu vejo, em várias regiões do Brasil, é 

a valorização que existia na década, por exemplo, de 1950, de 1960, de 1940 nas nossas 

regiões. 

A questão, então, que é importante na história da educação, porque acho que quando 

eu falo ensino de história, mas eu acho super importante também ter a história da educação 

sempre presente. (ininteligível) Amelinha, quando ela pede os estudos sobre esse período 

da introdução dos norte-americanos, que vem anteriormente. E eles já estão presentes, por 

exemplo, no CREPE tem vários estudos, Centro Regional de Pesquisas Educacionais, que 

foram montados para formação, que o prédio subsiste parcialmente lá na Cidade 

Universitária, onde é a Faculdade de Educação, está caindo tudo lá. Construíram o prédio 

em cima do antigo leito do rio Pinheiros, daí deu um problema sério lá. 

E aí, essa introdução desse modelo, e aí eu sei que tem um mito muito forte do 

Anísio Teixeira, mas o Anísio Teixeira, cá entre nós favoreceu bastante a entrada dos norte-

americanos nessa política, que, nesse momento, se a gente pega a história, está contraponto, 

exatamente, dos processos do Paulo Freire, de alfabetização, etc e tal, e tem a história, que 

o professor Celso Beisiegel faz muito bem, que é a história da educação dos adultos. Então, 
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você tem dois projetos andando, um nacionalista, digamos assim, e essa entrada dos norte-

americanos, que vêm com muita força em várias áreas do nosso país. 

E aí, dentro desse projeto, por exemplo, quando a gente pensa, a penetração foi 

muito forte na área de ciências. Eu sei que todo o ensino de física, ensino de química, das 

ciências de modo geral, entrou com toda força com um grande recurso porque, inclusive, 

mobilizava também a produção de material didático desses laboratórios. Isso daí dava uma 

lata lucratividade para empresas também, de produção de material didático. Quer dizer, eles 

vêm sempre acompanhados, a gente tem que estar... Eu, que trabalho com livro didático, sei 

da importância do material didático no setor e dos interesses internacionais. 

Nós temos, atualmente, agrupamentos de editoras. Nós temos hoje, o domínio, da 

por exemplo, da Santillana com a Moderna, que é espanhola, e ela não é só espanhola, 

porque ela pega a América Latina inteira e mais a Espanha, porque ela tem livros no 

México, na Argentina, quer dizer, há um espalhamento dessas editoras. Inclusive, tem uma 

certa produção significativa nos Estados Unidos. Todos os livros de espanhol na Califórnia, 

tudo da Santillana, é impressionante a penetração dessa editora, como é que ela entra por aí. 

Mas, essa discussão, por exemplo, de toda essa produção e as formas de penetração 

dos Estados Unidos são muito forte, evidentemente, não se dão, quer dizer, elas se 

consolidam, no meu entendimento, enquanto admissão política total, a partir da Lei 5692, 

no ponto de vista da organização curricular e da produção de materiais didáticos. E dentro 

do acordo MEC-USAID, quer dizer, o acordo MEC-USAID é que facilita, inclusive através 

dele que você faz o financiamento, etc desses materiais e outras propostas de formação de 

professores, como formar professores? 

Foi muito entre nós administrado dentro de acordos do MEC-USAID, essa 

formação do corpo docente e, aí, exatamente, essa perda da escola normal, que a gente teve, 

essa escola normal que tinha uma dimensão bastante nacionalista, eu diria. Quer dizer, 

então, quais são os projetos? Acho que, atualmente, a história da educação tem procurado, 

alguns estudos têm procurado localizar esses projetos constituídos. É claro que dentro de 

uma relação internacional, é claro que você tem intercâmbios internacionais o tempo inteiro 

na história da educação, mas, especificamente, como é que fica a penetração desse capital 

cultural, pegando o Bourdieu, dentro da nossa sociedade. 
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Eu queria só falar, terminando, um pouco, que na realidade está um pouco ligado á 

professora de geografia também, desculpe, teu nome. Então, das áreas de história e 

geografia, na organização, exatamente, dos seus conteúdos atualmente. E, eu fico aqui, só 

para terminar, com a grande questão que está angustiando nós da área de história é quais 

conteúdos nós vamos ensinar história? E uma das coisas que nós temos constatado, por 

exemplo, é uma perda muito grande de estudos de história política no Brasil, que mais tem 

sido realizado pela geografia do que pela própria história. E a grande questão que eu tenho 

feito hoje, feito um levantamento, é como é que se estuda a ditadura militar nas nossas 

escolas? Praticamente, os alunos não estudam nada sobre o período da ditadura militar nas 

nossas escolas. 

 

O SR. – (inaudível) 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Tem, mas uma coisa é ter, outra coisa é o 

aluno, o professor dar aula disso, entendeu? Raramente a gente tem. Não é só da ditadura, 

porque eles não trazem o período mais contemporâneo. 

 

 

O SR. – (inaudível) 

 

 

A SRA. CIRCE BITTENCOURT – Eles chegam, eles gostam de chegar até a 2ª 

Guerra Mundial e o período Getúlio Vargas, é o ditador que eles gostam de trabalhar. Por 

falta de tempo, eu não sei direito, mas a ditadura militar é um tema muito excluído das salas 

de aulas nossas de história, não é algo que os professores... Aliás, eu vendo esse filme, falei 

assim: “é um ótimo material didático para a escola estudar a ditadura militar”.  

Não só a ditadura militar, mas a relação com as ditaduras fascistas da Europa, né, 

integrando esse processo. Quer dizer, existe... eu vi o filme, já fiquei imaginando as 

possibilidades, mas isso, por exemplo, vocês imaginam a retirada ainda da história... se 

ainda o problema da história é sério quanto aos conteúdos que eles estão estudando hoje, os 
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nossos alunos na escola, imagina se tira de uma vez, quer dizer, nunca eles vão ouvir falar 

na ditadura militar no nosso país, vai ser objeto de total esquecimento. 

 

 

A SRA. SILVANA SOUZA – É o seguinte, bom, eu sou Silvana da Unioeste e 

faço parte das Comissões da Verdade das Universidades, que a Ana Nemi coordena, o 

grupo todo. E aí a gente discute lá, e foi o motivador exatamente dessa audiência, 

exatamente isso que você acabou de tocar, a gente sentiu a necessidade de fazer uma 

mobilização nesse sentido.  

Eu, muita gente não é a favor de ficar entuchando coisas no currículo o tempo 

inteiro porque é complicado, mas nesse caso sim. E qual a relação? Da mesma forma como 

foi introduzida uma unidade no currículo da educação básica da cultura afro-brasileira, e 

isso modificou o livro didático e a formação dos professores de história, a ideia é 

exatamente, porque essa audiência tem o objetivo, antes de tudo, de pensar quais 

recomendações, veja, essa é a questão, quais recomendações podem entrar no relatório final 

da Comissão Nacional da Verdade, e até da Comissão Estadual, mas sobretudo, nesse caso, 

é Nacional, recomendações que possam contribuir, digamos, para reverter minimamente... 

Completamente, é claro, mas teríamos que pensar um sistema educacional e por isso a 

gente quer discutir a organização da escola, dos tempos, dos espaços, do currículo, da 

formação dos professores, etc. 

E é exatamente esse o cerne da ideia. Parece que a gente conversou, mas não 

conversou. Exatamente, produzir uma campanha de mobilização que daria algum, que tem 

que passar pelo Congresso nacional aprovar uma lei introduza no currículo da educação 

básica essa unidade do estudo do período da ditadura. Porque a única coisa que se estuda é 

sobre o ponto de vista da economia e diz que é desenvolvimentismo, então é bom. Mas não 

no papel do Estado, não dos crimes cometidos pelo Estado, então, a ideia, porque isso vai 

produzir um movimento de mudança do material didático que chega da escola, inclusive do 

currículo dos cursos de formação dos professores. 

Então, a gente pensa que isso tem que aprovar como recomendação do relatório da 

Comissão nacional. A gente já passou isso, né, no grupo das Comissões da Verdade das 

Universidades, e aí que o Ivan pois a gente em contato e saiu a ideia: “olha, vamos fazer 
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isso”. Porque o principal é isso, ir para o relatório como recomendação, criar uma 

mobilização nacional e aí aprovar esse texto, essa é a ideia. Isso aqui tem, aqui entre nós, 

falar bem baixinho, como diz o professor, né? O objetivo dessa audiência foi, basicamente, 

esse, inicialmente, e sondar se a gente tem condições de fazer isso, se a ideia faz sentido 

com quem é da área de currículo de ensino de história, de livro didático, e tal. Se faz 

sentido essa nossa... Se é viagem ou se faz sentido mesmo e pôr esse projeto em 

movimentação, a ideia é essa. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E aí a Unioeste vai também 

trazer o contestado, né, para a gente saber um pouco. 

 

 

A SRA. SILVANA SOUZA – Exatamente. (Risadas) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oh, para concluir, não sei 

quem vai poder ficar à tarde, espero... Foi muito bom, excelente, e o Vladimir Safatle 

escreveu um artigo, na segunda-feira, sobre as eleições da comunidade europeia, onde a 

extrema direita conquistou 25% dos votos do parlamento europeu. Pena que ele não 

registrou que lá no museu do holocausto de Bruxelas, assassinaram, intencionalmente, 

quatro pessoas que estavam lá visitando no domingo na hora da eleição o museu do 

holocausto. 

Então, acho que um dos grandes compositores da ditadura, para falar daquele 

documentário do translado do Dom Pedro, era 1972, eles estavam matando tudo o que tinha 

direito, e aí fizeram aquele translado ridículo. Então nós vamos, para encerrar a nossa 

sessão, lembrar daquele poema fantástico que o Chico fez e musicou, que era o fado 

tropical, tá bom? Muito obrigado, a sessão está encerrada. 

 

*  *  * 

- É feita a exibição do vídeo 
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*  *  * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Houve um equívoco na 

sonoplastia, mas tá bom, vamos de Grândola. Ah, é, começa assim? É uma montagem? 

Mas, bonito, começou com legal com Grândola, legal. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, então nós vamos 

retornar às 14h, não terminou não, tem quatro debatedores hoje à tarde. Tem almoço aqui, 

tem restaurante, tá? Muito obrigado. 

 

*     *      * 

 

 

 

- Sessão é interrompida para almoço. 

 

*     *      * 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos constituir?  Cleber 

Santos Vieira, Unifesp, professor doutor Wagner da Silva Teixeira. Opa, professor Wagner, 

vamos lá? Essa aqui é para valer “Escola Superior de Guerra e resistência na universidade 

brasileira”, José Antônio Sepúlveda. Aqui, senta aqui, para dar o equilíbrio. 

E a nossa professora doutora que vai trazer todo aquele povo lá do Contestado, 

Sylvio Back, trazer até os médiuns que reconstituíram a história do Contestado, professora 

Silvana Souza. Aquela história do Contestado que não foi contada ainda. Nós aqui da 

Comissão da Verdade estamos pensando em contratar uns médiuns também, porque o 

negócio está tão difícil, não abre os arquivos, só trazendo médium mesmo. Vamos lá? 

(ininteligível), nossa, só tem gente importante aqui hoje. 

Oh pessoal, a título de... A professora Iracy Picanço, da Comissão da Verdade da 

Universidade Federal da Bahia. Muito bom, muito bom. Ana, começa? 
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A SRA. ANA NEMI – Bom, eu vou, de novo, saudar a mesa, a Comissão da 

Verdade da Alesp, dizer que tenho um enorme prazer de estar aqui participando como 

ouvinte, como professora de educação básica que eu fui a maior parte da minha vida, estou 

na universidade só há oito anos, enfim, muito feliz de estar aqui e vou me desculpar por 

antecedência porque, infelizmente, às 15h30 tenho que sair porque a Unifesp, como vocês 

sabem assumiu junto com a SDH, as responsabilidades de identificação das ossadas da vala 

de Perus e a gente tem uma reunião lá na Unifesp hoje.  

Então, vou ter que sair às 15h30 por conta disso, mas, enfim, quero deixar aqui o 

meu profundo agradecimento por essa audiência pública. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos lá? Bom, vamos 

estabelecer um teto para essa reunião, porque tem problema de aeroporto, hoje é sexta-feira, 

não dá para brincar em serviço sexta-feira aqui em São Paulo.  

Então, nós estamos começando 14h38, vamos tentar trabalhar rigorosamente até 

17h30, e o pessoal que vai para o aeroporto tenta sair por volta das 17h, tá bom?  

Então, são quatro os debatedores. Vamos pela ordem que me deram aqui. 

“Educação Moral e Cívica e OSPB”, professor doutor Cleber Santos Vieira, da Unifesp, 

que é um dos organizadores desse seminário; "A Operação Limpeza e a repressão aos 

movimentos de educação e cultura popular", doutor Wagner da Silva Teixeira, UFTM, 

Universidade Federal do Triângulo Mineiro; "A Escola Superior de Guerra e a educação 

brasileira no período da ditadura", doutor José Antônio Sepúlveda, Universidade Federal 

Fluminense e, finalmente, lá das terras rochas do Paraná, na Unioeste, "Democracia e 

qualidade na educação brasileira: das Reformas de Base aos dias atuais", professora doutora 

Silvana Souza.  

Professor Cleber. 
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O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – Boa tarde, é com muita satisfação que 

participo dessa audiência, audiência de extrema importância por estarmos aí desde cedo 

debatendo algumas questões educacionais, sobretudo, os impactos e danos causados pela 

ditadura militar e seus desdobramentos para os dias de hoje. O tema da minha apresentação 

é a questão da Educação Moral e Cívica e as disciplinas a ela correlatas, Organização 

Social e Política do Brasil, OSPB, e Estudos dos Problemas Brasileiros, EPB, que foram 

disciplinas muito atuantes no sentido de difundir a doutrina de segurança nacional, 

sobretudo a partir de 1969. E eu qualifiquei o título como antes, durante e depois da 

ditadura militar. 

Como os dois expositores no período da manhã já pontuaram, muitas das questões 

que foram potencializadas ao longo da ditadura militar não tiveram início com ela. Nem em 

1964 e, no caso da Educação Moral e Cívica, em 1969. Então, a minha exposição tem uma 

linearidade que pensa um pouco no civismo, na questão da Educação Moral e Cívica, numa 

perspectiva de duração mais longa, isto é, pensar um pouco desde 1854 na reforma que 

ocorreu no sistema educacional, já desde aquela época, portanto, o império. A questão de 

formar estudantes preocupando-se com sua integração à comunidade nacional, à nação e, ao 

mesmo tempo, inserir, de certa forma, alguns elementos de conhecimento do sistema 

político brasileiro já estavam presentes na história da educação, estavam presentes no 

currículo das escolas e manteve-se nas diversas reformas existentes até ser extinta, pelo 

menos com a denominação enquanto disciplina escolar em 1993, já no governo Itamar 

Franco. 

Então, a partir daí eu já pontuo uma primeira questão de minha fala que é 

exatamente pensar que a Educação Moral e Cívica, a OSPB e EPB, muito embora sejam 

bastante associadas ao período da ditadura militar, elas não se iniciaram com a ditadura e 

também não concluíram o seu período de existência ao longo da ditadura militar. Então, 

muito embora durante a ditadura militar a Educação Moral e Cívica e as disciplinas 

correlatas acabaram por se transformar em um instrumento importante de controle social, 

transformadas, na verdade, em instrumentos de objetivos nacionais permanentes naquilo 

que a doutrina elaborada no âmbito da escola superior de guerra, sobretudo por um 

personagem, um militar, que desempenhou um papel importante, o general Lopes de 
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Araújo, certamente, logo a seguir, o professor José Antônio Sepúlveda irá desenvolver 

melhor essa questão. 

Então, ela desempenhou esse papel importante relacionada à (ininteligível) dos 

objetivos nacionais permanentes, mas a interpretação que eu trago aqui é que, na verdade, 

houve uma apropriação e uma instrumentalização dessa disciplina. Então, para pensar de 

que maneira essa apropriação e essa instrumentalização ocorreu, eu vou discorrer sobre 

dois aspectos específicos. O primeiro dele é a formalização da doutrina de segurança 

nacional para o âmbito escolar no sentido da formalização. Então, eu parto aqui no 

pressuposto de que quanto mais alguma instituição escolar e educacional formalizou os 

aspectos legislativos, doutrinários da segurança significa também que ele mais praticou, em 

termos de vigilância, de triagem ideológica, em termos de perseguição, de prisão, etc, 

dentro das instituições. 

Então, eu me refiro, por exemplo, à questão... E aí eu já vou relatando um pouco de 

que maneira eu cheguei a esse tema “Educação Moral e Cívica” em minha trajetória 

acadêmica, enquanto pesquisador, etc. A primeira questão, então, a da formalização. O que 

eu entendo como formalização, eu estou pensando em alguns instrumentos importantes que 

faz com que o regime militar, a ditadura militar seja reconhecida no âmbito educacional, 

como por exemplo, o Decreto Lei número 477. De que maneira, então, esse instrumento 

previa uma série de controle no funcionamento das instituições educacionais, prevendo 

expurgos, prevendo suspensões, prevendo uma série, então, de perseguições, de controle 

não só dos estudantes, como da burocracia, como um todo. 

Então, eu tive contato a primeira vez com esse tema “Educação Moral e Cívica” 

exatamente num momento em que eu estudava as instituições de ensino superior no estado 

de São Paulo durante a ditadura militar, mais precisamente ainda em uma faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras situadas no interior paulista, na instituição que hoje representa 

o campus Franca, da Unesp, que na época recebia essa denominação. 

Uma das preocupações que eu tive durante essa pesquisa foi exatamente avaliar o 

grau de formalização das leis impostas pela ditadura nessa instituição. Então, observando o 

que previa o artigo, Decreto Lei 477, em termos de controle social, vigilância e triagem 

ideológica de estudantes, professores e técnicos, foi observar se, de alguma forma, esse 

artigo aparecia no regimento interno, no regimento de congregação, em algum corpo legal 
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que normatizasse, então, a vida daquela instituição. Isso, depois eu cheguei a conclusão, 

não foi apenas naquela, foi em várias outras instituições e outras não. Ou seja, naquela 

situação escolar específica, de ensino superior específica houve um intenso nível de 

formalização das diretrizes autoritárias para o ensino superior, de tal forma que o artigo 477 

foi reproduzido na íntegra no regimento interno da faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 

de Franca. 

Então, isso me chamava a atenção exatamente porque algumas instituições 

formalizaram isso e porque outras instruções não formalizaram. Então, a partir daí eu fui 

analisar não a composição numérica, quantitativa, mas a composição no que se refere aos 

ideais e ideologias praticadas no interior daquela instituição.  

E daí eu fui entender que o então diretor, chamado Alfredo Palermo, havia escrito 

um livro de “Estudo de Problemas Brasileiros”, publicado no ano de 1972. E nas 

entrelinhas desse livro, na verdade, era uma reprodução, uma apropriação, na verdade, 

quase que integralmente, do livro “Geopolítica do Brasil”, escrito, como todos sabemos, 

pelo general Golbery do Couto e Silva, que ocupou espaço importantíssimos ao longo de 

toda a ditadura militar. 

Então, no que o general, lá atrás, Moacyr Araújo e Lopes, defendia como Educação 

Moral e Cívica, isto é, “atitudes democráticas claras, com a devida reação a conceitos de 

coloração social radicais, materialistas, intelectualistas e oportunistas, que proliferam em 

certos órgãos de comunicação de massa”.  

Isso está num livro de Educação Moral e Cívica do general Moacyr Araújo e Lopes, 

por inserir exatamente a educação e todos as instituições educacionais e todas as práticas 

educacionais e, sobretudo, a Educação Moral e Cívica, como componente dos objetivos 

nacionais permanentes, mas como elementos, ainda, que fazia parte de uma guerra 

psicossocial a ser combatida, ou seja, a ser travada no campo das ideias contra os, assim 

chamados, opositores, e assim por diante. 

Então, o general Golbery do Couto e Silva escreve, entre outras coisas, em seu livro 

“Geopolítica do Brasil”, publicado em 1967: “a América Latina enfrenta, atualmente, 

ameaças mais reais do que em qualquer outro período. Ameaças que poderiam resultar em 

insurreições, tentativas de distúrbio, embora não abertamente, para implantar um governo 
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favorável à ideologia comunista, constituindo um período grave e urgente para a unidade e 

a segurança do mundo americano e ocidental”. 

Isso, o Couto e Silva escrevendo em “Geopolítica do Brasil”. Na condição de diretor 

daquela instituição de ensino superior, e produzindo um livro de estudos dos problemas 

brasileiros, que era a versão da Educação Moral e Cívica no ensino superior, já 

evidentemente com os arranjos da doutrina de segurança, o Alfredo Palermo escrevia: 

“temos que lembrar sempre da lição do Golbery do Couto e Silva no livro que já citamos 

aqui. Embora não estejamos participando de uma guerra clássica, com o encontro de armas, 

participamos de outro tipo de confronto e luta, a guerra psicológica, a guerra 

revolucionária, subversiva e toda forma de contestação pela violência, que altera o 

comportamento das autoridades. Assim, ao lado do fortalecimento do poder executivo, há a 

necessidade de uma permanente vigilância para que o inimigo não se fortaleça”. 

Então, a Educação Moral e Cívica, no caso aqui do EPB, encontrou um terreno 

muito fértil, no caso entre alguns professores, entre alguns educadores, entre alguns 

técnicos, inclusive entre muito estudantes, como foi assinalado aqui pela manhã também, 

no sentido de se desenvolver. E aí, a partir dessa conexão estabelecida entre uma estratégia 

que parte de uma geopolítica e, ao mesmo tempo, avança para pensar permanentemente na 

vigilância do, assim chamado, inimigo externo, eu tentei entender o que era essa 

articulação, ou seja, de que maneira a legislação foi formalizada, ou seja, teve a adesão de 

um corpo docente, que ocupava algumas instituições importantes dentro da estrutura de 

poder universitária, e eu fui entender, ao mesmo tempo, essa conexão com os ideais 

impressos nos livros e, ao mesmo tempo, pensar no que consistiu essa extensão e essa 

preocupação com a vigilância interna das instituições. 

Nós sabemos que durante o período militar e, talvez seja essa o fator de maior 

visibilidade os expurgos, as demissões compulsórias, aposentadorias compulsórias de 

muitos professores, etc, mas eu fui tentar entender essa articulação justamente a partir da 

vigilância, do controle social pensado, inclusive, não apenas no exercício da profissão 

dentro de uma instituição de ensino, mas também de que maneira barreiras interpostas pela 

ditadura e pelos órgãos de repressão evitavam, inclusive, de pessoas serem contratadas. 

Foi quando, por exemplo, eu me deparei com um documento encontrado tanto no 

Dops quanto em algum lugar perdido, no Centro de Documentação e Pesquisa da Unesp de 
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Franca, um documento do Ministério do Exército, 2º Exército, está bem aqui ao nosso lado, 

inclusive, o DOI-CODI, recomendando a não contratação de uma professora. Essa 

professora, chamada Rosana de Lourdes da Silva, tive a oportunidade de conhecê-la, de 

entrevistá-la durante a pesquisa de mestrado, ela havia sido aprovada em um concurso 

público para aquela instituição e, antes de ser contratada, enquanto o trâmite burocrático se 

desenrolava, o Ministério do Exército, através da Secretaria, para ser difundido na 

Secretaria de Educação de São Paulo, emitiu um informe, de número 2139, de 1972, que 

dizia assim: “A epigrafada foi presa a 16 de maio de 1972 pelo DOI-CODI do 2º Exército, 

como simpatizante do Movimento Popular de Libertação (MOLIPO). Foi namorada de 

Artur Machado Scavone, Beto, preso. Teve contatos com Hiroaki Torigoe, codinome 

Décio, morto; Iraci Poleti, codinome Luciana; Pedro Rocha Filho, codinome João. Em 

declarações prestadas consta que, realmente, quando professora do Colégio Ministro 

Américo Marco Antônio, durante suas aulas, procurava sempre que possível dar a 

interpretação marxista aos problemas sociais propostos pelos alunos ou atinentes ao 

programa. A nominada reside em Franca (SP), numa república de professora, onde 

permanece apenas na segunda e terças feiras. Tendo fornecido endereço para recados 

urgentes no Departamento de Antropologia da PUC-São Paulo, fones 65 51 51, ramal 45, 

na quarta-feira”. Eram muito bem informados mesmo. 

E consta assim: “a nominada ainda não foi contratada definitivamente, porém, já 

existe autorização nesse sentido publicada no Diário Oficial. Embora a nominada ainda não 

tenha deixado transparecer as suas simpatias esquerdistas, essa agência de informação acha 

recomendável que seja impedida a sua contratação definitiva”. E isso de fato aconteceu... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – De quando é esse relatório? 

 

 

O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – Esse relatório é de setembro de 1972. Então, 

a triagem ideológica, vigiar uma instituição, exercer o controle social sobre ela dizia 

respeito a uma articulação... No caso, à Educação Moral e Cívica ofereceu a doutrina 

articulada a pessoas, indivíduos, professores, etc, que aderiram parte ou completamente 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      62
 
 
essa doutrina em postos chaves, atendiam as recomendações interpostas pelos órgãos de 

repressão. 

Por exemplo, essa questão, em 1972, ela não aparece em nenhum documento 

interno, embora fosse de conhecimento. A justificativa apresentada ao Conselho Superior e 

à congregação da instituição aparece, eu pude constatar lendo as atas, aparece simplesmente 

como “a candidata não compareceu à entrevista”, e com isso ela foi excluída do sistema de 

ensino. Então, era uma formula, então, de pessoas que compartilhavam dessa ideia de 

civismo, pela via da doutrina de segurança nacional e, evidentemente, não frequentarem a 

instituição. 

Ainda em 1972, para nós termos a dimensão de como funcionava esse controle, a 

Secretaria de Educação de São Paulo mantinha um delegado de polícia junto a ela, esse 

delegado se chamava Ary Borges dos Santos. Num documento oficial de 1972, 

encaminhado ao Dr. Romeu Tuma, delegado de polícia, chefe do serviço de informações do 

DOPS-SP, o delegado Ary Borges dos Santos, que era o responsável pela vigilância junto à 

Secretaria de Educação, ele encaminha esse documento, datado de 21 de setembro de 1972. 

Isso é uma brincadeira aqui em nome do diretório acadêmico de que nós fomos diretor uma 

vez. 

Dizia assim: “pelo presidente, para conhecimento desse insigne serviço, tenho a 

honra de encaminhar à vossa senhoria xerocópias de relações nominais das pessoas que 

constituem os corpos docentes das seguintes faculdades pertencentes à rede oficial 

faculdade de ensino superior do Estado: Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de 

Botucatu, Faculdade de Farmácia e Odontologia de Ribeirão Preto, Faculdade de Filosofia 

Ciências e Letras de Araraquara, Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Franca, 

Faculdade de Filosofia Ciências e Letras de Rio Claro. Na oportunidade, reitero à vossa 

senhoria os meus protestos de estima e apreço. Delegado de polícia, Ary Borges dos 

Santos, junto à Secretaria de Educação”. 

Então, a vigilância, o controle tinha nome. Esse documento eu considero um 

documento importante, porque ele revela nominalmente quem atuava junto à Secretaria de 

Educação, operando nos fatores de segurança, etc, escrito numa conjuntura que é conhecida 

por essa intensidade, inclusive da repressão mais dura, das torturas, dos desaparecimentos, 

das mortes, etc, mas que não se limitou a esse período.  
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Por exemplo, já no período do governo Geisel, em 1975, o Centro de Informação do 

Exército elaborou um informe para ser difundido entre todas as suas agências estaduais 

falando de que maneira encarava o problema intelectual, o problema universitário na 

chamada distensão lenta gradual e segura. 

Nesse documento, quem elaborou, no caso o Centro de Informação do Exército, 

dizia “como perigo maior atual é a infiltração intelectual e como hoje pró marxistas ou pró 

marxistas não são, em geral, operários, como há cem anos, afirmava Marx que deveriam 

ser, mas intelectuais, entre eles também a classe estudantil, para o futuro imediato tem se 

que estruturar perfeito plano de ação nesse setor, que a revolução abandonou. É tarefa 

difícil, empenhativa, mas extremamente necessária”. 

Isso nós estamos em 1975, está sendo demarcada uma ação específica para as 

instituições educacionais brasileiras, no ano de 1975. E na pesquisa ainda de mestrado, 

encontrei um documento para fazer aí, entender melhor o que significava isso. Falei, bom, 

se ele foi emitido em 1975, de alguma forma as instituições responderam a esse enunciado. 

E outro documento, mas esse que partiu de dentro da universidade, não foi uma ação, 

propriamente dita, das agências de repressão, foi um documento que partiu em função de 

disputas políticas, conflitos internos, que são comuns a qualquer instituição, rendeu um 

pedido de investigação, rendeu um inquérito policial militar. 

Em 31 de maio de 1976, o chefe de gabinete da recém criada Universidade Estadual 

Paulista, a Unesp, encaminhou um pedido ao diretor geral da polícia do Dops-SP, na época 

Tácito Pinheiro Machado, nos seguintes termos: “Senhor diretor, vimos pelo presente 

solicitar à vossa senhoria que se digne verificar, informar  a esta universidade quanto ao 

procedimento político dos seguintes professores: Alfredo Henrique Costa, Benedito 

Eufrásio Marcondes Vieira, Davi Rabelo de Almeida, Antônio Cláudio Branco Vasques, 

Ivan Vieira. Permita-nos esclarecer, vossa senhoria, que os referidos professores estão 

vinculados à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Franca, unidade universitária 

integrante dessa universidade. Seria de suma relevância a essa universidade que fosse 

informado em detalhes quanto à atuação política desses elementos. Se possível, verificando 

a existência ou não de vinculação entre eles e a natureza da vinculação, caso haja. 

Aproveitamos o ensejo para reiterar à vossa senhoria os protestos de estima consideração. 

Roberto Ribeiro Bazilli, chefe de gabinete da reitoria da Unesp”. Então... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mil novecentos e setenta e 

seis. 

 

 

O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – Então, essa primeira parte, assim eu vou 

dizer, estou indo para a segunda parte da minha exposição, eu me aproximei do tema 

Educação Moral e Cívica, educação e ditadura militar, por essa porta de entrada. Mas 

acabei saindo por outra, por uma influência e contribuições intelectuais em nossa trajetória, 

sobretudo do meu orientador, o Schapochnik, que com muito prazer eu vejo aqui no 

público. Eu comecei a investigar outras situações, sobretudo como essa repressão, como a 

vigilância, como o controle social operou também na esfera simbólica, também na esfera da 

linguagem, pensando numa temporalidade mais longa, mas, sobretudo no caso específico 

da ditadura militar, de que maneira não apenas livros mas uma verdadeira linguagem de 

combate à oposição foi construída. 

Então, foi aí que eu passei a verificar algumas questões e aqui, em função do tempo, 

eu vou reduzir um pouco para duas questões. Uma é a produção de um texto, um livro 

importante, porque acabou servindo de obra de referência para tudo em matéria de 

Educação Moral e Cívica, que foi denominado Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. 

Ela foi elaborada e organizada por um padre, padre Fernando Bastos de Ávila. Esse padre 

era professor de sociologia na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e ele 

escreveu muitas coisas, inclusive elaborando essa enciclopédia, que serviu de referência 

para uma série de coisas. 

Talvez, lendo o relato de um ex-ministro da educação, Jarbas Passarinho, sobre a 

pessoa e as publicações e as obras escritas pelo padre Fernando Bastos, nós entendemos um 

pouco a importância e o lugar que esse documento, que esse livro acabou ocupando como 

obra de referência em termos de Educação Moral e Cívica durante a ditadura. 

No prefácio à segunda edição dessa enciclopédia... Ela teve três edições, a primeira 

em 1967, a segunda em 1972, a terceira em 1978, todas elas com tiragem altíssima para o 

período e para a  questão, 130 mil na primeira edição, primeira tiragem, 130 mil na segunda 
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e mais de 180 mil na terceira, etc. Na segunda edição teve um prefácio do ministro Jarbas 

Passarinho, que era na época ministro, e ele menciona um pouco de que maneira conheceu 

Fernando Bastos de Ávila e, ao mesmo tempo, a importância e o lugar que ele ocupava ali 

naquela situação. Ele dizia assim: “corria o ano de 1963, e eu sustentava no extremo-norte 

o debate ideológico, enfrentando os comunistas. Os filocomunistas que tinham o 

constrangimento de jogar às claras e (ininteligível) católicos, que se queriam sinceros, 

repetindo, com grande de atraso, a política da França nos anos 1930. Súbito, caiu em minha 

mão um livrinho precioso ‘O capitalismo, o socialismo, o solidarismo’, do padre Fernando 

Bastos de Ávila, editado naquele ano pela Agir. Admirei, pois a coragem do jovem 

pensador católico ao fazer sem rebuços, mas sem exageros, a condenação do comunismo e, 

em termos globais, o socialismo, expressão em que se refugiavam os tímidos”. 

Então, com uma fala dessa, eu fui querer saber um pouco quem era, evidentemente, 

o organizador dessa enciclopédia, inclusive, eu estou com as três edições dela aí. Eu fui 

conhecer um pouco por onde ele tinha transitado, quais eram os seus vínculos, etc. Eu fui 

localizar exatamente no complexo IPES / IBAD e ESG.  

Ele já, em abril de 1961, apresentou conferências sobre a reforma agrária no IBAD e 

no IPES. Ele também discutiu os programas políticos do IPES em 1962, participou, como 

representante da Associação dos Dirigentes Católicos de Empresas, do seminário “As 

reformas democráticas para um Brasil em crise”, isso ainda em 1963. Aliás, por essa 

instituição, a Associação dos Dirigentes Católicos de Empresas, era o vínculo dele, 

exatamente, ao IPES. 

Era editor da revista “Síntese”, da PUC-RJ, revista essa coordenada por Cândido 

Guinle de Paula, que tinha assento no grupo de publicações do IPES, inclusive, contribuía 

financeiramente para o IPES. As informações eu extraí do livro do René Armand Dreifuss, 

que coloca lá alguns documentos, algumas atas de quem contribuía com o que. Então, 

significa... E ele participou ainda do governo federal, na Comissão de Planejamento, e 

participou também da Comissão de Reforma universitária de 1968, ou seja, era uma pessoa 

que tinha trânsito tanto entre empresários quanto na universidade, e ao mesmo tempo nos 

órgãos de governo, transitava por tudo isso. 

Então, o que o Jarbas Passarinho falava, que eu fui entender isso observando, 

sobretudo, a questão da linguagem, de que maneira a linguagem utilizada ou que passou a 
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fazer parte do contexto político da época, de que maneira ela foi apropriada e, ao mesmo 

tempo, passou a ser ensinada através dessa enciclopédia. 

As enciclopédias que eu me refiro são estas. A primeira edição são mais de 1.500 

verbetes, depois sobe para quase 2.000 na segunda e na terceira. Eu tive o cuidado de olhar 

um por um e comparar um por um ao longo aí de não sei quantos dias, na verdade quantas 

noites, para saber um pouco. Então, só a título de comparação e exemplificar o que foi 

operação na esfera da linguagem da ditadura militar para difundir os princípios da doutrina 

de segurança nacional através da Educação Moral e Cívica. Na primeira edição, de 1967... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Posso dar uma olhadinha, por 

favor? 

 

 

O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – Na edição de 1967, a palavra sequestro, o 

verbete sequestro era descrito da seguinte forma: “afastar, separar. É depósito de bens, em 

poder de uma terceira pessoa, seja por convenção de suas partes interessadas, seja por 

determinação judicial. O termo designa, também, o ato de reter ilicitamente alguma coisa, 

ou de manter alguém em cárcere privado”.  

Na segunda edição, publicada em 1972, na tese eu denominei o vocabulário dos 

anos de chumbo, o verbete sequestro é ressignificado, e passa a designar o seguinte: 

“afastar, separar. É depósito de bens, em poder de uma terceira pessoa, seja por convenção 

de duas partes interessadas, seja por determinação judicial. O termo designa, também, o ato 

de reter ilicitamente alguma coisa, ou de manter alguém em cárcere privado. Nestes últimos 

sentidos, o sequestro, especialmente de aeronaves e de membros do corpo diplomático, vem 

sendo utilizado por terroristas e agitadores como arma de guerrilha urbana e por minorias 

étnicas ou ideológicas como represálias destinadas a aumentar seu poder de barganha 

contra os poderes constituídos”. 

Então, isso é uma forma de ensinar, através de uma enciclopédia, determinadas 

situações políticas que estavam ocorrendo, porém, executando aquilo que estava previsto 

pela Doutrina de Segurança Nacional. Sabemos também que em 1969, a pena de morte foi 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      67
 
 
reinstituída pela legislação brasileira. Nós passamos a ter que encarar a pena de morte como 

elemento, como dispositivo legal. Dentro do contexto, a pena de morte, evidentemente, 

encontra oposição. Na enciclopédia de 1967, a pena de morte era descrita assim: “No 

Brasil, ela foi abolida pela primeira Constituição republicana de 1891, e hoje, de acordo 

com o artigo 150, parágrafo 11, da Constituição Federal vigente, só é aplicada em tempos 

de guerra com países estrangeiros, obedecidas as disposições da legislação militar 

brasileira”. 

Já na segunda e terceira edições, a Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo dizia 

o seguinte: “Pena de morte: No Brasil, ela foi abolida pela primeira Constituição 

republicana de 1891, na Emenda Constitucional de 1969 ela continua abolida, salvo nos 

casos de guerra externa, psicológica adversa, revolucionária ou subversiva, nos termos que 

a lei recomendar”. 

Então, a própria palavra “pena de morte”, o dispositivo legal, foi, evidentemente, 

incorporado, dando-lhe outro sentido. Mas, essa enciclopédia, para acabarem aqui os 

exemplos, ela também inaugurou termos. Termos que não existiam na primeira passaram a 

existir na segunda. É o exemplo da palavra “banimento”, não existia na primeira edição. 

“Banimento” passou a existir na edição de 1972. “Banimento: desterrar, proscrever. 

Consiste em privar do direito de residir no país os indivíduos que, por seus atos, se 

mostrarem indignos dele. Supresso pelas constituições da república, o banimento foi outra 

vez adotado contra os que eram indicados por sequestradores como resgatadas pessoas 

sequestradas. Emenda Constitucional de 1969, etc. Então, incorporou o vocabulário. E aí, 

tem uma série de outros verbetes que, para não ficar muito extensão aqui eu vou 

interromper a leitura, mas eu destacaria ainda pelo menos mais o verbete “agitação”, 

“ativismo”, “contestação”, “rebeldia” e “clandestinidade”. 

Sobre a clandestinidade, de tão absurdo, ela vem dizendo assim, que não existia 

também na primeira edição: “é a condição daquele quem vive ou atua fora dos controles 

sociais vigentes. Uma pessoa busca a clandestinidade seja para escapar à justiça, seja para 

exercer uma atividade subversiva contra o regime ou as instituições estabelecidas. Algumas 

vezes é o último que resta a quem deseja lutar contra a quem deseja lutar contra a 

iniquidade social poderosamente instalada. O mais das vezes, porém, é atrativo mórbido de 

desajustados, de frustrados rancorosos, que canalizam para a mera destruição brutal um 
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dinamismo que não souberam orientar para os nobres ideais do bem comum. A fascinação 

doentia pela ação clandestina tem muitas vezes sua origem nos erros de uma educação mal 

conduzida que leva a criança ao hábito de agir às escondidas”. 

Então, isso é aqui é a obra de referência produzida pela ditadura militar, organizada 

pelo padre Fernando Bastos de Ávila, que teve uma série de colaboradores, a partir da 

segunda edição com colaboradores ilustres do Estado Maior das Forças Armadas, 

Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Ministério da Marinha, além de órgãos 

do sistema nacional de informação. Então, a operação de vigilância, de controle, de 

repressão ela também procurava significados na esfera da linguagem, utilizando-se para 

isso de aparatos importantes, como a Fename, que publicava os textos, os livros, etc, e por 

aí vai. 

Então, para finalizar, a minha intervenção aqui vem no sentido de colocar algumas 

inquietações que aos educadores são muito caras, exatamente os materiais didáticos, os 

textos que dão suporte à elaboração de aulas, e mesmo à execução dessas aulas, 

professores, e a leitura para os estudantes, de que maneira uma obra de referência de 

Educação Moral e Cívica estava, evidentemente, amparada por todos esses colaboradores, 

como, por exemplo, os que aqui escreveram a enciclopédia. 

Então, para finalizar, apenas algumas palavras sobre uma outra disciplina correlata à 

Educação Moral e Cívica que é a Organização Social E Política Do Brasil (OSPB), de que 

falamos agora há pouco. Dentro daquilo que a professora Circe, o professor Luiz Antônio 

falavam agora pouco e das intervenções também do público sobre as parcerias Brasil e 

Estados Unidos, e ao mesmo tempo dos liberais baianos a que se referiram também aqui A 

proposta de organização social e política brasileira com essa denominação, na verdade 

surge dentro do Conselho Federal de Educação, em 1962, e teve como um dos idealizadores 

principais Anísio Teixeira, que é essa coisa de, exatamente, conhecer o funcionamento do 

Estado, conhecer as instituições... Em 1962, em 1962. 

Ele era o presidente do Conselho Federal de Educação, e surge exatamente nesse 

contexto a disciplina. Ela surge como uma influência muito grande das democracias 

liberais. Desde a Revolução Francesa, desde a independência norte-americana, disciplinas 

similares existiam nessas instituições exatamente para a ideia de uma formação do cidadão 

integrado a uma comunidade nacional imaginária e, ao mesmo tempo, conhecedor de seus 
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direitos e deveres. Isso fez parte do repertório educacional nas sociedades, nos Estados 

nacionais modernos desde essa época. Sobretudo influenciado por John Dewey, “Educação 

e Democracia”, a proposta de incluir no currículo escolar a OSPB surge nesse contexto, em 

1962. Ela foi oficializada, inclusive, pelo presidente João Goulart, então ela é produto do 

contexto de reforma de base, etc. 

O que houve, no meu modo de entender, foi uma apropriação da disciplina 

colocando-a em função dos objetivos nacionais permanentes, destacados pela Escola 

Superior de Guerra, sobretudo por esse general de quem eu já falei, Moacir de Souza 

Araújo Lopes. Então, essa disciplina, evidentemente, a partir de 1969, quando é tornada 

obrigatória, evidentemente, ela ganha uma feição muito mais instrumentalizada, mas, assim 

como ela não foi criada durante a ditadura, ela foi criada antes, mesmo depois que acabou a 

ditadura, no contexto já de abertura, ela continuou a existir, ela só foi extinta em 1993, por 

decreto do presidente Itamar Franco. 

E o mais interessante é que protagonistas importantes da esfera política da Esquerda 

e da Esquerda armada no Brasil, escreveram livros dessa disciplina, para serem utilizados 

nessa disciplina, é o caso de Frei Betto, que em 1985 publicou “OSPB: introdução à 

política brasileira”. Mas tem por ter escrito por Frei Betto, nem por estarmos num período 

de abertura já de fim oficial da ditadura, os legados permaneceram. 

Recentemente eu encontrei no “Bragança, Jornal Diário” uma... foi publicado em 

1985, eu encontrei a fonte, no jornal, o “Bragança, Jornal Diário” de 1986, uma fala do 

Jarbas Passarinho, ex-ministro da educação sobre o livro do Frei Betto, e sobre organização 

social e política do Brasil e sobre a Educação Moral e Cívica. Isso então em 1986. Ele dizia 

o seguinte... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Cléber, vai... Você é o 

organizador, tudo bem. 

 

 

O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – “O que irritava a Esquerda era 

essencialmente um dos itens das finalidades expressadas na lei, que criou a disciplina 
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Educação Moral e Cívica, e que recomendava o fortalecimento O que irritava a Esquerda 

era essencialmente um dos itens das “finalidades” expressadas na lei, que criou a disciplina 

Educação Moral e Cívica, e que recomendava o “fortalecimento do espírito” democrático, 

de modo a preservá-lo das ideologias materialistas e contrárias às aspirações brasileiras e 

dos interesses nacionais. Aí estava as causas das apreensões esquerdistas, receosos de que o 

governo instituísse, segundo a norma dos totalitários, uma cadeira de propaganda 

ideológica. Especialistas em lavagem cerebral, pensaram que faríamos a mesma coisa, 

numa área que eles trabalhavam intensamente e que lhes deu os melhores quadros da guerra 

revolucionária que desencadearam entre 1968-1978. 

Agora que estão no governo, em parte, no poder, eles nos ensinam como fazer. A 

cadeira de estudos de Problemas Brasileiros serve aos seus propósitos. Acabo de ler notícia 

que a bibliografia marxista está “enriquecida” com um novo livro, que certamente será 

muito recomendado aos alunos. O autor é um irmão leigo, dominicano, famoso pela 

compatibilização que prega do marxismo com o cristianismo. O que não fizemos, e pelo 

que fomos acusados, será feito com competência, ao reverso, pelos acusadores de ontem. 

Ainda se chama o êxito da hipocrisia. Sempre de bons resultados, infelizmente. (Jarbas 

Passarinho, 1986). Então, por aqui eu encerro, espero ter contribuído para esta importante 

audiência, no sentido de percorrer o antes, durante e o depois da Educação Moral e Cívica 

durante a ditadura. Obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Vamos fazer o seguinte. São 

15h... É, ele tem que ir embora. São 15h20. Vamos fazer o seguinte: em média, cada um 

dos debatedores vai falar 20 minutos, e aí o Ivan ainda tem que fechar apresentando o livro 

do Dops, que tem um monte de coisa da USP, e o Sepúlveda daqui a pouco tem que ir 

embora. E a professora Janice está aí? A professora Janice está aí, da Comissão da Verdade 

da USP? Lá naquele cantinho, quietinha. E, vamos lá, vamos falar da coisa barra pesada 

agora. Agora é briga de cachorro grande. Olha o tamanho da escola, “Escola Superior de 

Guerra e a educação brasileira no período da ditadura", Dr. José Antônio Sepúlveda, 

Universidade Federal Fluminense. 
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O SR. JOSÉ ANTÔNIO SEPÚLVEDA – Bom, boa tarde a todos.  

Em primeiro lugar, queria agradecer o convite e deixar registrada a importância 

desse evento, e eu vou fazer um esforço imenso para falar em 20 minutos, mas ser um 

esforço, mas eu vou tentar.  

Bom, acho que o mais importante é começar falando porque que a ESG, como é que 

a ESG a apareceu na minha vida. Durante a minha dissertação de mestrado, eu escrevi 

sobre o protagonismo de San Tiago Dantas no campo educacional. Eu encontrei uma série 

de transcrições e conferências que o San Tiago Dantas fez na Escola Superior de Guerra e 

aquilo me chamou muito a atenção. Como eu não pude utilizá-lo durante a dissertação, 

porque não era essa temática, eu acabei utilizando no doutorado e acabei mergulhando na 

discussão sobre a Escola Superior de Guerra. 

Mas, eu procurei fazer um trabalho que falasse de dentro do campo militar. Eu 

queria entender como os militares pensavam. E não foi uma tarefa fácil, foi uma tarefa 

bastante difícil porque, ao contrário do que se imagina, do que se fala por aí, o campo 

militar não é um campo homogêneo, é um campo de disputa, de vários interesses, e eu 

tentei mapear um pouco isso e desenvolver uma tese, desenvolver uma hipótese com 

relação à função da ESG, qual era a função da ESG. 

Só lembrando, a Escola Superior de Guerra que eu estou falando é uma Escola 

Superior de Guerra que foi criada nos anos 1940, em 1949, mas ela tem um precedente. No 

início da república existia uma Escola Superior de Guerra, na passagem do império para 

república, e essa Escola Superior de Guerra era uma escola de extrema importância por 

conta da difusão do pensamento positivista militar. E foi justamente daí que o que eu 

comecei. Eu comecei a perceber que o pensamento positivista era muito forte dentro desse 

campo e resolvi, então, investigá-lo. 

Tanto que a minha tese principal que eu defendo, a hipótese principal da tese, era de 

que o conceito de regeneração moral, que é um conceito positivista muito defendido pelo 

Benjamin Constant no início da república, ele permanece dentro do campo militar, de uma 

forma latente, se organiza a partir da década de 1940, em especial dentro da Escola 

Superior de Guerra, e é justamente essa concepção de regeneração moral que vai servir de 

instrumento para os interesses militares dentro do campo educacional. E é justamente essa 
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discussão de regeneração moral que está por trás da construção da disciplina Educação 

Moral e Cívica, que o Cléber estava falando aí na frente. 

Bom, na realidade, a ESG fundiu três pensamentos, que, na verdade, são 

pensamentos que já estavam se fundindo dentro do campo militar desde a década de 1920 

no Brasil e vinha de perspectivas bastante conservadoras. Em primeiro é o positivismo 

mesmo, o positivismo militar da tradição do Benjamin Constant. O Benjamin Constant 

tinha uma proposta de educação efetiva, um projeto, inclusive, que se torna reforma 

educacional em 1891, e esse projeto era a ideia de se transformar a escola no Brasil numa 

caserna, como se, de fato, a melhor forma de você elevar moralmente a população, o povo, 

é seguir as determinações militares. Portando, a lógica castrense funcionando como sendo 

fundamental para a regeneração moral da sociedade. 

Era uma tese que ele chamou de cidadão-soldado, e ela vai permanecer praticamente 

durante toda a república no campo militar, sendo refeita e formada, essa é a primeira 

perspectiva. A segunda perspectiva é a perspectiva do pensamento religioso leigo, que se 

funde com o pensamento militar positivista a partir dos anos 1920, em especial com o 

desenvolvimento do Centro Dom Vital e da construção de um conjunto de intelectuais 

católicos, desde Tristão de Ataíde, Alceu Amoroso Lima, que vai compondo esse universo 

que vai se fundir com esse pensamento positivista militar. E a terceira vertente é a vertente 

liberal, liberal clássica. No caso, a não intervenção do Estado na economia, e um Estado 

forte intervindo na sociedade. 

Como a minha preocupação efetiva na tese era estudar os militares positivistas, eu 

acabei não me dedicando à discussão acerca do pensamento religioso, que eu estou fazendo 

agora, inclusive, é o que eu estou trabalhando, e no liberalismo clássico. O que eu procurei 

mesmo e que chamou muito a minha atenção desde o início é algo que é muito caro a nós, 

brasileiros, que é um lema positivista, lá do Augusto Comnte, da França, que é incorporado 

no Brasil de uma maneira muito forte porque está na nossa bandeira, que são as palavras 

“ordem e progresso”. 

Ordem e progresso, que são importantes lemas e conceitos desenvolvidos lá pelos 

positivistas militares, fica dentro do campo militar também de forma latente e vai se 

transformando com o passar do tempo, em especial na ESG, o conceito de ordem vai se 
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transformando em segurança e progresso vai se transformando em desenvolvimento, lema 

da Doutrina de Segurança Nacional, que é segurança e desenvolvimento. 

Isso foi o que me chamou muito a atenção a princípio e eu fiquei batendo nessas 

questões para tentar comprovar essa minha tese de que esse elemento do positivismo militar 

estava presente, principalmente a ideia de regeneração moral dentro da ESG e depois da 

composição da disciplina Educação Moral e Cívica. 

Tem um detalhe muito importante, que praticamente está registrado em toda a 

produção intelectual dos artigos e textos produzidos por militares na proclamação da 

república, e que permanece também é a ideia de que o militar é moralmente eleito para 

fazer a regeneração. Eles se auto-declaram superiores morais, porque eles passaram por 

uma disciplina da caserna, eles passaram por toda uma compreensão social que é ordenada, 

que é disciplinada, que é hierarquizada, por isso eles são os eleitos para fazer isso. E eles se 

consideram de fato eleitos moralmente para fazer a regeneração moral da sociedade. 

Vale uma menção importante a um texto do Benjamin Constant durante o processo 

de proclamação da república, em que um dos motivos pelo qual ele elenca como 

responsáveis pela república seria justamente a degeneração moral do império, carregado de 

corrupção, de sujeira, e que a república nasceria para regenerar a sociedade brasileira 

corrompida pelo império. 

Bom, então eram essas... Essas questões são questões que me motivaram. Para fazer 

a pesquisa, eu segui dois caminhos. Como eu queria entender como pensavam os militares, 

eu resolvi procurar uma revista, uma produção intelectual sistematizada na ideia de tentar 

pegar aí o intelectual coletivo que pudesse sustentar a minha argumentação. Portanto, eu 

queria uma publicação militar, republicana, que tivesse como elemento fundamental a 

autonomia do campo, a profissionalização, portanto aquele discurso que fosse militar e, ao 

mesmo tempo, social. E encontro essa revista, que é a revista “Defesa Nacional”, que eu 

basicamente mergulho nela durante quatro anos, fico quatro anos estudando ela. 

É uma revista que começa a ser publicada em 1913 no Brasil, feita por um grupo de 

militares que volta da Alemanha, retorna de um estágio na Alemanha, lembrando que é no 

período do governo marechal Hermes, que era um aficionado pelo exército prussiano, pela 

organização do exército prussiano. Manda, então, esse grupo de militares para lá, esses 

militares voltam para o Brasil, são três turmas de militares, e a terceira turma quando chega 
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ao Brasil resolve formar, montar uma revista, que é a revista “Defesa Nacional”. Inclusive, 

eles recebem uma terminologia, de início, pejorativa, de jovens turcos, fazendo referência 

ao processo revolucionário turco, mas com o tempo acabou se tornando o elemento de 

orgulho dentro do campo militar. 

Agora, por que eu escolhi também a revista “Defesa Nacional”? Porque a revista 

“Defesa Nacional” foi se mostrando para mim uma importante fonte para compreender a 

ESG, para entender a ESG. Eu vou dizer por que aqui para vocês, só alguns exemplos. 

Muito, talvez a maior parte dos redatores, chefes ou de articulistas da revista, ou foram 

parar na ESG ou tiveram algum tipo de importância dentro da Escola Superior de Guerra, 

eu vou citar alguns. 

Primeiro, foi o Eurico Gaspar Dutra, presidente da República, responsável pela 

inauguração da ESG, ele era presidente durante a inauguração da Escola Superior de 

Guerra, e foi redator da revista de 1921 a 1923, redator-chefe. A segunda pessoa é 

Humberto Castelo Branco, outro ex-presidente, primeiro presidente militar, do golpe militar 

de 1964, ex-estagiário da ESG, portanto ele estudou na ESG, e foi redator da revista de 

1929 a 1934, também redator-chefe. Terceira pessoa que eu vou citar é o Juarez Távora, 

também militar, ex-estagiário da ESG, depois que ele se forma na ESG se torna 

comandante geral da Escola Superior de Guerra, e é uma figura importante na história 

brasileira, foi candidato à presidência da República, foi chefe do gabinete militar do Café 

Filho, quer dizer, uma figura que tinha uma importância muito grande dentro do campo 

político. E foi redator da revista Defesa nacional de 1951 a 1954, no mesmo período em 

que ele era comandante geral da ESG. Nesse período, então, o alinhamento dos textos, tanto 

produzido pelos estagiários quanto os textos produzidos pela revista, era impressionante. 

Assim, de ter temáticas iguais e, inclusive, textos iguais. 

A outra pessoa que é importantíssima para mostrar também a relação entre os dois é 

o Golbery do Couto e Silva, que foi ex-estagiário da ESG e membro da comissão editorial 

da revista “Defesa Nacional”. Outro importante também, que eu nem tinha colocado aqui 

mas já que mencionou, o Moacyr Araújo e Lopes, que foi também articulista, escreveu para 

a revista “Defesa Nacional”, ex-estagiário da ESG, fundador da (ininteligível), um dos 

pensadores Comissão Nacional de Moral e Civismo, presidente da Comissão Nacional de 

Moral e Civismo, posteriormente. Então, acho que com esses exemplos, fica clara a 
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importância e o alinhamento entre a Escola Superior de Guerra essa revista, que dava 

sustentação para tentar entender mais ou menos, como funcionava a cabeça desses militares 

que foram entrando na ESG. 

O outro caminho que eu segui, além da revista, foi o material produzido pela própria 

ESG: a carta de princípios, os regimes internos, em especial os regimes de 1949, 1954, 

1961, 1963, 1975 e 1983, que foram os que eu me debrucei mais. O regulamento da escola, 

o manual básico, que são conjuntos de manuais básicos também, os trabalhos de conclusão 

dos estagiários e transcrições de palestras e tal. Então, eu mergulhei também na 

documentação interna da ESG. 

Só um pouquinho para vocês entenderem como é que funciona isso. A ESG foi 

criada em 1949, por lei, Lei 785, do Dutra, no Rio de Janeiro, tendo como responsáveis 

figuras proeminentes do campo militar. O primeiro grande responsável, que é indicado pelo 

Estado Maior das Forças Armadas, é o general Cordeiro de Farias, um herói de guerra, 

também uma figura com um destaque político muito grande, muito importante. E outros, 

responsáveis por outras armas, o coronel Ismar Brasil, o tenente-coronel Afonso Miranda 

Correia, o capitão de fragata Macedo Soares Guimarães e o tenente-coronel Idálio 

Sardenberg. Esse, de importância muito grande para a ESG porque vai ser ele que vai 

escrever a carta de princípios, que é o primeiro documento que regulamenta o 

funcionamento da ESG. 

Nessa carta de princípios é muito interessante porque já fica muito claro que o 

objetivo inicial da ESG é intervenção na sociedade. Quer dizer, não é uma escola do campo 

militar para formar militares para comandos de guerra, era uma instituição que tinha dentro 

do seu regulamento o objetivo de formar quadros para atuar dentro do Estado, em especial, 

tanto quadros militares quanto quadros civis, porque os cursos eram abertos para civis 

também, eu vou comentar isso um pouquinho. 

Dentro do primeiro objetivo das cartas de princípios da ESG estava o seguinte: 

“Estudar a doutrina militar brasileira, a formulação de uma política nacional e planejamento 

governamental”. Portanto, era desde o início uma instituição construída e pensada para 

intervenção social, e ficava muito claro nos seus documentos, nos seus regulamentos. 

A ESG se estruturou dentro de uma cadeia de comando como toda e qualquer 

instituição do campo militar.  
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Então, na verdade, apesar do nome “Escola” aparecer ali, não era uma instituição do 

campo educacional, era uma instituição do campo militar, não era regulamentada pelo 

Ministério da Educação, era regulamentava pelo Estado Maior das Forças Armadas, com 

uma vinculação direta à Presidência da República, portanto, uma instituição de extrema 

importância. 

Outra coisa de fundamental que eu falei “ex-estagiário”, que não sei se vocês 

perceberam, a escola não possuía alunos. Um dos argumentos era justamente porque todos 

são iluminados, não podiam ser alunos, que é “sem luz”. Então, como são todos iluminados 

que vão parar lá, o termo utilizado foi estagiário. 

E, importante também dentro da carta de princípios, reproduzidos inclusive pelos 

principais discursos do comando-geral, era de que a Escola Superior de Guerra tinha o 

objetivo de formar a elite. Portanto, só era aceito dentro da Escola Superior de Guerra se 

fosse representante da elite nacional, que segundo o Juarez Távora, a elite nacional é aquela 

que tem por direito o dever e o controle do Estado brasileiro. Então, quer dizer, está muito 

claro que era um projeto elitista da formação de quadros para atuar no governo brasileiro na 

formação de uma política específica, de acordo com os interesses e com as doutrinas da 

Escola Superior de Guerra. 

Bom, os cursos tinham umas características interessantes. O curso principal, o 

primeiro curso criado pela ESG é o curso superior de guerra, que era um curso que, a 

princípio, ia ser só para militar e rapidamente se transformou num curso para militares e 

civis. Até hoje é assim, para você estudar na Escola Superior de Guerra você recebe um 

convite da Escola Superior de Guerra. Não dá para você ir lá se matricular, não é uma 

escola como outra qualquer, você recebe um convite e esse convite é feito a dedo, 

escolhendo quem vai ser, da onde, de que cargo, em que lugar. 

Eu fiz na tese um mapeamento da quantidade de civis e da quantidade de militares, 

a quantidade era muito próxima. Eu não tenho aqui de cabeça, mas eram mais ou menos em 

torno de 1600 militares, de 1950 até 1964, e civis algo em torno de 900. Quer dizer, não era 

uma diferença muito grande, portanto, existia realmente e de fato o interesse na formação 

de quadro civil. Eles traziam argumentos como se fossem os criadores do que tinha de mais 

moderno em termos de pedagogia. Primeiro, eles dizem que eles são inovadores em termos 
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de método pedagógico. O método pedagógico de trabalho em grupo, que o brasileiro não 

sabe trabalhar em grupo, que é individualista, então eles trouxeram isso como novidade. 

Fizeram os cursos sempre divididos em três ciclos. Um ciclo de assuntos nacionais, 

o que mostra o interesse também na intervenção social, um de assuntos internacionais, e 

aqui vale um destaque. Sempre dentro da junta consultiva ou dos órgãos deliberativos da 

ESG tinha um representante do Ministério das Relações Exteriores que, como sabemos, 

principalmente nos anos 1950 E 1960, estavam ali os representantes da elite. 

Normalmente, praticamente, o Ministério das Relações Exteriores produzia 

diplomatas de carreira hereditária, os filhos de diplomatas seriam, por conta da prova, do 

Instituto Rio Branco. Então, na verdade você tinha uma estrutura montada em que o 

Ministério das Relações Exteriores tinha uma importância porque era representante da elite. 

E o outro ponto, que é fundamental é os assuntos militares. Esses assuntos militares 

tratavam desde questões de guerra internacional, de análise de guerra, de análise de 

conjunturas internacionais, até a discussão de canhão, novidades em termos de armamento, 

coisas desse gênero. Eles criaram uma estrutura de métodos didáticos extremamente 

hierarquizada no qual tudo era medido, até quem ia fazer a pergunta era pré-selecionado 

nos cursos. Quer dizer, o sujeito não podia levantar o dedo e perguntar alguma coisa porque 

não era permitido. 

Funcionava da seguinte fórmula, o método era dividido da seguinte maneira. 

Primeiro, conferências, nesse caso aí eu faço a minha relação com San Tiago Dantas. O San 

Tiago Dantas foi convidado várias vezes para dar conferências lá. Normalmente civis 

apareciam no quadro conferências ou palestras, primeiro, conferência, depois palestra, 

depois debate, depois demonstração, leitura e discussão, discussão dirigida, trabalho de 

grupo, trabalho de pesquisa, trabalho de turma e trabalho de planejamento. Tudo isso na 

intenção de construir algo que o Idálio Sardenberg coloca muito claro na carta de princípios 

que é “verdades incontestáveis” ou doutrinas. Portanto, a busca da verdade absoluta exige 

doutrinas, aí a Doutrina de Segurança Nacional nasce nesse contexto. 

A estrutura da ESG era, como eu já disse hierarquizada, todo o conteúdo era 

definido nessa cadeia de comando, portanto, saía do Estado Maior das Forças Armadas, 

descia para a Escola Superior de Guerra e ali dentro no departamento de estudos produziam 

o material necessário para se ter os cursos. É fundamental e de extrema importância a 
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reprodução das doutrinas e dessas verdades incontestáveis. Talvez a mais importante, a 

mais elaborada seja a Doutrina de Segurança Nacional, que começa a ser organizada a 

partir dos anos 1950 e, todos sabemos o que acontece após 1964. 

Esse caráter doutrinário da instituição acabou criando um determinado modelo de 

trabalho, inclusive a gente pode verificar isso pelo currículo dos cursos, quais eram as 

disciplinas que eram dadas, quais eram os assuntos tratados, que uma das questões 

fundamentais, e aparecia este termo: regeneração moral. Então, o termo aparecia nos 

cursos, aparecia nas cartas de princípios, em especial era um conteúdo a ser discutido 

dentro desses cursos. Três palavras que compõem o universo positivista que eu estou 

falando, latente dentro: “regeneração moral”, presente com muita força, defesa nacional, 

com muita força, e educação patriótica, era o fundamental. Vem também daquele discurso 

do cidadão-soldado, toda vez ele reaparece nas análises e nos estudos do material da ESG. 

A constituição doutrinária da ESG passou por quatro momentos. Eu, pelo menos, 

elenquei quatro momentos. Um primeiro momento, que vai de 1949 a 1952, que é o período 

inicial, que eu chamo de estudos de conjuntura, que era, basicamente, um trabalho de 

conjuntura, de análise do que é que estava acontecendo e nada muito além disso. A partir de 

1953 e até 1967, a predominância era a discussão de segurança nacional e na efetivação da 

Doutrina de Segurança Nacional, que eu vou explicitar um pouquinho daqui a um 

pouquinho. 

E o terceiro, de 1968 a 1973, em que a predominância era a discussão acerca do 

desenvolvimento econômico, fazendo um vínculo com a ideia do milagre econômico de 

1971, dos anos 1970, etc. Depois, de 1973 a 1988, que aí tem uma predominância de 

trabalho em grupo, em que a ESG começa a se bastante prescritiva, começa a prescrever 

propostas, o que é bastante interessante também. Dentro desse universo de constituição 

doutrinária, a Doutrina de Segurança Nacional é a mais importante, sem dúvida nenhuma, e 

eu tentei montar aqui uma chave de raciocínio para a gente tentar entender como é que 

funcionava a Doutrina de Segurança Nacional que é produzida dentro da ESG. 

É sempre feita por uma sucessão de conceitos e esses conceitos são sempre 

verdades, são sempre dogmas. Na verdade é um processo de racionalização mesmo política 

no qual alguns conceitos são pré-definidos como verdadeiros e devem ser perseguidos em 

termos políticos. O primeiro conceito importante é o conceito de segurança nacional, que é 
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o conceito de segurança nacional tem que ser orientado pelos objetivos nacionais, que 

podem ser permanentes, os objetivos nacionais permanentes, que podem ser opcionais ou 

vitais. Os objetivos nacionais eram definidos pelo Estado, por esta cadeia. Uma vez que o 

Estado tivesse definido esses objetivos nacionais, ele criaria uma política nacional. Essa 

política nacional tinha que estar ligada à doutrina de segurança nacional, e deveria se aliar 

aos objetivos nacionais para compor o que os militares chamavam de poder nacional, olha a 

chave de raciocínio. 

Esses objetivos nacionais, como eu disse, podiam ser permanentes, vitais ou 

opcionais. Os vitais eram objetivos que, e isso me lembrou muito a fala da manhã, da 

professora Circe, porque era fundamental para eles a ideia de integridade territorial e a 

relação do indivíduo com o meio, isso era fundamental na cabeça deles e principalmente 

nos objetivos nacionais. 

Outra questão é a integração nacional, a integração dos estados, a ideia de territórios 

e a ideia de soberania, que era fundamental. E as opcionais, que é interessante, eram as 

discussões acerca de democracia, progresso, isso era opcional. O poder nacional era 

empregado na realização dos objetivos nacionais, então a ideia básica dessa chave de 

raciocínio era a conquista e a manutenção de uma estrutura de segurança e 

desenvolvimento, portanto, o retorno à ideia de ordem e progresso. 

É muito interessante esse raciocínio porque você fica esperando o tempo inteiro, 

quando eu estava lendo eu demorei muito avaliando esses conceitos, tendo ver o que eles 

queriam dizer de fato: “política, isso, isso, isso, baseado no total”, não existe isso. Na 

verdade, é uma cadeia de conceitos e que qualquer coisa cabe ali dentro. Então, a 

imprecisão dos conceitos é uma coisa que é uma marca da ESG. 

É interessantíssima uma tese importante que eu gosto muito sobre a ESG, a tese da 

Vanda Aderaldo com a tese do IUPERJ, dos anos 1970, ela usa uma frase que eu adoro, ela 

diz assim “não haveria interesses e diferenças nenhuma porque tudo estava vazio em 

termos de conceito”. É uma frase que eu gosto muito. E, de um modo geral, o que vem 

marcando essa construção dessa Doutrina de Segurança Nacional e que também já aparecia 

lá nos anos 1920, na fusão dos militares positivistas com os religiosos era o inimigo 

comum, que era o comunismo. Isso fica muito claro nos documentos. O comunista era o 

mal que ia corromper o ocidente cristão, o oriente ateu corrompendo o ocidente cristão. 
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Para isso, na cabeça dos esguianos, só era possível evitar essa desgraça que era o 

comunismo a partir de um procedimento social efetivo via educação, em especial, um 

controle sobre o campo educacional.  

E aí que eu chamo, na minha tese, de projeção dos militares sobre o campo 

educacional, que é na ideia de inserção na educação como uma forma de conter qualquer 

possibilidade de avanço do comunismo, em especial, a partir de uma educação regrada de 

acordo com os preceitos da Doutrina de Segurança Nacional, mas em especial com aquela 

mentalidade que vem desde o cidadão-soldado, que eu mencionei para vocês, de que é 

justamente na escola e na caserna onde se forma o caráter e a moral da pessoa. Bom, isso 

estava muito claro nos documentos.  

É óbvio que isso acaba construindo uma estrutura na ESG que eu também dividi em 

quatro momentos. De que forma esses conceitos foram ganhando força e de que forma as 

diretrizes foram se ampliando .  

Isso muito porque a ESG vai ganhando força e importância dentro do quadro 

político nacional. Em especial, quanto mais força e mais poder vai ganhando mais a 

inserção da ESG é vista dentro da sociedade, principalmente dentro do campo político. 

Eu separei em quatro momentos isso. Um momento de 1949 a 1953, em que as teses 

centrais devolvidas dos cursos da ESG eram vinhas do Estado Maior das Forças Armadas e 

dentro da ESG a única coisa que se fazia era se pensar aquilo e propor uma recomendação 

para o governo. Isso era uma característica de 1949 a 1953.  

Em 1953 modifica bastante, que é o período que o Juarez Távora está no comando 

geral da ESG, e é um período em que ele está ganhando força política e bastante 

representatividade social. 

De 1954 a 1963, as teses e as diretrizes elas são estendidas. Os temas, os assuntos 

que eram definidos no Estado Maior das Forças Armadas, não eram só sobre temas gerais, 

quer dizer, todos os temas gerais e subsidiários eram dados à ESG para a ESG dar algum 

tipo de resposta. Ainda de caráter de recomendação, mas ainda ganhando influência dentro 

do campo político.  

A partir de 1964 é que a coisa ganha uma conjuntura nova e isso, obviamente, 

porque o grupo que vai fazer o golpe de 1964 é o grupo esguiano. Então, a ESG está com 

toda a força, principalmente nesse primeiro momento que é 1964 a 1967, até a saída do 
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Castelo Branco e posterior morte do Castelo Branco, e toda aquela conjuntura política que 

se faz a partir de 1968 é que vai modificar um pouco o quadro da influência da ESG.  

Mas de 1964 a 1968 era tão impressionante que todos os elementos que eram 

colocados, todas as diretrizes colocadas pelo departamento de estudos que vinham do 

Estado Maior das Forças Armadas é que colocava qualquer assunto social, político e 

econômico para ser debatido e discutido na ESG e que a ESG fizesse uma proposta. 

Nesse momento, de 1964 a 1968, ela deixa de ser simplesmente recomendação e em 

alguns momentos tem até caráter deliberativo. Então, você tinha já de 1964 a 1968 não só 

uma influência efetiva, porque fazia recomendações, mas uma influência real. Lembrando 

que a ESG está no aparelho de Estado de 1964 a 1968.  

Resumidamente, para a gente poder ter uma ideia geral do que estou falando, em 

1950, que é o primeiro curso da ESG, de 1950 até 1964, a ESG funcionava na organização 

de doutrinas. Então, propunha doutrinas e fazia recomendação política para o Estado 

brasileiro. De 1964 até 1985 isso modifica. A ESG passa a ter uma outra característica que 

é uma característica de difusão doutrinária, de difundir a sua doutrina, e começa a participar 

de um processo prescrição política, de fazer propostas políticas. 

A ESG, então, tinha claramente uma função de intervenção social e via, como eu 

tentei demonstrar para vocês, a educação como elemento fundamental para fazer essa 

difusão, para fazer com as doutrinas fossem amplamente difundidas na sociedade. E aí, o 

que é o mais interessante, que é o que eu mais gosto, que eu mais achei interessante quando 

eu descobri isso, é que a toda estrutura da ESG, mesmo depois do sujeito fazer o estágio lá, 

de fazer o curso, ela continuava funcionando, ela não acabava no curso.  

Logo na primeira turma, que se forma em 1951, é criada a associação de 

diplomados da Escola Superior de Guerra, conhecida como ADESG. A ADESG era uma 

difusora das doutrinas produzidas e dos métodos produzidos na ESG. Como é que 

funcionava a ADESG?  

O sujeito se formava, se o sujeito morasse numa região, em qualquer lugar distante, 

ele criava uma delegacia, e nessa delegacia ele reproduzia boa parte dos assuntos e dos 

cursos que eram dados dentro da Escola Superior de Guerra. Era um projeto de difusão 

permanente, em que o sujeito recebia aquelas doutrinas na ESG, depois ele passava para a 
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ADESG, o que recebia da ADESG fazia uma outra delegacia, ia fazendo uma outra 

delegacia, num processo de expansão permanente. 

E é interessantíssimo porque a ADESG só se oficializa... A primeira ADESG é de 

1951, mas ela só se oficializa em outubro de 1954, com o decreto 36.359, do Café Filho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Na queda do Getúlio. 

 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO SEPÚLVEDA – Exatamente, na queda do Getúlio 

Vargas. E é justamente quando Juarez Távora é chefe do gabinete militar do Café Filho. 

Então, você começa a ver as artimanhas políticas funcionando, quer dizer, a progressão da 

ESG para o campo político e um processo de difusão extremamente amplo. 

É muito interessante, vou agora falar um pouco sobre a ADESG, porque a ADESG 

acaba sendo responsável de fato pelo projeto educacional, lembrando que o Moacyr Araújo 

e Lopes é um adesguiano. Ele monta dentro da ADESG o projeto de Educação Moral e 

Cívica. No estatuto interno da ADESG funciona o seguinte, quais são os objetivos? Vou 

abrir aspas aqui: “Preservar e projetar valores morais e espirituais de nacionalidade, 

incentivar cada vez mais amizades e solidariedade entre os seus membros, difundir 

conceitos doutrinários, estudar conjunturas relacionadas com a segurança e 

desenvolvimento com ênfase na defesa nacional, observados os métodos e pesquisas da 

ESG, além de desenvolver atividades de natureza cultural e educacional”. Então, quer dizer, 

tinha uma ampla atuação, um leque imenso de objetivos, e com esse processo de difusão e 

de criação extremamente agilizado. 

Só para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento das ADESGs na tese. A de 

1954, a oficial, depois da lei, até 1980 existia registrado sede da Adesg em 27 estados, nas 

suas capitais, e representações, delegacias em 97 cidades, isso de 1954 a 1980. Para ter uma 

ideia de como funcionava a ADESG, eu resolvi na tese, em vez de pegar o documento 

oficial da ADESG do Rio de Janeiro, de São Paulo, eu peguei o de João Pessoa, para ver 

como era. Aí, enfim, eu pensei “que interessante, pensei que era uma coisa específica de 

lá”. Tinha, realmente, alguns detalhes específicos, mas, de um modo geral, eram todos 
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iguais, com alguns pontos diferenciados de assuntos, de discussões, etc. Mas, o mais 

interessante é que a ADESG, na sua carta de princípios, ela diz o seguinte: “A ADESG atua 

sem vinculação com partidos políticos, entidades, grupos, associações ou organizações de 

qualquer natureza”. Completamente paradoxal, né? Sem dúvida nenhuma. 

Bom, eu vou caminhando para o fim já. A ADESG, a meu ver, tornou-se o grande 

agente de transmissão e reprodução das doutrinas criadas pela ESG. Conforme o governo 

federal ia endurecendo, principalmente a partir de 1968, a ADESG ia produzindo na sua 

estrutura interna mecanismos cada vez mais duros de funcionamento, que cada vez tivesse 

mais eficiência na reprodução da ideia da regeneração moral, que fica muito forte a partir 

de 1964 e a partir de 1968, e em especial em 1969, a partir da Comissão de Moral e 

Civismo. 

A ideia principal que passava na cabeça dos adesguianos era enfrentar a 

degeneração moral da juventude, causada por esse inimigo terrível que é o comunismo. 

Inimigo esse que acaba, que destroi, segundo eles, abre aspas: “Destroi, que acaba com 

aquilo que há de mais puro da população brasileira, que é a sua fé cristã e a sua 

solidariedade”. Então, na ADESG, o inimigo externo, o estrangeiro, o comunismo era 

responsável por esse processo de degeneração e cabia a eles enfrentar esse inimigo maior. 

A ideia, então, a partir disso, era que qualquer ideologia estrangeira, que viesse do oriente, 

que fizesse tipo de enfrentamento à ordem ocidental, era o mau, portanto, o inimigo que 

deveria ser combatido. 

Outra coisa importante, que é uma referência importante, que inclusive aparece na 

literatura, na revista “Defesa Nacional”, de um modo geral, é que a partir desse período, 

especificamente a partir de 1974, o campo militar se torna extremamente religioso, muito 

religioso. Só para vocês terem uma ideia, a partir de 1960, em 1964 ganha mais força, todo 

o mês, na publicação da revista “Defesa Nacional”, tinha um artigo do general Silveira 

Melo fazendo comparação entre os santos católicos e os heróis nacionais. E todo mês 

aparecia o São Jorge era o Duque de Caxias, ele fazia essas comparações, criando esse 

imaginário religioso para o campo militar.  

Outra coisa importante com relação a essa religiosidade, as vinculações que vão ser 

feitas também pela Escola Superior de Guerra com a CNBB. Isso que eu tenho tentado 

estudar atualmente, estou começando. Mas, o que fazia o vínculo entre esses grupos, que já 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      84
 
 
vinha desde a década de 1920, como eu mencionei, é a ideia de que é possível se regenerar 

moralmente a sociedade pela via educacional, portanto, a educação era algo fundamental, 

de extrema importância. 

Regeneração moral pela via educacional só tinha um caminho, na concepção deles: 

criar uma disciplina escolar e essa disciplina escolar foi a disciplina Educação Moral e 

Cívica.  A Educação Moral e Cívica que se torna, como Cleber já falou, se torna obrigatória 

a partir de 1969, é uma disciplina que tem dentro da sua estrutura, até quando ele... Lendo o 

dicionário do padre de Ávila, a primeira que eu abri foi soberania, depois abri outra que 

falava sobre do serviço militar, e aí toda uma recomendação que existe do valor, da 

importância do serviço militar no Brasil, do quanto isso melhorou a situação da população 

brasileira, fazendo elogios imensos, gigantescos, à campanha do Olavo Bilac e da Liga de 

Defesa Nacional, que criou o serviço militar obrigatório, etc. 

Portanto, a Educação Moral e Cívica, encerrando mesmo, resumindo, a Educação 

Moral e Cívica construída, tendo como instituição principal a Comissão Nacional de Moral 

e Civismo, foi responsável por um processo de difusão da Doutrina de Segurança Nacional, 

de um caráter absolutamente, que eu acho que ainda não foi definitivamente estudado, a 

gente precisa estudar mais isso, onde está, onde foi, qual foi a penetração, quem eram os 

professores? Isso precisa ser feito ainda.  

E, por fim, terminando mesmo, o general Moacyr Araújo e Lopes na década de 

1970, em 1976, ele escreve um documento dizendo do medo que tinha com relação ao 

futuro da disciplina Educação Moral e Cívica, você conhece esse documento?  

E nesse documento ele fala que se o Brasil não tomar jeito a partir daquele 

momento, não se colocar na posição correta, que é a posição do mundo ocidental, cristão, 

em especial um mundo moralmente desenvolvido, o Brasil vai para uma degeneração 

novamente. Ele apontava para isso nos anos 1970, na tentativa de tentar reforçar cada vez 

mais esse discurso. Bom, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, muito obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sepúlveda, eu sei que você 

vai embora daqui a pouquinho, eu só queria te perguntar uma coisa.  
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Outro dia eu recebi um manual ilustrado de um material doutrinário das Forças 

Armadas, era uma coisa ilustrada, como uma revista em quadrinhos...  

Eu vou quebrar o protocolo de fazer essa pergunta já, sobre os dois mundos.  

Como se ainda, nos dias de hoje, houvesse os dois mundos, o lado ocidental, cristão, 

pacífico, e tal, e o lado vermelho, comunista, terrorista, toda aquela engenharia que eles 

faziam. Como é que anda... eu sei que tem várias pessoas. Como é que está essa questão da 

reciclagem, do refazimento da doutrina, continua... Meira Mattos, continua essa visão da 

Guerra Fria, no inimigo, tem essa questão do inimigo interno. Você tem alguma coisa mais 

atualizada? Lógico que precisava até fazer um curso, mas como é que está essa questão?  

Os caras continuam vendo os inimigos, continuam com esses fantasmas todos? 

 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO SEPÚLVEDA – Bom, em primeiro lugar, para o militar, 

o campo militar tem sempre inimigo, isso faz parte do ser militar.  

O militar existe porque tem inimigo, senão não existiria militar, então o inimigo 

sempre existe.  

O que eu posso falar pela perspectiva da ESG, porque como eu fiquei durante quatro 

anos lá dentro, eu não fiz curso, não fiz nada, mas eu fui lá dentro, e uma das coisas que me 

chamou muito a atenção na época que eu estava pesquisando é que o comandante geral me 

chama uma vez e me pede... Não era nem o comandante geral, era de departamento de 

estudos da ESG, me pede uma palestra, que queria conversar comigo, a pedagoga chefe de 

lá era minha amiga de fora, então eu conseguia sempre ter um acessozinho interessante lá 

dentro, e ele me chama e fala o seguinte: “Olha, nós estamos numa crise. Você pode nos 

ajudar?”. Eu fiquei pensando assim: “Eu não vou ajudar nunca”, mas como eu estava num 

processo em que eu precisava olhar aquela documentação, não estava querendo arrumar 

muita confusão, eu sentei para conversar com eles, mas não dei proposta absolutamente 

nenhuma.  

A única coisa que eu fiz foi escutar a tristeza por conta da perda do “status” e da 

importância da ESG a partir dos anos 1990. Essa é uma coisa que me chamou a atenção, e 

ele comenta, fazendo um vínculo com a sua pergunta, ele comenta que o inimigo ainda 

estava aí, ele usa essa frase: “O inimigo ainda está aí”. 
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Eu fiquei com medo de perguntar quem era o inimigo, confesso a vocês, porque eu 

não queria escutar, o cara virar para mim e falar: “O comunismo”. Ainda faltava apontar 

para mim alguma coisa desse gênero, bom, eu resolvi não perguntar nada. Mas, “O inimigo 

ainda está aí” me dá pistas para pensar que de fato, dentro do campo militar, ainda tem essa 

perspectiva. Não sei se hegemônica, mas com certeza tem lá dentro vestígios. 

Eu vejo isso com bastante clareza quando eu escuto alguns militares mais jovens, 

que não viveram aquele período, eles falam: “Nós precisamos ainda colocar o Brasil no 

caminho correto”, ainda entendendo como sendo moralmente superiores, etc, e que têm um 

inimigo muito claro.  

Eu não sei se esse inimigo é o comunismo ainda, se é o terrorismo, o que é possível, 

afinal de contas, esse alinhamento do Brasil com os Estados Unidos, que tanto se falou aqui 

de manhã é real.  

Não sei, não sei dizer, mas isso que eu estou te falando é no campo da especulação. 

Eu precisaria de mais estudo com relação a isso, mas tem algumas pistas interessantes com 

certeza, sem dúvida nenhuma. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Legal, ótimo. Com aquela 

promessa fundamental de que a gente vai ter uma recuperação aqui da Guerra do Paraguai, 

Farroupilha e Contestado, com essa poeira toda na estrada, a professora Silvana Souza, da 

Unioeste...  

Agora é o Wagner? Ah, pensei que era pela ordem de chegada.  

Então é o Wagner, e o Ivan depois dá uma fechada na chave e joga pela tudo pela... 

“A Operação Limpeza e a repressão aos movimentos de educação e cultura 

popular”, Wagner da Silva Teixeira, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, oh, lá, lá 

começou tudo. Vamos lá. 

 

 

O SR. WAGNER DA SILVA TEIXEIRA – Bem, boa tarde.  

Eu agradeço, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite da organização 

dessa audiência pública da Comissão Estadual da Verdade - Rubens Paiva, na pessoa do 
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Cléber, que foi quem fez o contato. Ao deputado Adriano Diogo, aos demais membros da 

Mesa, e pedir desculpas. Dizem que o mineiro não perde o trem, mas isso nem sempre é 

verdade. 

Então, infelizmente eu não pude participar do período da manhã, mas aqui estou 

para tentar contribuir um pouco com essa audiência sobre os danos causados à educação 

nacional no período da ditadura militar.  

O que eu vou colocar aqui agora faz parte da minha tese de doutorado, defendida na 

Universidade Federal Fluminense, em 2008, na verdade uma parte da tese, o capítulo 

quatro, em que eu abordo como os movimentos de educação e cultura popular dos anos 

1960 foram literalmente destruídos pelo regime recém implantado.  

Então, a tese trata da história desses movimentos, então, eu começo no final dos 

anos 1950, analisando como eles surgiram, o contexto em que país ainda tinha bem mais da 

metade da sua população analfabeta, então a preocupação com o combate ao analfabetismo 

começou, vamos dizer assim, com mais força a partir dos anos 1950.  

As primeiras políticas mais contundentes sugiram nos anos 1940, mas, a partir dos 

anos 1950 e, sobretudo, nos anos 1960, é que nós temos uma ação mais decisiva do Estado 

no combate ao analfabetismo. E no final dos anos 1950 e bem iniciozinho dos anos 1960, 

1961, o surgimento desses movimentos. 

Eu trato na tese de quatro movimentos, o movimento de cultura popular, o MCP, de 

Pernambuco; a campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, de Natal, no Rio 

Grande do Norte; o Movimento de Educação de Base, ligada à Igreja Católica, com atuação 

na época muito grande do nordeste; e os Centros Populares de Cultura. Todos nós aqui  

conhecemos a experiência do CPC, mas não houve apenas um CPC, na verdade nós 

tivemos vários CPCs espalhados pelo país, e praticamente todos eles atuaram além da 

cultura na alfabetização de adultos. E junto com o CPC, a UNE, que também na época teve 

uma campanha de alfabetização.  

Então, esses movimentos tiveram uma trajetória infelizmente muito curta.  

Eles vão surgir entre 1960 e 1961 e foram, praticamente, banidos da sociedade em 

1964, com a única exceção do MEB, Movimento de Educação de Base, que deles todos foi 

o único que conseguiu sobreviver ao golpe, mas aí eu vou colocar em que condições foi 

essa sobrevivência. 
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Bem, eu não vou refazer o contexto do golpe, mas só situar algumas questões que eu 

acho relevantes para a gente entender. Nós estávamos, a sociedade brasileira, num período 

de muita polarização, em meados dos anos 1960, e a grande questão eram as reformas de 

base. Então nós tínhamos as Esquerdas bastante mobilizadas, defendendo reformas 

estruturais na sociedade brasileira, uma mudança, para alguns setores das Esquerdas,  

revolucionária da sociedade e outros setores mais reformistas, defensores de um 

nacionalismo. Em conjunto, todos esses setores defendiam que era, naquele momento, 

aprofundar, realizar reformas profundas na sociedade brasileira que dessem conta de uma 

maior justiça social. 

Ou seja, era a chegada para esses grupos de divisão do bolo. Era chegada a hora de 

dividir o bolo, e era necessário então o enfrentamento com o campo que era contrário às 

reformas de base. Então, nós temos um período entre 1963 e 1964 de bastante radicalização 

política e de polarização política, tendo como questão principal as reformas de base. E os 

movimentos se inserem nesse contexto, os movimentos não estão fora do contexto, pelo 

contrário. Se nós pegarmos alguns documentos dessa época, que é um momento em que os 

movimentos surgem e se desenvolvem, eles estão bastante antenados com a discussão da 

conjuntura política da época. 

Sobre o golpe ainda, nós temos uma discussão na historiografia sobre o porquê do 

golpe, as razões que levaram ao golpe. Eu não vou me aprofundar nisso, mas eu acho que 

vale situar que o golpe militar de 1964, ou melhor, o golpe civil-militar de 1964, ele traz 

duas questões fundamentais. Por que ele foi vitorioso e por que ele foi vitorioso tão rápido? 

Numa interpretação mais recente, nós temos a visão de que a legalidade muda de mãos em 

1964.  

Enquanto, em 1961, quando o Jânio Quadros renuncia e há uma tentativa de golpe 

por parte de um setor mais conservador, dos militares, dos ministros militares do Jânio 

Quadros, há uma resistência muito forte que consegue impedir o golpe, essa tentativa de 

golpe em 1961. É criada a rede da legalidade, a campanha da legalidade, tendo o Brizola 

como o líder desse movimento, no Rio Grande do Sul, há o racha no Exército, com o apoio 

do 3º Exército no Rio Grande do Sul à causa da legalidade, então o golpe é derrotado.  
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O golpe é derrotado em partes, já que se se permitiu a posse do João Goulart, essa 

posse foi realizada com a mudança de sistema político, de presidencialismo para 

parlamentarismo.  

Então, a adoção do parlamentarismo foi a contraproposta desses militares golpistas, 

que tentaram impedir a posse do João Goulart. De toda forma, eles foram derrotados porque 

não impediram a posse do vice-presidente. Naquele momento, então, a legalidade estaria 

com as Esquerdas. Elas defendiam a posse do João Goulart e, naquele momento, a 

legalidade estaria com elas. 

Em 1964 essa interpretação defende a tese de que a legalidade mudou de mãos. De 

que naquele momento as Esquerdas tinham perdido a bandeira da legalidade. A frente de 

mobilização popular, com posturas bastante radicalizadas naquele momento, o fechamento 

do Congresso, a abertura, a convocação de uma assembleia nacional constituinte e a adoção 

das reformas imediata. Há um lema das ligas camponesas muito famoso na época: “A 

reforma agrária na lei ou na marra”. Então, naquele momento, as direitas conseguiram 

perante a sociedade, e aí nós temos toda uma série de estudos sobre o complexo IPES 

/IBAD, o papel da mídia nesse processo de convencimento de que era necessária uma 

intervenção militar para acabar com a baderna, para combater o comunismo, para combater 

a corrupção. E isso foi feito e foi vitorioso, entre 31 de março 1º de abril de 1964. 

Então, eu tendo também a concordar com o Gorender, que define o golpe de 1964 

nos seguintes termos: “O golpe de 1964 foi um contra-golpe preventivo”.  

Então diante de uma grande mobilização popular crescente e que realmente 

ameaçava o status quo, os militares, com forte apoio de setores civis, deram um golpe antes 

que pudesse acontecer uma possível revolução socialista ou nacionalista, enfim.  

Bem, o golpe de 1964 ele é um novo tipo de golpe, por que novo tipo de golpe? 

Porque nós temos vários exemplos de golpes militares na nossa história até 1964. A própria 

Proclamação da República, os diversos movimentos tenentistas, a Revolução de 1930 foi 

um golpe militar, nós temos o golpe de 1937, nós temos outro golpe em 1945, e de 1945 a 

1964 nós temos a tentativa de golpe 1954, que culmina com o suicídio de Getúlio, nós 

temos a tentativa de golpe contra a posse do Juscelino Kubitschek em 1955, evitado por um 

contra-golpe preventivo do marechal Lott, a tentativa, que eu já tinha me referido, de golpe 

em 1961 e, finalmente, o golpe de 1964. 
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Em muitas dessas experiências golpistas anteriores, os militares deram golpe e logo 

a seguir entregaram o poder aos civis, como em 1945, como em 1955, então, dava-se o 

golpe e depois se entregava o poder aos civis.  

Em 1964 nós temos um outro tipo de golpe, um golpe em que os militares derrubam 

o presidente constitucional e tomam definitivamente o poder. Então, o João Goulart cai no 

dia 1º de abril, mas o regime democrático iniciado em 1946 cai nos dias seguintes. Então, 

alguns pontos: a eleição do Castelo Branco, a cassação do Juscelino Kubitschek e, 

finalmente, a eleição... a eleição, né... tanto do Castelo Branco quanto do Costa e Silva 

seriam momentos cruciais para a permanência dos militares do poder. 

Bem, a estratégia da linha dura, eu acho que foi uma fala importante do professor 

José Antônio, é de que os militares ontem e hoje não são uma coisa só. Não dá para a gente 

olhar para o Exército, olhar para as Forças Armadas e achar que eles são uma estrutura 

monolítica e que ali não há pensamentos distintos, correntes ideológicas e visões diferentes 

de mundo. Tanto é que nós enxergamos claramente que até 1964, pelo menos, nós 

percebemos uma influência muito grande das Esquerdas no meio militar, sobretudo nos 

elementos de baixa patente, os sargentos, os fuzileiros navais, quer dizer, havia uma grande 

influência dos setores nacionalistas e do Partido Comunista no meio militar. O próprio Luís 

Carlos Prestes é uma expressam dessa presença das Esquerdas no meio militar. 

Quanto às direitas, mesmo nelas também haviam diferenças. Após o golpe, nós 

temos claramente dois campos definidos dentro das Forças Armadas: os que defendiam 

esse modelo de golpe já experimentado anteriormente, ou seja, nós vamos derrubar o 

Goulart e devolver o poder aos civis, e a chamada linha dura, que defendia que aquele 

momento era diferente e que era necessário, então, a limpeza do Brasil.  

Então, qual era a missão dos militares que tomaram o poder em 1964 de acordo com 

esse pensamento da chamada linha dura representada principalmente pelo Costa e Silva? 

“Nós temos que limpar o Brasil do comunismo e da corrupção”. Enquanto nós não tivermos 

realizado essa tarefa, nós não podemos deixar o poder. Bem, eles falharam, né? Ficaram 20 

anos e não conseguiram limpar nem a corrupção, nem o comunismo. 

Bem, o governo Castelo Branco... o que eu chamo de “operação limpeza” tem início 

logo a seguir ao golpe. Ela não foi pensada, organizada num primeiro momento, ela foi 

feita, porque havia uma linha clara dos golpistas. “Nós precisamos...” e esse discurso já era 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      91
 
 
preparado anteriormente “nós temos que limpar o Brasil”. Então, imediatamente ao golpe, 

as forças militares que foram tomando o poder pelo país, foram perseguindo, em primeiro 

lugar, os representantes do governo deposto, então, as lideranças trabalhistas ligadas ao 

PTB e ao governo Goulart, os militantes ligados ao Partido Comunista e os movimentos 

sociais, seja o movimento sindical, seja o movimento estudantil, seja o movimento 

camponês. Então, todos esses movimentos sofreram imediatamente o impacto do golpe 

militar. Então, essa operação limpeza foi pensada para extirpar imediatamente após o golpe 

o comunismo e a corrupção. 

Bem, essa luta contra o comunismo e a corrupção teve como consequência, um 

pouco, depois, uma hipertrofia, um gigantismo e a proliferação dos órgãos de repressão. E a 

autonomia desses órgãos de repressão, que escapou totalmente ao controle do governo. O 

governo federal, governo militar não tinha controle sobre esses órgãos de repressão. Eles 

tinham uma autonomia e essa autonomia foi extremamente danosa, aliás, a sua existência 

foi danosa, quanto mais deixar com que esses órgãos atuassem sem nenhum tipo de 

controle, mesmo se tratando de uma ditadura. 

Bem, a operação limpeza, então, teve um início imediato marcado por prisões, 

cassações, demissões, torturas, assassinatos logo imediatamente após o golpe. Não foi 

depois de 1968, com o AI-5, em que nós temos o uso da violência pelo regime militar. A 

violência já foi usada imediatamente após o golpe. E o objetivo é perseguir e desarticular os 

opositores ao nome regime. Então, esses membros do governo deposto, os movimentos 

sociais e as Esquerdas em geral. Dois instrumentos básicos da operação limpeza: a ação 

policial-militar, então prender, perseguir, e os IPMs, os Inquéritos Policiais Militares, que 

foram instaurados aos montes.  

Muitos IPMs foram criados. Foram criados um IPM por estado, então todo estado 

da federação teve um IPM, IPM de São Paulo, IPM de Minas Gerais, IPM de Pernambuco, 

IPM da Bahia, objetivo era investigar as ações subversivas em cada estado. Nós tivemos os 

IPMs de alguns grupos, algumas instituições. O MEC teve um IPM próprio, por exemplo, o 

Iseb foi outro órgão que teve um IPM próprio, e pessoas, personalidades, políticos, como os 

ex-presidentes João Goulart, JK, Jânio Quadros, todos eles tiveram um Inquérito Policial 

Militar específico.  
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Mesmo com toda essa onda repressiva logo após o golpe, esses setores mais 

conservadores das Forças Armadas estavam insatisfeitos. Estavam insatisfeitos porque os 

IPMs tinham prazos para serem concluídos e muitos militares não conseguiam concluir 

dentro do prazo. Então, eles tinham que entrega o IPM sem conclusão. Junto com isso, você 

tinha ainda, pelo menos até 1968, a figura do “habeas corpus”. E muitos presos políticos 

que foram presos logo após o golpe conseguiram sair da prisão por meio de “habeas 

corpus”, muitos. Então, diante disso, há uma insatisfação mesmo de setores militares mais 

conservadores, essa chamada linha dura, com o excesso, vamos dizer assim, de liberdade e 

a falta de instrumentos para perseguir, ou melhor, para limpar o país. 

De toda forma, essa primeira onda repressiva teve como saldo cerca de dois mil 

funcionários públicos exonerados, 376 políticos cassados e 421 membros Forças Armadas 

afastados. E em torno de 200 casos de tortura só em 1964 e 13 assassinatos. Essa foi a 

primeira onda repressiva, e olha o estrago que ela fez.  

Agora, essa operação limpeza não durou muito, ela foi razoavelmente curta, se a 

gente pensar a durabilidade da ditadura. E para a linha dura, a sua paralisação, que não foi 

decretada, mas foi sendo feita aos poucos pelo governo Castelo Branco, ela foi um 

retrocesso, então, um desvio nos rumos da revolução, abre aspas, “democrática” de 1964. 

Havia a necessidade de endurecer ainda mais a repressão. 

E aí a vitória da oposição em 1965, nos estados de Minas Gerais e na Guanabara, 

reforça essa postura de setores mais conservadores das Forças Armadas, que era o quê? 

Aumentar o poder de repressão do estado, aumentar o poder de controle social do estado. 

Então, nós vamos ter a decretação do AI-2, em 1966, e, principalmente, do AI-5, em 

1968, que para alguns historiadores, como o professor Carlos Fico, por exemplo, foi fruta 

dessa insatisfação desses setores da linha dura, que não estavam satisfeitos com o resultado 

dos IPMs. Era um instrumento que, para eles, não conseguia limpar o país, então se 

precisava de instrumentos mais fortes e esses instrumentos vêm com o AI-5. 

Então, essa necessidade de limpar o Brasil do comunismo e da corrupção caminhou 

até 1968 em duas direções: num primeiro momento a operação limpeza, que foi o impacto 

inicial da repressão, e num segundo momento a criação, mais ou menos paralela, do 

Sistema Nacional de Informações. Bem, esses movimentos de cultura popular eles foram 

um dos principais alvos dessa primeira onda. Antes do golpe, ainda no governo Goulart, 
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eles já eram alvo de muitas críticas por parte dos setores conservadores da sociedade, tanto 

militares como civis, que já denunciavam o caráter subversivo desses movimentos, mesmo 

antes do golpe. São vários casos de notícias de jornal, declarações de militares. 

Na experiência de Angicos, em 1963, por exemplo, o marechal Castelo Branco 

participa da cerimônia final da experiência do método Paulo Freire e diz, ao final, que 

aquele método estava “engordando cascavéis do sertão”. Isso deixa claro o que ele estava 

querendo dizer com essa frase.  

Em fevereiro de 1964, um mês antes do golpe, a cartilha do MEB, Movimento de 

Educação de Base, “Viver é Lutar”, é apreendida pela polícia da Guanabara e é denunciada 

como uma cartilha subversiva, antes do golpe. Lembrando que o governador da Guanabara 

na época era o Sr. Carlos Lacerda. Quer dizer, então a polícia do Lacerda apreende, ainda 

no regime democrático, uma cartilha e a acusa de subversiva, causando uma série de 

debates nos jornais sobre o caráter subversivo ou não da cartilha “Viver é lutar”. 

Há uma pessoa importante sobre a alfabetização de adultos nesse momento, que é o 

que? A Constituição de 1946, a exemplo das anteriores, proibia o voto do analfabeto. 

Então, numa sociedade em que mais da metade da sua população era analfabeta, tinha como 

consequência a exclusão da participação política de metade da sua população. Então, se a 

Constituição proibia o voto dos analfabetos e metade da população era analfabeta, metade 

da população maior de 14 anos estava fora do processo político. 

Então, nós temos aí antes do golpe duas mobilizações muito importantes em relação 

a isso. Uma são os movimentos, que vão fazer o que? Alfabetizar. E com o claro intuito de 

incluir essa população no processo político, isso estava claro para todo mundo. Os 

movimentos não negavam isso, diziam claramente que era um movimento de 

democratização da sociedade. De outro lado, parte das propostas das reformas de base, 

dentro da reforma política, era a inclusão do voto do analfabeto. Então, as Esquerdas 

atuavam em duas frentes: a campanha pelo voto do analfabeto e o processo de alfabetização 

de adultos, a participação nas campanhas de alfabetização de adultos. 

Então, é nesse contexto que surgem, como já citei, o método Paulo Freire, que 

surgem essas campanhas e esses movimentos de educação popular. Uma coisa importante 

sobre esses movimentos é que eles partiram de iniciativas ou de políticos. O MCP, por 

exemplo, surgiu em 1960 com a posse do Miguel Arraes na Prefeitura de Recife. Ele vai 
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trazer uma série de intelectuais, ou ligados ao partido comunista ou ligados à Esquerda 

católica, e esses intelectuais é que vão criar o Movimento de Cultura Popular. A campanha 

a campanha “De Pé no Chão Também se Aprende a Ler”, também surgida em 1960, em 

Natal, foi fruto da ação do prefeito Djalma Maranhão, que era um prefeito de cunho 

nacionalista, ele tinha militante do PCB, irmão do Luís Maranhão, que é um desaparecido 

político.  

O Luís Maranhão era do PCB, o Djalma Maranhão tinha pertencido ao PCB nos 

anos 1930 e 1940 e o Djalma Maranhão é ele quem vai colocar em prática a campanha “De 

Pé no Chão Também se Aprende a Ler”. Nas escolas era proibido o aluno descalço. A 

campanha, então, vai criar as suas escolas na praia, na areia e aí não tem como ir de sapato, 

de sandália, as crianças iam descalças para escola. Por isso a campanha é “De Pé no Chão 

Também se Aprende a Ler”. 

E a partir de 1962, esses movimentos vão ter um apoio cada vez maior do Governo 

Federal, do Ministério da Educação, um o apoio que vai, a partir de 1962, de 1963 e 1964... 

Chega ao ponto de em 1963, esses movimentos irem para o governo, irem para o MEc. 

Então, você tem representantes desses movimentos entrando no Ministério da Educação e 

transformando aqueles movimentos numa política pública de alfabetização de adultos. Num 

primeiro momento a criação da Comissão Nacional de Cultura Popular, no segundo 

semestre de 1963.  

O Paulo de Tarso Santo, que era do PDC aqui de São Paulo, era o ministro da 

educação, e é ele que leva o Paulo freire para o MEC. E depois a criação do Plano Nacional 

de Alfabetização de Adultos, o PNA, coordenado pelo Paulo Freire no Ministério da 

Educação. 

Então, veja, nós temos os movimentos surgindo por volta de 1960, 1961, e partir de 

1962 o apoio do Ministério da Educação do governo João Goulart a esses movimentos e, a 

partir de 1963, a entrada desses movimentos diretamente no Ministério da Educação, 

promovendo uma política pública de alfabetização de adultos. Então, acho que fica fácil 

para nós entendermos o porquê dessa repressão rápida e brutal sobre esses movimentos, 

implementada logo a seguir ao golpe. Então, o golpe, os militares, ao tomarem o poder, 

além de perseguirem os trabalhistas ligados ao governo João Goulart, perseguirem as 

Esquerdas de forma geral, o movimento estudantil, o movimento sindical, o movimento 
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camponês, as ligas camponesas e sindicatos dos trabalhadores rurais, eles também vão se 

dirigir, dirigir as suas forças contra os movimentos de educação e cultura popular. 

Pois bem, no MEC, imediatamente o ministro Júlio Sambaqui é tirado, obviamente, 

do cargo, a equipe do Plano Nacional de Alfabetização em Sergipe é presa. Eles fogem de 

Sergipe, de Aracaju, em direção a Recife e são presos em Caruaru. E os relatos que eles 

recebiam era de que todo o pessoal do Paulo Freire, todo mundo que usava o método Paulo 

Freire, que tinha alguma relação com a educação popular, estava sendo massacrado. Então, 

eles resolvem fugir de Aracaju, e nessa fuga são presos em Caruaru. 

O Júlio Sambaqui, ministro da Educação, tem os seus direitos políticos cassados, 

por um ato do dia 13 de abril. O golpe é dia 1º, dia 13 o ministro da Educação tem os seus 

direitos políticos cassados, e no dia 14, todas as portarias do Ministério da Educação são 

cassadas, são derrubadas, todas, revogadas, melhor dizendo, todas elas. Revoga-se todas as 

portarias anteriores, claramente dizendo que toda aquela política de educação 

implementada pelo governo João Goulart era subversiva e, portanto, não servia ao novo 

governo. E a prisão do Paulo Freire em junho de 1964. 

Aí, mesmo que rapidamente eu passar um pouquinho sobre cada movimento, então, 

o MCP, no dia do golpe, dois tanques de guerra foram colocados no Sítio da Trindade, que 

era a sede do movimento. A sua sede, obviamente, foi invadida, depredada e o material 

pedagógico foi aprendido como prova de subversão, e instaurado o Inquérito Policial 

Militar no caso comandado pelo tenente-coronel Ibiapina. Esse IPM é o IPM...  

 

O SR. - (inaudível).  

 

O SR. WAGNER DA SILVA TEIXEIRA – Exatamente, o Ibiapina é o 

responsável pelo IPM de Pernambuco, e para todas as pessoas que ele tomou depoimento, 

todas as pessoas que foram presas e fizeram depoimento nesse IPM, ele fez a seguinte 

pergunta, para todas, e são mais de mil pessoas: “o que pensa do MCP como elemento de 

politização e veículo de luta de classes e por quê?”. 

Você podia ser um trabalhador rural, um professor ou um médico. Se você foi preso 

em Pernambuco em 1964 e passou pelas mãos Ibiapina você teve que responder a essa 

pergunta, devido à importância do MCP, que com a chegada do Arraes ao governo 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      96
 
 
estadual, ele tomou uma dimensão estadual. Então, o MCP vai ser praticamente destruído. 

Há uma intervenção, o presidente do MCP, Germano Coelho, é afastado, e o Carlos 

Frederico Maciel toma posse eu seu lugar.  

A primeira medida dele é mudar o nome de Movimento de Cultura Popular para 

Movimento de Educação Popular. Em outubro de 1964, a Câmara de Vereadores de Recife, 

aprova a rescisão do contrato entre o MCP e a Prefeitura Municipal de Recife. O vereador 

(ininteligível) Vanderlei disse o seguinte para justificar essa rescisão: “por ser pública e 

notoriamente comunista, a orientação e direção anteriores do movimento”. E, finalmente, 

em 1966, é criada a Fundação Guararapes, que passa a gerir a educação pública de 

Pernambuco. 

Então, é instaurado o IPM 709 - O comunismo no Brasil, pelo coronel Ferdinando 

de Carvalho, que analisa o livro de leitura para adultos do MCP, julga, obviamente, como 

subversivo, porque aparece muitas vezes a palavra povo, a palavra voto, a palavra 

mocambo. Então daí a subversão dessa cartilha do MCP.  

E o tenente-coronel Ibiapina, nas suas conclusões, ele diz o seguinte sobre o Paulo 

Freire: “o relatório afirma que se trata de um dos maiores responsáveis pela subversão 

imediata dos menos favorecidos. Sua atuação no campo da alfabetização de adultos nada 

mais é que uma extraordinária tarefa marxista de politização das massas”. Daí, então, o 

motivo da prisão do Paulo Freire que sai da prisão em agosto, por um “habeas corpus” e vai 

depois para o exílio, logo em seguida, primeiro na embaixada da Bolívia e, a partir daí, para 

o exílio. 

A campanha “De pé no chão” também sofreu uma forte repressão. O MCP ainda, 

com esse novo nome, a sua estrutura existiu porque era o responsável pelas escolas da 

educação básica, mas completamente desfigurado. E a campanha “De pé no chão” não, a 

campanha é literalmente destruída mesmo. Então, há um primeiro momento de prisão, uma 

série de prisões.  

O prefeito Djalma Maranhão é preso, o secretário Moacyr Góes é preso, e toda 

equipe de participava da campanha, da coordenação, eram sete pessoas, todos eles foram 

presos, todos eles, por serem coordenadores da campanha “De pé no chão também se 

aprende a ler”. E esse era o motivo da prisão, por fazer parte da campanha “De pé no chão”, 
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que era uma campanha, segundo os perseguidores, os militares pós 1964, um elemento de 

propaganda comunista. 

E aí nós temos dois processos: o IPM, do Rio Grande do Norte, do capitão Enio 

Lacerda, e uma comissão estadual de investigação, liderada pelos policiais pernambucanos 

José Domingos e Carlos Veras, o chamado Relatório Veras. Que chega à conclusão óbvia 

de que a campanha era subversiva, comunista, pega todo o material pedagógico da 

campanha, as cartilhas para comprovar essa afirmação. A paralisação das aulas, a invasão 

das escolas, a destruição e apreensão de todo o material pedagógico, de livros, a prisão de 

toda a coordenação da campanha e o medo, a instauração do medo. 

Há muitos relatos de ex-militantes da campanha “De pé no chão também se aprende 

a ler”, professoras, alunos... O termo “pé no chão” desapareceu. As pessoas em Natal não 

falavam mais isso. Se você escutava, ninguém falava com medo de ser escutado e falava 

“não, ele é da campanha, vai ser preso”, tamanha a perseguição a esse movimento de 

educação e cultura popular.  

Como eu havia dito, o MEB é o único que sobrevive, inclusive até hoje, ainda existe 

o Movimento de Educação de Base. Só que, a partir de 1964, ele sofre uma forte 

intervenção da hierarquia da Igreja. É o compromisso que a hierarquia católica mais 

conservadora assume com o governo militar para a continuação da existência do 

movimento, que era da Igreja, mas financiado com dinheiro público, ele era financiado pelo 

governo federal, mas era coordenado pela Igreja. A contrapartida era o que? Era a 

intervenção da hierarquia para mudar os rumos do movimento. 

Então, o MEB vai sofrer essa intervenção, logo após o golpe, a prisão de monitores, 

fechamento de escolas radiofônicas, perseguição de lideranças e apreensão do material 

pedagógico e o afastamento dos principais coordenadores. Monsenhor Tapajós é o 

responsável por essa intervenção, ele é designado pela Igreja para fazer essa intervenção, e 

em junho ou agosto de 1964 ele aprova as diretrizes para o funcionamento do MEB. E entre 

1964 e 1966 muitas equipes ainda resistiram de alguma forma dentro do Movimento de 

Educação de Base. Há muitos depoimentos de ex-militantes do MEB, colocando a 

dificuldade depois do golpe, apesar das dificuldades tentando manter as equipes e a ação do 

movimento. Em 1966, o governo tenta romper esse convênio e a hierarquia católica, a 

Igreja pressiona o governo Castelo Branco para que esse convênio fosse renovado. Só que 
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aí a moeda de troca é uma intervenção mais decisiva da hierarquia junto ao movimento e 

com a renovação do convênio, realizada em 1966, a hierarquia faz uma intervenção mais 

pesada e aí os próprios militantes do MEB definem por fechar as equipes. Então, 

Pernambuco fecha, Minas Gerais é fechada, a equipe estadual do MEB é fechada, e a partir 

daí o MEB se descaracteriza e há, paulatinamente, a mudança geográfica do MEB, que 

atuava sobretudo no nordeste e passa a atuar no norte do país. Então, os sistemas são 

fechados a partir de 1966. 

Em relação ao CPC e a UNE a ação é muito parecida, nós temos as cenas de 

depredação e destruição da sede da União Nacional dos Estudantes no Rio de Janeiro, a 

perseguição aos CPCs espalhados pelo país. Aqui eu vou recuperar uma fala, um trecho do 

(ininteligível) “o objetivo dos militares pós 1964 era suspender, expulsar, prender e torturar 

estudantes, demitir professores, invadir faculdades, colocar os policiais nas universidades, 

nas entidades estudantis, proibir qualquer tipo de reunião ou assembléia estudantil”. Nós 

temos os casos do IPM do ensino na Bahia, do IPM do CPC no Paraná e diversas ações 

muito consistentes, no sentido de que conseguiram realmente acabar com essa experiência 

dos Centros Populares de Cultura. 

E como nós estamos falando em danos, e aí já para encerrar a minha fala, os danos 

da ditadura à alfabetização de adultos. Primeiro, a destruição dessa importante experiência 

dos movimentos de educação e cultura popular, que começam em 1960 e culminam em 

1964, com o Plano Nacional de Alfabetização. O Plano Nacional de Alfabetização, quando 

ocorre o golpe, na Guanabara estava para ser implementado, estava na fase treinamento dos 

mil monitores, e em Sergipe estava ocorrendo a seleção desses monitores. O objetivo do 

governo federal era alfabetizar em 1964 cinco milhões de brasileiros, esse era o objetivo do 

governo federal. Obviamente, isso setores mais conservadores da sociedade. Qual seria o 

impacto nas eleições presidenciais de 1965 de mais cinco milhões de eleitores num total, na 

época, em torno de 12 milhões. Quer dizer, você vai ter aí de 12 para 17 milhões de 

eleitores, então, a preocupação realmente era muito grande. 

Então, o primeiro dano foi esse, a destruição de toda essa experiência riquíssima. O 

material pedagógico apreendido como subversivo é de uma riqueza impressionante. A 

primeira lição do “Viver é lutar”, do MEB, é “o voto é do povo”. Uma segunda 

consequência também está ligada a isso, que é a prisão, a perseguição, o exílio de diversos 
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educadores e lideranças ligadas aos movimentos, professores que eram comprometidos com 

a alfabetização de adultos. O Paulo Freire é um exemplo, mas existem outros que foram ou 

expulsos do país ou não atuaram mais na alfabetização de adultos, pararam com essa ação 

depois do golpe. A instauração do medo e a paralisação completa, eu acho que esse aí é um 

dos maiores danos, por dois anos de qualquer ação do governo federal no âmbito da 

alfabetização de adultos. 

De 1964 a 1966, o governo federal não fez nada na alfabetização de adultos. Não há 

alfabetização de adultos por parte do governo federal nos primeiros dois anos do regime 

militar, tamanha a preocupação desses setores conservadores nessa área. Precisou a ONU e 

a Unesco chamar a atenção do governo para que em 1966 passasse a apoiar a Cruzada ABC 

e em 1967 criasse o Mobral. A partir daí que o governo militar passa a atuar na 

alfabetização de adultos. 

Eu termino com uma frase de uma professora da campanha “De pé no chão”, a 

Maria Assunção, que em depoimento posterior, já depois da reabertura política diz o 

seguinte: “Em março houve o golpe e acabou com tudo, acabou com a esperança da gente”. 

Muito obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá algumas referências de e-

mail, site, da tese, dá algumas para ficar gravado, por favor? 

 

 

O SR. WAGNER DA SILVA TEIXEIRA – Bem, a tese, é possível acessá-la no 

site do programa de pós-graduação da Universidade Federal Fluminense, no banco de teses 

do programa de pós-graduação em história da UFF, e para contato, o meu e-mail é 

wagnersteixeira@yahoo.com.br. Aqui também tem o livro “As repúblicas no Brasil”, 

organizado pelo professor Jorge Ferreira, em que eu publico um capítulo exatamente sobre 

esse tema: “Tempo de calar: a ditadura militar e a repressão aos movimentos de educação e 

cultura popular”, que é exatamente essa fala que eu acabei de fazer. 

E boa parte documentação que eu usei está no Arquivo Edgard Leuenroth, na 

Unicamp, e faz parte do projeto “Brasil Nunca Mais”. Então, boa parte dos IPMs que eu 
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trabalhei eu fiz a pesquisa no Edgard Leuenroth, Campinas, a partir do projeto “Brasil 

Nunca Mais”, as fontes documentais que eu utilizei na elaboração dessa parte da pesquisa. 

 

 

O SR. JOSÉ ANTÔNIO SEPÚLVEDA – Posso, posso sim. A minha tese de 

doutorado também dá para ser encontrada no banco de teses da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro. Ela se chama “O papel da Escola Superior de Guerra na projeção do campo 

militar sobre o campo educacional”, orientada pelo professor Luiz Antônio Cunha, sentado 

ali, e o meu e-mail é jamsepulveda2@yahoo.com.br. 

 

 

O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – A minha tese está disponível no banco de 

dados da USP, teses.usp.br. Chama-se “Entre as coisas do mundo e o mundo dos livros: 

prefácios cívicos e impressos escolares no Brasil republicano”, e a dissertação de mestrado 

é “A ditadura militar e ensino superior no Brasil durante 1963 - 1976”, neste caso está no 

banco de dados da Unesp, campus Franca. O meu e-mail é clebersvieira@yahoo.com.br. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Finalmente, (ininteligível) é 

longe, Silvana Souza. “Democracia e qualidade na educação brasileira: das Reformas de 

Base aos dias atuais”. 

 

 

A SRA. SILVANA SOUZA – Bom, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, 

agradecer por participar dessa Mesa e desse debate. Eu sou pedagoga, então, talvez o perfil 

do que eu vou falar aqui um pouco diferente, na perspectiva de que isso não é o resultado 

da pesquisa de doutorado, mas um conjunto dela.  

Na verdade, eu pesquiso já há mais de 15 anos assuntos que estão relacionados com 

a reorganização do sistema educacional, em acordo com a organização do sistema 

produtivo.  
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Então, eu tenho chamado isso de toyotismo na educação, porque é o capitalismo 

nessa fase. E aí, na primeira pesquisa que foi a de mestrado, eu estudei as implicações da 

gestão da qualidade total na educação, no doutorado eu estudei a implantação do trabalho 

voluntário quando ligado à responsabilidade social da empresa na educação, e a pesquisa 

atual é sobre o empreendedorismo na educação. E aí a pergunta que deve vir é: o que, afinal 

de contas isso tem a ver com todas as questões que estamos debatendo aqui? 

Bom, em todas essas pesquisas, e elas começaram assim, relacionadas com o 

incentivo à participação da comunidade na gestão da escola. A primeira pesquisa foi 

realmente uma pesquisa sobre gestão que acabou mostrando o limite da gestão escolar e da 

administração escolar e da administração em geral. E aí eu fui caindo para o campo da 

economia política da educação. Então, são diferentes estudos sobre a relação com a 

educação pública e como isso tem impactado, sobretudo, nessa fase em que é o modelo 

gerencial da empresa privada se transfere linearmente para a organização e para a gestão da 

escola pública.  

É uma relação muito forte com a economia e como isso se dá, mas como professor 

ninguém consegue estudar isso apesar de serem pesquisas em curso, o professor não 

consegue estudar isso simplesmente nos dias atuais e você é obrigado a ir para a  história 

entender um pouco isso, e também porque eu faço parte de um grupo nacional que estuda a 

relação entre o público e o privado na educação. Então, já fizemos algumas pesquisas 

nacionais, então, veja que essa questão dos interesses públicos e privados no setor 

educacional está sempre presentes. Inclusive já foi falado isso hoje, que antes o modelo de 

qualidade era a escola pública, hoje o modelo de qualidade é o da escola privada, que se 

transfere para pública. 

Então, a democracia e a qualidade estão relacionadas aí, e a relação com o interesse 

público e o privado na educação. Então, dá para começar relacionando também com as 

falas da manhã. Podemos olhar na educação brasileira desde o manifesto dos pioneiros de 

1932, organizado por Fernando Azevedo, por Anísio Teixeira, que já foi bastante lembrado 

aqui hoje, mas sobretudo acho que o Fernando Azevedo, que já demonstrava, já revelava o 

embate existente na educação brasileira e no mundo capitalista, na verdade, sobre os 

interesses do público e do privado na educação.  
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Já no manifesto de 1932, estava muito claro, e disso acho que é um assunto que é 

muito caro ao professor Cunha e ao Sepúlveda, que é essa influência da Igreja, da religião, 

do ensino religioso na escola. 

O embate de 1932, em nome da liberdade das famílias de optarem pela escola que 

quisessem para seus filhos, em nome da liberdade de ensino e essa bandeira da liberdade de 

ensino era levantada pelas igrejas e pelos grupos que as apoiavam, os meios de 

comunicação, exatamente sobre se o ensino público deveria ter o ensino religioso mas, mais 

do que isso, sobre a coexistência desse sistema público e privado que à época estava 

escondido por trás da filantropia, do ensino confessional e não do ensino privado, privado 

como a gente conhece hoje.  

Mas, como eu sou do sul, onde passa um boi passa uma boiada, então, no início, em 

nome da filantropia, em nome do ensino confessional, o sistema educacional brasileiro foi 

regulamentando a coexistência desses dois sistemas, que depois foi sendo, como o 

professor Cunha falou de manhã, agora o sistema privado não precisa mais daquela face, 

daquela, digamos assim, cobertura, de um apoio do sistema de educação confessional, e 

hoje a gente tem o sistema privado, privado sendo colocado como um modelo de educação 

que se tem no Brasil. 

Então, antes do golpe, a educação que se tinha antes, em 1964, era então um modelo 

pensado por liberais, como Anísio Teixeira, por liberais que pensaram o manifesto e o 

manifesto é um projeto de sistema educacional brasileiro em expansão, que precisava 

expandir no país com uma população gigantesca de analfabetos, quer dizer, uma demanda 

enorme de expansão do ensino e do sistema educacional. Mas, eu considero que o 

liberalismo clássico. O liberalismo não, o neoliberalismo, que tinha necessidade, se é que se 

pode dizer nesse momento, assim, que em algum momento ainda existia alguma 

compatibilidade com os interesses liberais e os interesses de desenvolvimento das 

chamadas tarefas democrático-popular. 

E aí o interesse de... a compatibilidade de desenvolver um sistema de educação no 

Brasil, mesmo que é impulsionado por liberais. E por liberais que eram grandes intelectuais 

e também, e ao mesmo tempo, operadores da política. Eles não eram só intelectuais que 

pensavam o sistema educacional, que pensava o país em todas suas áreas, mas eles também 

eram operadores, executivos, políticos, congressistas, parlamentares, ministros, secretários, 
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reitor de universidade. Realmente pessoas que pensavam um projeto de país e aí entendo 

que esse é o caldo que desembocou nas reformas de base. E por isso a gente tinha, 

exatamente como todas as falas já demonstraram, um projeto de país, de alfabetização de 

um povo, de desenvolvimento de um sistema educacional de qualidade e para todos, ainda 

que estivesse longe, longe, longe, longe, longe de atender isso. 

Que foi interrompido pelo golpe, ou seja, o que eu estou tentando defender aqui é 

que existia uma potencialidade de desenvolvimento de um sistema educacional de 

qualidade, para todos, e esse é o sentido do democrático, que está no título dessa fala. 

Porque democrático não é o que está pensado, simplesmente, como participação da 

comunidade na gestão da instituição escolar, seja ela de educação básica ou de ensino 

superior, mas está pensado como a educação só pode ser democrática se ela for de 

qualidade e para todos. Isso é educação democrática no conceito que eu estou colocando 

aqui, um conceito amplo de educação democrática. Não só democracia na gestão da 

instituição, mas democracia é o que: uma educação só pode ser democrática se ela for 

equânime para toda população do país, se não... 

O Rousseau já mostrava o papel da educação no momento da desigualdade entre os 

homens. Se você tem uma educação desigual para a população, a cada passo, a metáfora do 

próprio Rousseau, é como você colocar um gigante e um anão lado a lado numa disputa de 

uma corrida. A cada passo do gigante, a cada passo do anão, aumenta a desigualdade entre 

os dois. 

Então, essa potencialidade de um sistema educacional que reduzisse a desigualdade 

entre as pessoas, eu defendo que estava pensando no período que antecedeu o golpe e que 

isso foi interrompido e que, infelizmente, se mantém até hoje. Então, esse sistema 

educacional pensado, mas ainda muito longe de se ter um sistema de educação de qualidade 

para todos, portanto, um sistema democrático, uma educação democrática no Brasil, existia 

como projeto, como potencialidade antes do golpe. 

E, a partir do golpe, eu já não vou mais, até pelo adiantado da hora, dar exemplo 

aqui que nós sabemos: licenciatura curta para professor foi o que passou a acontecer 

durante o período da ditadura militar.  

Professores eram formados com um ano e meio, a expansão do sistema privado, o 

fortalecimento da educação à distância, sobretudo para a formação de professores, o ensino 
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médio profissionalizante obrigatório, e aí por diante, uma expansão de um sistema 

educacional que passou a ser gerido por militares. Se você olhar os ministros da educação 

que nós tivemos... Antes do golpe é difícil falar que teriam que ser educadores, porque, 

inclusive, tem a própria história do curso de pedagogia que não é tão... que é relativamente 

recente. Mas, durante o golpe, os militares, e aí aonde vou chegar com a fala, que depois do 

golpe se vocês olharem nossos ministros, com exceção do Murilo Ringel, que era 

historiador e geógrafo, são todos economistas ou advogados. 

Então, a relação com a economia política o tempo inteiro e do interesse privado na 

coisa pública e da incompatibilidade, se é que houve alguma no período pré-golpe, 

bandeiras liberais clássicos e das tarefas democrático-populares, dentre elas a 

universalização do sistema educacional de qualidade, para todos, portanto democrático, que 

passou a ser incompatível já no período do golpe e no período pós-golpe, e que considero 

que as reformas educacionais deixaram de ser reformas educacionais. As medidas 

educacionais deixaram de ser educacionais e passaram a ser medidas econômicas. 

A reforma educacional que ocorreu no Brasil no período do golpe é uma reforma 

econômica, foi o modelo de expansão de uma escola barata, precária e aí a escola 

tradicional é a que mais serve a isso, porque a escola tradicional é a escola mais barata que 

existe: 40 alunos numa sala de aula entre quatro paredes, um professor só para esses 40, não 

existe um modelo de educação... Ah, não existe a educação à distância. Presencial, a 

educação em escola tradicional é a mais barata. À distância é claro que é mais barata que 

isso, que é o que está em expansão nesses sistemas privados, que já se falou, o professor 

Cunha falou de manhã, que então se fundindo, que é a lógica do capital monopolista. 

Então, do período do golpe nós tivemos, portanto, a retração daquela potencialidade 

de expansão de um sistema educacional de qualidade e democrático, portanto, para todos, e 

aí teve a expansão de uma escolarização precarizada, de uma escolarização muito baseada 

na disciplina, na obediência, em decorar. Eu brinquei aqui, num dia que a gente teve a 

reunião da, que eu participo das Comissões da Verdade das Universidades, que os 

estudantes que estudaram no período da ditadura todos sabem de cor... Janice sabe até hoje, 

inclusive falou na hora, pode falar até agora se quiserem, o nome de todos os afluentes da 

margem esquerda do rio Amazonas. 
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Então, o que eu quero dizer aqui, a minha segunda tese, portanto, é o seguinte: 

existe um senso comum muito forte no Brasil hoje dizendo que antes a educação era de 

qualidade, agora a educação perdeu a qualidade. Quero concordar com o professor Celso de 

Rui Beisiegel, que foi citado pelo professor Cunha, do qual eu tive a alegria de ser aluna do 

doutorado da USP, que ele disse que não teve educação e não tem educação de qualidade 

no Brasil. Existiu no período pré-golpe, no período anterior à ditadura, escolas, sim, de 

qualidade, escolas de excelência, sem dúvida nenhuma boas, algumas escolas técnicas, 

outras não técnicas, escolas regulares. Mas, nós tínhamos mesmo antes do golpe e durante o 

golpe 50% de reprovação do primeiro ano, 50% de reprovação no exame de admissão.  

Dois movimentos, portanto, de evasão gigantesca na educação. O índice de 

analfabetismo era enorme, uma educação autoritária, para a obediência, para se decorar os 

nomes dos afluentes da margem esquerda do rio Amazonas, como diz o meu orientador 

Vitor Paro e a Janice aqui comprovou que sabe até hoje todos de cor. Quer dizer, você não 

pode dizer que isso era uma educação de qualidade. 

Era educação de qualidade para alguns, portanto, um privilégio, porque educação de 

qualidade para poucos, e isso é uma frase muito conhecida, e é verdade, a educação de 

qualidade para poucos é privilégio, não é educação de qualidade. A maior parte da 

população brasileira estava fora do sistema educacional brasileiro, antes e durante o golpe. 

Então, eu considero um equívoco muito grande reproduzir e fortalecer, sobretudo nós 

educadores, fortalecer essa ideia de que existia uma educação de qualidade antes. 

Existiam escolas de excelência e de qualidade, algumas para um percentual muito 

pequeno da população nos grandes centros urbanos, nas capitais. Eu, que sou do interior, 

sei que a escola chegou muito tarde e muito precária no interior do Brasil. Então, é difícil 

reproduzir isso generalizando dessa forma, sem fazer a ressalva de que haviam escolas de 

qualidade no Brasil e que poderia se generalizar, que era esse projeto quando se pensava a 

educação como um projeto educacional.  

A partir de quando passou a ser pensado como uma política econômica, se abandona 

um projeto de educação de qualidade para todos, porque educação de qualidade é preciso 

garantir qualidade do processo e não qualidade do produto ou do resultado, que foi o que 

foi se transformando, que é no que se necessariamente a educação na sociedade capitalista, 
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hoje. Daí, eu posso falar muito melhor disso, que são as minhas pesquisas, hoje a educação 

e o trabalhador da educação trabalha por resultados. 

A lógica do Ideb, o índice que é tomado como indicador de qualidade da educação, 

ele mede... O que se leva em consideração para o Ideb? Resultado, índice de evasão e de 

repetência, resultado dos estudantes numa avaliação de português e matemática, no 5º e 9º 

anos, que são os anos finais do primeiro e do segundo ciclo do ensino fundamental.  

Eu brinco que se eu fosse secretária de educação do prefeito, do governador ou 

ministra e o presidente viesse me pergunta: o que é preciso para fazer uma educação de 

qualidade, portanto, democrática e para todos?  

Eu diria o seguinte: é preciso, em primeiro lugar, 50% de hora atividade para os 

professores. Não é possível fazer educação de qualidade com o professor 40 horas na sala 

de aula.  

Segundo lugar, número reduzido de alunos em sala de aula. 

Terceiro lugar, formação inicial de qualidade porque não há política de formação 

continuada que resolva um sistema educacional de formação de professores, no qual 50% 

dos professores fazem educação à distância: uma formação inicial esvaziada, não há 

formação continuada que resolva. Então, formação inicial de qualidade, formação 

continuada de qualidade também e remuneração, no mínimo, no mínimo, equiparada à 

remuneração dos demais profissionais no mesmo nível de escolarização que o profissional 

de educação. Se é ensino médio, no mesmo nível que os demais profissionais do Brasil no 

ensino médio, se é nível superior, no mesmo nível, se é pós-graduação...  

Isso é medida mínima para se manter os atuais profissionais e atrair novos bons 

profissionais que se formam. 

E infraestrutura nas escolas. Então são seis, não coube, são seis medidas que sem as 

quais, é claro que são muito mais que isso, não dá para discutir qualidade. 

E daí está muito claro que para fazer isso é preciso mais do que dobrar o 

investimento em educação. Dez por cento do PIB para a educação pública é um indicador 

modesto, porque para que o professor não tenha, não 33% de hora atividade, como a lei do 

piso hoje estabelece, mas 50%, porque a maioria dos estados e municípios, inclusive, não 

cumprem ainda a lei dos 33%, para passar para 50% é evidente que tem que contratar mais 

trabalhadores. Para reduzir o número de alunos em sala de aula é preciso contratar mais 
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trabalhadores, a gente sabe que a maior despesa da educação é folha de pagamento. Então, 

como educação de qualidade sem, no mínimo, quadruplicar os investimentos em educação 

pública? Não é 10% do PIB para a educação geral, é 10% para a educação pública, visto 

que 86% da população estuda em escola pública no Brasil hoje. 

Então, essa é a receita mínima. Existem indicadores e mecanismo para isso, tem um 

estudo chamado Custo Aluno Qualidade Inicial, o Caqi, já bastante difundido na área da 

educação, o Caqi, desenvolvido por encomenda da Campanha Nacional pelo Direito à 

Educação, entidade na qual milito, desenvolvido pelo professor José Marcelino, e que 

mostra exatamente isso: um cálculo modesto de insumos mínimos necessários para 

desenvolver uma educação de qualidade. Por isso se chama de qualidade inicial, porque o 

conceito de qualidade não é fixo e permanente. 

Então, é incompatível uma educação de qualidade para todos com a lógica 

produtivista que se implanta na educação brasileira no período da redemocratização, que é 

toda uma lógica baseada na política educacional, não com política educacional, mas como 

uma política econômica, no sentido de fazer economia mesmo.  

Pode observar, qualquer decisão hoje de um secretário municipal ou estadual de 

educação é uma decisão econômica, fechar as escolas da zona rural, é porque algum 

pedagogo disse que isso é uma medida pedagogicamente positiva? Não, porque na 

economia de escala, fica mais barato transportar os alunos do que manter a escola rural. 

Então, todas as decisões são decisões econômicas, e hoje, nós trabalhadores da 

educação estamos sendo remunerados por produção, pelo resultado que os estudantes tiram 

no Ideb. Décimo quarto, décimo quinto, gratificação por nota no Ideb, isso é avaliação por 

resultado, isso é produção por resultado.  

É um ensino centrado na avaliação, na avaliação em larga escala que está 

intimamente relacionada com a educação agora pensado nessa lógica produtivista ou 

neotecnicista, em que em vez de se pensar, portanto, o que é preciso para uma educação de 

qualidade para todos, se pensa: o que é preciso fazer para aumentar a nota do Ideb. 

Veja que são perguntas diferentes e que possuem respostas diferentes, 

completamente diferentes. Aumentar a nota do Ideb é reduzir o índice de evasão e o índice 

de repetência e aumentar a nota dos meninos, dos estudantes na prova de português e 

matemática no 5º e 9º ano.  
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Por isso, professora Circe, que disse: “está reduzindo o número de aulas de história 

e ninguém fala em reduzir a de matemática”. Sim, agora qual é a lógica que está por trás 

disso? É a remuneração do trabalhador por produção, igual o funcionário do banco, igual o 

funcionário da venda de qualquer produto. Ele não recebe um salário fixo, pequenininho, e 

o restante não é por vendas, não é por produção? O Ideb é a mesma coisa. 

Recebe um salário fixo e pode ver que tudo que está sendo acrescentado não 

incorpora no salário que vai para aposentadoria, é flexível. O que vai acontecer? Vai 

acontecer que quando o professor, o trabalhador da educação tiver no tempo de aposentar, 

ele vai fazer igual o funcionário do banco hoje.  

Porque ele recebe a PLR, participação por lucros e resultados, e quando ele tem 

tempo para aposentar, a aposentadoria dele, bom, se é lucro por resultado é trabalhando, se 

aposenta não recebe mais PLR, né? Acho que todo mundo sabe disso, recebe essas coisas 

enquanto está trabalhando, produzindo para o mercado. Aposentou, ele sabe que não vai 

ganhar a PLR. O que ele faz? De duas uma: ou ele continua trabalhando, então o custo 

disso se reduz porque ele já poderia se aposentar, por outro no lugar, e ele continua 

trabalhando, o mesmo trabalhador.  

Ou então, ele se aposenta, mas com um valor que dá um impacto pequeno na folha 

de inativos, que para o Estado é importante, na lógica neoliberal. Porque para o 

neoliberalismo, o menos Estado na política pública social, o mais Estado possível no 

mercado para despejar dinheiro e fazer empréstimos a longo prazo, sem juros, a juro a 

fundo perdido, etc, financiar a acumulação do capital. Isenção de imposto, renúncia fiscal, 

que reduz o dinheiro da educação, que é receita vinculada, reduz, o dinheiro da saúde, que é 

receita vinculada. 

Então, a política de incentivo à produção para manter o emprego, muito bem, é uma 

política, portanto, que faz a renúncia fiscal, que reduz o dinheiro diretamente da educação, 

a receita vinculada, mas também é uma lógica exatamente que naturaliza que a função do 

estado não é desenvolver a política pública, mas também, acalmar o mercado, que vive 

nervoso, como se fosse gente. E aí, então, tem que ter menos recurso na questão social para 

que o recurso fique no mercado, sendo assim, como permitir que a folha de pagamento, a 

despesa com educação fixa seja cada vez maior, um ônus cada vez mais pesado? 
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A lógica da remuneração, da acumulação flexível, ou toyotista, do capitalismo na 

sua fase toyotista, faz exatamente isso, remunera por produção. Então, aposentado, o 

professor que hoje recebe as gratificações do Ideb não vai mais receber, e aí, porque é essa 

a lógica da remuneração por resultados, do trabalhador no setor produtivo privado e é 

também a que está sendo transferida linearmente para a educação.  

Bom, então, o que estou tentando, acho que já encaminhando para o final, na 

medida do possível, é exatamente tentar mostrar que se existir uma política educacional, 

uma intencionalidade da política, da organização do sistema educacional brasileiro que 

passasse a ser um sistema educacional nacional de qualidade e democrático, portanto, para 

todos.  

Explicado como sendo democrático e quando é para todos, se não ele não é 

democrático. Isso foi interrompido no período pós-golpe e se aprofundou no período da 

redemocratização, e isso fica claro políticas educacionais que foram sendo tomadas, que é 

de uma expansão sim, isso não se pode negar. Hoje nós temos uma quase universalização 

do acesso ao ensino público. Agora, de qualidade? Essa é a pauta da discussão hoje, da 

campanha, da discussão dos 10% do PIB, todo o movimento educacional. 

Bom, muito bem, se já tem uma quase universalidade do acesso a uma educação 

básica, precisa ser quase a universidade do acesso e permanência de uma educação básica 

de qualidade. E para fazer isso, o que é necessário? A política educacional oficial de 

diferentes governos tem sido a política, e não é só no Brasil, essa lógica da avaliação em 

larga escala é uma lógica que tem sido implantada em muitos países, sobretudo nos países 

pobres, nos países considerados em desenvolvimento, mas mesmo nos Estados Unidos e já 

existem inúmeros dados mostrando que esse sistema destruiu a qualidade que podia ter 

ainda naquele sistema educacional.  

Virou um sistema meritocrático, em que os alunos são treinados para tirar uma nota 

naquelas provas somente dessas duas áreas do conhecimento, que as outras áreas do 

conhecimento vão sendo abandonadas, já que elas não são avaliadas. 

Então, que modelo, que conceito de educação é esse, que se reduz a duas áreas do 

conhecimento? Que o trabalhador recebe por produção, é provável que nós tenhamos 

remuneração menor mais ao final da carreira do que no começo, porque isso está 

relacionado também a uma capacidade, a uma energia física do trabalhador, porque não é 
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possível que você tem a mesma disposição para, inclusive, trabalhar e fazer os cursinhos 

pré-Ideb, e esse treinamento, e é uma pressão enorme, então os professores estão adoecendo 

cada vez mais com essa pressão enorme da lógica da produtividade e, portanto, é muito 

difícil chegar ao final da carreira com uma remuneração baixa, talvez mais baixa do que a 

do início, e ainda com problemas de saúde, problemas vários, físico, psicológico, 

emocional, porque o professor tem adoecido muito. 

Porque ele é, inclusive, responsabilizado individualmente por problemas dos quais 

ele não tem controle. Então, as dificuldades dos estudantes na avaliação não são só 

problemas internos da escola e da sala de aula, pode-se olhar que escolas, em geral, de 

bairros que atendem populações com um nível sócio-econômico maior, que tem acesso à 

cultura, a uma série de coisas, o maior acesso a isso, é claro, tendem a tirar notas maiores. 

Agora, então, como responsabilizar o professor por fatores sobre o qual ele não tem 

controle? Aí os insumos na escola não melhoram. Porque o trabalhador do banco todo ano 

muda o computador, a tecnologia, o equipamento é melhor, a melhor tecnologia, a melhor 

internet, telefone liberado para ficar o tempo ligando para os clientes para vender os seus 

produtos, e a escola continua na mesma organização precária e o professor sendo cobrado 

por um resultado, sem que lhe seja dada as condições necessárias para que ele obtenha 

aquele resultado. 

Por isso, a educação é processo. Se você quer qualidade da educação, tem que 

investir no processo, não no produto. Isso eu aprendi com o meu orientador, Vitor Paro, que 

discute isso o tempo inteiro e em toda discussão que a gente faz, porque há subjetividades, 

há processos de formação do qual você não pode medir numa prova de português e 

matemática apenas, ou no índice de aprovação. Eu sou contra a reprovação, mas por fatores 

humanos e não por fatores econômicos.  

Agora a decisão de evitar a repetência, ela pode ter motivação econômica ou pode 

ter motivação pedagógica, porque ninguém pode afimar que existe qualquer positividade, 

na verdade, em reprovar um estudante, fazer com que ele seja retido e faça duas vezes a 

mesma série. 

Porque se ele não aprendeu é porque existem deficiências no processo, então precisa 

mudar o processo, agora a repetência faz com que o estudante se submeta às mesmas 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      111
 
 
condições e daí quer que ele melhore o desempenho. Você não muda nada na escola, e aí 

repete por quê?  

Mas não é uma questão, como na gestão da qualidade total, que na qual a 

reprovação é retrabalho, não é só uma questão de evitar o retrabalho, é porque não faz 

sentido pedagógico-humano você reter um estudante dois anos na mesma série, se há 

condições de ele aprender, mas aí se ele reprova você tem que perguntar: por que não 

aprende?  

Essa é a pergunta. 

Então, o ensino baseado na avaliação, centrado na avaliação, não responde a essas 

perguntas da qualidade.  

Então, acho que a tarefa é reformular o sistema educacional brasileiro, então uma 

parte propositiva, pensando no currículo, no que nós falamos aqui de manhã, da ausência 

do conhecimento, da discussão, do estudo sobre os efeitos da ditadura no Brasil, é também 

da reformulação, da organização dos tempos, dos espaços, da arquitetura da escola, que é 

econômica. 

Se fala em participação da comunidade na gestão democrática, mas a escola não é 

construída com nenhum espaço para que o conselho de escola, o conselho escolar se reúna. 

Os pais chegam na escola e passa na frente da sala do diretor, o diretor: “Pois não, pai, o 

que o senhor queria?”, “ah, eu queria ver o meu filho”, termina, fala assim: “Mais alguma 

coisa?”, como quem diz... Por quê? Porque primeiro o diretor não tem tempo nem lugar 

para receber, e nem uma infraestrutura para isso.  

Então, é preciso repensar os espaços, os tempos, a formação do professor, a 

infraestrutura, o livro didático, que eu concordo com o Paulo Freire, concordo com Freinet, 

sou contra os manuais escolares. Eu fico imaginando nesses 30 anos que existe o Programa 

Nacional do Livre Didático, se com esse dinheiro fossem comprados livros, livros para as 

bibliotecas das escolas.  

O quão maravilhosas seriam as bibliotecas das escolas se tivessem sido comprados 

livros de filosofia, de história, de literatura, de português, de matemática, de física, de 

geografia. Teríamos em todas as escolas bibliotecas maravilhosas, que nós temos hoje 

porque eu faço pesquisa, não estou mais na educação básica, mas eu vivo dentro da escola. 
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As (ininteligível) da educação básica aí me digam, as bibliotecas estão entulhadas de livros 

didáticos que dá para os alunos fazer recorte. É de jogar dinheiro no lixo, porque sobra. 

Sobra livro do Plano Nacional do Livro Didático, PNLD, e se esse dinheiro fosse 

usado nesses 30 anos que esse programa existe para comprar livro, o quão seria diferente a 

educação.  

Então, quer dizer, há como modificar a organização da educação brasileira, o 

currículo, a organização dos tempos, dos espaços, da formação do professor como 

prioridade, mas é preciso pensar sim que precisa maior aporte de recursos financeiros e é 

preciso também que o Ministério da Educação seja dirigido por educadores, não por 

economistas e advogados, porque os outros setores, os outros ministérios não são dirigidos 

por pessoas alheias.  

É preciso que tenha gente que entenda de educação, e não só de economia ou não de 

economia. Porque, para encerrar, a nossa política educacional, infelizmente, tem sido de 

fato, uma política econômica. Muito obrigada. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Olha, o Ivan preparou um 

trabalho para hoje, o Ivan seixas, desculpa, a partir do livro de entrada do Dops, que é um 

trabalho que o Ivan conseguiu no arquivo e é considerado, inclusive pelo Elio Gaspari, 

como o melhor produto das Comissões da Verdade ainda sendo processado. 

Ele vai fazer uma pequena apresentação do assunto de hoje, das universidades, e tal. 

Antes, eu preciso, o pessoal da casa me pediu, queria que vocês anotassem porque eu não 

tenho papel para todo mundo.  

Tem um e-mail daqui da casa que é o som@al.sp.gov.br, que é um e-mail que pode 

ser enviado, um endereço eletrônico que pode ser enviado, com o nome de solicitante, o e-

mail do solicitante e o nome é a data do evento, que eles mandam o áudio de todas as 

sessões. Eu repito com calma: som@al.sp.gov.br. 

Thaís, aqui na cabine do áudio tem algumas folhinhas dessa ainda. Se você puder, 

por favor, o que sobrou, que o nosso querido técnico preparou, são as folhas para o pessoal, 

mas se mandar esse endereço eletrônico som@al.sp.gov.br, é só pedir a palestra inteira de 

hoje, que eles enviam. Professora, só o seu endereço eletrônico, por favor? 
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A SRA. SILVANA SOUZA – Ah, é mesmo, é s.asouzaunioeste@gmail.com. 

Unioeste, que é a sigla da universidade onde eu trabalho. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Thaís, tem a professora da 

Bahia, da Comissão da Verdade, a professora Janice, enfim, distribua aí de acordo com as 

necessidades de quem vai trabalhar esse assunto, mas está à disposição esses serviços, de 

todos os áudios da Comissão da Verdade. Pronto, podemos começar, Ivan? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Sim. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, Ivan Seixas. 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, só para começar, que aí a gente já ilustra, inclusive, 

o que o Sepúlveda falou aqui sobre a importância que traz da Escola Superior de Guerra, 

que o Cleber fala sobre toda essa preparação militar que tem a educação, todos os que 

falaram aqui, a gente fez uma apresentação sobre o sistema nacional de informações, que 

era o grande aparato de repressão e, principalmente, de controle que a ditadura montou, que 

tinha como órgão central o SNI, que todos se reportavam ao SNI, então ia os ministérios 

civis, tinham as DSIs, que se reportavam ao SNI, os ministérios militares se reportavam ao 

SNI passando dois tipos de informação, informação estratégica e informação de controle, e 

tinha, inclusive, as entidades privadas conveniadas, que são as Fiesp, etc e tal, que fazem 

também essa coisa de se reportar ao SNI. 

As Forças Armadas se reportavam ao Estado Maior das Forças Armadas que se 

reportava ao SNI. A gente sempre achou que fosse o contrário, mas não, o SNI era o órgão 
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central, que só se reportava ao ditador. Então isso aí é muito importante a gente entender 

que não havia a possibilidade de autonomia da repressão.  

Não havia, em hipótese alguma, a possibilidade de dar na cabeça do torturador 

decidir se mata ou não mata, como não poderia ter esse controle uma informação que ele 

não passasse. Era obrigatório porque era uma questão hierárquica.  

E como definição desse Sistema Nacional de Informações, está escrito num 

documento da Marinha sobre isso: “O Sistema Nacional de Informação, Sisni”, com um s e 

i no final, “é o conjunto de órgãos destinados à produção de informações em proveito da 

política de segurança e da política de desenvolvimento do país”.  

Então, fecha essa conversa toda que a gente ouviu aqui, mostrando que o controle 

tinha como objetivo a política de segurança e a política de desenvolvimento do país. 

E aí, a gente, atendendo, inclusive, uma solicitação da Janice, que é a presidente em 

exercício da Comissão da Verdade da USP, sobre dois personagens, que eram dois irmãos: 

Krikor e Arminak Cherkezian, se eu não me engano, que é um sobrenome, se não me 

engano, armênio, que eles são os responsáveis pela DSI. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tem digitalizado, Ivan? 

 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Oi? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Você não digitalizou? Só está 

aparecendo comissão, não está aparecendo... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ah, lá. Não, está lá, oh. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ajuda ele lá, Thaís? 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, os livros de entrada no Dops, que é um conjunto de 

livros que sobraram da destruição que o Tuma e o Calandra fizeram, tem o livro de entrada 

que é não de nós, presos, mas dos repressores ou dos visitantes que iam lá, e aí aparecem 

essas entidades aí: A USP, MEC, a Unesp, a Secretaria de Educação do estado de São 

Paulo. Por algum motivo essa p.... não... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ajuda lá, Thaís, pelo amor de 

Deus? (Risadas) 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Vamos lá. É, mas não é aí também, tá vendo? Bom, aí tem 

alguns nomes que fazem parte dessa entrada, que para nós são extremamente importantes. 

Alguns a gente sabe quem é, a figura, e outros a gente precisa descobrir. Então, você tem lá 

o Krikor Cherkezian, o Alcides... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É para ficar chique. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Então, tem o Krikor Cherkezian, o Alcides Akiau, da USP, 

Dalva Souto Maior, que é registrada lá como sendo do MEC, Arminak Cherkezian, que é 

grafado assim, que é identificado como DSI do Ministério da Educação, e, inclusive, 

registrado como amigo do Tuma. Coronel Alvim, do 2º Exército, que é dado como sendo 

Unesp... 

 

O SR. - (inaudível de alguém da plateia) 
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O SR. IVAN SEIXAS – Está escrito Unesp, que em algum momento deve ser, a 

gente vai ver. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Ele era polivalente. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Coronel Osmar Galvão, da Secretaria da Educação de São 

Paulo, Nelson Alessandre, oficial de gabinete da Secretaria da Educação de São Paulo, 

Aparecido de Oliveira, do conselho estadual de Educação, e Rubens Venâncio dos Santos, 

também do Conselho Estadual de Educação. 

Aí, tem as entradas do Krikor Cherkezian, que é identificado em vários momentos 

como delegado, inclusive, e outras vezes entra como sendo MEC e também USP e DSI do 

MEC. E tem uma data muito importante, que é essa, 23 de abril de 1974, dia seguinte ao 

desaparecimento de Ana Rosa Kucinski. Essa figura, a gente tem, inclusive, o documento 

de nomeação dele, dizendo que ele é o responsável pela DSI. Ele e o irmão dele, que vai 

aparecer em seguida, o Arminak, depois, com o poder que tinham, mostraram que além de 

repressores eram estelionatários, foram processados pela ditadura, inclusive. 

Mas, eles são ativos participantes dessa coisa da repressão, então você vê a 

quantidade de entradas no DOPS em 1973, que é o que a gente tem, pelo menos, 1974 

várias entradas, 1975, 1976 e, depois, 1978, porque nós não temos o livro de 1977, que foi 

destruído. Vai lá depois, mostrando como é a cara do livro, aí. 

O livro tem essa cara, que tem o nome da pessoa, o cargo que ocupa, a hora de 

entrada e a hora de saída. Nesse caso, o Krikor, que é identificado como sendo MEC, tem a 

entrada dele 11h40 e a saída 11h50, foi entregar algum papel lá, provavelmente. E, num 

outro momento, que é o momento seguinte, está escrito assim, que ele entrou, está bem 

claro, Ministério da Educação, entra às 15h45 e não tem horário de saída. Sendo que o 

horário de saída dos funcionários que faziam esse livro era 22h, então o cara deve ter saído 

de madrugada de lá. 
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No próximo slide, a gente vê o Krikor no dia 23 de abril de 1974, que é esse dia 

após o desaparecimento de Ana Rosa Kucinski Silva, aparece senhor Krikor, MEC, entra às 

12h e sai às 13h30. O próximo é o Arminak Cherkezian, USP, DSI, Ministério da 

Educação, tem as entradas dele, em menor número, em 1974, 1975 e 1976. E depois tem 

essas figuras, Alcides Akiau, da USP, que entra em 1976 e entra em 1978... Então, consta 

na pesquisa que a gente fez que ele seria um professor. Eu não sei se tem essa informação. 

Dalva Souto Maior, como sendo do MEC, que tem algumas entradas delas, 

inclusive, essa figura de senhorita Lina aqui, que teria alguma indicação que ela entra junto 

com a Dalva, nesse dia 17 de fevereiro de 1976.  

E o coronel Alvim, em 1978, então não é mais USP, e ele é identificado como 2º 

Exército, Unesp, lembrando que a possibilidade de ser, realmente, da Unesp é grande como 

um DSI, por exemplo. 

Depois, o coronel Osmar Galvão, da Secretaria da Educação de São Paulo, que tem 

várias entradas dele a partir de 1975, 1976 e 1978 e Nelson Alessandre, que é também 

identificado como Secretaria da Educação de São Paulo. Aparecido de Oliveira, e Rubens 

Venâncio dos Santos, que é do Conselho Estadual de Educação, e tem mais uma figura que 

é Luís Venâncio dos Santos, que também é identificado como Conselho Estadual de 

Educação. 

Isso daí é uma coisa que para nós é extremamente importante porque tanto o 

Arminak quanto o Krikor, está na programação da Comissão da Verdade da USP, junto 

com a Comissão Estadual da Verdade e junto com Comissão Nacional da Verdade, a gente 

chamar, convocar essas duas figuras, que estão vivos, que moram aqui em São Paulo, para 

se fazer a tomada de depoimentos deles para explicar o que eles fizeram. Há uma 

preocupação da gente e identificar essas outras pessoas para que a gente possa entender 

como é que era esse universo. 

Se não me engano, foi a Angélica Muller, da Comissão Nacional da Verdade, que 

disse que foi encontrado na Bahia, se não me engano, na Universidade Federal da Bahia, o 

material desses DSIs, que teria informação de vários lugares. É isso mesmo? 

 

O SR. - (inaudível) 
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O SR. IVAN SEIXAS – É da Bahia. Então, confere que realmente foi encontrado 

lá. É um dos poucos arquivos, acervos, de documentos de DSI que a gente tem. Tem 

algumas coisas que tem no Arquivo do Estado de São Paulo, porque eles faziam parte da 

comunidade de informações, que era o que? A informação que tinha lá eles emitiam com a 

distribuição, que chamava difusão, e ia para todos os órgãos de repressão, ia para o DOI-

CODI, ia para o Estado Maior das Forças Armadas, para a Polícia federal e ia para os 

outros DSIs. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – (Ininteligível) fala no 

microfone, por favor. Pode ser nesse da mesa. 

 

 

 A SRA. – No arquivo nacional, lá em Brasília, tem a ASI da UNB, te o arquivo, e é 

só da ASI da UNB, está completo. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Isso, que a divisão era assim, as DSIs era Divisão de 

Segurança e Informação do ministério, e nas unidades, no caso das universidades, eram 

ASIs, que se reportavam à DSI do MEC. As empresas, por exemplo, Petrobrás, tinham 

ASIs, Assessoria de segurança e Informação, que se reportava à DSI do Ministério das 

Minas e Energia ou, dependendo, ao Estado Maior das Forças Armadas também. 

Então isso aí, a gente está conseguindo elucidar essa grande rede que, acho que 

assim, é o capítulo mais importante que a gente tem porque mostra a estrutura de controle e 

repressão que os caras faziam, porque dentro das universidades, por exemplo, como é que 

eles saberiam da existência de um aluno que seria um militante?  

Por causa desses infiltrados.  

Não sei quem foi que falou que tinha pessoas que entravam sem concurso, acho que 

foi a Circe, que o cara entrava sem vestibular, entrava sem concurso, porque era para vigiar 
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os alunos e os professores. Não era uma coisa, assim, só alunos, que ele vai dar no 447, em 

que as pessoas eram cassadas, pelo Decreto Lei 477, que para os jovens não sabem, cassava 

e impedia, proibia, que estudasse em qualquer parte do país, não era só naquela unidade 

educacional, naquela universidade ou escola técnica, por exemplo, escola secundária. Era 

proibido de estudar, um país que tem uma preocupação com a educação boa essa, que um 

militar que é o ministro proíbe as pessoas de estudarem e o professor de lecionar também. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – A última aparição pública do 

professor Aziz Ab'Sáber foi quando... (Chora) Estou me recuperando.  

A última aparição pública do professor Aziz foi quando ele instalou a Comissão da 

Verdade aqui, que ele veio prestigiar, veio com a Vera Paiva, ele já estava de cadeira de 

rodas, já estava terminando a pilha dele, ele falou, ele contou publicamente que ele foi 

vigiado vários anos, que tinha um cara que ficou na cola dele não sei quantos anos, 

assistindo aula, indo tomar café. Nós temos essa gravação, não é Thaís? Tá bom. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Só para complementar, ele disse que um dia foi chamado 

na SI e o cara disse para ele assim: “O senhor está numa sala que não existe, eu não existo, 

o senhor não está tendo essa conversa. Se o senhor contar o que houve aqui eu vou lhe 

prender por atentado à segurança nacional”. Só para ter uma ideia de como que era o 

negócio. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, mais alguém quer fazer 

um comentário, alguma coisa? O Ivan tem acho que há oito anos esse livro aí, imagina 

quantas palestras ele vai dar. Então... Tinha uma senhora que foi ministra, que ela, depois 

de ir para o shopping à tarde, ela ia assistir às sessões de tortura do papaizinho dela lá no 

DOPS.  

Cleber, quer fazer um fechamento para a gente terminar esse dia? Parabéns, viu, 

pela organização. 
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O SR. CLEBER SANTOS VIEIRA – Bom, fazer uma fala final.  

Quando foi feito o contato para que eu pudesse organizar esta audiência, eu fiquei 

pensando primeiramente em toda essa minha trajetória de pesquisa e, ao mesmo tempo, em 

pessoas que, de alguma forma, pudessem contribuir efetivamente para o debate sobre o que 

a ditadura militar e os danos por ela causados à educação.  

Juntamente com a Silvana, eu fiz uma proposta inicial, fomos construindo, de modo 

que ficou, no meu modo de entender, um encerramento bastante satisfatório porque nós 

conseguimos aqui dar conta da estrutura doutrinária da Escola Superior de Guerra e suas 

projeções para o campo educacional, com o professor José Sepúlveda, a questão da 

privatização, com o Luís Antônio, a importância dos movimentos sociais, populares de 

cultura e educação e como se desencadeou a repressão, falei um pouco sobre a questão da 

moral e civismo, a Silvana, finalmente, sobre a qualidade, de modo que me parece que isso 

é um pontapé inicial porque há muitas questões em aberto, não só em relação à vigilância, 

controle social e repressão sobre o sistema de ensino e seus resquícios que perfazem, ainda 

hoje, o sistema educacional, como também os danos ao que se referem a políticas públicas, 

o setor público e etc, de modo que acho que é um ponto de partida e vamos continuar a 

trabalhar no tema de maneira mais competente possível. Obrigado. (Palmas.) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, parabéns, agradeço a 

presença de todos e todas e a sessão está encerrada. Tem dois gravadores aqui, não vão 

esquecer. 

 

 

* * * 
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COMISSÃO DA VERDADE 

BK CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. 

30/07/2014 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Nós só estamos aguardando o 

Dr. Dojival chegar. Vamos começar? Vamos começando com o vídeo, então? Vamos lá? 

Podemos começar? Tudo bem aí? Então, eu queria pedir para compor a mesa o Dr. 

Shigeaki Ueki, que acolheu o nosso convite, que era presidente da Petrobras em 1984 

quando ocorreu o incêndio em Vila Socó. Então, antes de formalizar toda a constituição da 

mesa com o pessoal da OAB lá de Cubatão, Dr. Luiz Marcelo Moreira, nós vamos passar o 

vídeo dessa última retrospectiva, da retrospectiva... Deixe eu instalar a sessão. Deixa eu 

formalizar a instalação. Agora eu estou enxergando, estava com um problema técnico. 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, 132ª audiência 

pública, 30 de julho de 2014, Auditório Teotônio Vilela. Está instalada a 132ª audiência da 

Comissão da Verdade do Estado de São Paulo Rubens Paiva, no dia 30 de julho, Auditório 

Teotônio Vilela, para a oitiva de Shigeaki Ueki, sobre o incêndio de Vila Socó.  

Compõem esta mesa o Dr. Luiz Marcelo Moreira, presidente da OAB Cubatão. 

Depois nós vamos anunciar os outros integrantes, mas antes nós vamos iniciar com esse 

último vídeo-documentário, produzido pela TV Bandeirantes, que fez uma síntese ou uma 

retrospectiva dos documentários anteriores. Queria já pedir para o Dr. Dojival Vieira que 

viesse compor a mesa, ao lado dos seus colegas da OAB de Cubatão. Pode tocar, por favor. 

 

A SRA. VIVIAN MENDES – Essa matéria da TV Bandeirantes foi exibida no dia 

18 de julho de 2014. 

 

 

*** 

- É feita a exibição do vídeo. 

***  
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Bom, vamos lá. Então, a 

mesa agora está composta. É a seguinte composição: Luiz Marcelo Moreira, presidente da 

OAB, André Simões Louro, do Conselho Estadual da OAB e Dojival Vieira dos Santos, 

membro da Comissão da Verdade da OAB. 

Eu vou passar imediatamente a palavra para o Dr. Shigeaki Ueki. Dr. Shigeaki, o 

senhor, o Dojival outro dia nos procurou e falou assim: “O Shigeaki Ueki, infelizmente, já 

morreu”. Aí: “Não, está vivo, participou do leilão do pré-sal”. Não, pode ir, eu dou esse 

microfone, o senhor vai ficar mais à vontade. “Mora nos Estados Unidos...”. Então, como 

vai ter uma tarde aqui bem, de depoimentos muito duros, essa coisa muito, de um assunto... 

Eu queria que o senhor falasse um pouquinho desse... o senhor, como todo japonês, veio, 

cumpriu, está aqui conosco hoje, então, isso aí já é uma coisa muito positiva. Então, queria 

pedir para o senhor falar um pouco da sua trajetória pós Vila Socó e aí a gente vai entrar no 

nosso assunto. Muito obrigado pelo senhor ter vindo. 

 

 

 O SR. SHIGEAKI UEKI – Muito obrigado, deputado. Bom, em primeiro lugar eu 

peço desculpas à Comissão porque quando veio a primeira convocação eu já estava com a 

viagem marcada, não foi possível atender. E fala-se muito que eu estou viajando no 

exterior, que eu estou morando no exterior, mas estou morando no país, São Paulo e Rio de 

Janeiro, mas viajo ainda muito porque, apesar de estar próximo dos 80 anos, não sei fazer 

outra coisa a não ser trabalhar. 

A maioria das senhoras e senhores aqui presentes certamente não conhece com 

detalhes o trágico acidente, evento da Vila Socó, mas como eu participei de vários 

governos, desde o primeiro governo Castelo Branco, fui assessor do ministro da Indústria e 

Comércio depois governador de São Paulo, Paulo Egydio Martins, e depois ainda, trabalhei 

como diretor da Petrobras no governo Médici. No governo Costa e Silva eu me afastei um 

pouco do país, fui trabalhar em Washington como consultor da Organização dos Estados 

Americanos, e no governo Geisel, fui ministro de Minas e Energia, e presidente da 

Petrobras no governo Figueiredo. 

Esse trágico acidente aconteceu em 1984, no mês de fevereiro, no nosso verão, uma 

tragédia, me sensibilizou muito, então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para 
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falar um pouco, e está tudo ligado com a Vila Socó, desde o início do meu trabalho, 

principalmente na Petrobras. Eu fui o primeiro presidente civil. Até então, todos os 

presidentes da Petrobras foram militares e generais de quatro estrelas, desde a sua 

fundação, com o general Juracy Magalhães. E é uma empresa muito disciplinada, 

organizada, procura respeitar as leis da melhor forma possível, apesar de nosso país não ser 

fácil respeitar as leis porque há diversas interpretações das leis, tanto que as ações que a 

Petrobras enfrenta na parte tributária, na parte trabalhista, tudo isso decorre, e aqui tem a 

presença da Ordem dos Advogados do Brasil, nós somos um país com 200 milhões de 

habitantes e com 94 milhões de processos em andamento nos tribunais. Isso dá uma 

insegurança jurídica enorme, inclusive para a própria Petrobras. 

Então, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que a Comissão da Verdade está 

me proporcionando para que não haja, eu acho que esse é o grande objetivo da Comissão, a 

repetição de outras tragédias, como a que aconteceu em Vila Socó. Lamentavelmente, 10 

anos depois, ainda o jornal de grande prestígio do ###OUVIRestado de São Paulo fez uma 

reportagem dizendo que corre o risco de se repetir a tragédia de Vila Socó. Então, eu vou 

dar aqui um depoimento pessoal, de quem procurou servir o país da melhor forma possível, 

que quando eu assumi a diretoria comercial e financeira da Petrobras, obviamente a minha 

área, era área comercial e financeira, tinha muito pouco a ver com a área operacional. Mas, 

os reflexos dos acidentes, de incêndios, das paradas de emergência nas refinarias têm um 

impacto direto no resultado da empresa e eu como responsável do setor comercial e 

financeiro tinha que me esforçar muito para apresentar o melhor resultado econômico e 

financeiro da empresa, o melhor lucro para a empresa, para a Petrobras. 

Há um preconceito entre nós de que lucro é algo pecaminoso, algo errado, mas o 

lucro de uma empresa ou superávit do setor público ou a poupança dos indivíduos é que 

dão condições para o país se desenvolver. A soma do lucro das empresas com a poupança 

voluntária do indivíduo e mais o superávit dos gastos do setor público, ou da receita e 

despesa terem um superávit, é que se compõe a poupança para o país poder progredir, criar 

empregos e assim por diante. Lamentavelmente, o nosso país hoje é um dos países que 

menos poupa e atingimos o nível vergonhoso de 13% do PIB. Nenhum país da América 

Latina apresenta um dado tão baixo. 
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Mas, voltando à Petrobras, apesar de atuar na área comercial e financeira, visitando 

as unidades operacionais, eu ficava escandalizado com o que testemunhava. Por exemplo, 

dentro das refinarias de petróleo, principalmente de Salvador e de São Paulo, pessoas 

transitando nas áreas de grande risco, construindo nas áreas de segurança, em cima, perto 

dos oleodutos, desrespeitando todas as normas e conselhos de segurança, e tudo isso, 

inclusive em muitas unidades, eu procurei como diretor não responsável da área atenuar 

esse problema através de sugestões para dirigir ofícios às autoridades competentes pedindo 

para deslocar essas famílias e tudo mais. Mas, honestamente, nos quase 20 anos que atuei, 

nunca tive êxito. Porque há certa aceitação nossa de que quem não tem condições, tem 

direito a tudo, pode desrespeitar as normas, construir onde eles querem, pode ocupar 

qualquer área, mesmo área de alto risco. 

No caso da Bahia, em que nos campos de petróleo tinha milhares de família 

ocupando espaço e exercendo atividades pondo em risco a vida deles e as instalações da 

Petrobras, eu sugeri, para evitar acidentes, que criasse um grupo de trabalho, e no fim o 

presidente Geisel deu a responsabilidade para eu assumir essa parte, apesar de não ser da 

área comercial e financeira, para que todo espaço que a Petrobras tinha, para evitar a 

ocupação irregular, evitar a invasão, não porque... Mas, preocupados com a segurança 

dessas pessoas e pela segurança das unidades industriais da Petrobras, criamos um grupo 

chamado Grupo Executivo de Aproveitamento de Terras, GEAT, e encontrei um 

economista bastante competente, Dr. (ininteligível), lhe dei a função executiva e nós 

reflorestamos todas as áreas de segurança da Petrobras, gastamos uma fortuna para 

indenizar milhares de famílias, cercamos a propriedade e ainda tivemos que gastar muito 

dinheiro com guardas de seguranças porque qualquer descuido nosso já havia ocupação 

irregular dessas áreas todas. 

Isso tudo é resultado da nossa cultura de não respeitar aquilo que tem que ser 

respeitado. Eu acho que é muito importante, na minha avaliação, que ao examinar acidentes 

trágicos como esse da Vila Socó, e aí eu me lembro muito bem, eu era diretor e houve... 

Aqui a maioria é jovem, mas vejo que tem pessoas da minha idade. Houve um incêndio 

terrível do edifício Joelma, e a Petrobras ocupava um andar inteiro lá, e perdemos oito 

companheiros nossos na tragédia. Um incêndio que começou no térreo, um prédio de uns 

30 andares, então houve, até hoje se fizer a retrospectiva, helicópteros salvando as pessoas, 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      5
 
 
as pessoas saltando das janelas, uma tragédia. E aí, o chefe do escritório da Petrobras, ele 

faleceu há seis meses atrás, #professor Boarin, que é importante, ele também cuidou para 

socorrer as vítimas da Vila Socó, porque com a experiência que ele adquiriu, forçada, de 

comandar todo o processo do incêndio do edifício Joelma, eu dei carta branca ao Dr. Boarin 

que não se preocupasse com recursos financeiros, que nós temos que acudir, não interessa, 

vamos partir da premissa que nós da Petrobras somos culpados e vamos pagar todas as 

indenizações e não quero que discuta tostões sobre essa matéria. E o Dr. Boarin se 

encarregou. 

Mas, voltando ao assunto do edifício Joelma, constatamos uma coisa muito 

importante, que se naquele prédio, desde a sua construção, se um dia tivesse um 

treinamento na eventualidade de um incêndio como se proceder, ninguém iria morrer lá, 

ninguém. Isso eu estou falando da década de 1970, em 1972, quando eu era diretor. E aí, 

como presidente, essa preocupação de incêndio e tudo mais e todos que trabalham na 

Petrobras são quase neuróticos na preocupação do incêndio, da explosão, etc. No caso aqui, 

nós tivemos perto de 100 pessoas que faleceram, as vítimas fatais. Esse de 500 eu vou 

explicar posteriormente como é que surgiu esse número e como é que, finalmente, o 

relatório conclusivo. Mas, houve uma explosão com 50 vítimas, trabalhadores da Petrobras 

na refinaria Duque de Caxias, e lá eu compareci pessoalmente, como compareci 

pessoalmente aqui junto com o governador Franco Montoro, então se houvesse alguém 

antes dessa tragédia que na eventualidade de incêndio que procedimento poderíamos ter 

tido, o número de vítimas teria sido consideravelmente menor. 

Isso é um assunto muito atual. Mesmo esse prédio da assembleia, por exemplo, eu 

não sei se uma vez por ano faz treinamento na eventualidade de incêndio. Na Petrobras nós 

fazemos em todos os prédios uma vez por ano. O meu gabinete ficava no 24º andar, na 

época eu era bem mais jovem, era fácil descer os 24 andares, hoje eu teria mais dificuldade. 

Mas, eu sugeriria que essa parte inicial de preocupação para que não venha se repetir 

episódios como esse de Vila Socó, eu acho que ainda é fundamental a importância. 

Mas, vamos ao fato em si, porque eu acho muito importante... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Deixa eu só... vamos ficar 

ainda na contextualização, porque daí nós vamos entrar na parte mais específica. Deixa eu 

perguntar uma coisa para o senhor. Lógico, eu gostaria de ficar ouvindo o senhor aqui, 

tenho tantas perguntas para fazer até sobre o pré-sal, desde os contratos de risco até o pré-

sal.  

Mas, Dr. Shigeaki, eu queria falar para o senhor o seguinte, aqui na Comissão da 

Verdade a gente faz um refazimento, uma releitura da história do Brasil.  

Então, a Petrobras, que é uma companhia que é o orgulho de todos os brasileiros, 

custou tanta luta para o povo brasileiro para fundar a Petrobras mesmo depois da 2ª Guerra 

Mundial, as dificuldades... Só para a gente ter uma ideia, eu estudei geologia na USP e 

todos os meus colegas que vinham de outros estados, outras regiões do país, recebiam uma 

bolsa da Petrobras para estudar geologia, que a geologia, através da (ininteligível), que 

criou os cursos de geologia no país. 

Mas, o que nos entristece, para não dizer que nos envergonha... Tantos fatos que 

passam aqui pela Comissão... Eu só não estou olhando para o senhor porque aqui o 

microfone ou eu falo ou eu olho, então preciso falar. Tantos fatos que nos envergonham, 

nos entristece, “pá”, aparece o carimbão da Petrobras.  

Então, vou dar alguns exemplos para o senhor, que o senhor tem uma cultura 

enorme, tem uma idade bem, já viveu tudo isso e está tranquilo para poder falar. Por 

exemplo, quando houve aquele cerco lá na Bahia, em Brotas de Macaúbas, que estava o 

capitão Carlos Lamarca, o Zequinha Barreto, que é tio dessa menina, o outro tio que foi 

assassinado, toda a logística para levar aquele batalhão, todo aquele cerco que houve lá na 

região foi feito pela Petrobras e pela mineração Boquira, grupo francês (ininteligível). 

Lá no Araguaia, o cerco do Araguaia, toda a logística foi fornecida e financiada pela 

Petrobras. Vou até pedir as datas com precisão: Brotas de Macaúbas foi em 1971, o 

Araguaia foi de 1972 a 1975. Mas, uma das coisas que mais tem nos impressionado aqui é 

uma história que veio da França, do general Paul Aussaresses, que era muito amigo do 

general Figueiredo quando ele ainda não era presidente, no governo Geisel, que ele era 

chefe do SNI, que é aquela escola de treinamento dos militares da Amazônia, que a 

Petrobras forneceu os veículos, os aviões, os helicópteros para a manutenção dessa escola. 

É um estudo, é um livro enorme que agora está saindo um relatório depois da morte do 
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general Paul Aussaresses, que foi um dos organizadores da Operação Condor. Tinha já uma 

escola lá de treinamento de guerra nas selvas e ela foi transformada numa escola da contra-

insurgência, e tal, e lá militares da América Latina toda eram convidados para irem ser 

treinados. 

Então, já que o senhor é uma pessoa tão experiente, como é que o senhor lá na 

companhia... Lógico, eu teria perguntas para dizer, que é do capítulo dos companheiros 

aqui, que essas faixas de proteção dos dutos da Petrobras são tão bem preservadas, mas isso 

é um capítulo que nós vamos entrar na área técnica. Eu queria que o senhor dissesse 

conceitualmente por que uma empresa tão importante, uma empresa que tem uma história 

tão significativa para o povo brasileiro, que vem lá da história do “Petróleo é Nosso”, da 2ª 

Guerra Mundial, depois da 2ª Guerra, que ainda demorou bastante tempo para a Petrobras 

ser criada. É uma organização de uma coisa, até chegar nessa coisa tão magnífica que foi a 

descoberta das jazidas do pré-sal, essa coisa que talvez ainda a gente nem tenha a dimensão 

exata do que tem de reserva, do que significa. O senhor, com a sua experiência, o senhor 

pode falar um pouquinho sobre isso que eu estou abordando, por favor? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Pois não. Bom, a minha área na empresa era a área de 

abastecimento em todo o território nacional, que era a obrigação da Petrobras. E nós 

enfrentamos várias dificuldades, porque o Brasil é um continente e na região Amazônica, 

principalmente, existem trechos de rios navegáveis e passa a ser não navegáveis num 

determinado período de estiagem e nós tínhamos, então, que encontrar meios para 

transportar e muitas vezes usando métodos até não convencionais com custos enormes para 

manter o suprimento de derivados de petróleo em todo território nacional. Como o 

presidente Geisel disse, com o menos custo possível. 

Com referência às colocações do presidente da Comissão, que a Petrobras teria 

contribuído financeiramente ou logisticamente, isso eu não tenho conhecimento. Não tenho 

conhecimento, eu fazia parte do conselho, fiz parte do conselho, fiz parte da diretoria, mas 

nunca nas nossas reuniões houve debate ou discussões ou colocações de que a empresa teria 

que participar com seus recursos para determinadas finalidades. Porque existe uma 

característica entre os militares, que, na minha opinião, são características positivas, de que 
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cada pessoa, cada setor, e dentro do Exército é assim, procura atuar dentro das suas 

atribuições e não se mete nas outras áreas. 

Eu acredito, essa é a minha impressão, não tenho conhecimento sobre esses 

assuntos, que qualquer autoridade militar da região jamais iria admitir que uma empresa, a 

Petrobras, participasse de uma forma ou outra porque a hierarquia dentro do Exército, das 

Forças Armadas é muito respeitada. Na área civil isso é muito pouco. Aliás, uma das 

preocupações que eu tive na organização Petrobras é que a comunicação vertical, 

respeitando a hierarquia, tinha uma velocidade enorme, e a comunicação horizontal, entre 

diferentes órgãos... Vou tentar explicar melhor isso. Por exemplo, aconteceu um 

determinado acidente na área de transporte. Então, desde aquela unidade, setor, divisão, 

departamento, diretor, eles tomam conhecimento quase que instantaneamente. Mas 

acontece que aquele problema tem reflexo na área de logística, de transporte, na área do 

refino, na área comercial, tem uma série de implicações e a comunicação demorava a 

chegar para aqueles órgãos que deveriam atuar diante de uma emergência. 

Então, na minha gestão, isso eu inaugurei quando assumi a presidência da Petrobras, 

e eu fui lá presidente quase seis anos, reuniões frequentes... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quando o senhor assumiu? 

Isso é importantíssimo. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Assumi em 1979. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – O senhor assume a 

presidência na companhia. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Aí em 1979... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas o senhor entra na 

companhia em que ano? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI –1969. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – 1969. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI –1969, no início do governo Médici. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É muito importante, fala um 

pouco da sua trajetória. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Muito bem, então vou falar, é o seguinte. Em primeiro 

lugar, em 1969 quem assumiu a presidência da Petrobras foi o presidente Geisel. E o 

presidente Geisel tem uma longa experiência na área do petróleo porque ele foi 

superintendente da refinaria de Cubatão quando era coronel, e depois representou o 

Exército no Conselho Nacional do Petróleo durante muitos anos. É uma pessoa que 

conhecia profundamente a indústria do petróleo. E o Brasil estava com uma dependência 

externa de 85% do petróleo que consumia. Nós estávamos importando do exterior, e o 

senhor tem o seu passado como geólogo, e enfrentamos muitas dificuldades na prospecção, 

na busca do petróleo em terra. Inclusive teve um relatório muito criticado do Walter Link, 

que era o geólogo-chefe da Petrobras no início, ele veio da Exxon na época, e disse que ele 

estava trabalhando contra os interesses do país, o senhor se lembra do Relatório Link? 

E, no fim, o Relatório Link, o geólogo Link que tinha toda a razão, que a 

possibilidade de encontrar petróleo no Brasil estava no mar e não em terra. Mas, voltando a 
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1969, então o presidente Geisel me convidou para participar da diretoria da Petrobras 

porque eu tinha conhecido ele na época em que ele era chefe da Casa Militar do presidente 

Castelo Branco. E eu quero abrir aqui um... eu trabalhei muito com o presidente Geisel, 

com o presidente Figueiredo, marechal Adhemar de Queiróz, marechal (ininteligível) 

Cardoso, muitos deles, todos, veteranos da 2ª Guerra Mundial e, na minha avaliação, todos 

eles democratas, na minha avaliação. Pode haver, em conflito... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Inclusive o Orlando? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – A abertura, o andamento do processo da abertura, 

inclusive o presidente Figueiredo... Isso eu acompanhei de longe, e conhecendo 

pessoalmente eu tinha absoluta certeza que o próprio presidente Castelo Branco desde o 

início ele queria a volta à situação normal, mas que eventos posteriores foram criando 

novas realidades. E se abriram jornais, por exemplo, de 1968 do mundo inteiro, o mundo 

inteiro em plena guerra fria estava em convulsão, Europa inteira, Estados Unidos, Canadá, 

então, são fases que, para uma interpretação correta da história, é preciso colocar o geral em 

primeiro lugar e cair ao particular. 

E eu me lembro, por exemplo, quando houve o movimento Diretas Já eu estava em 

Madri com o presidente Figueiredo. Ele deu uma entrevista clara dizendo: “eu também sou 

favorável às Diretas Já”. E eu estava ao lado do deputado Francis Cata#, aliás, nem sei se 

ele está vivo... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Está em Bauru. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Está em Bauru? Ele disse “vai sair manchete amanhã 

nos jornais do Brasil”. Não saiu nenhuma linha. Bom, mas eu estou... Isso tudo, eu vou 

dizer o seguinte, o que o senhor disse para eu responder melhor eu não tenho conhecimento 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      11
 
 
e, conhecendo a organização do Exército, Marinha, Aeronáutica e da Petrobras, eu acho 

que não houve envolvimento direto. O que pode haver é uma solicitação do ministro do 

Exército dizendo “olha, eu não quero que falte óleo diesel em Imperatriz do Maranhão. Isso 

é óbvio, não precisa ser ministro da Guerra para pedir isso, o prefeito de Imperatriz pode 

pedir isso e a Petrobras certamente tem cumprido essas obrigações. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Agora, então, o senhor deixe 

fazer mais uma pergunta já introduzindo o tema e vocês vão assumir o comando. Vamos lá. 

Dr. Shigeaki Ueki, os dutos da Petrobras, os linhões, tudo, tudo, tudo da Petrobras o senhor 

falou “quando eu estava lá na área de patrimônio, tinha áreas que estavam ocupadas por 

população, nós indenizamos, e tal”. Os dutos da Petrobras são as coisas mais bem 

preservadas, os alinhamentos, tal. Evidente que quando tem problemas habitacionais... Lá 

em Cubatão, à época tinha toda uma circunstância da ditadura. O município era área de 

segurança nacional, tinha o “pool” das indústrias, tinha os bombeiros, tinha o interventor da 

região, enfim, era uma situação, tinha o prefeito que era nomeado. 

Então, primeiro, nem o duto nem as suas áreas longitudinais, quer dizer, aquela 

distância do eixo central do duto, e as áreas estavam preservadas. Aí muitas coisas 

ocorreram naquele dia, né, o vazamento começou às 11 horas da manhã, o engenheiro da 

Petrobras só chegou à noite, mesmo os bombeiros da Polícia Militar não tinham condição 

de intervir, tinha todo um clima que a gente está tentando reconstituir. O Dojival era um 

jovem vereador, jornalista da Folha de S. Paulo, enfim, esse era o quadro da época. 

Como é que, por que houve aquele adensamento populacional, por que os dutos não 

estavam protegidos, por que chegou a haver 11 horas de vazamento de gasolina? O senhor 

lembra? O senhor foi para lá imediatamente? O senhor já podia começar a fazer a 

reconstituição da época? Então, eu faço essa introdução e já passo a palavra para o 

presidente da OAB, que são esses dois jovens da OAB local que desentranharam todo o 

processo, tal, aí o Dojival, como uma testemunha viva... Então, eu queria pedir para os três 

advogados que estão na mesa hoje que nós tivéssemos uma conduta de Comissão da 

Verdade mesmo, que a gente fizesse perguntas, considerações, porque vamos fazer isso 

nessa linha de trabalho da Comissão, tá bom? Então, vamos lá. 
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O SR. SHIGEAKI UEKI – Deputado... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pois não, doutor. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – O senhor me daria uns cinco, 10 minutos? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Fique à vontade. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – E depois, então, eu me coloco à disposição que talvez 

uma ou outra pergunta, por antecipação, porque eu fiz aqui... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, nós temos todo o tempo 

do mundo. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu tive o cuidado de ser mais fiel possível e depois, 

como eu já disse, eu estou perto, falta um ano para eu completar 80 anos, minha memória 

pode falhar. Fiz uma pesquisa... 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – O senhor me desculpa, Luiz Marcelo, eu 

sou presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil - Cubatão. Eu acho que é 

importante, só para esclarecer ao senhor, que essa data é uma data ímpar para a apuração da 

verdade real que nós procuramos, mas também a todos os participantes aqui, jornalistas, eu 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      13
 
 
já agradeço. Eu acho que é importante, antes de o senhor adentrar a qualquer ponto 

específico do ocorrido, o porquê que nós estamos, nós desarquivamos essa situação? Este 

ano de 2014 completou-se 30 anos dessa tragédia e eu como presidente, o André ex-

presidente e conselheiro, e o Dojival advogado, nós direcionamos a nossa Comissão da 

Verdade local unicamente para a apuração desses fatos e estabelecemos algumas 

prioridades, Sr. Ueki. 

E a primeira é o direito à memória da população de Cubatão, o segundo objetivo é a 

apuração da verdade de tudo o que ocorreu naquela época, e dentro desse segundo ponto eu 

faço até aqui uma alusão que é a busca da verdade, que é a responsabilização, é verificar as 

medidas de segurança, a prova dos autos que foram colhidos nos 22 volumes que eu 

desarquivei que estariam fadados à incineração. Manipulação de provas, que existiram 

manipulação de provas, inclusive nesta ação penal. Não sou que falo, está nos autos; 

depoimentos e dados não existentes, como o que apareceu na reportagem. Por exemplo, o 

laudo médico apontou 240 crianças desaparecidas e todos aqui, alguns sabem que, por 

exemplo, existe uma legislação que fala de escola, que quando você transfere algum aluno, 

quando você tem algum apontamento na ficha do aluno tem que se mencionar para onde ele 

foi transferido, porque ele foi excluído, e nessas fichas não estão. 

Então, a dimensão da tragédia, se foram 93 mortos, se foram 500, 700, se foram 700 

mil litros de combustíveis vazados, e nós, na audiência anterior, ouvimos um engenheiro à 

época que auxiliou a polícia científica e auxiliou também o corpo de engenheiros da Cetesb 

e, através de dados matemáticos, físicos, ou seja, chegou-se a um número, ele nos dá um 

número de 2 milhões a 2,5 milhões de litros de combustíveis.  

E, depois desses três objetivos, o nosso foco final é a impunidade que existia à 

época, existe até hoje no Brasil, e levar este caso, e nós temos elementos já, pelo menos 

pela responsabilidade civil, para a Corte Interamericana. Então, o nosso trabalho, por isso 

eu fiz essa introdução, que os esclarecimentos que o senhor irá trazer para nós são de uma 

importância enorme, até porque, dos 24 denunciados pelo Ministério Público em 11 de 

junho de 1984, 17 já foram, em primeira análise, excluídos da... não houve recebimento. 

Alguns, como até o senhor também... a ação foi trancada no tribunal, então, é uma 

oportunidade única que o senhor tem de esclarecer, porque nós não temos no processo 
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nenhum depoimento do senhor, nós temos algumas entrevistas. É isso que a subseção quer, 

que a Comissão da Verdade - Rubens Paiva e os integrantes.  

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Pois não. Eu entendi perfeitamente. Bom, em primeiro 

lugar, presidente, com referência à ocupação irregular das áreas de segurança, não foi 

durante o período do governo Castelo Branco para frente, mas a área Cubatão, inclusive o 

secretário do Meio Ambiente na época mantinha o ministério, Paulo Nogueira Neto, 

diversas vezes advertiu de que nós iríamos ainda testemunhar uma grande tragédia em 

Cubatão, inclusive os senhores são de Cubatão, em termos de punição é horrível. 

Então, houve de certa forma tolerância ou conivência não é das autoridades, do 

governo Castelo Branco até o Figueiredo, mas de desde o início, a falta de planejamento da 

ocupação da área. Tudo isso, não há ninguém inocente, vamos dizer, todos nós somos 

corresponsáveis pela situação não somente em Cubatão, mas de outras regiões do país que 

estão sendo ocupadas de forma irregular, pondo em risco vidas, comprometendo o meio 

ambiente, etc. 

Eu acho que é mais importante, repito, que a Comissão da Verdade ao entender o 

que aconteceu efetivamente vá buscar meios para que o nosso país melhore, que não seja 

um país da impunidade, de uma série de coisas que todos nós não concordamos. Então, eu 

me coloco à disposição, se é Vila Socó ou qualquer outro assunto, deputado, posso voltar 

quantas vezes for necessário, isso me dará prazer porque trabalhei intensamente, e fui parar, 

um pequeno capítulo, eu fui ser ministro de Minas e Energia no terceiro convite. Fui 

convidado para ser ministro da Agricultura, depois para Indústria e Comércio e a crise do 

petróleo me fez levar para o Ministério das Minas e Energia. 

No governo Figueiredo, eu fui convidado para ser ministro da Indústria e Comércio 

e já estava confirmada, aceito o convite, quando veio a segunda crise do petróleo e fui parar 

na Petrobras. Então, para mim, a paixão minha pelo petróleo, pela Petrobras e vejo com 

tristeza que a nossa empresa, como o senhor acabou de dizer, nada me entristece mais do 

que as críticas, muitas vezes injustas que fazem à nossa empresa. Críticas justas eu aceito, e 

a Petrobras não é uma empresa perfeita, mas eu gostaria, então, de maneira mais sintética 

possível, que logo que tomei conhecimento, e eu estou no auditório que eu conheci muito, 
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tive muitos contatos e o senador Teotônio Vilela, de Alagoas, ele deve estar por aqui 

testemunhando a nossa reunião. 

Mas deixa eu dizer o seguinte. A primeira coisa que eu fiz quando cheguei lá, eu fui 

aluno do professor Franco Montoro, ele era governador, combinamos um encontro no local 

da tragédia, e foi uma coisa entristecedora. Eu já tinha testemunhado os meus 50 

companheiros da Refinaria Duque de Caxias, mas aí da Vila Socó realmente era chocante, 

era uma coisa dantesca. E aí, a primeira coisa que eu pedi ao governador, ainda disse 

“governador, por favor, abra inquérito policial imediato para apurar as causas, nós temos 

que descobrir isso. E eu vou abrir um inquérito administrativo da Petrobras imediatamente 

com a maior prioridade”.  

E isso aconteceu no dia 25 de fevereiro, num sábado de madrugada, etc., depois tem 

vários relatórios, mas no dia 27 de fevereiro, três, quatro dias, várias notícias contraditórias, 

e aí eu gostaria que os nossos companheiros da imprensa, eu também trabalhei um 

pouquinho... Existe, logo de imediato, um time sensacionalista, coloca por escrito, no 

vídeo, mesmo coisas não confirmadas, e na época, infelizmente, ainda o Brasil dependendo 

da importação do Petróleo, a nossa empresa era muito criticada, inclusive dentro do 

governo havia muita oposição à Petrobras. 

Então, com esse fato trágico havia um exercício maior para bater em cima da nossa 

empresa. Então, três dias depois eu mandei publicar na primeira página do O Estado de São 

Paulo e Folha, aqui em São Paulo e no Rio também, o seguinte, que é a posição oficial da 

empresa, coloquei assim: “A Petrobras informa: Em virtude das notícias desencontradas a 

respeito das circunstâncias em que a Petrobras teria sido comunicada da ocorrência de 

vazamento no oleoduto da Alemoa, o presidente Shigeaki Ueki determinou que sejam 

ouvidas todas as pessoas que possuam informações a respeito. Por esse motivo, a comissão 

interna de inquérito solicita a todos aqueles que prestaram declarações aos órgãos de 

comunicação que a procurem pessoalmente no terminal de Alemoa, em Santos.  

A Petrobras esclarece que sua intenção, com este pedido, é, além de apurar 

responsabilidades, tomar providências junto com os órgãos envolvidos com os problemas, 

para que episódios como esse jamais se repitam. A Petrobras lamenta informar que na 

madrugada de domingo foram encontrados mais de seis corpos nos escombros e seis feridos 

vieram a falecer, totalizando 82 mortes, sendo que 22 pessoas permanecem nos hospitais”. 
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Essa é a realidade quatro dias depois, com notícias desencontradas, que achei que 

era obrigação da Petrobras, ao mesmo tempo, simultaneamente, socorrendo as vítimas, etc. 

E aí, eu soltei o segundo comunicado, no dia 1º de março. Nós estamos vivendo a semana 

do... “Comunicado da Petrobras”... E tudo isso foi muito pensado, discutido, e as 

autoridades tiveram acesso a tudo isso.  

“A Petrobras reage energicamente contra a multa que a Cetesb lhe aplicou, sob a 

alegação de que não foi notificada imediatamente da ocorrência do vazamento em Cubatão. 

Dela recorrerá a Petrobras, na forma de direito e para a manutenção do propósito elevado 

que deve orientar as decisões de tal natureza, especialmente quando elas se prestam a um 

sensacionalismo sob todos os aspectos condenável - como é o presente caso, quando se 

procura interpretar a penalidade como imputação formal de culpa, quando ela se refere 

exclusivamente à não-informação imediata do vazamento”. 

Nós achamos uma atitude extremamente deselegante da Cetesb colocar um fato 

administrativo de comunicação e começou a levantar números, como esse de 500 que eu 

pretendo esclarecer. 

“O recurso cabe plenamente, já que a multa foi aplicada precipitadamente, tirando-

se partido do clima emocional criado pela tragédia para se procurar atingir uma instituição 

de conceito mundial, sem levar em conta que não houve a comunicação imediata por uma 

simples razão: o acidente verificou-se de madrugada, fora do horário administrativo e todo 

pessoal operacional da companhia se voltou para o socorro às vítimas, que, evidentemente, 

era o mais importante naquele momento. 

Este foi um trágico acidente no qual todos nós estamos envolvidos, direta ou 

indiretamente. Diante do grande número de vítimas, a Petrobras, juntamente com outros 

órgãos, não teve nenhuma outra preocupação senão prestar a maior, melhor e mais rápida 

assistência possível para socorrê-las. Providenciamos o atendimento de feridos, fornecemos 

alimentação aos desabrigados e ônibus para levar seus filhos à escola e vamos dar aos sem-

teto as casas de que eles precisam, a serem erguidas em local situado fora da zona de 

segurança antes ocupada. 

A atitude da Petrobras em relação à tragédia de Cubatão ficou evidente desde o 

primeiro momento: uma firme atitude de ajuda às vítimas e do desejo de pleno 

esclarecimento do acontecido. Para apurar as causas do acidente, a companhia instituiu uma 
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comissão de inquérito administrativo, e foi seu presidente quem solicitou”. Fui eu... “ao 

governador de São Paulo que fosse instaurado inquérito policial para apurar 

responsabilidades. 

Ainda é necessário um grande esforço conjunto para socorrer as vítimas e tomar 

uma série de providências para evitar a repetição de acidentes tão trágicos. A Petrobras 

lamenta que a Cetesb divulgue com tanto destaque uma medida puramente administrativa, 

dando ensejo a um prejulgamento injusto e inaceitável. As duas comissões de inquérito 

prosseguem os seus trabalhos e devemos todos aguardar as conclusões. Confiemos nas 

autoridades e nos técnicos altamente responsáveis que compõem as duas comissões - a 

administrativa e a policial. Petrobras”. 

Isso é uma semana depois do acontecido. E a comissão de sindicância da Petrobras 

concluiu o relatório, não vou ler o relatório, está aqui, eu entrego à mesa, e publicou nos 

jornais no dia 3 de março. Ouviu todos, trabalhou plenamente em um relatório conclusivo. 

Aí, começou a surgir notícias que 30 anos depois se fala de 508 mortos. Vale a pena 

comentários a respeito. Todos sabiam, e a Petrobras assumindo a responsabilidade, a culpa 

e pagamento e indenização, obviamente, todos os que estavam interessados em receber 

indenização compareceram, não tem ninguém que deixou de comparecer. E o número de 

mortes fatais é aquele próximo de 100 pessoas. A Petrobras não aceita 508 mortos. E aí, 

colocamos notícia. A constatação do IML de Santos de que, no mínimo, 508 pessoas 

morreram na tragédia de Vila Socó, Cubatão, foi contestada pelo chefe do escritório da 

Petrobras em São Paulo, José Joaquim Boarin. 

Não admitindo outras formas de averiguação, ele afirmou que a Petrobras chegou ao 

número oficial de 99 desaparecidos, 61 adultos e 38 crianças, das quais 86 já encontrados e 

enterrados. Através de entrevistas com sobreviventes, disse ter solicitado ao delegado José 

Antônio Houssemann, responsável pelo inquérito, maiores explicações sobre o número 

disparatado de mortos. Os promotores designados pelo Ministério Público Márcio Ribeiro 

de Freitas e José Carlos Pedreira Passos não quiseram responder ao Boarin. Nós 

questionamos os promotores de onde surgiram esses números, etc., e eles não 

questionaram. 

Aí nós solicitamos o laudo do superintendente do Crematório de Vila Alpina, que 

tem maior experiência em matéria de cremação de corpos, Romeu Rossi, classificou... 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – E essa edição do jornal 

“Folha de São Paulo”, o senhor podia ler o dia, por favor? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – O dia da “Folha de São Paulo”? 28 de março de 1984, 

não dá 30 dias depois. Quando estabeleceu e disse que “não, os corpos desapareceram 

porque o fogo consumiu famílias inteiras, etc”, mas todos se conheciam, eram residentes 

permanentes. Então, nós perguntamos e o laudo diz o seguinte: “O superintendente do 

Crematório de Vila Alpina, Romeu Rossi, classificou de completamente estapafúrdias 

algumas informações do laudo do Instituto Médico Legal de Santos, que apontou ser o 

número de mortos da tragédia de Vila Socó, em Cubatão, superior a 500. 

Ele garante que mesmo o corpo de um natimorto demora pelo menos meia hora para 

ser incinerado e não apenas 3,5 minutos como consta no relatório do Instituto Médico 

Legal. O responsável pelo laudo pericial, Carlos Afonso Novaes de Figueiredo, médico-

chefe do IML santista, reconhece que houve um lapso de transcrição sobre o tempo para a 

incineração de um corpo humano e vai assim o relatório. Aí, diante dessa colocação, o 

Instituto Médico Legal recua sobre o laudo de Vila Socó, isso é do dia 29 de março. 

O diretor do Instituto Médico Legal do estado, Rubens Brasil Maluf, negou que o 

posto médico legal de Santos tenha afirmado em seu laudo pericial que houve mais de 500 

mortos na tragédia de Vila socó, explicou que o Instituto Médico Legal não pode fazer um 

laudo do que não existe. Oficialmente, constatamos restos mortais de 86 pessoas. Tudo 

mais, hipótese criada pela procuradoria. Isso é do Instituto Médico Legal do estado de São 

Paulo. Apesar do desmentido laudo pericial, assinado pelo legista chefe do posto santista, 

Carlos Afonso Novaes de Figueiredo, afirma que tudo indica que a maior parte das 

crianças, é o que o senhor acabou de dizer, 240 matriculadas na escola do centro 

comunitário, etc., tenha sido reduzida às cinzas. 

Eu, honestamente, não posso acreditar nisso porque crianças têm pais e, sabendo 

onde é a Petrobras, onde é o escritório, onde é a refinaria, tinha lá uma comissão para 

atender todas as vítimas, e pagava prontamente as indenizações. Não é possível que, tendo 
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um filho vítima disso, ele não comparecesse para pedir a indenização. Então, eu não posso 

acreditar que tenham sido 500 vítimas. Eu considero 100 vítimas, deputado, presidente, 

terrível. Não precisa aumentar de 100 para 500 para nós estudarmos o caso da Vila socó 

para evitarmos a repetição, 100 já é suficiente. 

Agora, se nós não temos, e o próprio chefe do Instituto Médico Legal do estado 

disse que houve uma certa falta de cuidado no relatório, eu acho que se for vamos averiguar 

mais, é possível que tenha. Mas eu não acredito que possa porque qualquer pai ou mão ou 

irmão, parente da vítima, teria comparecido lá para pedir a indenização. Bom, eu me coloco 

à disposição para as perguntas específicas, tenho 500 comentários a fazer... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu já vou passar a palavra 

para os... Dr. Shigeaki, eu só queria falar uma coisa para o senhor. Já vou passar a palavra 

para os três advogados, aí nós vamos entrar na parte mais da tecnicalidade mesmo, do dia a 

dia. 

Eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu, além de desempenhar o meu papel de 

deputado aqui da Comissão da Verdade, cada dia que eu faço a Comissão da Verdade eu 

sofro uma transformação enorme.  

Eu tenho 65 anos de idade, o senhor vai fazer, o senhor tem 79, vai fazer 80 anos, 

então, eu embora me preparei a vida toda para a geologia do petróleo, pelo fato de ter sido 

preso político eu não pude ir para a Petrobras, e aí isso é o maior buraco que eu tenho no 

meu ideal, aquela coisa toda, de ser um geólogo de petróleo.  

Daí, eu peguei e enveredei para o campo da água subterrânea. Então, como a água 

subterrânea, a água doce, é a outra irmã do petróleo, da água salgadas, e eu trabalhava com 

um pessoal de Israel, principalmente da região química, eu me transformei num geoquímico 

hidroquímico. 

Então, tudo o que eu podia estudar indiretamente da água doce para a água salgada 

para chegar no petróleo, e sempre que eu posso eu leio tudo, tudo, tudo que eu posso sobre 

pré-sal, sobre essas formações cársticas, (ininteligível) e tal. Mas, porque eu fiz essa 

introdução? Antigamente, quando uma pessoa, a gente só podia dar o nome de uma escola, 

de uma rodovia depois que uma pessoa morresse. Agora, depois de uma certa idade, a 
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pessoa mesmo estando viva pode homenagear porque tem muito pouco risco de a pessoa 

mudar a trajetória de vida dela depois de uma certa idade.  

E aqui na Comissão da Verdade eu fiz a retrospectiva dos japoneses, da vinda dos 

japoneses na 2ª Guerra Mundial. Abrimos todas aquelas histórias, Shindo Renmei, pessoal 

que foi preso, toda aquela barbaridade que foi feita contra o povo japonês. Então, além de 

me dar uma consciência muito grande me deu um respeito muito grande. Eu sempre sou 

respeitoso, mas essa história dos japoneses, que a gente mergulhou de cabeça aqui, o senhor 

imagina como foi importante. 

Bom, por que eu estou falando tudo isso? Os três que vão aqui, principalmente o 

Dojival é uma pessoa totalmente envolvida, eu estou achando que o senhor está vindo aqui 

hoje e está vindo de livre e espontânea vontade, o senhor ainda está muito, assim, quase um 

discurso militar, um discurso muito oficial. Como aquele jovem Shigeaki Ueki, que o 

senhor era jovem para caramba naquela época, presidente da Petrobras... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu era o presidente mais jovem da história. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quantos anos o senhor tinha? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Tinha 41 anos. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Quarenta e um, é. Como 

agora vai entrar numa fase bem pauleira da reunião, eu estou fazendo essa parte mais 

“light” aqui. Eu tinha pedido para o Dojival, já pedi até para ele ficar do seu lado aí. Então, 

o que eu queria dizer é o seguinte: abre um pouquinho o seu coração, abre um pouquinho, 

conta um pouco. Tudo bem que de 93 para 500, o João Batista de Andrade, que era muito 

amigo do Montoro na época, disse que na hora que o Montoro chegou lá até desmaiou, de 

tanta dificuldade que foi. 
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Bom, e o presidente da Cetesb, na época que não tinha secretaria ainda era o 

#Werner Zulauf, lembra do Werner Zulauf, aquele alemãozão? Bom, tá bom. Então, vamos 

começar com o lado light da reunião, que é a OAB, e o Dojival está entrando no clima, 

vamos lá. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Aí, eu peço a atenção do Dojival, do 

André e até do deputado para, antes de chegar no dia 24 de fevereiro de 1984, eu faço uma 

pergunta ao senhor, Sr. Ueki.  

Quando o senhor assumiu a Petrobras, inicialmente, em 1969, depois como 

presidente da Petrobras em 1979, como estavam os dutos da Petrobras quando o senhor 

assumiu, estavam em plenas, em reais condições, medidas de segurança, se era no padrão 

exigido internacionalmente, isso, especificamente, em Cubatão? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Faz mais para ele responder 

ou você quer fazer ponto a ponto? 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Não, ponto a ponto, aí nós vamos para o 

dia 24. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – A Petrobras é uma empresa que eu costumo dizer que é 

uma ditadura dos engenheiros, dentro da Petrobras. E tem engenheiros especialistas em 

oleoduto, em refino, engenheiros de segurança e, obviamente, na indústria do petróleo 

você, se não aplicar as leis internacionais de segurança você não pode contratar seguro. 

Todas as instalações da Petrobras, ou mesmo no caso de um navio, de uma plataforma, 

você tem que seguir as normas internacionais, relatórios técnicos, procedimentos, etc., se 

não, não tem nenhuma companhia de seguro que aceite o seguro da Petrobras.  
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São instalações bilionárias e foram todas executadas com o cumprimento das 

normas, etc. Mas, como eu comentei ligeiramente, que muito importante é a parte 

operacional, e no caso do oleoduto, esse particularmente, havia duas autoridades 

gerenciando, do lado da refinaria uma, e do departamento de transporte de dutos, da outra, 

dentro da própria empresa, e ainda tinha a Doca de Santos na ponta. 

Então, o que era importante que os três, vamos dizer, atores na operação, sob o 

ponto de vista de pressão do duto, da manutenção, do tratamento catódico, para evitar 

corrosão e tudo mais, fosse periodicamente testado, etc., e a comissão foi criada exatamente 

para ver se houve falha. Lógico que, como houve acidente houve falha. Então, é como no 

desastre de avião, a caixa preta do avião serve para que? Não para o que aconteceu de 

desastre às vítimas, para que não venha acontecer novamente o caso. E na Petrobras, sob 

esse aspecto, os senhores podem convocar os técnicos da Petrobras, são reconhecidos 

internacionalmente, são competentes, e ninguém quer acidente. Se tem uma pessoa que não 

quer, é o engenheiro da Petrobras. Não há esse descuido, pelo contrário. Eu não diria que 

haja excesso de cuidado, se tivesse excesso não teria acontecido o acidente.  

Mas, mesmo empresas super organizadas, bem gerenciadas... Houve uma explosão 

há pouco tempo numa grande refinaria no Texas, de uma grande empresa de petróleo. Lá 

também houve falha, seguindo todas as normas. E avião às vezes cai, com tanto cuidado 

que fazem a manutenção, etc., ainda tem acidente. Então, eu acho que, para responder a sua 

pergunta, se nós na época tínhamos cuidado. Garanto que desde o início da atividade da 

Petrobras todo esse cuidado técnico foi tomado. 

Por exemplo, uma coisa que eu constatei, às vezes os senhores têm aquela 

(ininteligível), eu quando passo em frente da refinaria, até hoje tenho esse hábito, 

principalmente refinaria da Petrobras, eu dou uma olhada (ininteligível) porque quando a 

chama está grande é porque está sendo mal operado, certo? Então aquilo é prejuízo. 

Quando você não vê nada é porque está sendo bem operado. 

Mas, quando há uma parada súbita, de emergência, todos os gases jogam para o 

(ininteligível) e queima. Então, às vezes, em Cubatão você vê uma chama grande. Um dia, 

eu estava indo com meus filhos para a Praia Grande, eu não tive tranquilidade para seguir a 

viagem e parei na refinaria para saber o que estava acontecendo. E aí, começamos a 

levantar os dados, as paradas de manutenção da refinaria quando é que ocorriam? Com que 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org



      23
 
 
frequência, em todas as refinarias, e constatamos o seguinte, que na troca do turno, que a 

refinaria opera 24 horas por dia, muitas paradas de manutenção ou de emergência eram na 

troca de turno. Sai um time que operava, entra o novo. Por quê? Porque muitas vezes 

relógio, o controle que tem lá, quem está operando e vê alguma anomalia, mas vê que é 

defeito do relógio, qualquer coisa, há uma explicação, ele continua operando, não faz a 

parada de emergência, porque parada de emergência dá um custo enorme, e o novo time 

que entra olha aquilo lá, leva um susto e desliga as máquinas, para e dá um prejuízo enorme 

para a empresa. 

Então, o que nós fizemos? Que a troca de turno não seria mais de 100%, isso foi 

uma decisão da nossa gestão. Seria em que haveria sempre um “overlap” de um time para o 

outro, para ter uma continuidade, e aí diminuiu consideravelmente as paradas de 

emergência.  

Então, o que eu quero comentar com isso é que mesmo tomando todos os cuidados, 

tendo os melhores equipamentos, e é o caso do nosso país, nós temos normas para não ter 

crime neste país. E nós estamos registrando um índice vergonhoso perante o mundo. Não é 

por falta de normas, é por falta de execução. Então, é muito importante com esse 

comentário do “overlap”. 

E eu vou dizer o seguinte, deputado, o senhor que representa o poder legislativo e é 

um profissional, eu acho muito importante, essa sua comissão, apurar as coisas vis-à-vis as 

leis, porque de acordo com as nossas leis não deveria acontecer tudo isso. Mas, o caso de 

Cubatão, em particular, e nós temos três personalidades de Cubatão aqui, realmente, agora 

eu tenho a impressão de que está havendo um pouquinho mais de ordem, porque o 

progresso trouxe a preocupação das autoridades, e eu acho que hoje tem um pouco mais de 

cuidado com uma porção de coisas, mas mesmo assim persistem grandes problemas na 

região, acredito. E não é só em Cubatão, é em Duque de Caxias e em outras regiões do país, 

na Bahia, no Recôncavo, etc. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só deixa eu fazer um 

comentário. Se fosse só essa ordem natural das coisas, aquele incrível incêndio lá na 

plataforma da British não teria ocorrido, né? Vamos lá. 
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O SR. SHIGEAKI UEKI – Perfeitamente. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Eu fiz essa pergunta para o senhor, Dr. 

Ueki, porque nos 21 ou 22 volumes da ação penal são poucas coisas que restauram 

incontroverso, uma o senhor já mencionou que é a falha humana, isso houve. O que não se 

conseguiu naquela ação penal foi demonstrar quem foi o autor da falha, por isso houve a 

absolvição de todos.  

E também um outro fato que tornou-se incontroverso, através de laudos, 

infelizmente eu não estou conseguindo ligar o meu computador, que eu tenho digitalizado 

os sete volumes principais do processo, é que naquela época os dutos da Petrobras não se 

enquadravam nas medidas internacionais, porque eram muito antigos. 

Não sei se o senhor teve acesso à integralidade desses autos, e até na foto aqui nos 

conseguimos, do exato local onde houve o rompimento, já já nós entraremos nessa situação. 

Então, por isso que eu fiz essa pergunta, que é o início, é antes do dia 24, e aí agora eu peço 

a gentileza para o André e para o Dojival que a gente passe para o dia 24, o vazamento, 

aquele período que ficou vazando, aquelas reportagens... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Sem querer interromper. Quando houve o vazamento, 

houve um alerta de um policial, parece que era tenente, da Força Pública, e telefonaram 

para o Corpo de Bombeiros. Aí, o Corpo de Bombeiros disse “não, esse é um assunto da 

Petrobras porque em toda refinaria tem bombeiro, peça para a refinaria resolver esse 

problema”. Houve uma falha, não houve uma corrida imediata, ninguém esperava essa 

tragédia, então...  

Aí, outra coisa, eu não citei aqui, mas muitas vezes, e nós tivemos que comparecer, 

consertar, etc., houve várias tentativas de furto. Porque aquilo é uma atração enorme, um 

duto que tem, corre gasolina, diesel, etc., mesmo aqui em São Paulo, nós tínhamos essa 

preocupação de evitar o furto também. Nunca citei esse caso na Vila Socó, nem quero 
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levantar essa hipótese. Nós admitimos logo de início, vamos aceitar a culpa, foi um erro 

operacional, falha humana, não interessa, e custou uma pequena fortuna para a Petrobras e 

indenizamos todos, de acordo com a lei, com a expectativa de vida e tudo mais. 

Tanto que não houve nenhum processo de discordância, nenhuma ação, nós 

resolvemos tudo, porque eu dei ordem para o professor Boarin: “eu não quero que discuta 

na justiça a indenização, cumpra a lei, veja de acordo com as leis a expectativa de vida, 

estabeleça qual é o custo e indeniza. Não vai pagar em prestação, não é nada, pague à vista 

e vamos virar a página e fazer de tudo para que evite a ocorrência de outra tragédia”. Essa 

foi a minha atitude. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – O ponto chave do dia 24 é a pergunta: o 

por quê da inércia tanto da Petrobras como das autoridades se o vazamento, pelo que tem 

nos autos, depoimentos, inclusive depoimentos de um vídeo que chegou nas nossas mãos 

de superintendentes da própria Petrobras... O vazamento iniciou por volta de 12h, 13h, e o 

rompimento se deu por volta de meia-noite. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Se alguém puder recuperar 

para que a gente pudesse por, sem prejuízo das perguntas. Quando o bombeiro militar faz 

aquela declaração: “às 11h começou, aí entramos em contato, não podíamos mexer, só com 

a presença de um engenheiro que morava em Santos”. Isso era importantíssimo a gente 

recuperar, por favor. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Esse é um ponto que nós discutimos 

muito, porque existem relatos, inclusive, de moradores acionando a Petrobras por volta de 

12h e 13h da tarde, porém... Isso, um vazamento, um forte odor de gasolina, e por que não 

se adotou, não foi no local para verificar, até que meia-noite, meia-noite e pouco houve o 

rompimento e passou mais 30, 40 minutos e a infeliz tragédia. 
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O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, em primeiro lugar, é claro que se houve 

vazamento já um dia antes ou 12 horas antes, etc., e, alertado, o responsável não foi lá, é 

claro que essa pessoa não agiu bem. Foi por isso que abri o inquérito administrativo, para 

apurar a responsabilidade. E depois, não está perdendo água, está perdendo petróleo, o 

nosso negócio é petróleo, aquilo é dinheiro da Petrobras. Então, se há uma perda com o 

rompimento, é da maior importância que um funcionário da Petrobras saia correndo para 

sustar, para a operação do duto, tal, para evitar o vazamento. 

É claro, o que o senhor está colocando é absolutamente correto e eu não posso 

compactuar com isso. Eu estou absolutamente ao seu lado para dizer que quem era o 

responsável na época e tomou conhecimento, e para isso que foi aberto o inquérito e foi 

apurado, cada um dos que estavam lá, tinham cargos de confiança, foram chamados e 

prestaram depoimento.  

Agora, daí, quer dizer, quando começa a haver afirmações, como da Cetesb, que 

quer aplicar uma multa administrativa porque “aconteceu de madrugada e vocês não nos 

comunicaram”. A Cetesb estava fechada. Nós comunicamos no dia seguinte, quando abriu 

o expediente. Aí faz uma onda enorme com isso, “não, a culpada é a Petrobras”. Nós nunca 

negamos a culpa, nós aceitamos, e assumimos. Se nós tivéssemos dito: “nós não somos 

culpados, foram umas pessoas mal orientadas que mexeram no nosso gasoduto ou tentaram 

roubar gasolina”. Não falamos nada disso, assumimos a culpa. Ninguém da Petrobras disse 

que nós não somos... O que nós não admitimos é levar a bordoada com dados falsos. Isso 

não, nós estamos lá para defender a empresa, que pertence a todos os brasileiros, não 

pertence a nós. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dr. Shigeaki Ueki, o senhor é 

uma pessoa muito organizada, muito metódica. O senhor sempre fala desse senhor, esse 

advogado... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – O Boarin. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Boarin, que era muito 

organizado, e tal. Teria como a gente recuperar qual foi a indenização paga à época para a 

gente fazer as devidas atualizações? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu não tenho, mas a indenização na época fez com que 

as vítimas ficassem satisfeitas, como normais, etc. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Sim, só para... 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Existia alguma regra estabelecida pela 

Petrobras? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Tem lei. Não, internamente na Petrobras não, houve 

um cumprimento das leis vigentes. Quando há uma vítima em que você assume a culpa, de 

acordo com a idade que tem calcula-se a expectativa de vida e, com base no rendimento... 

Como era, o senhor é advogado, o senhor sabe como é que se calcula. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Então, eu vou ser mais objetivo, vamos lá. 

Houve uma exclusão de indenização de vítimas menores de 12 anos? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Isso eu não tenho conhecimento, não posso responder, 

mas se me derem prazo, dentro da Petrobras é fácil responder. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Dr. Shigeaki, só para... 

eu trabalhava na Cetesb na época. Eu sou do DAE, Departamento de Água e Energia, mas 

eu estava na Cetesb. O presidente da Cetesb era o Werner Zulauf. Nós fomos lá na Cetesb, 

até falamos com o João Batista Andrade, tal, realmente tem uma contradição muito grande 

no que a Petrobras dizia e a Cetesb dizia à época, e realmente tinha essa polêmica do 

número, dessa multa, tanto é que a ida do governador Montoro... era como se fossem dois 

governos, o governo de Cubatão e o governo do Estado, ainda não estava bem unificado, o 

Dojival vai falar um pouco. 

O senhor... A Petrobras deve ter... Porque a Cetesb nos entregou os dois relatórios, 

mas esse relatório da contradição nós não conseguimos. Tem um pequeno relatório sobre o 

acidente e tem um relatório de dados econômicos, financeiros, um relatório enorme, de 

mais de 200 páginas, mas esse da contradição, que eu lembro perfeitamente, desapareceu. E 

o Werner morreu. Tem algumas pessoas ainda que eram da época do relatório que estão lá, 

um era até diretor do Instituto Florestal. 

O senhor teria como acessar esses documentos para a gente? A indenização, as 

contradições, como é que foi respondido. Porque, lógico que o senhor não pode... Quer ver, 

eu vou... Não, esse aí é aquele que estava desesperado lá, que xingaram. Não, não é esse 

não. Tem no vídeo de duas horas, aquele grandão, da Globo, aquele que tem vários, que 

começa com o do Tonico, é o do Tonico? É a parte do Tonico Ferreira, que tem... Não é 

essa hora que o homem tem um explosão lá de nervoso? Não, é aquela parte que o Tonico 

pega, o Tonico Ferreira, e o bombeiro-militar, o bombeiro da PM fala detalhadamente o 

desespero que foi a Petrobras aparecer, bom, tem tempo aí. 

Então, eu queria, porque, veja bem, deixa eu só terminar... porque o senhor vê, 

quando explodiu a plataforma da British, que foi um escândalo mundial, que aquele foi 

incêndio mesmo, aquela bobagem que eles fizeram lá, deixaram vazar, o (ininteligível) 

estava apresentando todas as condições de vazamento e mesmo assim, parece que eles 

tinham bebido muito aquela noite lá na plataforma, e deixaram pegar fogo. Eu estou me 

referindo ao incêndio da British, lá no Golfo do México. Então, acho que depois daquele 

vazamento da Shell, lá no Alasca, esse do Golfo do México, acho que foi a maior 
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indenização que foi paga. E além das repercussões, que mudaram totalmente a política de 

prospecção em águas profundas, aí teve aquela virada para o xisto. 

Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco mais porque que tem uma 

divergência do número tem mesmo. Eu já vou passar, então, até a palavra para o Dojival, 

que vocês ouviram, né, aquele senhor que falou que os corpos carbonizados eram socados 

dentro dos caixões, quatro a cinco corpos. Esse é um depoimento novo, vocês têm ele aí, 

não têm? Tem gravado? 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Mas no começo da primeira reportagem, 

da Bandeirantes... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – É, ele aparece. Então, seria 

interessante a gente saber... Primeiro, esse negócio da contradição permanece, porque aí o 

senhor falou muito em sensacionalismo, mas hoje já passaram 30 anos, né? Então, vou 

passar a palavra para o Dojival. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu gostaria de cumprimentar meus colegas da OAB 

Cubatão, Dr. André, Dr. Marcelo, deputado Adriano Diogo, Sr. Shigeaki Ueki, e começo 

por tranquilizá-lo de que, apesar de termos em Cubatão o conhecimento de que o senhor 

teria falecido (Risadas da plateia), não era o desejo nem meu nem da cidade, daí que 

ficamos satisfeitos de saber que o senhor está vivo, enfim, e que poderia dar esse 

depoimento, até porque toda a nossa luta e da Comissão da Verdade não é contra pessoas, é 

pela verdade, é pela preservação da memória, pelo direito à Justiça. 

Dito isso, quero dizer para o senhor que não é a sua pessoa que está em questão 

aqui. O que está em questão aqui, e o seu depoimento será muito importante, e está sendo 

para esclarecer uma série de aspectos, é o papel que o senhor exerceu durante mais da 

metade de um período marcado na história do Brasil como de ditadura militar, é isso que 

está em questão. 
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Eu, sinceramente, ouvindo o senhor com muita atenção, fiquei preocupado porque 

observei que o seu discurso é linear, e a impressão, um certo momento aqui é que eu tinha 

retornado aos velhos e sinistros tempos da ditadura, que não tínhamos já passado 30 anos, 

que o país já não estivesse num estado democrático de direito, porque o senhor, realmente, 

continua muito fiel ao seu discurso como agente desse período histórico do Brasil, e quero 

ressaltar isso. O senhor representou durante um período muito grande, me parece que 11 

dos 21 anos de ditadura militar, o senhor serviu ao regime militar, ora como ministro das 

Minas e Energia, ora como presidente da Petrobras, a estatal gerida sob o regime militar. 

E, obviamente, que os tempos eram outros. Não é possível falar desse período, e 

nem está aqui na Comissão da Verdade, como estamos, uma comissão que pretende fazer a 

releitura deste período histórico do Brasil, sem nenhuma visão de vingança, sem nenhum 

visão de retaliação, mas apenas com a preocupação do respeito à verdade, não é possível 

nem estarmos aqui se não estabelecermos que esse é um período diferenciado desse que nós 

estamos vivendo, e que, portanto, discursos que serviam há 30 anos não servem mais, ainda 

que nesse país temos tido o infortúnio de ter uma transição do regime militar para um 

regime civil, uma transição por cima, uma transição que preservou boa parte dos 

instrumentos da ditadura militar, e nós todos continuamos convivendo com isso. 

Então, nós todos somos, na verdade, a expressão dessa contradição de um país que, 

apesar de já estarmos a 25 anos de uma Constituição democrática, que estabeleceu um 

estado democrático de direito, continuamos convivendo com os velhos instrumentos da 

ditadura militar, um período que a Comissão da Verdade procura recuperar e, não à toa, eu 

tenho participado, eventualmente, de reuniões e audiências da comissão brilhantemente 

presididas por este verdadeiro monge que é o deputado Adriano Diogo, com essa calma que 

lhe é peculiar, calma que não significa ausência de indignação, como nós sabemos. 

Não é possível ignorar que nós falamos de um período em que milhares de pessoas 

foram punidas, outras centenas foram torturadas, foram mortas e centenas, ainda, 

continuam desaparecidas pelo simples fato de terem resistido a essa ordem que o senhor, 

durante mais de 11 anos foi um servidor fiel. Aliás, foram mais de 11 anos porque o senhor, 

desde o primeiro momento, participou desse processo do regime. 

Entrando no caso de Cubatão, Sr. Shigeaki Ueki, na verdade, o senhor falou aqui 

das caixas pretas dos aviões, que são fundamentais para o esclarecimento e a elucidação 
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dos acidentes aéreos. Eu, como todo respeito à sua pessoa, ou destacar sempre isso, não 

como servidor do regime, mas pessoa física que está aqui de forma educada e civilizada, 

ainda que com a sua visão coerente com o período que o senhor viu, com o regime que 

serviu. Eu quero dizer que o senhor, na verdade, nesse caso da Vila Socó, com respeito à 

sua pessoa, mas o senhor é a verdadeira caixa preta. O senhor é a caixa preta desse avião 

que caiu e que dizimou milhares de pessoas. Reitero, não há nenhum desrespeito à sua 

pessoa em fazer essa afirmação. 

Por que o senhor é a caixa preta? Eu, francamente, que vivi aquele período, ainda 

um jovenzinho de 28 anos. Aliás, outro dia quase não me reconheço na (ininteligível). Eu 

esperei por esse momento há 30 anos. Há 30 anos que eu estou esperando encontrá-lo 

(Chora). E estou tendo o prazer e a oportunidade de isso acontecer exatamente nesse 30 de 

julho. Porque na época, mesmo como vereador, exerci um mandato de 1982 a 1988, e 

participei desse episódio desde o primeiro momento, ainda na madrugada do dia 25 de 

fevereiro de 1984, exatamente porque ainda estávamos no último ano do regime militar, era 

muito difícil que eu me aproximasse do senhor. O senhor era blindado de uma forma que 

nem os repórteres, nem os jornalistas chegavam perto do senhor. Aliás, a cena dos 

repórteres tentando ouvi-lo pelo vidro do carro... O senhor: “depois eu falo, depois eu me 

manifesto”, porque na época o estilo era de comunicados como, aliás, o senhor continua 

fazendo aqui. O estilo era de comunicados, e comunicado não se questiona, comunicado 

não se questiona. 

Então, eu esperei 30 anos, Sr. Shigeaki Ueki, para fazer algumas perguntas. E ainda 

bem que estamos vivos, o senhor e eu... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Graças a Deus. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Exatamente. O senhor com 80 e eu com quase 60, 

estamos vivos aqui para esclarecer alguns pontos que o senhor, como uma verdadeira caixa 

preta do caso da Vila Socó, do que nós designamos como Operação Abafa. Para nós, não há 

nenhuma dúvida de que o que aconteceu naquele último período, naquele último ano do 
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governo Figueiredo, último ano do presidente militar, do regime militar, ao qual o senhor 

serviu, foi uma verdadeira Operação Abafa.  

Operação Abafa que é evidenciada agora pelo trabalho brilhante dos colegas, e eu 

me orgulho de participar dele, desta Comissão da Verdade da OAB Cubatão, que é 

evidenciado primeiro pela falta absoluta de uma política de manutenção das tubulações da 

Petrobras, que o senhor presidia. Que, aliás, continua sendo a marca dessa empresa que nós 

dá tanto orgulho, mas que em relação a Cubatão tem tido o mais absoluto desapreço e a 

mais absoluta despreocupação com relação a esses aspectos. 

Segundo, a falta de zelo na operação. Está evidenciado também, pelas peças do 

inquérito, que houve um erro na operação. Foram liberados milhões de litros de 

combustível que não poderiam ter sido, e essa liberação de milhões de litros de combustível 

associada à ausência de manutenção por parte da empresa é que resultou no vazamento, não 

de 700 mil litros, nós temos testemunhos, temos depoimentos que não foram feitos na base 

do achismo nem no comunicado, mas que atestam que na verdade vazaram ali cerca de dois 

milhões de litros de combustível, de gasolina. 

E essa falta de manutenção associada à falta de zelo na operação resultou numa 

tragédia nas dimensões que nós conhecemos, e em seguida, e aí está o aspecto mais 

perverso da Operação Abafa, na tentativa, que, aliás, o senhor continua defendendo essa 

tese, de acobertamento do número real de mortos, acobertamento do número real de mortos 

e, portanto, é legítimo se afirmar a Operação Abafa que houve. 

O senhor mencionou, eu observava aqui, Dr. Ueki, as negativas e os recuos do IML 

de Santos e de São Paulo em relação ao número de mortos, e não custa lembrar que o IML 

de São Paulo não tem absolutamente nenhuma autoridade e nem legitimidade para fazê-lo, 

nem credibilidade, porque é absolutamente envolvido no acobertamento e no 

desaparecimento de mortos pela ditadura. Então, a imagem que o senhor... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – (fala inaudível) 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Pois bem, mas nós ainda vivíamos sob ditadura, o 

senhor lembra disso, o presidente era o general Figueiredo. Então, o IML de São Paulo é o 

pior exemplo que o senhor poderia utilizar para dar credibilidade a essa informação, o pior, 

porque absolutamente comprometido com a manipulação de dados que justificaram o 

desaparecimento de corpos de vítimas da ditadura militar. Não são absolutamente, não há 

credibilidade... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dojival, só me dá um aparte. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Pois não, querido. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Mas, vamos nos ater ao... 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Não, perfeito, perfeito. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso. Não, eu só queria dar 

um dado, eu não quero... vou até dar uma respirada. Dr. Shigeaki, o Rubens Maluf, esse 

legista que o senhor citou, na hora que o senhor falou o nome dele, eu até tive uma atitude 

de repulsa. Ele é aquele famoso legista da venda das glândulas das hipófises, lembra que 

tinha um legista lá que vendia as glândulas das hipófises? Ele não é uma boa referência, 

não usa mais ele que ele só atrapalha. Vamos lá, Dojival, vamos voltar. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Perfeito. Então, Sr. Shigeaki Ueki, em relação ao 

acobertamento do número real de mortos, o trabalho que nós temos feito com os colegas e 

os dados que começam a aparecer em relação a esse episódio, eu lembro, inclusive ao 
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senhor o seguinte. O relatório dos promotores Dr. Marcos Ribeiro de Freitas e Dr. José 

Carlos Pedreira Passos, esse último, infelizmente, já falecido, apresentou, que foi juntado 

ao inquérito, apresentou três estimativas quanto ao número de mortos. A menor delas é de 

que morreram 508 pessoas e há, não é um número aleatório, 508 pessoas, 300 crianças de 

até 3 anos, 122 crianças de 3 a 6 anos, e mais 86 óbitos documentados, a que o senhor se 

referiu, a primeira estimativa. 

A segunda estimativa seria 631 o número de mortos, sendo 300 crianças de até 3 

anos, 245 crianças de 3 a 6 anos, e mais os 86 óbitos a que o senhor se referiu. E a terceira 

estimativa do Ministério Público, estou me referindo ao Ministério Público da época e não 

à imprensa sensacionalista a que o senhor se referiu. Aliás, eu gostaria, eu que sou 

jornalista também, é muito interessante porque toda a ditadura considera a imprensa 

sensacionalista, é um vezo da ditadura considerar a imprensa sensacionalista. 

Na terceira estimativa, o número de adultos mortos é considerado indeterminado, e 

a cifra total ultrapassa os 700. Os promotores fundamentaram o cálculo de tão grande o 

número de crianças mortas com o fato de não haver sido encontrado na área atingida pelo 

fogo nenhum corpo de criança com menos de 7 anos. Já na área central do incêndio, não se 

encontrou sequer um corpo de adulto. Esses dados, Dr. Ueki, não são da imprensa 

sensacionalista, são dados do Ministério Público à época, diga-se de passagem, Ministério 

Público sob pressão da ditadura militar. Os doutores Marcos Ribeiro de Freitas e José 

Carlos Pereira Passos receberam ofícios do então procurador geral da república, designado 

pelo general Figueiredo, que deveriam se abster de qualquer manifestação sobre o caso da 

Vila Socó, isso está documentado. 

 Esses dados constam, aliás, no dia foram publicados pelo jornal “Folha de São 

Paulo”, que o senhor mencionou, inclusive, nos comunicados que a Petrobras mandou 

publicar, são do dia 25 de março, um mês depois. Então, para nós não há nenhuma dúvida, 

porque as evidências são muito fortes de que houve nesta Operação Abafa, houve não, 

continua havendo a tentativa de acobertamento do número real de mortos. E, por último, 

nesta Operação Abafa, Dr. Ueki, a garantia da impunidade dos responsáveis. O senhor 

mencionou aqui o inquérito administrativo. Eu até tentei pedir ao colega que lhe 

perguntasse se alguém foi punido, e a pergunta que eu reitero para o senhor. Alguém foi 

punido nesse inquérito administrativo? Não consta. 
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O senhor também mencionou que a Cetesb, que a Petrobras questionou junto à 

Cetesb. Eu lembro o número, inclusive, eram 13 milhões de cruzeiros à época, nem sei 

quanto isso significa hoje. Mas é uma ninharia da proporção de um acidente que resulta em 

tantas mortes, é uma ninharia. Mas, ainda assim, a Petrobras não pagou, a Petrobras 

recorreu e não consta de ter pagado. Gostaria também de saber se o senhor tem alguma 

informação a respeito de se essa multa foi paga ou não. Não consta que tenha sido. 

E a questão da impunidade. Dr. Ueki, é muito grave porque nós não estamos falando 

de um acidente qualquer, nós estamos falando do incêndio com o maior número de vítimas 

da história do Brasil, que a ditadura militar, a qual o senhor serviu, ainda hoje tenta 

acobertar as suas consequências, garantiu a impunidade, ninguém foi punido, 

rigorosamente ninguém. A começar pelo senhor. O senhor, por exemplo, não só não foi 

punido. O senhor, pelos excelentes serviços prestados à ditadura, foi premiado com o cargo 

de embaixador junto à Comunidade Econômica Europeia pelo general Figueiredo, a quem o 

senhor serviu. Não houve punição, houve prêmio, houve premiação. É disso que nós 

estamos falando aqui, é isso que esta Comissão da Verdade precisa apurar. E não se fale 

aqui em discurso de retaliação, em vingança, não, verdade, é só o que nós queremos, é só 

isso que nós queremos. 

Ninguém está advogando aqui, Dr. Ueki, que o senhor pague por isso hoje. Está se 

pedindo a verdade, porque esses fatos que nós estamos narrando aqui são absolutamente 

verdadeiros, são a verdade. É por isso que eu saúdo a sua presença aqui porque ela é uma 

oportunidade para que finalmente um servidor do regime militar assuma alguma 

responsabilidade sobre um crime que vitimou centenas de pessoas. A gente se indigna até 

hoje, Dr. Ueki, porque apesar da velhice, apesar de termos nos tornado velhos, tanto eu 

quanto todos aqueles que continuam lutando neste país por um país mais justo, com mais 

igualdade, não nos tornamos velhacos. Nós somos velhos sim, adquirimos maturidade, mas 

nós continuamos sustentando a mesma indignação da luta pela justiça. E é uma 

oportunidade tê-lo. E não entenda as minhas colocações, nem a minha indignação como 

qualquer desrespeito à sua pessoa. Muito pelo contrário, saudamos a sua presença aqui e é 

uma oportunidade que o senhor tem. 

Não é possível que 30 anos depois ainda se tente encobrir com mentiras e com 

fantasias uma verdade tão evidente, de que famílias inteiras desapareceram, de que famílias 
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inteiras deixaram de ser indenizadas, de que crianças viraram cinzas, e eu quero, inclusive, 

aproveitando, já vou ouvi-lo com atenção, dizer para o senhor o seguinte. O senhor usou 

um argumento aqui também, desculpa, sofrível. De que se houvessem crianças mortas ou 

pessoas mortas elas teriam procurado por indenização. Não, Dr. Ueki, sabe porque não? Eu 

sou nordestino também, e ali moravam nordestinos, na sua maioria pretos e pobres, que 

vieram do nordeste do país, e se abrigaram ali para construir a riqueza do parque industrial, 

e muitos deles, a maioria esmagadora, famílias inteiras. Não tinham para quem se reportar. 

As famílias que desapareceram ali, e quero dizer que isso não é achismo, não se soube mais 

de existência porque vieram todas para cá. Não havia a quem se reportar. 

É uma pena que as diretoras das escolas não estejam aqui porque também isso foi 

constatado. As crianças que viraram cinzas, Dr. Ueki, não tinham a quem se reportar, elas 

não tiveram como fugir, e elas por conta dessa ordem de coisas foi anotado no seu 

prontuário, num mesmo dia, 44 crianças excluídas da Escola Mato Grosso. Excluídas para 

onde? Ninguém sabe, ninguém viu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dojival, conclua por favor. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Eu termino por aqui, mas eu gostaria de pedir ao Dr. 

Ueki, aos nossos colegas, que nós nos ativéssemos a elementos muito objetivos porque se 

não nós vamos discutir aspectos, tecnicalidades que de fato não nos interessam. Não nos 

interessam porque nós queremos discutir essas questões objetivamente aqui. Por último, a 

questão das indenizações, Dr. Ueki. Todas as crianças até 12 anos não foram indenizadas, e 

o senhor sabe por quê? E, aliás, é uma pena que ele tenha morrido, gostaria que ele 

estivesse vivo. O Dr. Boarin, a que o senhor fez referência, que era o responsável pelo 

pagamento das indenizações, excluiu, quero crer pelo que o senhor está afirmando que à 

revelia da sua ordem, para que não se discutisse indenização, excluiu todas as crianças de 

até 12 anos pela singela razão de que não eram força produtiva. Foi essa a política que foi 

adotada lá. Quero crer que á revelia... Pelo o que o senhor está falando aqui, eu não tenho 

razões para duvidar das suas palavras, à revelia de uma orientação dada pelo senhor. 
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Todas as crianças de até 12 anos foram excluídas da lista de indenizáveis porque 

não eram força produtiva. Isso representa uma gravíssima violação de qualquer direito 

humano sob qualquer aspecto, de qualquer legislação, e só se pode conceber isso sob uma 

legislação ditatorial. Por isso quando o senhor falou de leis, é importante disser a que 

serviam essas leis, é disso que se trata.  

Então, o que nós, os colegas da Comissão, pretendemos, e o seu depoimento aqui é 

muito importante nesse sentido, o que nós pretendemos Dr. Ueki, é que depois de 30 anos 

movidos por esse objetivo de preservar a memória, de buscar a verdade, e de buscar a 

justiça é que a Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos finalmente se debruça sobre este processo e condene o Estado brasileiro sob a 

ditadura militar a reconhecer a sua real responsabilidade sobre essa tragédia anunciada, que 

não foi um acidente, e pague, indenize devidamente, ou determine a indenização pela 

empresa estatal hoje gerida sob um estado democrático de direito, determine a indenização 

de quem não foi indenizado e a atualização daqueles que foram indenizados por migalhas. 

Sinceramente, Dr. Ueki, famílias assustadas, sob o desespero, fugindo como bichos, 

serem recebidas no escritório da Petrobras para receber indenizações por aquilo que tinham 

perdido de bens materiais, que era muito pouco, porque foi esta a base utilizada nas 

indenizações, francamente, isso não é política de indenização que honre a empresa estatal, 

que é a Petrobras, e tenho certeza que mesmo sob a ditadura, tenho certeza, e o senhor aqui 

teve a oportunidade de se colocar, isso não corresponde a nenhuma perspectiva humanista 

sequer.  

E eu gostaria de ouvi-lo sobre esses aspectos e quero reiterar mais uma vez que as 

minhas colocações, por duras que sejam, nada têm a ver com a sua pessoa física, mas sim 

como alguém que durante todo o tempo de um regime militar que nós tivemos o serviu e o 

serviu fielmente, como o senhor de uma forma muito clara aqui se colocou. Muito 

obrigado. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dojival, só um minuto. Dr. 

não era bem esse trecho, mas vamos ver... Só um minutinho, Dr. Shigeaki, vamos ver o que 

esse senhor fala, eu acho que era aquele militar que falou do vazamento, que entrou em 
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contato com o engenheiro, mas vamos ver esse aí, por favor. Era um militar que falou, mas 

vamos ouvir esse aí só para devolver o contexto da época, por favor. Tem som? Aí é o 

Nascimento perguntando para ele. Não tem áudio, por favor. Tem áudio agora, né? Vamos 

lá. 

 

*  *  *  * 

- É feita a exibição do vídeo 

*  *  *  * 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Com a palavra, então, Dr. 

Shigeaki Ueki, por favor. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, em primeiro lugar, graças a deus estamos vivos, 

e espero que para esclarecer mais dúvidas possamos ter novos encontros se hoje não for 

suficiente, me coloco à disposição. O senhor disse que o período da ditadura, de uma 

maneira categórica, eu trabalhei desde o governo Castelo Branco até o último ano, não 11 

anos, mas provavelmente 18 anos, porque trabalhei no governo Castelo Branco, não 

trabalhei no governo Costa e Silva, mas trabalhei todo o período do governo Médici, 

trabalhei todo o período do governo Geisel, e quase todo o período do presidente 

Figueiredo, quando eu consegui triplicar a produção de petróleo, nós conseguimos, a 

Petrobras inteira, não fui eu. 

Então, sem duvida, eu participei, vamos dizer, de 80 a 90% do período que o senhor 

disse categoricamente de período da ditadura militar. Mas atuei numa área técnica no setor 

de petróleo por um período longo, nunca fiz parte da força de repressão, mas antes, no 

primeiro governo do presidente Castelo Branco, quando fui trabalhar com o governador 

Paulo Egydio, antes eu era membro conselheiro da Associação Comercial de São Paulo. E 

durante um ano e meio, dois anos quase, testemunhei em 1963 e 1964, o nosso país 

caminhar perigosamente para virar uma grande Cuba, é um Cubão. Essa é a minha opinião 

sincera, sem querer esconder nada. 
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Havia grandes problemas no nosso país de toda natureza, e comecei a sugerir, ainda 

no governo João Goulart, representando a Associação Comercial de São Paulo, por 

exemplo, da importância de o Brasil ampliar as exportações para buscar o equilíbrio da 

balança comercial, que era altamente deficitária. Diversos órgãos eram um caos o governo 

federal do presidente João Goulart. E sugeri no Congresso nacional, das Associações 

Comerciais, a criação do Conselho Nacional do Comércio Exterior, que o presidente 

Castelo Branco anotou e foi implantado, e esse conselho permitiu que o Brasil ampliasse 

significativamente as exportações. Sugeri também, através do ministro Paulo Egydio, que 

infelizmente quanto mais subdesenvolvido um país, doutor, mais feriados tinham o nosso 

país, e as horas trabalhadas eram menores. Que para nós sermos um país decente, nós 

tínhamos que trabalhar mais, eliminar alguns feriados que não se justificam, e o presidente 

Castelo Branco adotou essa medida e começamos a produzir mais, começamos a apresentar 

saldos mais positivos. 

O sistema tributário do país era caótico, os empresários não sabiam como cumprir 

as regras, a corrupção era terrível. Então, todos aqueles que participaram do movimento, 

que depende do ponto de vista consideram como golpe, ou então da implantação da 

ditadura, foram todos militares brasileiros que arriscaram a vida e lutaram na Itália a favor 

da democracia, contra a ditadura fascista, contra a ditadura nazista. Eu tive como meus 

chefes o marechal Adhemar de Queiróz, marechal Levy Cardoso, o próprio general Geisel, 

o próprio general Figueiredo, general Golbery, tantos outros. São brasileiros tão bem 

intencionados, preocupados com o nosso país, como o senhor. 

Fique certo de que esses homens, esses brasileiros tinham preocupação constante 

sobre o nosso país, o que nós deveríamos fazer para melhorar o nosso país e a condição do 

nosso povo. Então, eu como participei 80, 90% como simples assessor, e na área técnica em 

que atuei, procurei atuar com a maior dedicação e com a maior honestidade todas as 

funções durante a minha vida, e eu não me arrependo de ter dedicado a parte mais 

importante do meu período útil da vida a favor de uma empresa que até hoje eu admiro e 

que eu acompanho com tristeza o que está acontecendo hoje na nossa empresa. 

Agora, a nossa empresa Petrobras que pertence a todos os brasileiros, pertence ao 

senhor, pertence a mim, infelizmente, passou a ser esporte nacional, e naquela época 

também era a mesma coisa. Qualquer coisa que acontecesse na Petrobras era paulada em 
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cima dela, em cima dos técnicos, em cima dos dirigentes, em cima dos funcionários. E eu 

não senti dentro da empresa ninguém, nenhum ambiente dentro da Petrobras que estivesse 

trabalhando egoisticamente ou contra os interesses do nosso país, ou prejudicar os 

moradores da Vila Socó, ou (ininteligível,) ver vítimas fatais, não vi. Então, eu não posso 

aceitar que houve um movimento dentro da empresa, em nome dos meus companheiros da 

Petrobras. Primeiro, que tem a caixa preta. A caixa preta do avião existe para evitar 

acidentes futuros. Eu citei o exemplo da caixa preta, e o senhor usou o termo caixa preta 

dizendo que a Petrobras tem caixa preta. Não tem caixa preta. 

A empresa hoje, por exemplo, na justiça do trabalho tem milhares de processos 

contra a Petrobras e são processos absolutamente improcedentes. A Petrobras cumpre 

rigorosamente as leis trabalhistas, no entanto, é vítima de dezenas de milhares de processos 

na justiça do trabalho. Peguem indenizações para a Petrobras qualquer coisa. Quebrou 

alguma coisa em frente ao posto da Petrobras, a Petrobras não é responsável, mas vem 

ações em cima dela. As ações contra a Petrobras atingiram um número tão grande que o 

serviço jurídico da Petrobras hoje não dá conta do recado, está contratando escritório de 

advocacia fora do corpo de advogados. 

A insegurança jurídica que está se estabelecendo no país, e não foi essa a intenção, 

acho, que a Constituição de 1988, nem dos democratas, criou-se uma insegurança jurídica 

terrível do nosso país. Tem um professor, José Pastore, da USP, que diz “nem o passado do 

nosso país passou a ser previsível”. Essa lembrança do professor Pastore, que nem o 

passado é previsível, o senhor acabou de dizer agora: se a indenização foi baixa há 30 anos, 

a Petrobras tem dinheiro, vai ter que pagar e atualizar as indenizações. 

A Petrobras está enfrentando... É a empresa de petróleo, doutor, mais endividada do 

mundo hoje, e eu não tenho nenhum orgulho com essa situação da Petrobras, tenho 

vergonha. Ela deveria ser credora, não devedora. E estamos em cima da Petrobras para 

pegar mais dinheiro da Petrobras, quando ela precisa do dinheiro para produzir petróleo do 

pré-sal, etc. eu peço aos senhores que, por favor, não bata tanto na nossa empresa. É uma 

empresa orgulho do nosso país. Agora, se coloca na rua da amargura, como é que os 

diretores da Petrobras hoje, os geólogos, os geofísicos vão cumprir a missão de aumentar a 

produção de petróleo que o país precisa?  
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E ela está cumprindo bem a missão, a Petrobras hoje produz dois milhões de barris 

de petróleo por dia. O senhor tem ideia de dois milhões de barris de petróleo o que 

significa? São 350 mil toneladas de petróleo. Se botar caminhão tanque de São Paulo ao 

Rio de Janeiro é o que nós estamos produzindo por dia, que a Petrobras refina e estamos 

consumindo para ver se o nosso país sai dessa situação de subdesenvolvido para um país 

desenvolvido. 

Outro dia eu recebi... Isso sim dá para a gente se indignar. A derrota do Brasil na 

Copa de 1971 com a Alemanha não deve ser motivo e vergonha, mas com o fato de a 

Alemanha, um terço da população, com apenas 150 anos de história, tem 102 prêmios 

Nobel, nós não temos nenhum prêmio Nobel, isso tem que nos envergonhar. Então, há fatos 

importantíssimos da vida nacional, e eu peço, senhores se a Petrobras tem culpa, pode 

meter o pau. Se no passado não pagou direito, pode meter o pau, mas se ela nesse caso dos 

mortos, 500, as três citações que o senhor diz dos promotores, as três são estimativas. Mas, 

para ver quantos mortos tem que ter corpos, tem que ter fato, tem que ter registro, mas 

estimativa, eu posso fazer qualquer estimativa. O senhor falou, repetiu as palavras do 

promotor. Então, eu peço ao senhor... Agora, porque que eu fiz, porque que algumas 

pergunt6as... Eu estou indo ao Rio no fim da semana e semanalmente eu tenho reunião com 

os octogenários da Petrobras ainda vivos, a maioria já foi embora. Mantemos a amizade, o 

relacionamento, ficamos indignados com as acusações que a nossa empresa sofre, 

acusações injustas, e eu tenho condições de assumir as perguntas do senhor. 

Porque quando eu assumi a presidência da Petrobras, e o senhor citou, eu prometi ao 

presidente Figueiredo que conseguiria triplicar a produção de petróleo. Eu já tinha 

descoberto as confirmadas, e se eu triplicasse a produção se eu poderia sair da Presidência 

da Petrobras, que, aliás, é coisa rara no nosso país, alguém que assume a Presidência da 

Petrobras e diz “olha, não quero ficar mais um dia depois de cumprir minha missão”. E não 

empreguei nenhum parente meu, não nomeei ninguém, só acompanhei o critério que existe 

na Petrobras de promover por mérito, e condenamos aqueles que participam de algum mal-

feito, “n” condenações. Então, o que eu queria comentar é que quando assumi a Presidência 

da Petrobras, em 1979, eu verifiquei durante os meus estudos que a capacidade de trabalho, 

de inovação de um executivo o prazo máximo é de cinco anos. 
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Se uma pessoa fica no mesmo cargo cinco anos ele se acomoda, não aceita novos 

desafios, etc. Então, eu pedi, assim que eu voltei para a Petrobras, a relação do primeiro 

time da Petrobras, que eram quase 60 pessoas, diretores, superintendentes, etc., os que estão 

acima de cinco anos na mesma posição. Falei “eu vou substituir todos. Vou nomear o 

subchefe e ele, então, passa a exercer outra função, ou se aposenta, etc”. Uma das razões 

em que eu tive êxito na administração foi essa inovação da cúpula, colocando pessoas 

motivadas para inovar, para reformar, para produzir. Isso eu coloquei como regra para mim 

mesmo. Quando eu completei cinco anos como presidente, eu fui procurar o presidente 

Figueiredo e disse “olha, eu cumpri a missão, tripliquei a produção, eu renovei a gestão da 

Petrobras, não mantive ninguém mais de cinco anos, e eu não vou ficar mais do que cinco 

anos”. E ele disse “não, você fica mais meio ano”. Tá bem, eu fiquei cinco anos e meio. 

Aí, ele disse “não, você prestou tão grande serviço não somente para o meu governo 

como para o meu país, eu reconheço, e como o senhor diz, eu quero nomear você 

embaixador e pode escolher três lugares que estão vagos: embaixador no Japão, 

embaixador na Áustria ou embaixador do Mercado Comum”. Falei “olha, eu gostaria do 

Mercado Comum porque é um desafio maior representar uma comunidade econômica 

importante para evitar uma nova guerra mundial”. Era um desafio, porque para ser um 

embaixador, para levar a vida de embaixador, de diplomata, eu não tenho esse perfil. Era 

relativamente jovem, 50 anos, então aceitei, mas depois eu resolvi renunciar ao convite que 

recebi, apesar de ter passado na sabatina, porque havia pessoas, senador, que pelo fato de 

eu ter, como o senhor disse, permanecido no governo, entre aspas, “de ditadura” por 18, 19 

anos, fazia forte oposição e não queria, no Plenário ia votar contra. Eu ia ser aprovado, 

passei na comissão, só tive um voto contra, não sei quem é que votou dos 12 senadores da 

comissão, ia para o Plenário. Aí, já era previsível que o presidente Tancredo Neves seria 

presidente por causa da eleição indireta, etc., e eu estava disposto a servir o governo 

Tancredo Neves. Mas, eu resolvi depois, desisti, e renunciei ao cargo sem ter assumido. 

Mas, doutor, eu gostaria de fazer dois pedidos e me coloco à disposição para 

responder a todos os questionamentos. Primeiro, não há caixa preta na Petrobras, não houve 

dentro da Petrobras um movimento de acobertamento ou de desvio, de sumir com 

documentos, ou evitar o andamento do processo, não me consta. Agora, depois desse 

episódio de fevereiro de 1984 eu fiquei na Presidência da Petrobras só alguns meses. Eu 
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contei toda essa história, e depois o processo interno e externo teve seguimento com o meu 

sucessor, e eu não acompanhei de perto, cumpri a minha missão, achei que na ocasião fiz o 

que deveria como presidente, assumi, e fazer, e que os meus sucessores deveriam... Mas se 

tiver um questionamento, eu tenho condições de procurar até ter um relacionamento com a 

atual administração. 

Aliás, vou contar aqui um episódio que a imprensa deve conhecer. Há pouco tempo 

houve leilão de Libras e, como todo mundo gosta de meter o pau na Petrobras e tudo, e 

disseram que o leilão de Libras foi um fracasso, foi um desastre, inclusive hoje nós estamos 

no período eleitoral, então a oposição à dona Dilma procurou explorar o máximo o leilão de 

Libras. Aí, dois jornalistas me perguntaram o que eu achava do resultado do leilão de 

Libras. Eu falei “olha, o que eu acho é que foi muito bom para o Brasil, em todos os 

aspectos foi um resultado muito bom.” Porque estão participando do consórcio a empresa 

holandesa e inglesa que é a Shell, a empresa francesa que é a Total, e as duas empresas 

chinesas. Todas as empresas, viu deputado, loucas atrás do suprimento do petróleo para 

manter todo o seu “downstream”, indústria (ininteligível), de refino, transporte e marketing. 

E a Petrobras junto não podia ter parceiro melhor, porque a crítica que se fazia é que 

nenhuma grande empresa como a Exxin Mobil, Chevron, etc., entraram nessa concorrência 

e que, por isso, foi um fracasso do governo Dilma. Não foi não. 

Essas empresas não estão tão motivadas porque estão investindo, o senhor acabou 

de dizer, como geólogo, fortemente na produção do petróleo e gás natural do xisto. Então, 

quanto mais tarde vier o petróleo do pré-sal no mercado mundial melhor para eles, porque o 

preço justifica e eles conseguem produzir antes de nós.  

Aliás, os Estados Unidos estão conseguindo dobrar a produção de petróleo num 

período curtíssimo. Está havendo uma revolução enorme no aproveitamento do xisto nos 

Estados Unidos, com tecnologia nova, e que o Brasil, nós também temos condições. Eu 

acho que a Agência Nacional do Petróleo no próximo leilão vai colocar algumas regiões 

para a produção do petróleo e gás do xisto. 

Pois bem, voltando a isso daí, eu não tenho hoje, não estou tomando partido nem no 

PT nem do PSDB ou do PSB, do Eduardo Campos. Eu sou um brasileiro interessado no 

desenvolvimento do país e o que é certo, não interessa quem é o governo. Aí, essa minha 

declaração saiu em manchete, não sei se alguém viu, com uma plataforma no meio, a dona 
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Dilma de um lado e a minha pessoa do outro lado, dizendo que a pessoa que entende do 

petróleo disse que o leilão de Libras foi uma coisa muito boa para o país. Como essa 

declaração acabou-se o debate, ninguém mais discutiu esse assunto, e eu, vou cometer um... 

Recebi recados da atual gestão da Petrobras que o governo estava agradecido com o meu 

comentário, que é um comentário sincero, honesto, e essa minha atitude com referência a 

Libras, prometo ao senhor, doutor, que eu vou responder com essa mesma sinceridade. Está 

fora de mim, não quero ver se é PT ou PSDB ou qualquer, o que for verdade eu tenho que 

(ininteligível). Eu sou contra a caixa preta. 

A minha gestão na Petrobras foi uma gestão, na minha opinião, uma das mais 

democráticas da Petrobras. Não houve nenhum movimento para abafar, e depois a imprensa 

não tinha sido censurada. Quando eu falei do sensacionalismo, faz parte do jogo isso. É 

aquela famosa (ininteligível) que trabalhou na imprensa, se o cachorro morde o governador 

não é notícia, mas se o governador morder o cachorro isso dá manchete. Então faz parte, 

para vender o jornal, etc. Mas num caso tão sério como esse, eu não posso admitir 

estimativa nem movimento de abafa, etc., porque são fatos e têm que ser comprovados.  

Agora, eu vou pedir ao senhor, eu não sou dono nem sou presidente da Petrobras 

hoje, não procure a empresa para atualizar os valores da indenização hoje. Ela está com 500 

problemas, a empresa está endividada, e ela precisa concentrar nas atividades principais, 

para isso que ela foi constituída e ela tem uma missão enorme a cumprir. A Dra. Graça, 

atual presidente, eu fico imaginando, ela disse numa das últimas entrevistas, que de 

madrugada, e eu fui presidente durante quase seis anos, não conseguia dormir, ela disse “eu 

não consigo entender como é que aquele senhor no banco do jardim está dormindo se eu 

tenho uma cama confortável e não consigo dormir”. 

O cargo de presidente da Petrobras, e obviamente, de presidente da República é 

mais difícil ainda, não é fácil. Então, eu acho que não esclareci, mas eu me coloco à 

disposição a qualquer hora, momento e tempo, eu estou aposentado. Esse é um assunto para 

mim, o senhor disse “o senhor foi o responsável”, lógico que fui, presidente da Petrobras, 

eu sou o responsável. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Dr. Ueki. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Só fala o seu primeiro nome, 

por favor. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Luiz Marcelo, presidente da subseção. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Shigeaki, eu só estou aqui 

porque ele quer mostrar todos esses materiais que ele compilou na tela. Não é nenhum 

desrespeito, é só por uma questão... 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Só vou pegar a parte final da sua fala. Eu 

tenho por norte de trabalho, e acho que meus colegas aqui também como operadores do 

Direito, trabalhar com fatos e provas. E nós tratamos esse caso da tragédia da Vila Socó 

como um quebra-cabeça que faltam peças ou uma colcha de retalhos. E peças estão sendo 

encontradas depois de 30 anos, como a que nós vimos no início da sessão de hoje, através 

dos dados colhidos nas escolas. Então, eu quero me ater muito ao que se passou naquele 

caso e, por isso, tudo o que eu tenho aqui no computador é o processo digitalizado. E eu 

vou passar a palavra para o Dr. André Louro, que ele tem algumas perguntas mais 

específicas e técnicas com relação à tragédia. 

 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – André Simões Louro, conselheiro estadual da 

OAB São Paulo, ex-presidente da subseção, sucedido brilhantemente pelo Luiz Marcelo 

Moreira, cubatense, o cubatense que em 1984 tinha 9 anos de idade na ocorrência do 

acidente, completado há pouco. Faço aniversário em 6 de fevereiro e o acidente ocorre dia 

25. 
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Em primeiro, lugar, acho natural o nosso posicionamento em relação ao momento 

político da época, natural para quem serviu aquele governo há muito tempo. Não concordo, 

particularmente, como estudante da história, porque não vivi os idos de 1964, mas para 

mim foi um golpe.  

Duas observações iniciais eu faço com relação a termos utilizados aqui 

anteriormente. Fortuna da Petrobras, quando o senhor fala em valores, é importantíssimo. A 

Petrobras é uma empresa brasileira. Eu me preocupo com a fortuna cubatense também, 

quantas vidas perdidas e quanto a negativa histórica que os anos deram ao cubatense. Com 

o que o Dojival define como Operação Abafa, mas que para gente que vivia o dia-a-dia 

escolar, o dia-a-dia do campinho de futebol, e o dia-a-dia em Cubatão, essa história que o 

senhor falou, que o senhor não ia colocar culpa naqueles que, eventualmente, poderiam 

subtrair, fazer furos para subtração, eu ouvi a vida inteira isso, e ouvi a vida inteira naquilo 

que hoje eu entendo como parte dessa situação que o Dojival define como Operação Abafa. 

Porque quando eu era menino diziam que a Vila Socó explodiu porque roubavam 

gasolina, e depois quando fui tomando idade fui entendendo outras situações até por 

admissão de culpa da própria empresa do senhor, que era o presidente à época. Importância 

da lei. Em alguns momentos o senhor citou a importância da lei, mas numa cidade como 

Cubatão, que vivia o que eu classifico como dupla censura, por quê? Vivíamos ainda sob o 

regime da ditadura, e em Cubatão, área de segurança nacional, vivíamos duplamente essa 

situação. E a Petrobras é uma empresa que nasceu militarizada. O senhor diz “com orgulho 

e respeito”, mas o senhor foi o primeiro civil. Então, uma empresa de uma força muito 

grande sob esse ponto de vista do militarismo. Então, a importância da lei se dá no estado 

de direito sob o qual vivemos hoje, sobretudo após a Constituição de 1988, a Assembleia 

Nacional Constituinte definiu muito bem os direitos e as garantias individuais, de maneira 

que a importância da lei em alguns momentos, e a gente vai visualizar aqui um 

documento... Você põe para mim, Luiz, na tela o documento do Ministério Público? 

Quando falou-se em fraude processual, um documento, um pedido de diligência ao 

delegado de Cubatão, os promotores, aliás, assinando em conjunto o Pedreira Passos e o 

Márcio Ribeiro de Freitas se reportavam da seguinte forma ao delegado. O senhor já não 

estava mais lá, o senhor comentou, eu falo daquilo que eu... “Em 16 de outubro de 1985. 

Referente ao inquérito 7684, relativo ao incêndio em Vila Socó, em estudo recente, aos 
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autos, os graves fatos que seguem. Durante o incêndio, o Instituto de Criminalística 

fotografou o duto no trecho do rompimento, quando ainda jorrava combustível na favela, 

documentos 1 e 2. Debeladas as chamas e esvaziada a linha do acidente, a Petrobras por 

necessidade pericial (ininteligível) até com desenho esquemático. Mas, no dia seguinte, 28 

de fevereiro, a Petrobras cortou e suprimiu 31 centímetros do segmento original 

apresentando à Vossa Senhoria através do engenheiro Marcos César Ribeiro, tubo medindo 

2.37 metros. Vossa senhoria, sem suspeitar da fraude, apreendeu formalmente o tubo 

mutilado encaminhando...” E tem o seguimento do relatório. 

Então, assim, o promotor público se reporta ao pedido de diligências, novas 

diligências ao delegado responsável para que encontrasse parte daquele duto subtraído do 

movimento original. Aí, eu pergunto ao senhor algumas anotações que fiz, até porque o 

senhor falou na questão da troca dos turnos. O Luiz citou anteriormente o Jorge Moreiras... 

Sim, mas especificamente na RPBC, na Refinaria Presidente Bernardes, de Capuava e a da 

Alemoa, foi à época, foi pontual essa mudança. Isso já foi citado na audiência pública 

anterior, na Câmara de Cubatão, pelo Jorge Moreiras, que atuou como auxiliar, já citado 

aqui, da Polícia Científica.  

E ele dizia o seguinte: a Petrobras mudou e trocou o turno, e o senhor já falou 

anteriormente sobre isso, porque muita coisa acontecia. E eu queria que o senhor falasse a 

relevância da troca do turno, que ele classificou como relevante e imperiosa essa 

importância da troca do turno como fator de não... e especificamente no de Vila Socó, que 

foi determinante na hora do rompimento. Porque o vazamento, o senhor pode até falar da 

diferenciação de vazamento para rompimento, o vazamento se deu o dia inteiro, 11, 12 

horas, o rompimento quando acontece em minutos se dá o incêndio, em 30 e poucos, 40 

minutos, se dá a explosão e Vila Socó vai aos ares. 

A importância também do que o Jorge Moreiras na audiência anterior fala da 

questão da pressão, por quê? Aquilo foi preparado, esses dutos, para subir, então você tem 

uma pressão de subida. A pressão de decida é infinitamente menor, de maneira que os 

manômetros e os equipamentos de medição detalhavam uma medida importante na subida, 

porque é uma força muito maior. E ele me explicava no carro, que eu dei carona a ele. Ele 

falava “doutor, o senhor tem aí, o seu carro está preparado para andar 200 km/h. Então, se 

eu pedir para o senhor apontar a diferença entre 20, 30, 40, 60, o senhor vai conseguir de 
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alguma forma enxergar no manômetro. E enxergar no manômetro uma pressão, uma força 

de diz respeito a um a seis ele já não tem como porque aí inverteu o sentido, agora está 

descendo, a pressão é muito menor na questão do bombeamento, que foi onde deu e ao final 

eclode com o acidente”. 

Para o senhor pode falar também, já foi dito aqui, da importância que nós vamos ver 

no depoimento desse senhor aí, que chega lá, que fala do alerta que se deu às 11h da 

manhã, se dá o vazamento, o rompimento por volta das 22h ou 23h e o acidente por volta 

das 24h. Então, são essas, esses posicionamentos... O objeto da perícia eu falei aqui. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Eu também gostaria, emendando aqui. 

Existem três laudos no processo: um da Polícia Científica, um do IPT e um da Petrobras, 

que fez parte da sindicância que o senhor já mencionou, e o André mencionou nessa parte 

processual aqui da citada fraude processual. Por que fraude processual? Esse laudo tinha 

um objeto sendo periciado, e esse objeto, quando ele chegou para o IPT a ser periciado, 

parte dele foi suprimida, então, eu vou ser muito objetivo. A Petrobras, que foi quem cortou 

esse duto para encaminhar primeiro para a Polícia Civil, após o IPT, se ela teve ciência de 

quem foram os responsáveis pela supressão desse objeto que fez parte de três perícias, com 

três resultados. 

 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Doutor, só para terminar, eu já termino. O 

Dojival falou anteriormente também, e foi dito pelo Jorge Moreiras, a questão do 

vazamento, da quantidade, do volume, 700 mil litros é o dado oficial, e com dados de 

pressão, rompimento, presença de combustível nos dutos, que com o rompimento, 

obviamente, que desceriam, ele dá conta tecnicamente de dois milhões no vazamento. Eu 

queria que o senhor falasse sobre isso, qual a sua visão, se contra esse posicionamento 

técnico do auxiliar à época, da Polícia Científica, ou de reconhecimento.  

E, bom, vou passar a palavra para o senhor, não sem antes dizer da importância 

também, já destacada pelo Dojival e por todos que me antecederam, quanto à sua vinda, 

numa situação tão desvantajosa, para falar de uma coisa que houve uma responsabilidade 
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da empresa que o senhor presidia. (Risadas) Então, agradecer a sua presença que é muito 

importante aqui e fortifica o nosso trabalho. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Só para o senhor visualizar a minha 

pergunta, essa foto que eu estou mostrando aqui é da Polícia Civil, foi no início quando a 

Petrobras fez o corte. Essa outra já é o laudo do IPT, que dá para o senhor perceber bem 

que o objeto da (ininteligível) diminuiu. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dá o microfone para ele, 

Dojival, dá o sem fio para ele ter mobilidade. Dr. Shigeaki, só um minutinho. Veja bem, é 

um policial militar, é só para tentar, eu não quero tornar a coisa muito prolixa, mas veja 

esse senhor que é policial militar. Deixa eu ver se é esse que a gente estava querendo 

recuperar. Vamos lá, por favor. 

 

 

*  *  *  * 

- É feita a exibição do vídeo 

*  *  *  * 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Na época, tudo isso nós comentamos internamente 

muito, e por isso que me fez no início da minha exposição, que se nós tivéssemos feito um 

pequeno treinamento na região na hipótese de vazamento, que isso pode ocorrer com todos 

os cuidados, o número de vítimas seria bem menor ou não teria vítimas, como foi no caso 

do edifício Joelma. Mas nós nunca treinamos isso nem teve preocupação de nenhum órgão 

federal, estadual, e nós ficamos mandando expediente para os diferentes órgãos do governo 

municipal, estadual. É perigoso construir em cima do mangue porque os derivados do 

petróleo são mais leves do que água, qualquer derramamento fica na superfície e o incêndio 

é imediato, qualquer fogo ou curto-circuito pode provocar um incêndio. Então, estão 
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morando em cima de uma bomba, mas a maior culpa nossa, mesmo a empresa não é tão 

poderosa como a opinião pública acha que pode chegar e dizer “não, aqui ninguém entra”. 

Eu vi lá na Bahia, nas áreas da Petrobras, a ocupação de milhares de famílias nos 

campos de petróleo, correndo risco, etc., não é fácil. O senhor sabe muito bem que se a 

gente expulsa, “não são sem-teto, sem terra, é a prepotência da Petrobras, etc.”. Então, o 

que eu gostaria de dizer primeiro, para ser mais objetivo, o senhor fez no início uma 

colocação entre o patrimônio da Petrobras e as vidas preciosas. Dentro da Petrobras são 

pessoas como todos nós que estamos aqui. Por mais importante que seja o patrimônio ou 

bem tangível, etc., nada substitui a vida, e são brasileiros como nós, preocupados com a 

vida. Nunca na Petrobras, e eu não vi nenhum companheiro nosso fazer uma colocação de 

fazer com que venha a perder vidas para defender uma parte do patrimônio da empresa. 

Quer dizer, então eu gostaria de pedir que essa colocação, eu como dirigi a empresa 

diretamente 16 anos e conheço os meus companheiros de ontem e de hoje, eu não posso 

acreditar que tem alguém dentro da Petrobras que faz com que vidas preciosas sejam 

perdidas a favor de alguma economia, bens materiais ou dinheiro. 

Agora, com referência ao derramamento, ao volume, é muito fácil fazer 

especulação, principalmente num incêndio dessa envergadura. Mas, quando se fala em 700 

mil litros, são 700 metros cúbicos de gasolina, é uma quantidade tão grande de gasolina que 

se espalha, 700 mil litros, pode fazer um estrago enorme. A diferença de 700 metros 

cúbicos para 2.500 metros cúbicos, obviamente 2.500 metros cúbicos fazem um estrago 

muito maior. Mas o fato é que tudo isso nós começamos a discutir, especular, depois e já 

tínhamos contado as vítimas, o estrago já estava feito, etc. Dentro da Petrobras não houve, 

porque depois, (ininteligível) um técnico da Petrobras e diz “olha, nós resolvemos queimar 

toda a gasolina que estava no tubo”. Aí, quantos metros cúbicos foram queimados para 

aumentar a segurança do restante do material que estava no tubo? Ninguém tem condições 

de calcular. Dá para calcular onde tem a válvula que eles fecharam, então deixou a da 

gasolina fluir, e até o trecho que houve o vazamento, e deixou vazar tudo e queimou. 

Quantos metros cúbicos ou mil litros foram e que causou esse incêndio e quantos metros 

cúbicos que tinha no tubo? Aí entra na casa da estimativa. 
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Mas, 700 metros cúbicos de gasolina para queimar é um volume tão grande, que daí 

para mil, 2.000 metros, é lógico, número é chocante para quem não é do ramo, mas para 

quem é da indústria do petróleo... 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Dr. Ueki, deixa eu só fazer uma... 

Aproveitando o ensejo. Esse número de 2 milhões a 2,5 milhões, que foi até passado na 

última audiência pública em Cubatão pelo engenheiro Jorge Moreiras, ele considerou, o 

André me lembra aqui, e o Dojival, que o duto que estava transportando a gasolina tinha 

nove quilômetros de comprimento e um duto de 22 polegadas. E aí, essa consideração 

também levou em conta 11 horas de vazamento até o rompimento, e após o rompimento e a 

ignição, mas umas duas ou três horas de fogo. Então, como base nesses dados ele chegou 

nessa situação. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Está certo, está correto, tem informação da própria 

Petrobras, o número está certo 2.500. Agora, a minha colocação é a seguinte. Não tem a 

válvula, desde aquela primeira válvula, até lá não tinha outra válvula. 

 

 

O SR. LUIZ MARCELO MOREIRA – Só um minutinho. Então, a Petrobras 

concordou com os dois... Eu só não ouvi essa última parte do senhor. A Petrobras também 

chegou a esse número de vazamento, ou não? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Não, o senhor falou que um técnico da Petrobras fez 

uns cálculos tecnicamente e isso deve ser uma informação correta. Os técnicos da Petrobras 

são muito honestos nos seus números, ninguém está lá para mudar os números, ainda mais 

diante de uma tragédia dessa. 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Presidente Adriano, eu queria... Na verdade, eu acho 

que nós deveríamos, deputado Adriano e colegas, tentar ser um pouco mais precisos e 

objetivos nas nossas colocações porque o Dr. Ueki não é o presidente da Petrobras, mas, 

obviamente, ele não responde pela direção da empresa hoje, mas ele assumiu aqui 

publicamente que ele é um homem, até pela experiência e pela história que ele teve na 

empresa, ele tem hoje ainda uma relação, ele é uma pessoa, obviamente, respeitada pela 

atual direção da empresa lá, inclusive como consultor da área, que o senhor continua sendo. 

Então, o que me parece, Dr. Ueki, nós não vamos, obviamente, concordar aqui com 

as avaliações e nem é esse o objetivo. Nós não queremos aqui que o senhor concorde com 

aquilo que já está determinado pelos fatos, são coisas distintas. O senhor, certamente, terá 

uma posição diferente da nossa. O que nos interessa aqui, me parece, aí que eu acho que o 

seu depoimento é importante e pode ajudar nos trabalhos da Comissão, é no seguinte 

sentido. O que esta Comissão propõe e o que ela está querendo? Ela está diante das 

evidências aqui relatadas propondo que esse episódio do incêndio da Vila Socó, do qual a 

Petrobras tem responsabilidade direta, e aqui discutir números... Os números estão postos, 

certamente o senhor não vai concordar. O senhor não vai discrepar dos números oficiais. Se 

o senhor discrepasse dos números oficiais nós estaríamos aqui, certamente amanhã teríamos 

um fato novo, o senhor não vai concordar. 

Mas, nós também não abrimos mão dessas evidências que demonstram que os 

números oficiais são uma ficção. O que eu acho, deputado Adriano Diogo, e que eu queria 

sugerir aqui, nós estamos diante de um personagem importante. Um personagem 

importante, que fez parte da história do regime militar durante 18 anos, 90%, e que teve 

uma participação como presidente da empresa naquele episódio em si. Muito bem, o que eu 

gostaria de sugerir, deputado, e pedir ao Dr. Ueki a sua colaboração é o seguinte. Primeira 

questão: movido pelo princípio do direito à memória dessa população. Não há, Dr. Ueki, na 

cidade de Cubatão e na Vila Socó, especificamente, que hoje até nessa perspectiva de 

apagando-se a memória, já até mudou de nome, agora é Vila São José, não há uma única 

pessoa, naquela população inteira, que acredite nesses números oficiais, não há uma única 

pessoa. Isso não é achismo. O senhor não ouvirá um depoimento que diga “não, realmente, 

os números oficiais divulgados são os números verdadeiros”, não há. 
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Então, é necessário, deputado Adriano, dentro da busca do direito à memória, que 

essa história seja contada como ela foi. Então, é preciso rever a ideia desse número oficial 

de 93 mortos porque é uma ficção, isso é uma primeira questão. A segunda questão diz 

respeito à verdade do que ocorreu, a verdade. E a verdade é: existem crianças, famílias que 

desapareceram, desapareceram. Aí o senhor menciona “bom, mas se desapareceram como 

não existe corpo, não existe crime a ser apurado”. É uma tese absolutamente inaceitável. 

Aliás, estamos... E a jurisprudência mais recente, é claro em relação a isso, o fato de 

não haver corpo não significa que não tenha havido crime. Se não, nós estaríamos diante da 

possibilidade de crimes perfeitos. Desaparece com o corpo... Os desaparecidos são isso. Os 

desaparecidos políticos da ditadura são isso, são expressão disso como bem lembra o Ivan. 

Então, houve exatamente no caso da Vila Socó uma situação similar aos desaparecidos, 

com um agravante: no caso dos desaparecidos reconhece-se a existência de militantes 

políticos que, na luta contra a ditadura, desapareceram e até hoje não foram encontrados. 

No caso da Vila Socó, que era uma população desarmada, civil, em função de um acidente 

absolutamente previsível, pobre, negra, nordestina, na sua grande maioria, essas pessoas 

sequer se reconhece que elas tenham existido em algum momento. Há uma diferença 

fundamental aí, e isso tem a ver com memória e tem a ver com verdade. 

E por último, em relação a esse princípio, Dr. Ueki, da justiça, o senhor estaria 

disposto, e é essa pergunta que eu faço ao senhor, estaria disposto, com essa história que o 

senhor tem, e eu lembro aqui claramente, nós fomos opositores ao regime e somos 

opositores a essa versão da história que o regime procura projetar para gerações futuras até 

o fim dos tempos. Mas, nós não queremos, e nem é a nossa intenção, mudar a opinião que o 

senhor tem a respeito desses fatos, muito pelo contrário. Aliás, quem conhece a história da 

Comissão da Verdade e da Reconciliação na África do Sul, dirigida e lançada por Nelson 

Mandela, sabe que o papel dessas Comissões da Verdade é exatamente viabilizar e 

possibilitar o reencontro do país consigo mesmo. Não tem o caráter punitivo, não tem o 

caráter de condenar aqueles que no passado recente tiveram um papel que hoje a sociedade 

já não aceita. Por isso é que na África do Sul a Comissão da Verdade chamava-se Comissão 

da Verdade e da Reconciliação, porque o que se busca é reconciliar. 
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O SR. SHIGEAKI UEKI – Perfeito. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – No caso da historia da Vila Socó e da história da 

Petrobras, o que nós buscamos é a reconciliação. Aliás, é bom tocar nisso, porque o senhor 

mencionou a questão das indenizações. Nós achamos sim que a política que a Petrobras 

teve e tem em relação a situações desse tipo precisa ser adequada aos princípios básicos do 

humanismo mais elementar, achamos isso. Mas, o espírito desta Comissão desde o primeiro 

momento foi: não vamos tocar neste assunto em primeiro plano, colocar este assunto em 

destaque porque isso pode levantar interesses menores, que não são os dessa Comissão, 

nem a de Cubatão, da OAB, nem a estadual. Nossa preocupação é memória, verdade e 

reconciliação. 

Agora, reconciliação só é possível com a verdade. Reconciliação sem verdade não é 

possível. Até daqui a mil anos nós vamos continuar insistindo nesses números e eles sendo 

negados. Então, a pergunta que eu faço ao senhor é a seguinte: o senhor estaria disposto, 

Dr. Ueki, com a influência que o senhor tem, com o respeito do qual o senhor goza ainda 

nos altos escalões diretivos da Petrobras, sabemos que houve mudança de governo, mas o 

senhor tem esse... Tanto é que o senhor participou recentemente do leilão de Libras, o 

senhor é um consultor respeitadíssimo nessa área. O senhor estaria disposto a colaborar 

com os trabalhos da Comissão, no sentido de propor à alta direção da Petrobras, aos seus 

escalações dirigentes, que essa história seja recontada? 

Nós não estamos propondo aqui nenhuma ação judicial, não. Nós estamos propondo 

o seguinte: olha, de fato nós vivíamos um momento histórico, hoje nós vivemos outro 

momento histórico. E em nome da memória, da verdade e da justiça essa história precisa 

ser recontada ao menos, Dr. Ueki, à luz das investigações do Ministério Público. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Certo. 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Ao menos à luz do Ministério Público. Quer dizer, a 

Petrobras, a empresa, o Estado brasileiro precisa reconhecer que por conta de uma série de 

aspectos se resultou nisso e nós precisamos recontar essa história à luz da verdade. O 

senhor compreendeu? Porque aí há a possibilidade da reconciliação, reconciliação à luz da 

verdade e da memória. E eu termino a minha intervenção lembrando para o senhor o 

seguinte, eu vivi, como o senhor sabe, aquele episódio de dentro. Eu era um jovem 

vereador em Cubatão e desde a madrugada do dia 25 de fevereiro eu estava lá. E depois 

participei também da luta pela reconstrução daquela vila, que hoje há uma vila urbanizada. 

Eu ouvi muitas vezes e de muitas pessoas, de familiares que tinham perdido tudo, 

não bens materiais, tinham perdido filhos, parentes próximos, entes queridos, uma coisa 

que eu nunca esqueci e que eu me emociono sempre que eu lembro. Eu ouvi de um senhor 

um pedido que eu guardo no meu coração e é o que nos move nesse trabalho: “não permita 

nunca que essas pessoas, a história dessas pessoas, a memória dessas pessoas que 

pereceram neste inferno que se transformou esta vila vire cinzas”.  

A nossa motivação é essa principal, nós não vamos permitir que a memória dessas 

pessoas vire cinzas. E nós queremos, e objetivamente e essa pergunta, pedir ao senhor e 

fazer a pergunta se o senhor está disposto a fazer. Tenho certeza que com o deputado 

Adriano Diogo, presidente da Comissão, nós podemos aqui, deputado e colegas, e com a 

sua colaboração efetiva, pró-ativa, protagonista, o senhor nos ajude que essa história seja 

recontada, porque esse é o papel e a nossa missão. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Tá certo. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – A partir daí eu acho que nós estabelecemos outro 

patamar. A ida à Corte Interamericana de Direitos Humanos é uma alternativa que está 

posta, porém, acho inclusive que essa sua colaboração, essa sua disposição, pode contribuir 

imensamente para que esse episódio da história do Brasil e da própria Petrobras seja 

recontado à luz da verdade e da verdade histórica que nós queremos preservar. 
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O SR. SHIGEAKI UEKI – Pois não. Bom, em primeiro lugar, a minha resposta é 

sim, obviamente. Então, eu gostaria de receber da Comissão os pontos em dúvida, os 

questionamentos, e com base nisso eu me comprometo a procurar a atual gestão, que é 

totalmente, vamos dizer, de confiança da Presidência da República, porque um dos poucos 

cargos da república é de nomeação direta do presidente. O presidente da Petrobras é 

nomeação do presidente da República, os próprios diretores são da nomeação da 

Presidência da República. 

Então, eu me coloco á disposição da Comissão para buscar essa verdade, porque 

num fato tão trágico como esse obviamente que a verdade de uma pessoa conflita com a 

verdade da outra pessoa e tem a verdade verdadeira. Na época nós nunca tivemos a 

preocupação de esconder fatos, etc., pelo contrário, nós queríamos esclarecer e, como eu 

disse logo no início, a nossa preocupação é evitar outras tragédias. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Perfeito. O senhor me permite só fazer uma 

observação e ajudar na sua exposição? Por exemplo, um aspecto... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Dojival, Dojival, Dojival...  

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Não, não, é importante isso, Adriano. O aspecto que o 

senhor mencionou das indenizações aqui. A Petrobras, a Refinaria Presidente Bernardes 

seguramente tem documentos a respeito dos acordos feitos e da política de indenizações 

que foi adotada naquele episódio. Então, quando eu afirmei com dados de que crianças de 

até 12 anos foram excluídas da lista, a Petrobras seguramente tem como expor ou 

apresentar... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Só coloca o questionamento como este... 
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O SR. DOJIVAL VIEIRA – Perfeito. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Que vai ter a resposta oficial da Petrobras. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIEIRA – Perfeito. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, quanto à parte inicial que os questionamentos 

bastante objetivos, foram bastante objetivos e trata-se de um (ininteligível) gravíssimo, e eu 

enfatizo novamente: é da maior importância que nós tomemos providências para a repetição 

de casos como esse e que sirva de lição para operação, para gestão, operação, investimento, 

etc., todos os cuidados necessários. Mas, como eu expliquei, a indústria do petróleo 

representa, no Brasil, por exemplo, o nosso PIB é de quatro trilhões e pouco de reais, o 

faturamento da Petrobras é de 300 bilhões. Então, é mais ou menos 6% do Produto Interno 

Bruto do país. 

E o investimento que a Petrobras está fazendo hoje, deputado, representa 20% de 

todo investimento do país. Nós temos quase uma dezena de instalações ao longo do nosso 

litoral, de estaleiros, plantas para a construção de módulos para plataformas, é o programa 

mais ambicioso de produção de petróleo nas águas profundas do mundo. E dentro da 

Petrobras não há nenhuma preocupação de esconder fatos, etc., porque eles são, não digo 

que são funcionários públicos, eles são técnicos profissionais, fazem carreira.  

Na Petrobras a carreira é uma carreira forçada, o senhor não promove uma pessoa 

simplesmente com indicação pessoal, tem uma curva forçada de promoção, e quando uma 

pessoa como esse, o superintendente da refinaria da Petrobras, é um homem experiente, 

começou lá em baixo, engenheiro jovem, o senhor sabe muito bem, deputado, e foi 

subindo. Então, pessoas altamente responsáveis, não são crianças, não são irresponsáveis e 

não está lá querendo esconder a verdade nem nada. 
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Então, eu me coloco, para repetir, à disposição, deputado, aos senhores, à Comissão, 

e eu, pessoalmente, como passo quase semanalmente eu estou no Rio e encontro com o 

pessoal mesmo da atual gestão, eu vou procurar a resposta às dúvidas que os senhores 

tenham. Mas, eu acho, eu não concordo, tomo a liberdade... que as perguntas feitas para 

mim hoje foram muito objetivas, não ficou no (ininteligível). 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, deixa eu só fazer 

uma questão de ordem e encaminhamento, que horas são? 17h30. Oh, queria dizer uma 

coisa para todo mundo, minha opinião.  

Da geração do Shigeaki Ueki tem poucas pessoas vivas e com esse nível de lucidez. 

Você pode falar de quem? Jarbas Passarinho, Heitor de Aquino está vivo, né? Morreu. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Quem? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Heitor de Aquino. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Está vivo. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Tá vivo, né? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu vou almoçar com ele terça-feira. (Risadas) 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Oh, a geração dele não dá 10, 

contando nos dedos, 10 pessoas que tenham a memória que ele tem. Elio Gaspari, essa 

turma aí da velha guarda do Golbery e do Geisel. Eles sabem tudo e mais um pouco, mas 
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como vocês viram pela formação dele que apertando ele não vai falar nada, ainda mais 

coisa que pode ter desdobramento judicial, econômico, e tal.  

Então, eu queria pedir nesse fim de horário que tenho, porque vocês sabem que, por 

exemplo, o De Gaulle, na França, não permitiu que nada do que aconteceu na 2ª Guerra 

fosse investigado. Foi para a Argélia e passou 2 milhões de pessoas. E a 2ª Guerra Mundial 

na França só pode ser aberta em 1994. Demorou 50 anos para contar o que aconteceu na 

República de Vichy. 

Então, pessoal, vamos aproveitar essa meia hora de tempo, não sei se ele vai poder 

voltar, para ver assim, das coisas que ele lembra o que ele pode contar, porque acho que nós 

não vamos ter uma outra oportunidade, acho que foi essa tentativa que o Dojival fez, 

porque esse daí embora não seja da Esquerda, é um quadro da Direita, mas não fala nem no 

pau de arara. (Risadas) 

Então, vamos ver o que ele pode contar, o que ele quer contar e aí vocês vão 

continuar a trajetória, nós vamos continuar, cada um vai continuar, talvez um dia a gente se 

encontre, ou no inferno ou no céu, um dia a gente se encontra.  

Eu só queria que o Ivan fizesse um pouco o uso da palavra e aí vamos ver o que essa 

meia hora, vamos tentar combinar, o senhor pode ficar até as 18h conosco? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Posso. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então tá bom, vamos lá, 

vamos aproveitar que nós estamos aqui com a testemunha real da história, vida da história, 

vamos lá. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Bom, eu queria primeiro fazer uma pergunta ao senhor, 

que eu além de ser o coordenador da Comissão Estadual eu também faço da consultoria, da 

assessoria da Comissão Nacional da Verdade. E não é só mortos e desaparecidos que a 

gente faz a investigação, a gente faz também da estrutura de controle que foi feita durante a 
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ditadura e, principalmente, o pré-golpe. Pelas informações que a gente tem, o senhor era 

colaborador do Ipês, aquele Instituto de Pesquisa Econômica e Social, que articular a 

conspiração. Confere que o senhor chegou a colaborar com o Ipes? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Não. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Não colaborei, mas eu fazia parte do conselho da 

Associação Comercial de São Paulo e debatíamos intensamente com várias figuras da 

indústria e da academia paulista sobre o risco que o país estava correndo a passos largos 

para a implantação de um Cubão neste país. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Que era o discurso do Ipes. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Não era discurso. Na minha opinião, eram fatos os 

movimentos. E eu me lembro uma ocasião já havia a implantação quase de uma república 

sindicalista, como implantou-se na Argentina, e eu estava numa ponte aérea com reserva, 

com passagem para uma audiência no Rio de Janeiro, me tiraram do avião porque tinha 

meia dúzia de líderes sindicais que tinham audiência com o presidente Jango, e que naquele 

avião eles tinham que, bota seis para fora, etc., o domínio era absoluto. 

E depois as greves dentro da Petrobras. A Petrobras estava sendo destruída. Basta 

pegar os jornais de 1963, 1964. Sobre esse Brasil caótico, eu não fiz parte do Ipês, mas eu 

recebi várias delegações de investidores estrangeiros, a primeira pergunta que eles faziam 

era o seguinte: “tem o risco de o Brasil de tornar comunista. E, infelizmente, a nossa 

resposta era positiva: “tem sim, senhor”. Por quê? Era uma guerra fria brava, Moscou, 
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Pequim, Cuba atrás das lideranças populares para ver se invertiam a ordem, e estavam 

tendo sucesso. Esse era o quadro nacional de 1963, 1964, e eu vivi esse período. 

Eu vou citar o exemplo, o que me obrigou, me colocou que não, se continuar essa 

anarquia, essa irracionalidade no nosso país, nós vamos virar Cubão em curto prazo. O 

exemplo é o seguinte: eu era diretor comercial de uma terceira cooperativa agrícola do país, 

Cooperativa Agrícola Bandeirante. E o Dr. Werneck era o presidente da Cooperativa 

Bandeirante, a terceira cooperativa agrícola. 

Tivemos uma safra enorme de amendoim. Na época, a nossa produção de soja era 

pequena. E esse amendoim era prensado para produzir óleo vegetal. O Brasil estava numa 

fase de transição do consumo de gordura animal para gordura vegetal e tinha várias 

indústrias de prensagem de amendoim para produzir óleo de amendoim. As pessoas com 

mais idade devem se lembrar que nos mercados se vendia óleo de amendoim, não tinha 

óleo de soja. Muito bem, com o excesso de produção de amendoim eu viajei para a Europa 

com os nossos armazéns abarrotados, e consegui vender para a Itália, Espanha e França, 

porque o nosso consumo interno não adsorvia o excesso de amendoim. 

E aí, com o meu pedido de exportação para a Cacex, que era o órgão todo poderoso 

de comércio exterior, daí a minha proposta de se criar o Conselho Nacional do Comércio 

Exterior, que depois foi criado e melhorou muito a gestão do comércio exterior, aí toda 

exportação de algum alimento, seja frango, amendoim, tal, tinha que ter o carimbo da 

Sunabi. E na Sunabi o superintendente novo da Sunabi, recém-nomeado, estava lá sentado e 

a resposta foi uma negativa: “os senhores estão proibidos exportarem amendoim”. Aí eu 

peguei o avião e fui falar com o superintendente da Sunabi. Esse caso eu relatei para o 

nosso companheiro da associação, e aí ele me recebeu, eu era diretor da cooperativa, 

terceira cooperativa agrícola do país. Ele me recebeu na sala, parecia que eu estava em 

Moscou, qualquer lugar, patamar elevado, e eu em pé, nem me convidou para sentar. “Ah, 

então é o senhor que quer exportar amendoim?”. Eu disse “sou eu”. “Como é que o senhor 

ousa exportar alimento se o nosso povo está sofrendo por falta de alimento?”. Eu falei 

“mas, superintendente, se eu exportar amendoim e não receber o dinheiro, o senhor tem 

toda razão em me acusar, que eu estou empobrecendo o país. Mas o meu importador vai me 

pagar por antecipação e nós não temos mercado interno para absorver isso”. Falou “não 
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senhor, o senhor está empobrecendo o país, está exportando amendoim”. Uma 

irracionalidade incrível, incrível, inacreditável até que ponto a ideologia radical pode levar. 

Deixa eu terminar. Aí, eu não me contive, falei “superintendente, o que o senhor 

tomou de café hoje de manhã?”. Falou “mas por que o senhor faz essa pergunta?”. “O 

senhor comeu pão hoje?”, ele disse “comi”, “pois bem, se o Brasil não vender amendoim, 

não vender café, não vender algodão e não receber dinheiro nós não temos dinheiro para 

comprar trigo, o senhor não vai poder comer o pão. Então, por favor, o senhor vai querer 

que eu fique absorvendo e o lavrador deixar de produzir amendoim no ano que vem? Não 

senhor, o senhor tem a obrigação de autorizar a exportação disso”. Quase ele me chamou de 

moleque. Bateu o carimbo lá, pode exportar, mas procure ver se recebe, não seja roubado 

pelos importadores. 

Então, o Brasil estava assim, estava assim, e havia um clima de falta de confiança 

enorme. E eu, quando fui presidente da Petrobras, e motivações, greves não eram de 

reivindicações, eram greve puramente políticas, puramente partidárias. E aí eu não admitia, 

dizia “olha, se não voltarem eu vou demitir todos” e dei prazo. A maioria voltou, os que 

não voltaram eu demiti. Na hora da demissão, um grande brasileiro que foi presidente da 

Petrobras, foi o primeiro militar a levar o primeiro navio dos soldados brasileiros para a 

Itália, os dois, que é o marechal Levy Cardoso e o marechal Adhemar de Queiróz, que era 

membro do conselho, ele falou “você faz muito bem em demitir, mas não demita por justa 

causa, indenize, respeitando as leis e tal”. Porque no nosso país vem, posteriormente... 

“Você tem toda razão para demitir por justa causa, mas indenize todos”. Você sabe que eu 

fiz isso, aceitando a sugestão dos dois marechais, depois todos eles voltaram, receberam a 

indenização, foram promovidos, etc., e mais ou menos um clima que se respira hoje no 

nosso país. 

Mas eu estou vendo que toda essa irracionalidade com a Comissão da Verdade e 

tudo mais vai esclarecendo e os brasileiros de bom senso vão aceitando, e nosso país... eu 

sonhei, vou terminar com esse comentário, eu volto a responder as suas perguntas. Quando 

eu estava no governo, ainda na época, eu sonhava com o Brasil com renda per capita 

equivalente à renda per capita de Portugal, Espanha ou Itália na virada do século, nossa 

renda era bem inferior.  
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E quando eu fui a China, em 1974, foi o presidente Geisel que estabeleceu relações 

com a China, a nossa renda per capita era 10 vezes acima da chinesa. Hoje, a renda per 

capita da China está igual à nossa. Depois eu fui à Coreia e a renda per capita nossa era 

quatro vezes acima da coreana, hoje a nossa renda é um terço da coreana. 

Agora, vendo os recursos naturais da China e o povo, e os recursos naturais da 

Coreia e o povo, por que um país de dimensão continental como o nosso, com terras 

disponíveis, com 15% da água doce do mundo, nós temos uma riqueza fantástica da sua 

área. Grande crise já hoje é a água, certamente. Por que nós não temos uma renda per capita 

igual à coreana? Por que nosso progresso é de 0,5%, 1% ao ano, onde é que está o nosso 

defeito. Eu acho que nós temos que discutir esse assunto com muita seriedade. Eu quero um 

Brasil melhor para os meus filhos e netos. Eu não quero que a gente passe ano após ano 

com essa “performance” medíocre que nós estamos tendo durante duas décadas. 

Eu acho que isso daí, acho que todos nós sonhamos com um Brasil melhor. E tenha 

certeza, as pessoas que estão trabalhando na Petrobras querem transformar a Petrobras 

numa empresa de primeiro mundo, não estão querendo trabalhar contra os interesses do 

país. Mas, volto a sua pergunta e me coloco à disposição, mas essa primeira parte do Ipês 

eu não participei. Eu nunca fui, eu como estudante, eu fui membro da Juventude Socialista, 

eu fui socialista de carteirinha, eu ia lá na reunião do Partido Socialista durante muitos 

anos, e comparecia às reuniões da Assembleia Legislativa, no Palácio Nove de Julho, e 

respeitava muito, tinha um deputado, seu antecessor, ilustre que eu respeitava muito, que 

era o deputado Cid Franco. Era uma pessoa que quando subia na tribuna você podia ouvir 

mosca voando. Ele tinha tamanha autoridade... eu não sei se hoje tem algum deputado 

estadual com essa personalidade que o Cid Franco tinha, do Partido Socialista Brasileiro, 

do Alípio Correa Neto e de todos. 

Então, eu fui socialista no começo, os meus artigos como estudante na faculdade 

eram todos de preocupação com os pobres, etc., e eu até hoje me preocupo. Eu não gosto de 

ver miséria, não gosto de ver pessoas morando na favela. No Brasil não deveria ter 

nenhuma família morando em favela. Isso é de responsabilidade de todos nós, não é de uma 

ou duas pessoas. 
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O SR. IVAN SEIXAS – Ok. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Então, mas outra pergunta só... Mas Ipês eu não 

participei. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Não, eu queria lhe dizer o seguinte. Eu ouvi atentamente. 

Eu tenho uma história que o deputado Adriano Diogo me pediu para contar aqui. Eu ouvi 

contrafeito, a primeira parte da sua fala, que o senhor falou muito pouco da Vila Socó e 

falou muito mal do Brasil, falou muito mal do povo brasileiro, falou muito mal dos pobres 

brasileiros. 

Eu sou filho de um homem que, um operário, mecânico, que foi preso várias vezes 

fazendo a campanha do O Petróleo É Nosso. Quando eu estive preso eu fiquei na cela do 

Dops em que tinha escrito na parede: “aqui esteve J. B. Monteiro Lobato”, José Bento 

Monteiro Lobato, que também esteve preso pela campanha do O Petróleo É Nosso. A 

defesa da criação da Petrobras não foi da Direita brasileira, foi pela Esquerda brasileira que 

exigia que o Brasil tinha petróleo e que o petróleo era dos brasileiros, não era das irmãs 

petrolíferas. 

Meu pai, em 1964, era funcionário da Petrobras, eu sou filho de petroleiro. Ele era 

da Reduc, Refinaria Duque de Caxias, e foi expurgado em 1964. Ele não fazia parte de 

nenhum partido naquele momento e ele foi expurgado apenas por ser de Esquerda. Ele era 

um ativista sindical, mas não estava em nenhuma organização naquele momento. Foi junto 

com vários companheiros que também foram expurgados e passamos fome. Nós fizemos 

parte da luta contra a ditadura por um motivo muito simples. Diferente do que o senhor 

fala, que a ditadura era apenas uma interpretação nossa de que era ditadura, hoje o próprio 

governo americano reconhece que era uma ditadura que foi dada, que foi criada com um 

golpe de Estado dado financiado, orientado e mantido pelo governo americano. 

A ditadura brasileira hoje não é mais uma interpretação, é um fato. Foi uma 

ditadura, foi um golpe de Estado, foi uma ditadura. O golpe de estado criado pelo governo 

americano, pelo departamento de Estado americano, foi mantido pelo governo americano, 
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que instruiu os torturadores, e pode se afirmar com todas as letras: não é mais uma 

interpretação foi um golpe de lesa pátria, porque ficou a serviço de uma potência 

estrangeira, dos Estados Unidos. A ditadura foi uma ditadura de lesa-humanidade, porque 

cometeu todos os crimes previstos na Convenção de Genebra, inclusive, e também de lesa-

pátria, porque entregou o país. Então, essa não é uma interpretação minha, é uma 

interpretação da história, o próprio governo americano já faz essa interpretação. 

Em 1971, eu e meu pai éramos militantes de uma organização de luta contra a 

ditadura. Nós fomos presos juntos, torturados juntos e meu pai foi assassinado na tortura. 

Ninguém me contou, eu o vi ser assassinado. Olho a foto dele que tem na internet, Joaquim 

Alencar e Seixas, ele está totalmente deformado. Têm fotos, eles matavam e fotografaram. 

O IML, que o senhor citou como uma fonte de referência aqui era quem fotografava. E 

fotografam o meu pai totalmente destruído, olhos inchados, fora de órbita, cabeça quebrada, 

morto oficialmente num tiroteio. Então, ninguém me contou isso. Eu fui preso com 16 

anos, fiquei dos 16 aos 22 anos sem ser processado, muito menos condenado. Minha mãe e 

minhas irmãs também foram presas, passaram um ano e meio presas e não foram sequer 

condenadas, porque não havia acusação. A acusação era ser mãe e mulher de terrorista, 

irmã e filha de terrorista, era só essa a acusação. A minha mãe e minhas irmãs foram 

colegas de cela da presidente Dilma. 

O senhor fala aqui, o tempo inteiro o senhor fez um discurso dizendo que não é para 

atacar a Petrobras. Nós somos os primeiros a defender, até pela minha história, o meu pai 

ter sido expurgado pela Petrobras, nós sempre defendemos a Petrobras. O que nós atacamos 

aqui, e que os advogados que não têm muito a ver com essa história anterior fazem é tentar 

elucidar a ditadura que acobertou um crime que foi o incêndio da Vila Socó. 

Não vamos nos esquecer que Cubatão e Santos, como várias outras cidades, 

perderam autonomia, passaram a ser área de segurança nacional. Não vamos perder de vista 

que o senhor como presidente da Petrobras o senhor tinha uma assessoria de segurança e 

informação, que se reportava na estrutura de controle e repressão que a ditadura mantinha, 

como uma boa Gestapo, tinha assessoria de segurança e informação, que se reportava à 

divisão de segurança e informação do Ministério das Minas e Energia, que se reportava ao 

SNI, que se reportava apenas ao ditador, chamado presidente. Não vamos nos esquecer 

disso. 
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Isso era importante o senhor, já que o senhor quer colaborar, o senhor contar qual 

foi a orientação que a ASI deu no caso de Vila Socó, porque eles tinham informações, eles 

tinham informações, eles estavam lá. E a fase de acobertamento que existiu é uma coisa 

óbvia. O IML era um órgão de acobertamento. Nesse ano, quem presidia ou dirigia o IML 

era o Dr. Arnaldo Siqueira, que é um dos médicos legistas processados pelo CRM por ser 

acobertador de desaparecimentos. E tudo isso leva para uma coisa só, não era o governo do 

Montoro. O IML estava sob controle da área de segurança, porque era ditadura ainda. A 

ditadura só vai acabar em 1988. Então, para nós é muito importante que isso que o senhor 

está falando... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – O governo acabou em 1985. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – 1985. Mesmo assim, ainda estava dento do... O DOI-

CODI só acaba em 1985, as ASIs formalmente acabam em 1985, então, em 1984 tudo isso 

ainda estava funcionando. Então, para nós é muito importante que sua colaboração seja o 

que a ASI lhe forneceu, porque para nós é muito importante estabelecer o que houve nesse 

momento. E não é a Petrobras que está em jogo, nós defendemos com unhas e dentes a 

Petrobras porque nós que ajudamos a criar. Nós defendemos a Petrobras e atacamos a 

ditadura e os processos. 

O senhor falou, citando uma fala do deputado Adriano Diogo, no relatório Pajuçara, 

que é feito pelo general Nilton Cerqueira, na época coronel da 2ª Seção da 6ª região Militar, 

lá pelas tantas ele fala o seguinte: “as viaturas civis empregadas pertenciam ao DPF da 

Bahia, CIE, Secretaria de Segurança Pública, Transminas e Companhia de Mineração 

Boquira”. Na planilha de gastos tem aqui: Petrobras, motorista, de 20 de agosto a 4 de 

setembro teve motorista cedido. Está escrito pelo general Nilton Cerqueira. A Companhia 

de Mineração Boquira teve 11 elementos fornecidos para essa repressão. Na outra planilha 

também fala que a Mineração Boquira e também fala que a Petrobras cedeu de 8 de 

setembro a 17 de setembro cedeu gente e a Boquira também. Não bastando isso, tem a 

declaração deles de que havia uma colaboração da Petrobras, porque a Petrobras, o Incra, 
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como o Incra serviu à repressão no Araguaia, a Petrobras serviu nesse caso aqui, como 

também serviu para reprimir o pessoal da Cosipa, o pessoal da própria Petrobras lá na 

baixada, e o Porto de Santos, tudo isso tinha o controle dos militares. Como o senhor bem 

disse, o controle era deles. 

Então, seria muito importante responder isso daí, mas eu fico chateado de ouvir o 

senhor, que eu acho que é muito bom o senhor vir aqui, o senhor fazer a defesa da ditadura 

como se fosse uma coisa boa e não foi coisa boa para o país. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Na área que atuei, não somente do petróleo, mas nos 

setores do álcool, etanol, eu sou o único brasileiro que ostenta orgulhosamente dois títulos, 

homem do petróleo e o homem do etanol, porque fui eu que criei o Plano Nacional do 

Álcool. Mas, eu gostaria de, em primeiro lugar, ao trauma, ao dano familiar, a minha 

solidariedade. Tenho absoluta certeza que militares bem intencionados da época contra a 

Esquerda, nunca esperava atos de atrocidades ou de tortura, etc., e o senhor sabe muito 

bem, o senhor que estudou história e conhece a história, que houve militares e militares. Os 

meus chefes, todos eles, eu posso assegurar nas conversas que eu tive, nas ações 

pragmáticas que tomaram, e muitas vezes muito corajosas, enfrentando os radicais que não 

queriam a abertura, foram eles que deram os passos mais concretos, e através do primeiro 

discurso do presidente Geisel, em 1974, disse “eu vou proceder a abertura lenta, gradual e 

segura, para que não haja retrocesso”. E logo no início ele já acabou com a censura da 

imprensa, por favor, quando eu critiquei a imprensa sensacionalista eu, por exemplo, para 

fazer a minha pesquisa para vir hoje só peguei os dois jornais, que é “O Estado de São 

Paulo” e a “Folha”. Então nós temos que separar o trigo do joio. 

Mas, então, esse problema pessoal que ele enfrentou tenha certeza que os que não 

concordavam com isso ficaram tão indignados e revoltados quanto os senhores. Eu, 

inclusive, tive duas passagens... um assessor meu na época, no início de 1970, porque ele 

tinha o mesmo nome de um que estava sendo procurado pela polícia foi preso e levado para 

um lugar que ninguém sabia onde estava. Meu chefe de gabinete, o general Pinho dos 

Santos, pedi para ele procurar. Ele procurou na Aeronáutica, no Exército, onde poderia 

estar e não conseguíamos encontrar. Isso foi em 1972 ou 1973, eu era diretor da Petrobras, 
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e ele era meu assessor. Era mais ou menos 1971, 1972. Então, era uma verdadeira guerra 

civil interna, nos dois lados. Teve um que saiu do meu gabinete, voltou para São Paulo, no 

dia seguinte foi assassinado, que é o Boilesen, presidente do Grupo Ultra. 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Ele era seu amigo. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Não, amigo não, ele era presidente da Ultra. Ultra era 

uma grande empresa, Ultrapar, Ultra Fer... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – O senhor sabe que ele era instrutor de tortura, assistia... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Isso eu não sabia... 

 

 

O SR. IVAN SEIXAS – Pois é, tem vários depoimentos aqui que falam que esse 

cidadão era um torturador. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Boilesen, ele era profundamente anticomunista, e tal, e 

ele foi assassinado quando ele saía da casa dele, com a motocicleta. Mas havia um clima de 

guerra civil e não é só no Brasil, era no mundo inteiro, não é só no Brasil.  

Então, são episódios tristes, e eu acho que a Comissão da Verdade, com o intuito de 

buscar a verdade e a reconciliação como o grande Nelson Mandela conseguiu... Aliás, eu 

por vários anos tive um pequeno negócio em parceria com uma empresa da África do Sul e 

quando o Nelson Mandela compareceu àquele jogo de “rugby” e foi ovacionado, quase 

99% do público era só brancos, e ovacionar o Nelson Mandela, e tudo, é realmente uma 

personalidade fantástica que reconciliou a África do Sul e colocou na África de hoje, etc. 
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Mas essa primeira parte eu gostaria de manifestar meu, pessoalmente, nós nunca 

fomos favoráveis a isso, nós sempre fomos contra, o próprio presidente Geisel era contra, o 

Figueiredo era contra, etc. 

 

 

O SR. – O Figueiredo era do SNI. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu sei, mas vou dizer para você o seguinte, ele foi 

escolhido ou indicado pelo Geisel porque tinha certeza que ele ia dar seguimento à 

abertura, e deu seguimento. Não foi um governo brilhante não porque ele não quis, por 

causa da conjuntura internacional, com a 2ª crise do petróleo, aí, deputado Adriano, vou 

dizer uma coisa que é muito importante. Nós discutimos vários fatos com base no... 

Quando eu era diretor da Petrobras, um navio de petróleo importado, um navio, a fatura era 

de 2 milhões de dólares, um navio de petróleo de 300 mil toneladas. Aí, quando eu fiquei 

ministro das Minas e Energia, esse mesmo navio a carga valia 34 milhões de dólares. 

Imagina o impacto na nossa economia, o fato de 2 milhões passar para 34 milhões de 

dólares. Aí, no governo Figueiredo, esse mesmo navio a carga custou 84 milhões de 

dólares. De 2 milhões de dólares em 1970 foi custar 84 milhões de dólares em 1979, e o 

Brasil importando 85% do petróleo que consumia, veja a nossa situação, não? 

E hoje, o trabalho que a Petrobras está realizando, de produzir, nós sermos 

autossuficientes, com 2 milhões de barris, se o Brasil não produzisse os 2 milhões de barris, 

estivesse no mesmo andar de 30 anos atrás, sabe qual seria a sangria da nossa economia? 

Mais de 100 bilhões de dólares, era um país inviável. Por isso eu acho um absurdo o 

governo subsidiar o preço da gasolina, não tem sentido nenhum isso, ninguém vai roubar o 

nosso petróleo, nós estamos consumindo diariamente, vou repetir, 2 milhões de barris ou 

350 mil toneladas de óleo. É uma fila de caminhões-tanque do Rio a São Paulo diariamente 

que eu tiro do subsolo, não reponho porque a natureza não nos dá o petróleo com tanta 

facilidade, leva bilhões de anos, e um substituto, que é o etanol, a indústria do etanol falida, 

por causa dessa política de contenção de inflação, através do controle irracional de preço, 

está matando um setor que emprega centenas de milhares de brasileiros. E neste mês de 
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julho estão prevendo déficit no balanço de pagamento de 7 bilhões de dólares. Aliás, o 

ditado do Duque de Caxias, “dever acima de tudo”, era dever como obrigação, não era 

dever dinheiro. Nós estamos devendo dinheiro para o mundo inteiro e continuamos 

devendo e aumentando a nossa dívida. Quando é que nós vamos passar a ser... O país tem 

condições de ser credor, quando é que nós vamos passar a ser credores? 

 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Dr. Ueki, posso? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Pois não. 

 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Nós estamos caminhando para o fim, e 

tiveram duas colocações a respeito da pressão e a respeito da força que impulsiona para 

subir e para descer, que eu não prestei atenção se o senhor falou, da questão da bomba. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Seria interessante no questionamento, porque aí tem 

resposta técnica. 

 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Tá, ok. Agora... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu não tenho condições de responder. 

 

 

O SR. ANDRÉ SIMÕES LOURO – Eu acho que o Ivan trouxe grande 

contribuição para os trabalhos de hoje, e o senhor se manifestou aí. Eu gostaria de dar um 
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testemunho, como cubatense, mais uma vez, da grande contribuição social da Petrobras e 

da mencionada Cosipa, hoje Usiminas, para a minha cidade. 

A minha cidade era um bananal, em 1950 começou a industrialização. E essa 

cidade, à época do incêndio tinha 20% no máximo de favelas, hoje são 70%, 60 a 70%, 

fruto de políticas ostensivas de contratação através de empresas terceirizadas por parte de 

duas empresas em especial, Petrobras é a primeira e a segunda é a Usiminas.  

Quando o senhor fala em responsabilidade trabalhista, eu lembro ao senhor que a 

garantia do pagamento do trabalhador, porque essas empresas terceirizadas, de um monte 

delas picaretas que não pagam o trabalhador, o inadimplemento chama sim a 

responsabilidade do dono da obra, do tomador do serviço, daquele que contratou a 

terceirizada que não tinha como cumprir a obrigação. E essa empresa hoje, através de 

mecanismo e recursos processuais, ela consegue muitas vezes, a Petrobras e a Cosipa, sair, 

sobretudo a Petrobras, por conta de exigências mais fortes da legislação, sair da 

responsabilidade. E aí, o trabalhador fica sem receber verba de natureza alimentar. Então, a 

grande contribuição foi que a migração de trabalhadores para o eldorado, que era Cubatão, 

de serviços, contribuiu para o favelamento dessa cidade, favelamento e extrema pobreza 

que vive a minha cidade. 

Com a renda per capita muito grande, porque 1 bilhão e 200 milhões de orçamento 

para 120 mil habitantes, você deveria viver realmente num eldorado, num oásis, e vive-se 

muito mal nessa cidade por conta de uma política, a meu ver, como advogado trabalhista, 

os 39 anos de idade que tenho foi ali dentro, e vejo essa política migratória negativa de 

trabalho para aquele que está radicado. Então, o trabalhador que vem para a cidade, a partir 

do momento que ele está radicado na cidade, não lhe é permitido emprego, ele tem que sair 

para trabalhar em outros locais e continua sempre trazendo mais, trazendo mais, trazendo 

mais trabalhadores simplesmente com a finalidade de fugir a responsabilidade trabalhista 

posterior. Isso foi a pedra fundamental de toque ao favelamento dessa cidade. 

A meu ver, uma visão social minha, que vejo dia-a-dia nas leis trabalhistas. Para 

você ter uma ideia, nos anos 1990, Cubatão sediava cinco varas do trabalho, Ivan. Hoje nós 

temos quatro porque nós brigamos para caramba, porque já era para ter duas ou três, pelo 

número de ações trabalhistas, porque as listas negras correm soltas em Cubatão. Então, a 

grande contribuição para a cidade de Cubatão, por parte do polo industrial é essa. 
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O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, eu vou dar a minha opinião sincera... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Isso, e vamos encaminhar 

para o encerramento. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu vou pedir licença ao... O senhor tocou num assunto 

que me preocupa muito. Quando dirigi a Petrobras, enfrentei vários problemas do setor que 

o senhor é especialista, que é legislação trabalhista. Eu acho, e minha opinião pessoal, que é 

uma legislação que não atende aos interesses dos trabalhadores e nem atende aos interesses 

das empresas, muito menos das empresas, e nem atende aos interesses do país. É uma 

legislação arcaica, da época do Mussolini, 70 anos estamos comemorando as leis do 

trabalho, cada vez mais rígidas, inviabilizando atividades econômicas do país, e eu vou 

citar vários exemplos do porquê eu tenho uma opinião pessoal a respeito desse assunto. 

Poucos países do mundo têm vara especializada que o senhor citou para julgar os 

conflitos trabalhistas, poucos países do mundo. O custo das varas trabalhistas hoje no país, 

o custo, todo o sistema, desde o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais, 

estaduais e primeira instância, é maior do que as decisões de indenizações tomadas nas 

sentenças julgadas e transitadas em julgado. Esse é o custo Brasil e que não contribui em 

nada para o aumento de produtividade nem para diminuir o custo Brasil, nem para atender 

as necessidades sociais, nem para criar emprego. Então, eu vou citar os problemas que eu 

enfrentei como presidente da Petrobras, diretor, e outros problemas trabalhistas, e nós, 

cumprimos rigorosamente todas essas leis, e a Petrobras é vítima. O que tem de processos 

trabalhistas contra a Petrobras é impressionante. E por “n” razões, porque criou uma 

estrutura total, um custo enorme para o país que não tem... O Brasil sozinho tem mais 

questões trabalhistas que o resto do mundo. 

Ontem, uma empresa internacional que me visitou que tem 100 mil empregados, 6 

mil empregados no Brasil, os 94 mil empregados não têm questões trabalhistas nem metade 
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que tem a filial dele no Brasil e me questiona: “quando é que o Brasil vai dar um passo para 

que essa situação melhore?” Eu disse: “olha, infelizmente, os passos daqui para frente vão 

ser piores. Você se prepara que as condições vão piorar, porque estão cada vez mais...”. As 

súmulas do Tribunal Superior do Trabalho passou a ser um órgão legislativo. Entra em 

detalhes e depois o que tem de bacharéis, de... tem escritórios especializados prosperando, 

pegando pelo em casca de ovo, inviabilizando empreendimentos, então tem empresas de 

alto (ininteligível) saindo do Brasil e indo para o Paraguai por causa da legislação 

trabalhista. Então, vou citar casos concretos. 

A primeira plataforma de produção de petróleo no Sergipe se cumprisse a legislação 

trabalhista, era impossível produzir o petróleo. Então, nós minutamos umas normas, 

levamos para o Congresso Nacional, conseguimos passar essa legislação e viabilizou, 

começamos a produção de petróleo “offshore”, primeira vez.  

Na hora de comprar navios, nós tínhamos que comprar dezenas de navios para 

transportar derivados do petróleo na costa brasileira e fizemos a concorrência para comprar 

10 ou 15 navios e depois eu mandei pesquisar o preço internacional para um navio da 

mesma capacidade. Aí veio a resposta e eu vi que o nosso preço que tínhamos obtido era 

bem maior, chamei o estaleiro e disse: “por que que o preço que o senhor está pedindo para 

nós...?”. Ele disse: “o senhor está pedindo navio de passageiros, não é navio de carga”. 

Porque a lei brasileira para os tripulantes é mais exigente do que para os navios de 

passageiros. Várias obrigações... Então, eu não estou construindo (ininteligível), eu estou 

construindo navio de passageiros, por isso que é mais caro. 

E vou mais ainda. Eu, como presidente, ficava indignado com a contratação de 

noruegueses, dinamarqueses, holandeses para virem trabalhar no Brasil nas embarcações, 

por quê? Porque eles vinham, ficavam aqui 30 dias, trabalhavam 30 dias, de forma 

continuada, depois pegavam férias de 30 dias, descanso, pegava avião, voltava, com um 

custo enorme. E mandei fazer 500 cálculos se nós não podíamos substituir essa mão de obra 

não tão especializada, para barco e... Não conseguimos até hoje, até hoje. Então, o que 

precisa no nosso país é um raciocínio numérico, discutir com seriedade os assuntos, como 

esse do professor José Bastor (não consigo confirmar grafia) da USP, que o custo da 

máquina para resolver as pendências trabalhistas no país é maior do que todas as 

indenizações e julgamentos do ano, isso não é normal. Assim, como na primeira instância, 
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deputado, nós temos 94 milhões de processos em andamento. Há uma cultura aqui no nosso 

país de que qualquer briga de galinha tem que levar para o juiz, promotor, etc., para esperar 

uma sentença. Porque nós não decidimos os conflitos com um pouco mais de inteligência, 

com um custo menor, etc? Então, eu sou uma das causas do nosso atraso, porque nós 

estamos perdendo a competição internacional, é a legislação trabalhista. E eu tenho contato 

com líderes sindicais, metalúrgicos de São Bernardo, eles querem mudar vários artigos da 

consolidação, não conseguem. O sindicato dos trabalhadores não consegue alterar porque 

consideram que a Consolidação das Leis do Trabalho é imexível, usando a expressão, não 

pode mexer. E estão vivendo o Brasil de hoje. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pessoal, eu realmente estou 

tendo que encerrar. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIANA – Eu queria só fazer uma última... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – (fala inaudível) 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Não, eu não estou cortando... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Me provoca... 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Espera um pouquinho, deixa 

eu só falar uma coisa. Dojival... Porque é o seguinte, eu queria... Aqui não dá para 

prevalecer a cultura do convencimento. Aqui ninguém convence ninguém, as pessoas 

formam opinião a partir das suas convicções.  
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Quando o Aureliano Chaves era vivo, ele se hospedava num hotel aqui no começo 

da Rua Augusta, até derrubaram o hotel, ele vinha a cada 15 dias fazer análise de 

conjuntura para a Fiesp. E o Aureliano Chaves era o cara que mais sabia história militar do 

Brasil e a história da Vale do Rio Doce.  

Como ele estava muito bravo que os tucanos privatizaram a Vale do Rio Doce, a 

gente ficava madrugadas inteirinhas ele contando a história da Vale, da privatização, quem 

levou, quem não levou, quanto levaram, quanto não levaram, era uma cultura 

impressionante. Eu queria dizer o seguinte. Vamos ver se a gente consegue que o Shigeaki 

Ueki possa voltar um outro dia. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Será um prazer. 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Pronto. E aí, o que acontece? 

Todo mundo aqui... O Shigeaki Ueki é um pensador de uma escola que podemos ou não 

concordar, mas ele tem uma formulação. Eu queria saber como o Eike Batista, não por 

conta do pai dele, mas levou tantos segredos da Petrobras, quanto custou, gostaria de saber 

por que os tucanos tentaram privatizar a Petrobras, até mudar de nome não conseguiram. 

Bom, e aí ele vai contar... o que ele sabe eu acho que ele não vai contar nunca. (Risadas) 

Mas, alguma coisinha ele vai contar dos porões da ditadura, dos porões ou dos gabinetes, 

porque o Shigeaki nunca andou em porão, mas andou sempre nos gabinetes mais altos lá do 

comando. 

Então queria, Dojival, que você que propôs, fizesse uma fala, já que o Shigeaki está 

se propondo a voltar, porque eu sempre me baseio na fala daquele grande filósofo baiano, 

Alípio Viana Freire, que dizia assim: “nós sobrevivemos ao pau de arara, mas o pau de 

arara também sobreviveu”. Então, queria que você falasse, aí o Shigeaki Ueki pudesse 

encerrar... 
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O SR. DOJIVAL VIANA – Eu queria destacar o trabalho que esta Comissão vem 

fazendo, estadual e a local, nós... sob a batuta do Dr. Luiz Marcelo com a nossa 

participação. É importante a presença do Dr. Ueki e eu também teria muitas perguntas para 

lhe fazer. Por exemplo, ficamos sabendo pela imprensa, não sei se sensacionalista, como o 

senhor define ou não, que o senhor é o homem mais rico do Texas, (Risadas) na sua 

atividade de consultor 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu gostaria de ser. (Risadas) 

 

 

O SR. DOJIVAL VIANA – Bom, ficamos sabendo que, além de mais rico, o 

senhor tem mais dinheiro do que os Bush, o que é uma coisa... Mas, enfim, acho que o 

senhor, como já destacou o Adriano, o senhor pertence ao grupo Geisel, que era um grupo 

cuja postura nesse processo todo todos nós conhecemos, evidentemente que não 

conhecemos os detalhes que nós gostaríamos muito de, numa conversa nesse nível, saber. 

Inclusive porque nos interessa saber o que esse grupo propõe para o país num contexto de 

um estado democrático de direito, como nós vivemos e sob um governo de orientação 

absolutamente oposta e presidido por uma ex-guerrilheira. Então, seria interessante 

conhecer o pensamento dos remanescentes do grupo Geisel, como o senhor, que ainda estão 

nesse estágio de lucidez e de boa memória como o senhor tem. 

Por último, eu gostaria, e acho que aqui falo em nome dos colegas, dizer da 

importância da sua colaboração no esclarecimento da verdade que nós pleiteamos aqui da 

vila Socó.  

Essa história, Dr. Ueki, não será esquecida jamais, e acho fundamental a sua 

contribuição no sentido de influenciar nas suas gestões, que o senhor tem nos altos 

escalões, e no sentido que essa história seja efetivamente recontada. Não se trata aqui de 

impor verdades. É como diz bem o Adriano, todos nós aqui temos posições e somos 

democratas, acima de tudo, respeitamos as posições distintas. Não estamos aqui querendo 

convencer ninguém, muito menos um quadro como o senhor, com essa história. Mas, nós 

também não seríamos convencidos. 
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O que nos cabe aqui é propor que, através do diálogo e com a postura de democratas 

que somos, propor que essa história seja revista, que reaberta ela já está, e que ela seja 

contada nessa perspectiva histórica que nós estamos trabalhando. Ou seja, não é 93 mortos, 

isso é uma ficção, a versão é outra, qual foi a política que a Petrobras adotou no período de 

indenizações, e há documentos seguramente sobre isso, embora algumas pessoas, como o 

Dr. Boarin, que eu conheci à época, que conduzia os processos de indenização, já tenham 

falecido, e digo isso, infelizmente, porque seria bom... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Faleceu há pouco tempo. 

 

 

O SR. DOJIVAL VIANA – É recente, né? Seria bom que pudesse também dar a 

sua contribuição ao nosso trabalho. Enfim, Adriano, o que eu acho fundamental é que nós 

tenhamos o Dr. Ueki como alguém que pode nos ajudar a avançar no esclarecimento dessa 

história. Muito obrigado. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, como eu já disse e vou repetir, me coloco à 

disposição da Comissão e, ao receber os questionamentos, presidente, eu vou pedir uma 

audiência com a Petrobras, com a Dra. Graça, e responder com os dados que ela dispuser, e 

ela vai ter o maior interesse que ainda paira dúvida sobre o acidente em Vila Socó, então 

certamente ela vai atender. Então, eu me coloco à disposição e como eu já me coloquei à 

disposição para voltar, caso seja convocado, voltarei com grande prazer 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Convidado, convidado. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, o segundo ponto que o senhor falou, que eu era 

um dos homens mais ricos do mundo... 
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O SR. DOJIVAL VIANA – É o que se lê, é o que se lê. 

 

 

O SR. – Do Texas. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Do Texas, a história é a seguinte, é bom que saibam 

porque... Na época, os meus dois filhos tinham terminado o colegial no Colégio Santo 

Inácio, do Rio, e era época em que eu recebia ameaças por telefonema, sentia insegurança 

pessoal, então eles frequentaram a escola com seguranças. E eu achei aquilo horrível para 

educar um jovem, ir para a escola com segurança, não tinha sentido.  

E eu na Petrobras propus ao presidente Geisel e na década de 1970 ele acolheu, que 

nós tínhamos que treinar, viu, deputado, os nossos geólogos e geofísicos a fazerem cursos 

de mestrado e doutorado nas melhores universidades do mundo. Porque um furo seco no 

mar na época já custava 10 milhões de dólares. 10 milhões de dólares um furo seco, quer 

dizer, um fracasso de um furo, daria para manter 100 engenheiros, geólogos e geofísicos 

estudando nas melhores universidades do mundo, buscar o mestrado, doutorado, etc. 

E o presidente Geisel acolheu a proposta e mandamos todos os anos cerca de uma 

centena de jovens engenheiros e geólogos brasileiros para estudarem no exterior. Isso saiu 

de uma pergunta que um diretor de uma multinacional fez: quantos mestres e doutores tem 

na sua empresa? E eu passei vergonha porque eu não sabia quantos mestres e doutores tinha 

na Petrobras. Comentei isso com o presidente Geisel, ele falou: “mas é tão importante ter 

especialistas, Ph.D., etc., na indústria do petróleo?”. Eu disse: “deve ser importantíssimo 

porque ele tinha cabeça o número de Ph.D e mestres que tinha na empresa dele”. “Então 

vamos começar”. E começamos um processo, isso na década de 1970. 

Eu tive a felicidade de dirigir a empresa durante 17 anos, quase. E esses jovens que 

voltavam com mestrados, doutorado, eu não permiti que trabalhassem nos gabinetes, 

mandei para o campo: Amazonas, nordeste, etc. Aí tive um grande conflito, e o senhor sabe 

como é gestão pública, não é fácil, de geólogos e seus companheiros, superintendente há 
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muitos anos, com prestígio político, e tal, ser substituído por um jovem de 32, 33 anos, e 

ficarem revoltados. Então, eu tive que enfrentar uma grande crise para colocar essas novas 

cabeças nas posições que mereciam com o conhecimento que tinham adquirido no exterior. 

Simultaneamente, nós começamos a fazer acordo com as universidades de Ouro Preto, da 

Bahia, da USP, Unicamp, Porto Alegre, Curitiba para formar mestres e doutores na 

indústria do petróleo. 

O sucesso da Petrobras se deve a essa preocupação de educar nos melhores lugares, 

aí vou chegar como é que foi isso. Como estava no início desse plano, o diretor de geologia 

da Universidade do Texas, de Austin, ele diz assim: “escuta, seu filho, o que ele quer ser?”. 

“Não, ele quer ser engenheiro. Eu não sou engenheiro, mas meu filho quer ser engenheiro”. 

Falou: “então mande para o Texas e eu olho ele. É uma universidade pública, vai custar 

mais barato que você manter o seu filho estudando aqui, dorme no dormitório da 

universidade”. E assim os meus dois filhos foram estudar na Universidade do Texas, tendo 

o chanceler da universidade, um professor do departamento de geologia, me substituindo 

para não deixar os meus dois filhos saírem do caminho, porque a minha preocupação era 

educar bem os filhos. 

E daí é que vem a história de Texas. Pelo fato de ter dois filhos, eles se formaram lá, 

fizeram a pós-graduação e voltaram ao Brasil, estão trabalhando. Então, aí quando começou 

a surgir onda que eu tinha bilhões de dólares... Eu moro na casa que eu construí em 1964, 

antes de entrar no governo, na mesma casa. Aliás, eu estou pensando em me mudar porque 

fui vítima de assalto três vezes. É horrível a falta de segurança que estamos testemunhando 

no nosso país.  

Bom, mas voltando, aí começou a surgir essa onda, eu falei “vou desmentir esse 

assunto”. Aí, o meu amigo, Rolim, da Tam, ele era muito amigo, faleceu no acidente, ele 

disse: “que não desminta não. Pior é a fama de incompetente, de pobre, de miserável. Um 

cara que foi ministro, presidente da Petrobras e viver miseravelmente é uma mentira grossa, 

você não vai desmentir, deixa o barco correr. É melhor ter fama de rico do que pobre”. 

Falei “tá bem, Rolim”. E nunca dei atenção, mas eu vejo com a sua lembrança que tem 

pessoas que se lembram ainda, mas a história de Texas é assim. 

Agora, logo depois que eu saí da Petrobras, eu recebi convite para ser presidente de 

uma empresa de petróleo no Canadá, mas tinha que morar lá, eu recusei. Aí, alguns amigos 
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nos Estados Unidos tinham formado uma empresa de consultoria a empresas de petróleo e 

me convidaram para fazer parte, fiz parte e fiquei quase 10 anos nessa empresa. Então, me 

levavam com frequência para atender... 

Mas, eu tomei uma decisão, faço questão de tornar, e vou encerrar com isso. 

Quando deixei o cargo da Petrobras... é muito comum, pessoa que sai da Petrobras, e 

respondo parcialmente a essa história de “tem técnico da Petrobras dando informações para 

fora”, no caso que foi citado há pouco tempo. Eu assumi a seguinte decisão: não vou ser 

lobista, não vou interferir em nenhum negócio nos diferentes cargos que eu ocupei na 

minha vida. Não nomeei nenhum parente meu, não empreguei ninguém e não quero ser 

criticado que agora eu estou trabalhando junto à Petrobras, vender uma plataforma ou 

vender... Olha, eu recebi no começo de pedidos para interferir era enorme, pode imaginar, 

porque dirigi uma empresa desse tamanho durante 16 anos. Mas, recusei todas, doutor, 

todas, e até hoje às vezes aparece... “Se você quiser que eu entre, eu vou estragar o seu 

negócio, não me venha pedir que não tenho nada”. Então, essa é a conduta que eu tive.  

Então, me desculpe, no caso da legislação trabalhista, eu tenho vários amigos que 

estudam a matéria e se interessam pelo futuro do nosso país, e aí... Como esse meu amigo, 

aliás, quem me mandou foi o Heitor Aquino. Eu tenho um amigo que foi presidente da 

Shell Rússia durante 10 anos e por causa desse conflito da Ucrânia ele marcou um encontro 

para bater papo, como é que o (ininteligível), estava quase uma... é o incidente mais sério 

depois da Guerra Fria o episódio da Ucrânia hoje, então nós vamos bater um papo terça-

feira. 

Mas, ele diz “vergonha, Ueki, não é o Brasil ter perdido de 7 X 1”. Dá um pouco de 

vergonha entre nós, né, perder de 7 X 1. “Vergonha é ter 102 prêmios Nobel na Alemanha e 

nós temos 0”. 

 

 

A SRA. – Quantos anos tem a Alemanha? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – 160 anos, mais ou menos. 
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A SRA. – A Alemanha, quantos anos tem o país? 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Como país, tornou-se independente em 1850. 

 

 

A SRA. – (inaudível) 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Não, não. Havia vários educados, etc., mas, é como a 

Itália. A Itália formou-se como o país Itália em 1860. 

 

 

A SRA. – (inaudível) 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Uma mulher brasileira que contribuiu para a unificação 

da Itália, que é a Anita Garibaldi. A Alemanha a mesma história. Agora, nós, com 200 

milhões de habitantes não termos nenhum prêmio Nobel, isso é realmente vergonhoso. Eu, 

como brasileiro, eu sinto vergonha, você não sente? 

 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Shigeaki Ueki. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Eu visitei uma escola de engenharia em Budapeste, que 

é um país pequeno, a Hungria é um país pequeno. Engenharia química de Budapeste, e meu 

sócio formou-se em engenharia química lá e mora no Brasil, somos sócios há 30 anos. Aí 

ele completou 50 anos de formatura e eu o acompanhei para a escola química. O prédio da 

escola química de Budapeste eu acho que pegar o prédio mais feio de São Paulo era o 
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prédio da escola. Já tinha seis prêmios Nobel de química, então, realmente, e aqui nós 

temos... Eu não vou criticar os pesquisadores brasileiros, mas tem tantas organizações: 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, pesquisador disso, associação daquilo, 

verbas públicas indo para pesquisa. Por que não surge um cientista brasileiro para ganhar 

um prêmio Nobel? 

 

O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Então... 
 
 
 
 
O SR. SHIGEAKI UEKI – Bom, desculpe, muito obrigado. 
 
 
 
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu só queria, primeiro 

agradecer sinceramente e dizer o seguinte, agora, pelo menos, o Brasil tem 60 mil bolsistas 

no exterior, 60 mil, e... O pessoal da imprensa está louco para ouvir o senhor, daqui a pouco 

eles têm que desativar. Eu só queria dizer o seguinte: eu também não concordo que um 

Brasil como o nosso tenha esse grau, esse manto de analfabetismo e ignorância, eu acho 

que foi intencional. Agora estão mandando gente para o exterior, está estudando, mas eu 

não sou muito adepto dessa teoria da supremacia alemã, porque nem o povo alemão, nem o 

exército alemão explicaram porque mataram seis milhões de pessoas da forma mais cruel e 

mais terrível, então, os alemães não são um bom exemplo para a humanidade. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Nesse ponto o Brasil é campeão do mundo. 
 
 
 
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui as pessoas sabem 

conviver, foram todas bem recebidas. 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Falta de fanatismo religioso. Falta não, inexistência. 
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O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Os árabes daqui de todas as 

correntes se entendem, né? E até os rabinos vão para as manifestações. Então, essa coisa da 

supremacia ariana e aquela vingança que os americanos fizeram contra os japoneses, de 

jogar duas bombas atômicas quando a guerra já estava terminada, para vingar o apoio a 

Harbor, não tem explicação na humanidade. 

Mas, eu queria dizer o seguinte, gostaríamos de recebê-lo de novo, se o senhor 

convidar o Heitor de Aquino também é bom, ajuda o nosso currículo aqui na Comissão. 

Um dia o senhor vai contar como é que o Maluf fez tanto furo seco... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Paulipetro. 
 
 
 
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Aqui na Paulipetro, na bacia 

do Paraná, que a Petrobras já tinha... 

 

 

O SR. SHIGEAKI UEKI – Você sabe que eu fui muito contra. 
 
 
 
O SR. PRESIDENTE – ADRIANO DIOGO – PT – Eu sei, por isso que eu estou 

provocando. Eu sei disso, perfeitamente, que o senhor tinha feito a abertura dos contratos 

de risco e ele, para apunhalá-los saiu com aquela história da Paulipetro. Mas, de qualquer 

forma, muito obrigado, e a sessão está encerrada. 

 
 
 

*     *      * 

 

Relatório - Tomo III - Audiências Públicas da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo - 2014

www.verdadeaberta.org


	01-9-14 - 138ª COMISSÃO DA VERDADE
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	10-9-14 - 140ª COMISSÃO DA VERDADE
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	23-10-14 - 147ª COMISSÃO DA VERDADE
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	24-3-14 - COMISSÃO DA VERDADE-reuniao-conselho-consultivo
	24-9-14 - 143ª COMISSÃO DA VERDADE
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