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1. APRESENTAÇÃO
O Relatório que ora encaminhamos à Comissão Nacional da Verdade apresenta
resultados parciais de pesquisa realizada com o propósito de subsidiar as investigações
da CNV em sua tarefa de promover a apuração e o esclarecimento público das graves
violações de direitos humanos praticadas no Brasil no período entre 1946 e 1988. A
pesquisa teve como objetivo localizar, inventariar e descrever a existência de centros
clandestinos de violação de direitos humanos que funcionaram como órgãos da estrutura
de repressão do regime militar. Os resultados apresentados são referentes aos estados de
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Pernambuco, Sergipe, Ceará, Pará,
Distrito Federal e incluem dados de centros clandestinos atuando sob responsabilidade
direta da Marinha do Brasil e do Exército Brasileiro.
2. CORTE CRONOLÓGICO
O corte cronológico da pesquisa abarca o período situado entre os anos de 1970 e
1975. O ano de 1970 marca o início do funcionamento regular dos centros clandestinos.
O ano de 1975 aponta para o último registro de atuação desses centros, ocorrido durante
a “Operação radar”, ofensiva desencadeada sob o comando do Centro de Informações do
Exército (CIE), contra o Partido Comunista Brasileiro (PCB).
3. PRINCIPAL

RESULTADO

APONTADO

PELA

PESQUISA

ATÉ

O

MOMENTO
O principal resultado da pesquisa: a criação e o funcionamento regular dos
centros clandestinos foi resultado de política definida pelas FFAA. Os centros
identificados estavam diretamente vinculados aos comandos dos órgãos de inteligência e
repressão do Exército (Centro de Informações do Exército/CIE) e da Marinha (Centro de
Informações da Marinha/CENIMAR), bem como aos organismos mistos de natureza
militar e policial – os Centros de Operação e Defesa Interna (CODI) e Destacamentos de
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Operação Interna (DOI). Todos esses órgãos encontram-se vinculados diretamente aos
gabinetes dos Ministros do Exército, Marinha e Aeronáutica. Nem estruturas autônomas
ou subterrâneas, nem produto da ação de milícias ou grupos paramilitares; pela natureza
dos vínculos de comando, abrangência geográfica e atuação regular, os centros
clandestinos eram parte integrante da estrutura de inteligência e repressão do regime
militar e obedeciam ao comando das FFAA.
4. RAZÕES DA CRIAÇÃO DE CENTROS CLANDESTINOS VINCULADOS À
ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA E REPRESSÃO DO REGIME MILITAR
O centro de sustentação do regime militar está localizado no controle pelas
Forças Armadas da Presidência da República e na imposição de graves limites à
autonomia dos demais poderes da União, o Legislativo e o Judiciário. A partir desse
controle, o regime produziu um imenso conjunto de práticas e normas arbitrárias, mas
com valor legal, destinadas a desmobilizar a sociedade e limitar sua participação política
aos processos eleitorais fortemente controlados.
Com esse sistema legal adaptado ou criado, o Estado passou a dispor de uma
matriz institucional instaurada por um tipo específico de legalidade de exceção, voltada
principalmente – mas, não exclusivamente – para as diferentes maneiras de
institucionalizar a repressão política sob um regime militar. A configuração dessa matriz
institucional incluía: o uso de tribunais militares de tempos de paz para processar
opositores políticos; a participação, nesses tribunais militares, de juízes e advogados
civis; a possibilidade de recurso em todas as instâncias incluindo a corte civil do
Supremo Tribunal Federal; a instauração de procedimentos legais para tratamento de
prisioneiros políticos.
A militarização do exercício do poder de Estado, centralizado no governo da
União, materializou-se em uma estrutura repressiva ampla, destinada a funcionar como
ferramenta de salvaguarda do poder. A estrutura do aparato de repressão foi constituída
por uma rede formada por um conjunto de órgãos com ramificações verticais e
horizontais, nem sempre imunes a conflitos e disputas internas. Essa estrutura garantiu o
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desenvolvimento de um padrão de repressão altamente seletivo e operou em duas
direções: numa ponta funcionou o vasto dispositivo de coleta e análise de informações
sobre a sociedade brasileira e suas forças políticas; na outra ponta, atuaram organismos
encarregados da execução da repressão.
A criação de centros clandestinos de violação de direitos como órgãos da
estrutura do aparato de inteligência e repressão do regime militar, é consequência dos
procedimentos utilizados pelo Estado para violar a matriz institucional instaurada pela
legalidade de exceção. A necessidade de violar sua própria legalidade surge nas
circunstâncias em que o Estado não julga suficiente, não considera adequado ou não
consegue adaptar, de maneira avaliada pelos militares como satisfatória, a abrangência, a
intenção e a intensidade do uso da repressão contra opositores políticos.
Procedimentos introduzidos pelo Estado na estrutura do aparato de repressão, em
três momentos distintos, demonstram que o regime militar definiu uma política e lançou
mão de instrumentos repressivos que expressam uma quebra radical e deliberada com a
legalidade de exceção. A adoção de tais procedimentos também comprova, para o caso
brasileiro, o uso de força direta e sem limites judiciais contra opositores, de modo
sistemático e regular, em circunstâncias estabelecidas pelo Estado e como mecanismo de
estabilidade da própria estrutura de repressão. São eles:
4.1. A prática da tortura como forma de interrogatório nos quartéis militares, a partir de
1964.
Cabe observar que:
4.1.1. A prática da tortura nos quartéis brasileiros é um procedimento inédito; não
foi utilizado em nenhum outro momento da história do país;
4.1.2. Essa prática está associada a três casos clássicos de ação antiinsurrecional –
Indochina, Argélia, Vietnã – e aos padrões norte-americanos de contrainsurgência;
4.1.3. A prática da tortura no Brasil tem sua raiz na trama da escravidão, no
núcleo recalcado de violência que é comum a toda a sociedade, se dispersa e vai
sendo reposta em diferentes modalidades de manifestação ao longo da história do
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país. Essa raiz pode ser identificada em determinadas modalidades de tortura, a
mais evidente, o “pau-de-arara”.
4.2. Adoção dos desaparecimentos forçados como estratégia repressiva, a partir do
segundo semestre de 1969.
Cabe observar que:
4.2.1. A prática dos desaparecimentos forçados está associada a diversos
procedimentos considerados estratégicos pelas FFAA:
4.2.1.1. Encobrir homicídios de prisioneiros políticos;
4.2.1.2. Encobrir uso da tortura em prisioneiros políticos para extorsão de
confissões e/ou informações;
4.2.1.3. Provocar incerteza e/ou expectativa nas forças de oposição sobre
o destino de militante e/ou de liderança política;
4.2.1.4. Garantir a inimputabilidade dos militares envolvidos na
repressão política.
4.3. A criação de centros clandestinos de violação de direitos como órgãos da estrutura
do aparato de inteligência e repressão do regime militar.

5. ATRIBUIÇÕES

DOS

CENTROS

CLANDESTINOS

VINCULADOS

À

ESTRUTURA DE INTELIGÊNCIA E REPRESSÃO DO REGIME MILITAR
Os centros clandestinos foram criados para execução de procedimentos
considerados estratégicos pelas FFAA, a partir de uma nova apreciação das forças
oposicionistas, realizada pelos órgãos de comando no interior da estrutura de repressão,
e iniciada no ano 1970.

Nesse contexto, são definidas as atribuições para

funcionamento dos centros clandestinos. São elas:
5.1. Executar os procedimentos necessários para desaparecimento de corpos de
opositores mortos sob a guarda do Estado. Tais procedimentos incluíam:
5.1.1. Eliminar condições de identificação dos corpos: retirada de digitais e
arcadas dentárias;
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5.1.2. Eliminar corpos por meio da queima (junto com pneus); do
esquartejamento; do lançamento no mar ou em rios;
5.2. Executar procedimentos necessários à prisão e interrogatório de opositores políticos
já condenados pela política de extermínio. Tais procedimentos incluíam:
5.2.1. Evitar o reconhecimento da prisão de opositor político pelos órgãos de
repressão;
5.2.2. Impedir o ingresso do preso nos esquemas judiciais previstos pela
legalidade de exceção;
5.2.3. Criar condições necessárias para suporte e execução da política de
extermínio;
5.3. Criar condições para recrutamento e monitoramento de militantes cooptados e
transformados em agentes infiltrados em organizações oposicionistas. Os procedimentos
de monitoramento incluíam:
5.3.1. Assinatura de contratos e de recibos de pagamento de salários;
5.3.2. Produção de relatórios;
5.3.3. Fichário de agentes infiltrados com nome e codinome;
5.4. Criar condições necessárias para alojamento provisório de agentes envolvidos em
operações clandestinas;
5.5. Garantir a inimputabilidade dos agentes envolvidos com o aparato repressivo.
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6. APRESENTAÇÃO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS PARCIAIS OBTIDOS
PELA PESQUISA
6.1. Estrutura geral de repressão dos centros clandestinos de violação de direitos
humanos
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6.2. Casa Azul

6.2.1. Período identificado de funcionamento
1972-1973
6.2.2. Localização
Sede do antigo Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER), atual
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
Rodovia Transamazônica km 01
Bairro: Amapá
Município: Marabá
Estado: Pará
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6.2.3. Posição no interior da estrutura de repressão
Ligada ao Centro de Informações do Exército (CIE).
6.2.4. Equipe responsável
Militares
1. Coronel Léo Frederico Cinelli
2. Tenente-coronel de Infantaria Wilson Brandi Romão, o “tio Zico”
(primeira direção da Casa Azul)
3. Tenente Coronel da Cavalaria Flávio Demarco , o “Tio Caco” (Segunda
direção da Casa Azul)
4. Tenente Coronel Felipe Jorge
5. Tenente Coronel José Teixeira Brant
6. Major Loureiro. Codinome: Ricardo
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7. Major da Infantaria Sebastião Rodrigues de Moura, o Dr. Luchini, Marco
Antônio Luchiri ou Dr. Curió
8. Major da artilharia Lício Augusto Ribeiro Maciel, o Dr. Asdrúbal
6.2.5. Linhas de Comando
1972-1974
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1974-1975

6.2.6. Vítimas
1. Nome: José Lima Piauhy Dourado. Codinome: “Ivo”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 24 de janeiro de 1974 ou 23 de janeiro de 1974 na Casa Azul
Situação Atual: Corpo não encontrado
2. Nome: Divino Ferreira de Souza. Codinome: “Nunes”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 13 de outubro de 1973
Situação Atual: Corpo não encontrado
3. Nome: Demerval da Silva Pereira. Codinome: “João Araguaia”
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Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 28 de março de 1974 ou 29 de março
Situação Atual: Corpo não encontrado
4. Nome: Cilon da Cunha Brum. Codinome: “Simão”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 27 de fevereiro de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
5. Nome: Dinalva Oliveira Teixeira. Codinome: “Dina”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: Junho ou Julho de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
6. Nome: Luiz René Silveira e Silva. Codinome: “Duda”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: Março de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
7. Nome: Tobias Pereira Júnior. Codinome: “Josias”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 15 de fevereiro de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
8. Nome: Dinaelza Soares Santana Coqueiro. Codinome: “Maria Dina”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 8 de abril de 1974 ou final do mês de abril
Situação Atual: Corpo não encontrado
9. Nome: Custódio Saraiva Neto. Codinome: “Lauro”
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Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: Janeiro e 15 de fevereiro de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
10. Nome: Maria Célia Corrêa. Codinome: “Rosinha”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 05 de março de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
13. Nome: Walquíria Afonso Costa. Codinome: “Vera”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 25 de outubro de 1974 ou início do ano
Situação Atual: Corpo não encontrado
14. Nome: José Huberto Bronca. Codinome: “Fogoió”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 13 de março de 1974 ou abril
Situação Atual: Corpo não encontrado
15. Nome: Paulo Roberto Pereira Marques. Codinome: “Amaury”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: janeiro de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
16. Nome: Telma Regina Cordeiro Corrêa. Codinome: “Lia”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: janeiro de 1974 junho ou julho
Situação Atual: Corpo não encontrado
17. Nome: Antônio Teodoro de Castro. Codinome: “Raul”
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Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 27 de fevereiro de 1974 (Marinha)
Situação Atual: Corpo não encontrado
18. Nome: Luiza Augusta Garlippe. Codinome: “Tuca”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: Junho e Julho de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
19. Nome: Daniel Ribeiro Callado. Codinome: “Doca”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 28 de junho de 1974 ou julho
Situação Atual: Corpo não encontrado
20. Nome: Lúcio Petit da Silva. Codinome: “Beto”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: Março de 1974 ou 2 de maio de 1973
Situação Atual: Corpo não encontrado
21. Nome: Suely Yumiko Kanayama. Codinome: “Chica”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: Setembro de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
22. Nome: Uirassu de Assis Batista. Codinome: “Valdir”
Organização: Partido Comunista do Brasil (PC do B)
Data da morte: 28 de abril de 1974 (Curió)
Situação Atual: Corpo não encontrado
23. Nome: Pedro Pereira de Souza. Codinome: “Carretel”
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Data da morte: 6 de janeiro de 1974
Situação Atual: Corpo não encontrado
24. Nome: Batista. Codinome: “Izaldo”. (Camponês).
Data da morte: final de abril ou começo de maio de 1974.
6.2.7. Excerto do livro A Ditadura Encurralada, de Élio Gaspari, sobre a Casa
Azul
“Uma semana depois da chegada do Exercito, quatro guerrilheiros e um
camponês que os acompanhava resolveram capturar dois porcos numa
roca. Fizeram um fogo de palha e pelaram-nos. Iam-se embora com a carne
quando apareceu uma patrulha. Eram quinze soldados. Dois ‘homens da
mata’ morreram no lugar, dois ficaram feridos, e o quinto desapareceu.
Um dos mortos era Zé Carlos, filho de Grabois. O oficial que comandava a
tropa mandou que o mateiro Vanu os enterrasse na direção do rio. Um dos
feridos era Nunes, um veterano do curso na China, que vivera como
comerciante na região. Enquanto foi interrogado na mata, ameaçou os
militares com a possibilidade da chegada da imprensa e da televisão àquele
pedaço de selva para que registrassem o que lá acontecia. O outro era
Antonio Alfredo Campos, um lavrador analfabeto. Foram levados de
helicóptero para a Casa Azul e assassinados”. (GASPARI, Elio. A
Ditadura Encurralada. São Paulo: Companhia das Letras. 2004. p. 441)
6.2.8. Excerto do livro Direito à Memória e à Verdade sobre a Casa Azul
“Uma investigação realizada pelo Ministério Público Federal, em 2001, por
meio de depoimentos de moradores da região, identificou a instalação de
quatro bases militares: ‘na cidade de Marabá (PA), mediante a utilização
de três imóveis: sede do DNER (identificada pelos depoentes como Casa
Azul), sede do INCRA e um presídio militar (da PM ou do antigo
grupamento de Tiro de Guerra, a depender da fonte). As instalações de
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Marabá foram utilizadas para interrogatórios e prisão de suspeitos de
participar ou colaborar com guerrilheiros e possuíam pista de pouso na
localidade da Bacaba sita no km. 68 da Rodovia Transamazônica
(município de São Domingos do Araguaia/Pará), no local em que ficava o
canteiro de obras utilizado pela construtora Mendes Júnior na construção
dessa rodovia”. (Direito à Memória e à Verdade. p. 196).
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6.3. Casa de São Conrado
6.3.1. Período identificado de funcionamento
1970 - ?
6.3.2. Localização
Imóvel localizado no bairro de São Conrado.
Município: Rio de Janeiro (saída do Túnel Dois Irmãos, ao lado da Rocinha)
Estado: Rio de Janeiro

6.3.3. Posição no interior da estrutura de repressão
Ligada ao Centro de Informações da Marinha (CENIMAR)
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6.3.4. Equipe responsável
Militar
1. Capitão de fragata Armando Amorim do Valle
Polícia Civil
1. Delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury
6.3.5. LINHA DE COMANDO

6.3.6. VÍTIMAS
1. Eduardo Collen Leite. Codinome: “Bacuri”
Organização: Ação Libertadora Nacional (ALN)
Data da morte: 08 de dezembro de 1970
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Obs.: Torturado na Mansão de São Conrado, morreu em São Paulo.
2. Ottoni Guimarães Fernandes Júnior
Organização: Ação Libertadora Nacional (ALN)
Obs.: Foi interrogado e torturado entre os dias 21 e 25 de Agosto de 1970 na
Mansão de São Conrado. Depois foi levado para o prédio do 1º. Distrito
Naval, junto a Praça Mauá, onde foi julgado e condenado. Cumpriu pena até
1976.
6.3.7. Depoimento de Ottoni Guimarães Fernandes Júnior sobre Eduardo
Collen Leite, o “Bacuri”
“Preso no Rio de Janeiro pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, foi levado
para uma residência particular utilizada como cárcere clandestino, em São
Conrado. Ali estava preso Ottoni Guimarães Fernandes Júnior, também
militante da ALN, que denunciou o fato em depoimento à Auditoria Militar.
Eduardo foi levado a São Paulo, voltou ao Rio de Janeiro e retornou
novamente à capital paulista, onde, em outubro, foi colocado na cela 4 do
compartimento conhecido como fundão do DOPS/SP, onde as celas eram
totalmente isoladas”. (Direito à Memória e à Verdade. p. 139.)
6.3.8. Excerto do depoimento de Ottoni Guimarães Fernandes Júnior a respeito
de sua própria tortura e da tortura de “Bacuri”
“Já era dia. Fleury entrou no quarto. Crispei-me todo, aguardando o
recomeço da sessão de porradas e choques. A essa altura, continuava
insistindo em minha história: um simpatizante cujo nome caíra com a morte
de Mariguella que aguardava, no Rio, minha ida ao exílio, no Chile. Os
torturadores fingiam não me ouvir e clamavam pelo ponto com o Velho.
– Terrorista, você está bem acompanhado – disse Fleury.
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Tiraram-me do pau-de-arara. Não consegui sequer ficar agachado.
Carregaram-me para um outro quarto e jogaram-me numa cama, onde um
homem de estrutura mediana, olhos claros, tez branca, estava deitado.
– Apresento-lhes o companheiro Bacuri – ironizou um dos torturadores, um
mulato alto, com um dos olhos embaçados, como se fosse cego.
– Companheiro Bacuri, o companheiro Otoni – apresentou o mulato,
algemando meu braço direito ao esquerdo de Bacuri.
O torturador saiu do quarto e fechou a porta. Imediatamente, Bacuri, com o
rosto roxo de hematomas, fez sinal de silêncio e apontou para debaixo da
cama, sinalizando que nos escutavam”. (FERNANDES JUNIOR, Ottoni. O
Baú do Guerrilheiro. Rio de Janeiro e São Paulo: Record, 2004. p. 40).
6.3.9. Excerto de depoimento de Marival Chaves, ex-sargento do CODI-DOI do
II Exército, em São Paulo
“Do final dos anos 1960 até o início da década de 1970 havia uma casa no
bairro de São Conrado no Rio de Janeiro. Depois por razões de segurança
mudou-se o centro de tortura e morte para Petrópolis. Eram levados para
lá os presos condenados à morte, mas alguns conseguiram sobreviver”.
(Veja, 18 de novembro de 1992.)
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