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Quando o troço virou guerra, guerra mesmo, é que as coisas mudaram. Porque a gente também foi aprender fora, alguma coisa. Aí os perfis das prisões
daqui mudaram; a forma de contato com os presos mudou; surgiu a necessidade de aparelhos; porque – isso foi uma grande lição que eu aprendi – o que
causa maior pavor não é você matar a pessoa. É você fazer ela desaparecer.
O destino fica incerto. O seu destino como... fica incerto. O que aconteceu,
o que irá acontecer comigo? Eu vou morrer? Não vou morrer? Entendeu? O
pavor é muito maior com o desaparecimento do que com a morte. A morte,
não, você vê o cadáver do cara, o cara ali, acabou, acabou. Não tem mais...
mais o que pensar nele. O meu destino, se eu falhar, vai ser esse. Já quando
você desaparece – isso é ensinamento estrangeiro – quando você desaparece,
você causa um impacto muito mais violento no grupo. Cadê o fulano? Não
sei, ninguém viu, ninguém sabe. Como? O cara sumiu como?
[Paulo Malhães, depoimento à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em 18 de fevereiro de 2014. Arquivo CNV, 00092.002760/2014-83].
1. Durante a ditadura militar, entre 1964 e 1985, 243 pessoas foram vítimas de desaparecimento forçado, ou seja, mais da metade das 434 vítimas fatais da ditadura, segundo o “Quadro geral da CNV
sobre mortos e desaparecidos políticos”.1 O conceito de desaparecimento forçado adotado pela CNV,
explicitado no Capítulo 7 deste Relatório, segue parâmetros do direito internacional dos direitos humanos. Esse crime ocorre a partir da privação de liberdade (mesmo quando legal e fora de estabelecimento
oficial) perpetrada por agentes do Estado – ou por pessoas com sua autorização, apoio ou consentimento
–, seguida da recusa em informar sobre o destino ou paradeiro da pessoa, impedindo o exercício das
garantias judiciais. O desaparecimento forçado envolve transgressão de vários direitos – liberdade, vida
e integridade pessoal, entre outros –, assim como uma pluralidade de crimes – sequestro, tortura, homicídio e ocultação de cadáver –, embora configure um delito autônomo, que exige abordagem integral.
2. O reconhecimento público da morte por órgãos do Estado, com emissão de certidão de
óbito, não é suficiente para cessar o crime, o que só acontece com a efetiva identificação dos restos
mortais. Conforme jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos assegura aos familiares que o desaparecimento forçado seja efetivamente investigado; que se instaure processo contra os acusados; que sejam impostas aos
responsáveis sanções cabíveis; e que sejam reparados danos sofridos pelos familiares. O dever estatal
de investigação subsiste enquanto permanece a incerteza sobre o destino da pessoa desaparecida.
Assim, apesar da dificuldade de encontrar os restos mortais de desaparecidos, o Estado é responsável
por continuar as buscas e identificar as vítimas, com exames que permitam estabelecer, na medida do
possível, data, circunstâncias, causas da morte e eventuais indícios de tortura. A CNV empreendeu
esforços nesse sentido e considerou reconhecimentos feitos à época por parentes ou conhecidos, depoimentos ou placas de identificação e a comparação de estados clínicos e fraturas anteriores à morte,
bem como exames científicos que incluíssem comparação de radiografias odontológicas, impressões
digitais, amostras de DNA, características físicas e registros médicos. De forma complementar, a equipe de peritos da CNV realizou verificações em possíveis locais de sepultamento ou de eliminação de
corpos, além de análises de livros de cemitério e livros de registros do Instituto Médico-Legal (IML)
sobre sepultamentos de desconhecidos. Em paralelo, foram realizadas solicitações de informações às
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3. No Brasil, o desaparecimento forçado foi resultado de política sistemática do regime militar
contra opositores políticos. As principais organizações afetadas por esse crime foram o Partido Comunista
do Brasil (PCdoB), a Ação Libertadora Nacional (ALN), a Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), o
Partido Comunista Brasileiro (PCB) e o Movimento de Libertação Popular (Molipo), que somam 61%
dos casos de desaparecimento forçado. Outros grupos atingidos foram o Partido Comunista Brasileiro
Revolucionário (PCBR), com 5% do total de vítimas; e a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares
(VAR-Palmares) e a Ação Popular Marxista-Leninista (APML), que correspondem, cada uma, a 3% dos
casos. O movimento estudantil, o Movimento Revolucionário 8 de outubro (MR-8) e o Partido Comunista
Revolucionário (PCR) representam, cada um, 2% do total de vítimas, enquanto outras organizações como
o Partido Operário Comunista (POC), o Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), a Ação Popular
(AP), Marx, Mao, Marighella e Guevara (M3G), o Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT)
e o Partido Revolucionário dos Trabalhadores (PRT) correspondem, cada um, a 1% das vítimas de desaparecimento forçado. Na categoria “Outros” foram incluídos os partidos e organizações que tiveram uma
vítima de desaparecimento entre seus militantes, e que juntos alcançam 4% do total, mesma porcentagem de
desaparecidos pertencentes a organizações de outros países. Apenas 8% das vítimas não tinham militância
conhecida. O desaparecimento forçado atingiu tanto militantes como dirigentes e lideranças partidárias,
em sua maioria homens (89% dos casos), estudantes ou jovens profissionais.2
4. O desaparecimento forçado era parte da estratégia da ditadura para ocultar crimes de
Estado. De início, tortura e execuções eram encobertas por falsas versões de suicídios, confrontos,
fugas e atropelamentos. Os corpos eram muitas vezes entregues às famílias em caixões lacrados, para
ocultar as marcas da violência e aterrorizar e desorientar os grupos políticos, como narrado em detalhes
no Capítulo 11. A morte sob tortura de Chael Charles Schreier na 1a Companhia da Polícia do Exército
(PE) da Vila Militar, no Rio de Janeiro, em 22 de novembro de 1969, e a repercussão das denúncias
de tortura reforçaram tendências de modificação das práticas de repressão. Corpos foram enterrados
com nomes falsos ou como indigentes, em valas clandestinas; ou ainda lançados em lagos, rios ou mar.
5. Em outubro de 1975, presos políticos signatários da “Carta ao presidente do Conselho
da Ordem dos Advogados do Brasil” descreveram essa mudança nos métodos da repressão política:
[...] o uso do expediente de procurar encobrir o assassinato de opositores ao regime com “tiroteios”, “atropelamentos”, “tentativas de fuga”, “suicídios” predominou até o ano de 1973.
Desde então preponderou a prática dos “desaparecimentos” de presos políticos [...]. Na verdade, os repetidos comunicados oficiais sobre a morte de presos políticos em “tiroteios” etc.
não estavam sendo convincentes [...].
[...] A predominância da prática do “desaparecimento”, portanto, não representou outra
coisa senão uma mudança de tática do regime militar para persistir na tentativa de esconder
os sistemáticos assassinatos de presos políticos nas câmaras de tortura. Pois o regime vigente
nunca teve condições políticas para aplicar publicamente a pena de morte instituída pelo
Ato Institucional no 14 em setembro de 1969. E na impossibilidade de assumir a aplicação
desse dispositivo discricionário, optou pelo assassínio nos porões dos órgãos repressivos.3
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Forças Armadas, bem como convocações de agentes do Estado que atuaram em órgãos repressores e
que foram questionados sobre os casos de desaparecimento.

12 – desaparecimentos forçados

6. Em 1971 ocorreram 22 casos de morte e 30 de desaparecimento forçado, tendência que
se manteve até 1975. O aumento do número de desaparecidos explica-se, em grande parte, pelas campanhas do Exército no Araguaia, casos tratados no Capítulo 14, e pelas investidas contra grupos que
atuavam na guerrilha urbana. Os anos que registram o maior número de casos de desaparecimento
são 1973, com 54 vítimas, e 1974, com 53 casos. Nos anos seguintes, de 1975 a 1979, as principais
organizações da esquerda armada estavam desarticuladas, e os órgãos repressores focaram sua ação no
Partido Comunista Brasileiro (PCB), que, apesar de contrário à luta armada, teve 12 militantes desaparecidos entre 1974 e 1975. Os cinco últimos casos de desaparecimentos políticos ocorreram em 1980, e
há ainda oito vítimas das quais não existe informação segura sobre o ano em que aconteceram os fatos.

A) O desaparecimento forçado no Brasil
7. O desaparecimento forçado praticado pelo regime militar tinha início com a privação da
liberdade das vítimas por agentes da repressão ou pessoas agindo sob o seu comando ou consentimento,
realizada de forma ilegal e arbitrária, como exposto no Capítulo 8. Em grande parte dos casos a detenção não era devidamente comunicada à autoridade competente e as vítimas eram mantidas incomunicáveis, o que levava os familiares a empreender intermináveis buscas infrutíferas, pois informações
lhes eram sistematicamente negadas. Algumas vítimas tiveram a morte reconhecida na época pelo
Estado, por meio de notas oficiais enviadas à imprensa que comunicavam falsa versão, mas seus restos
mortais não foram entregues aos familiares. Em outros casos, notícias chegariam à família por relato
de militantes que tivessem testemunhado prisão, tortura ou morte da vítima. De qualquer forma não
era realizada investigação efetiva. Apenas por seu esforço algumas famílias conseguiram informações
sobre local de sepultamento, sem que o Estado atestasse a identidade das vítimas.
8. Há evidências de atuação planejada do regime voltada a negar informações sobre os desaparecidos políticos e fazer desaparecer seus corpos. Cooperavam diferentes organismos públicos: forças da
repressão, funcionários do IML, médicos legistas, as administrações de cemitérios e um Poder Judiciário
muitas vezes conivente. No caso de várias vítimas, até o presente é escassa a informação sobre o que
aconteceu. A descrição a seguir da metodologia do desaparecimento forçado no Brasil aborda, a partir
dos elementos de prova identificados até o presente, em primeiro lugar, a negativa do Estado em fornecer
informações. Em seguida são expostos métodos e técnicas adotados para que os cadáveres desaparecessem. Entre eles está o sepultamento deliberado de militantes em valas clandestinas, como indigentes, por
vezes com identidade falsa ou sem identificação, ou ainda com a indicação errada de localização. Por vezes
há informações ou indicações sobre a sepultura, mas a localização é dificultada, seja porque os corpos
foram levados para valas comuns, seja porque foram feitas modificações nas plantas dos cemitérios. Serão
abordados outras técnicas e métodos para a não identificação das vítimas e desaparecimento dos restos
mortais, com base em depoimentos de três agentes da repressão à CNV. Por fim, serão apresentados casos
de desaparecidos com identificação posterior do corpo ou dos restos mortais.

1. Buscas por familiares e a recusa do Estado em fornecer informações
9. Familiares das vítimas se dirigiram aos diferentes órgãos policiais e militares na busca de
informações sobre desaparecidos e apresentavam denúncias às autoridades. As informações eram-lhes ne-
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10. Os testemunhos dos familiares demonstram que os órgãos de repressão tinham conhecimento sobre o paradeiro dos desaparecidos, mas o omitiam, contrariavam informações anteriores e
davam respostas evasivas ou falsas. Ao mesmo tempo, as autoridades procuradas sugeriam que a pessoa
desaparecida vivia na clandestinidade, teria abandonado o núcleo familiar ou partido para o exílio.
Sempre ressaltando que os desaparecidos eram “terroristas”, “subversivos” e “perigosos”, atribuíam às
próprias vítimas a culpa por seu destino “desconhecido” ou “ignorado”. Familiares redigiram inúmeras
cartas a autoridades públicas, inclusive ao presidente da República, requerendo esclarecimentos, que
ficaram sem resposta. Essas cartas eram regularmente reproduzidas em documentos dos órgãos de
segurança.7 Impetraram também pedidos de habeas corpus para localizar seus parentes e formalizar sua
prisão. Esses pedidos foram, em geral, denegados ou julgados prejudicados, com base nas informações
lacônicas prestadas pelas autoridades. Em muitos casos, inclusive, os familiares foram ameaçados por
agentes do Estado para não procurarem mais informações.
11. Parlamentares e organizações como Anistia Internacional, Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e o Comitê Brasileiro pela Anistia (CBA)
foram fundamentais para tornar pública a busca das famílias e interceder junto ao governo. Como igualmente se passava com outras graves violações de direitos humanos praticadas de forma coordenada pelo
regime militar, a reação do Estado às denúncias passava pelo esforço em desqualificá-las sob o argumento
de que faziam parte da ação comunista no campo psicológico e integravam campanha difamatória contra
o governo e as Forças Armadas. As várias denúncias realizadas pela Anistia Internacional foram tachadas
pelo regime como “campanha difamatória contra o Brasil empreendida no exterior” e receberam, por
isso, atenção da “Política governamental de comunicação social no campo externo”, com a justificativa
de preservar a imagem do país. Assim, por recomendação da Secretaria-Geral do Conselho de Segurança
Nacional, em 30 de outubro de 1972 o presidente general Emilio Garrastazú Medici aprovou a Secreta
Exposição de Motivos no 63, com a seguinte justificativa e determinação:
Em face do exposto e considerando que todos os órgãos da alta administração federal
já estão devidamente instruídos a respeito da orientação a ser seguida em casos dessa
natureza, conforme consta da “Política governamental de comunicação social no campo
externo”, esta Secretaria-Geral pede vênia para sugerir a Vossa Excelência que sejam
adotadas as seguintes medidas por parte dos órgãos que recebem solicitações da “AMNESTY INTERNATIONAL”:
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gadas, ou lhes eram apresentados versões falsas e dados contraditórios. Carmem Mortati, mãe de Aylton
Adalberto Mortati, por exemplo, recebeu telefonema anônimo no início de novembro de 1971, data
próxima ao desaparecimento de Aylton, informando que o filho tinha sido preso e estava na OBAN, baleado e em estado grave. Carmem procurou o promotor Durval Moura de Araújo, da 2a Auditoria Militar
em São Paulo, que lhe entregou carta para que retirasse o atestado de óbito do filho no DOPS/SP,4 para
onde se dirigiu, a fim de falar com o diretor, o delegado Alcides Cintra Bueno Filho, mas foi recebida por
funcionário subalterno que negou a existência do documento.5 Outro caso ilustrativo é o de Maria Rosa
Monteiro, mãe de Honestino Monteiro Guimarães, desaparecido em 10 de outubro de 1973. Ela havia
recebido comunicação codificada em 13 de outubro, que informava a prisão de Honestino no Rio de
Janeiro. No Natal, autoridades militares prometeram-lhe uma visita ao filho no Pelotão de Investigações
Criminais (PIC) de Brasília, aonde compareceu levando roupas e alimentos. No entanto, enquanto
aguardava, recebeu a informação de que houvera um equívoco, e Honestino não se encontrava lá.6
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– não permitir que sejam dadas respostas à correspondência recebida da entidade em causa, e
– determinar que o Serviço Nacional de Informações/agência central seja informado sobre
qualquer documentação procedente daquela organização.8

12. Outro documento a corroborar a institucionalização da sonegação de informações
é a comunicação, em 8 de março de 1974, entre órgãos da Justiça Militar e do sistema de segurança e de informação. Mauro Seixas Telles, juiz auditor da 4a Circunscrição Judiciária Militar,
de Juiz de Fora (MG), enviou ao brigadeiro-comandante da 3a Zona Aérea, no Rio de Janeiro,
relação de 61 pessoas julgadas e condenadas pela auditoria, para constatar se havia alguém preso;
reconhecer o endereço quando possível; se havia falecidos; e, em caso afirmativo, providenciar
o envio do atestado de óbito.9 No trâmite do pedido, o Centro de Informações de Segurança da
Aeronáutica (CISA), pela Informação no 225/CISA, de 25 de abril de 1974, registra que Antônio
Carlos Bicalho Lana, Arnaldo Cardoso Rocha, Hélcio Pereira Fortes e José Júlio de Araújo tinham
sido mortos em São Paulo, e James Allen da Luz, no Rio Grande do Sul. Ao pé do documento
aparece manuscrito: “Trata-se de um documento que veio da Auditoria de JF. Ao que parece não
foi esta a ideia de difusão. Não se vai responder isto”.10 O próprio ofício enviado pelo auditor
identifica outro registro manuscrito com o seguinte comando:
INFORMAR
1) Vários “já eram”.
2) A informação deve se restringir a que nada se sabe e dependemos de detalhes.11

13. Em janeiro de 1975, familiares de mortos e desaparecidos políticos foram a Brasília pedir
a criação de comissão parlamentar de inquérito para investigar a prática de graves violações de direitos
humanos no país. Pressionado a reagir às interpelações recebidas, em 6 de fevereiro de 1975 o então
ministro da Justiça, Armando Falcão, pronunciou-se sobre os casos de 27 desaparecidos de forma
protocolar e apresentou dados dos registros dos órgãos de segurança e informações, em que a maioria
das pessoas citadas estavam em liberdade ou foragidas, ou sobre as quais não se possuíam informações.
14. As denúncias avolumaram-se. Em 24 de setembro de 1975, a CNBB encaminhou
solicitação, assinada por seu presidente, dom Aloísio Lorscheiter, ao presidente general Ernesto
Geisel, a qual reforçava pedido de esclarecimentos sobre desaparecidos. A comunicação continha
relatório de 26 casos providos de documentação.12 Outras vozes também se somaram às denúncias, que passaram a incorporar o relato de presos políticos. Em outubro de 1975, 35 deles, detidos
no presídio de Barro Branco, foram signatários da “Carta ao presidente do Conselho Federal da
OAB”, apelidada “Bagulhão’”, com relato de violações de direitos humanos cometidas pela ditadura brasileira (ver Capítulo 9), com denúncia de casos de 16 presos políticos assassinados e mutilados sob tortura e de outros 19 desaparecidos.13 Esse documento foi encaminhado pelo presidente
do Conselho Federal da OAB, Caio Mário da Silva Pereira, ao ministro-chefe do Gabinete Civil
da Presidência da República, Golbery do Couto e Silva, em 26 de novembro de 1975, para providências.14 Também remetido aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal
Federal, foi posteriormente submetido ao procurador-geral da República e ao ministro da Justiça,
Armando Falcão, que, depois de despachá-lo ao SNI, determinou seu arquivamento.15
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16. Era comum as autoridades fornecerem resposta-padrão, segundo a qual a pessoa procurada “era foragida” ou vivia “na clandestinidade”. Essa resposta oficial persistiu ao longo dos anos, como
ilustram As informações no 1.152 e 1.224 do Centro de Informações do Exército (CIE), respectivamente, de 13 de setembro e 2 de outubro de 1978, que tratam da “Relação de 49 nomes constantes do
Jornal do Brasil”. O CIE organizou, então, dossiê com informações e prontuários sobre os militantes,
com as mesmas versões falsas.19

2. Práticas e métodos de ocultação de cadáver
17. As famílias de Ruy Carlos Vieira Berbert (Movimento de Libertação Popular – Molipo)
e de Cilon Cunha Brum (Partido Comunista do Brasil – PCdoB/Araguaia) decidiram fazer enterro
simbólico dos dois militantes desaparecidos. Enterraram urnas vazias ou com pertences pessoais.
No entanto, a angústia causada à família só termina quando os restos mortais são encontrados.
Gertrud Mayr, quando finalmente identificada a ossada do filho, Frederico Eduardo Mayr, em 13
de julho de 1992, relata:
Senti-me gratificada e só agora, com a identificação, com o traslado e o sepultamento, é que
a coisa foi consumada. Antes era uma coisa só para dentro, não que eu não quisesse tirar de
dentro de mim, mas eu não conseguia, não saía. Agora é o normal, acontece com qualquer
pessoa: morrer e ser enterrada. Eu comecei a viver (essa normalidade) só agora.20

18. O caso de Frederico é representativo de um padrão na prática de desaparecimento.
Sua prisão e morte não foram oficialmente assumidas pelo Estado na época, mas foram objeto de
denúncias por diversos presos políticos no âmbito do Processo no 100/1972, da 2a Auditoria Militar
de São Paulo. O juiz auditor Nelson da Silva Machado Guimarães, responsável pelo processo, não
fez constar nos autos as denúncias, mas extinguiu a punibilidade de Frederico em razão de sua morte, comprovada por documentos do DOPS/SP: o exame necroscópico e o atestado de óbito com o
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15. A ausência de resposta das autoridades nacionais levou os familiares a recorrer a organismos
internacionais, como narrado no Capítulo 9. À Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH),
nos casos 1.683 (Olavo Hanssen) e 1.684 (Múltiplo I), o governo brasileiro enviou documentação com
o intuito de desmentir as acusações. A CIDH concluiu, nos dois casos, que o Brasil incorreu em graves
violações de direitos humanos, conforme pareceres incluídos em seu relatório anual de 1973, submetido
à IV Assembleia-Geral da OEA, de abril de 1974.16 Tendo em vista os resultados negativos nesses dois
casos, o governo brasileiro interrompeu o diálogo com a CIDH durante o ano de 1974. O Ministério das
Relações Exteriores manteve a Presidência da República informada, em março de 1975, de todos os casos
de brasileiros pendentes na CIDH, conforme informação de 4 de março.17 Para defender-se dos crimes dos
quais era acusada, a ditadura militar mantinha discurso de deslegitimação das denúncias. Para algumas
delas, o ministro Armando Falcão encaminhou ao ministro das Relações Exteriores informações sobre
os casos de Fernando de Santa Cruz Oliveira (“É procurado pelos órgãos de segurança e se encontra na
clandestinidade”) e de Eduardo Collier Filho (“Encontra-se foragido, existindo mandado de prisão contra o mesmo, na 1a Auditoria da 2a Circunscrição Judiciária Militar”).18
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nome falso de Eugênio Magalhães Sardinha, embora o nome verdadeiro aparecesse grafado à mão.21
Em depoimento à CNV em 31 de julho de 2014, o juiz Nelson da Silva Machado Guimarães reconheceu que recebia atestados de óbito com nomes falsos de militantes políticos que estavam sendo
processados à revelia e que, com base neles, determinava a extinção da punibilidade por morte. O
juiz admitiu que não ordenava a retificação dos atestados para corrigir a identificação das vítimas e
tampouco prestava informações às famílias que, àquela altura, estavam à procura de seus parentes.22
No caso de Frederico Mayr, somente em 1979, quando tiveram acesso ao atestado de óbito registrado
com o nome falso, os familiares tomaram conhecimento de seu sepultamento no Cemitério Dom
Bosco, no bairro de Perus, em São Paulo. Inúmeros casos repetem o uso de cemitérios clandestinos
e sepultamento de vítimas como indigentes ou com identidade falsa.

2.1. O sepultamento de militantes com identidade falsa
19. O uso de nomes falsos para enterrar militantes políticos assassinados, segundo o ex-preso político Ivan Akselrud de Seixas, “permitia o sepultamento rápido das vítimas, sem a presença
de possíveis familiares, o acobertamento das torturas sofridas, das autópsias falsas ou não realizadas
pelos legistas coniventes, e o sepultamento de desaparecidos políticos”.23 Para dificultar a identificação, os órgãos de segurança registravam identidade falsa. Alex de Paula Xavier Pereira e Gélson
Reicher, militantes da ALN assassinados em 1972, foram enterrados no Cemitério Dom Bosco, em
Perus, com os nomes falsos de João Maria de Freitas e Emiliano Sessa. As requisições de exames
necroscópicos foram lavradas com os nomes falsos e traziam os verdadeiros escritos à mão no documento datilografado. Os dois militantes foram executados sumariamente por agentes da repressão,
como comprovado pelo trabalho pericial da CNV, que desmentiu a versão oficial de tiroteio (ver
Capítulo 11). O IML corroborou a versão policial das mortes e encaminhou os corpos para enterro
como indigentes e sob identidade falsa, em Perus. Há ainda uma peculiaridade no caso de Gélson.
Um dos médicos responsáveis por assinar seu laudo de exame necroscópico, Isaac Abramovitc, era
vizinho de sua família e conhecia Gélson desde criança, e era também professor na Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (USP), onde Gélson estudava. Ainda assim, o médico não
avisou a família de Reicher sobre o falecimento, permitindo que o militante fosse enterrado como
indigente. Mesmo considerando o fato de que Gélson foi trasladado pouco tempo depois para o
Cemitério Israelita, em São Paulo – segundo o livro-relatório da CEMPD, depois de o próprio médico legista avisar o pai da vítima, Berel Reicher, sobre o local onde havia sido feito o enterro –,24
houve ocultação de seu corpo, configurando a ação de desaparecimento.
20. Esse alinhamento para encobrir o desaparecimento forçado de pessoas estendeu-se ao
funcionamento da Justiça. O Poder Judiciário mantinha comunicação com os órgãos de segurança a
respeito de militantes que estavam sendo processados, mas haviam sido mortos pela violência estatal.
O conhecimento da identidade de Alex e Gélson pelos órgãos repressivos fica comprovado pela localização, nos autos de processo da Justiça Militar, de comunicado do DOPS/SP à 2a Auditoria Militar,
com os laudos necroscópicos dos militantes, e do auto de exibição e apreensão de documentos falsos.25
Nos autos do Processo no 77/1972, que também tramitava na 2a Auditoria Militar, o juiz Nelson da
Silva Machado Guimarães solicitou os atestados de óbito de Alex e Gélson, e recebeu ofício do então
delegado do DOPS/SP, Alcides Cintra Bueno, em 29 de agosto de 1972, com a seguinte informação:
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21. O mesmo juiz era responsável pelo Processo no 68/1972, da 2a Auditoria Militar, no
qual Alex e Gélson deixaram de ser denunciados em razão do falecimento. O juiz auditor solicitou
ao DOPS/SP o envio dos atestados de óbito dos militantes. O declarante de óbito, nos dois casos, é
Francisco Brandino dos Santos Filho, policial militar. Com base nesses documentos falsos, e consciente dessa falsidade, o juiz confirmou a extinção de punibilidade em relação a Alex e Gélson, ao
consignar na sentença: “Constam, às fls. 128 e 129, provas de óbitos de pessoas que, embora com
outros nomes, são indicadas pela autoridade policial como sendo Alex de Paula Xavier Pereira e
Gélson Reicher”.27 O juiz, no entanto, não comunicou as famílias nem determinou retificação
dos nomes. Em depoimento à CNV, em 31 de julho de 2014, o ex-juiz Nelson da Silva Machado
Guimarães admitiu essa atuação, argumentando que a sua “preocupação seria acabar logo com
aquilo” e, por isso, passava “por cima desse atestado com nome falso, mas sabendo que aquele
nome correspondia à própria vítima”.
22. Essa articulação entre os órgãos foi bem descrita por Iara Xavier, na audiência pública
realizada pela Comissão Rubens Paiva (SP) em parceria com a CNV, em 24 de fevereiro de 2014.
Iara, que pertenceu à ALN e foi presa política, irmã de Alex de Paula Xavier e de Iuri Xavier, e
ex-companheira de Arnaldo Rocha Cardoso, todos mortos pela repressão, apresenta síntese dessa
interação entre os órgãos:
Então nós vemos que a operação que eles tinham era do DOI, operação, busca, captura,
morte; passava pela conivência do IML; passava, pra mim, pela conivência do cartório,
do 20 o Cartório aqui do Jardim América, onde mais de 90% dos atestados de óbito, sejam falsos, sejam os verdadeiros, foram lavrados; passavam pela conivência dos médicos
legistas, adulterando os laudos de necropsia, aos declarantes de óbito, e chegavam na
Justiça, na máquina perfeita e montada para esconder crimes.28

2.2. A utilização de cemitérios públicos e valas clandestinas
23. O sepultamento de militantes como indigentes, em cemitérios localizados na periferia
de grandes centros urbanos, era também feito com a colaboração do serviço funerário. Pela concentração da ação repressiva em São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco, foi nesses estados onde essa
prática ocorreu com mais frequência. Cemitérios de outros estados, que receberam ou podem ter
recebido despojos de desaparecidos políticos, foram levantados no livro Habeas corpus: que se apresente o corpo: Cemitério do Parque Nacional do Iguaçu (PR); cemitérios de Natividade, de Guaraí, de
Paraíso do Tocantins (TO) (à época, Goiás); da fazenda Rio Doce, em Rio Verde (GO); Cemitério
Municipal de Juiz de Fora (MG).29
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Em atenção ao seu Ofício no 1.622, de 28/8/1972, informo a esse Digno Juízo que ALEX DE
PAULA XAVIER PEREIRA, por ocasião de sua morte, usava identidade falsa.
Por essa razão, foi o óbito lavrado em nome de JOÃO MARIA DE FREITAS.
O mesmo ocorreu com GELSON REICHER, cujo óbito foi lavrado em nome de EMILIANO SESSA.
Reitero a V. Exa. os meus protestos e elevada estima e consideração.26

12 – desaparecimentos forçados

24. Em São Paulo, o Cemitério de Vila Formosa foi usado para enterrar o corpo de presos
políticos mortos até o ano de 1971, quando foi inaugurado o Cemitério Dom Bosco, em Perus, onde
vítimas da ditadura eram sepultadas junto a indigentes. Segundo informações do livro mencionado,
as características do Cemitério de Vila Formosa
[...] favoreciam a intenção das forças de repressão de ocultar os corpos de militantes mortos pela ditadura. No local, ainda hoje há um número elevado de sepultamentos sem
jazigo definitivo. Isto significa que pessoas classificadas como indigentes são mantidas
enterradas por três anos. Pessoas identificadas são mantidas por até seis. Passados estes
prazos, os restos mortais são transferidos para um ossário ou simplesmente se faz um novo
sepultamento por cima.30

25. Ao menos 11 vítimas de desaparecimento foram enterradas como indigentes no Cemitério
de Vila Formosa entre 1969 e 1970: Carlos Roberto Zanirato (29 de junho de 1969), Virgílio Gomes da
Silva (29 de setembro de 1969), Antônio Raymundo de Lucena (20 de fevereiro de 1970), José Idésio
Brianezi (17 de abril de 1970), Joelson Crispim (22 de abril de 1970, com o nome falso Roberto Paulo
Wilda), Norberto Nehring (24 de abril de 1970, com o nome falso Ernest Snell Burmann), Alceri
Maria Gomes da Silva (17 de maio de 1970), Antônio dos Três Reis de Oliveira (17 de maio de 1970),
José Maria Ferreira de Araújo (23 de setembro de 1970, com o nome falso Edson Cabral Sardinha),
Edson Neves Quaresma (5 de dezembro de 1970, com o nome falso Celso Silva Alves) e Yoshitane
Fujimori (5 de dezembro de 1970). No caso de Norberto Nehring, três meses após a morte a família
conseguiu exumar o corpo, realizar exame de arcada dentária, comprovar sua identidade e trasladar
seus restos mortais para o jazigo da família.
26. No início da década de 1990, por meio das investigações da Comissão de Familiares
de Mortos e Desaparecidos Políticos e com o auxílio da Prefeitura de São Paulo, descobriu-se
que a quadra 11 do Cemitério de Vila Formosa, usada para enterro de indigentes, havia sofrido
alterações, o que provocara o ocultamento do corpo de ao menos um preso político, José Maria
Ferreira de Araújo. A partir dos arquivos do IML, apurou-se que ele tinha sido enterrado com o
nome falso de Edson Cabral Sardinha, na sepultura 119 da quadra 11, mas não foi possível localizar seus restos mortais, inclusive em razão da reconfiguração dessa quadra.31 Essas alterações
foram feitas sem projeto formal e sem preocupação em manter registro que possibilitasse posterior
localização das sepulturas. O “Relatório sobre os trabalhos de localização e identificação de despojos de desaparecidos políticos nos cemitérios de Perus e Vila Formosa” – do Ministério Público
Federal (MPF) de São Paulo, datado de 10 de setembro de 2010 e assinado pelos procuradores
da República Eugênia Augusta Gonzaga Fávero e Marlon Alberto Weichert – descreve de forma
detalhada as modificações que foram introduzidas no Cemitério de Vila Formosa, em 1975:
Ruas foram alargadas e árvores plantadas, invadindo as áreas reservadas às sepulturas. Toda
a área em que está situada a antiga quadra 11, que acabou ficando conhecida como a quadra
dos “terroristas”, foi descaracterizada. Foi retirado o asfalto das ruas que demarcavam as
quadras e feito um novo traçado, inclusive passando em cima de sepulturas antigas.
Os espaços da quadra 11 que não foram comprometidos com o novo arruamento foram
cobertos com a implantação de dois pequenos bosques. Dessa maneira, a antiga quadra 11
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E ainda: em cima dessas quadras alteradas, em especial da quadra 11, foram feitos novos
sepultamentos, em sentido diagonal ao antigo, inviabilizando a localização de corpos ali
enterrados no passado.
Foi também criada uma vala ou ossário clandestino naquele cemitério, visto que não há
registro nos livros próprios, e utilizado em meados da década de 70, o qual pode ter sido
utilizado como destino das ossadas exumadas por ocasião das alterações acima mencionadas. Ele está localizado em frente ao prédio da administração (Vila Formosa I) e embaixo
de um canteiro onde há uma imagem religiosa e o nome do cemitério em placas de cimento
e forma de letras garrafais.32

Nessa mesma época, foi aberta uma vala clandestina no Cemitério Dom Bosco, em Perus. A simultaneidade aparenta ser “ação coordenada, planejada para promover a ocultação dos corpos”.33
Há ainda suspeita de que ossadas tenham sido exumadas e colocadas em vala ou ossário clandestino em Vila Formosa.
27. Nos meses de novembro e dezembro de 2010, foram realizadas escavações em duas áreas
nesse cemitério paulistano. Na primeira, na quadra 47 (antiga 50), onde havia registro de sepultamento
de Virgílio Gomes da Silva e de Sérgio Roberto Corrêa, a escavação buscou restabelecer os contornos
originais da quadra descaracterizada. Na segunda, próxima à administração no 1, foi possível identificar
o ossário subterrâneo que pode ter recebido despojos de desaparecidos políticos na década de 1970. Com
a abertura da vala ou ossário subterrâneo, foram exumadas ossadas para posterior análise. Segundo relatório parcial de trabalhos no Cemitério de Vila Formosa, realizados de 29 de novembro a 3 de dezembro
de 2010, funcionários do cemitério “informaram ter sido o local aterrado por volta do ano de 2002, sendo
que antes foram depositados de maneira empilhada esses sacos azuis de ossos oriundos de ossários; que
abaixo destes sacos haveria ossos soltos, ali depositados em meados da década de 70”. O relatório registra
ainda que “muitos sacos estavam em avançado estado de decomposição plástica” e que “os ossos soltos
(livres) se encontram em péssimo estado de conservação, dado o peso sobre eles depositado e a umidade
do ambiente”.34 As buscas foram conduzidas por representantes do MPF em São Paulo, da Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, ligada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência
da República (CEMDP/SDH), do Instituto Nacional de Criminalística (INC), do Departamento de
Polícia Federal e do Instituto Médico-Legal (IML) de São Paulo.
28. Na sequência, ao longo de 2011, a equipe do INC, em conjunto com o IML, realizou
exames periciais e antropológicos de 92 amostras provenientes do ossário subterrâneo de Vila Formosa.
O perito Alexandre Raphael Deitos relatou que “nenhum dos 92 relatórios apontou sinais visíveis ou
vestígios relacionados a morte violenta por ferimento tipo projétil de arma de fogo, embora caiba esclarecer que diversos restos mortais se encontravam incompletos ou muito degradados, o que pode ter
prejudicado a evidenciação de lesões ou ferimentos desse tipo”.35 Informou, ainda, que
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desapareceu e as quadras próximas, que também sofreram alterações, foram renumeradas.
Não há registros de exumação para que os novos traçados e alargamento de ruas fossem
feitos, sendo que o mais provável é que as ruas tenham sido abertas com a violação das sepulturas pela passagem do maquinário pesado. O mesmo ocorreu com os corpos enterrados
no local onde as árvores foram plantadas.

12 – desaparecimentos forçados

os dados apontam o que parece ser um ossário geral do tipo previsto em legislação, inclusive
com a grande maioria dos restos mortais (93,5%) contidos em sacos separados para cada indivíduo, do tipo utilizado pelo SFMSP [Serviço Funerário do Município de São Paulo] em
exumações administrativas de rotina, muitos apresentando etiquetas ainda legíveis afixadas
com diversas informações presentes em livros de registro próprio do cemitério.
Soma-se ao exposto o fato de o ossário estar localizado próximo à administração e ser de conhecimento público dos servidores do cemitério, sendo aterrado por volta do ano de 2002.
Assim, exceto pela ausência de documentação ou registro nos livros do cemitério, não
há outros elementos, a partir dos exames realizados, que indiquem tratar-se de um
ossário clandestino.36

29. Os trabalhos periciais também buscaram localizar e identificar os restos mortais de
Virgílio Gomes da Silva e de Sérgio Roberto Corrêa, a partir de exumações na quadra correspondente àquela onde provavelmente foram enterrados. Após as escavações para retraçar os contornos
originais da quadra, foram exumadas ossadas enterradas em locais próximos às sepulturas indicadas para análise. No entanto, os resultados da análise antropológica foram negativos para Sérgio
Roberto Corrêa. No caso de Virgílio Gomes da Silva, segundo consta dos laudos, não foi extraído
DNA da amostra, o que impossibilitou exame de genética forense.37 As escavações devem continuar,
para demarcar a atual localização das antigas quadras 15 e 57, onde, segundo registros nos livros,
estariam enterrados outros desaparecidos políticos.
30. A partir de 1971, o Cemitério Dom Bosco, em Perus, foi o destino do corpo de, no
mínimo, 29 militantes políticos, nove com identidade falsa, a maioria enterrada nas quadras 1 e
2, reservadas a indigentes. Muitas ossadas dessas quadras foram exumadas em 1975 e transferidas
para vala comum construída clandestinamente em 1976, como será narrado adiante. Ainda em
São Paulo, o Cemitério Campo Grande foi também usado, em menor escala, para a ocultação de
corpos de militantes, como Emmanuel Bezerra dos Santos e Manoel Lisbôa de Moura, mortos
em 1973. Seus restos mortais foram exumados em 1992 e periciados pela equipe da Universidade
Estadual de Campinas (Unicamp). Os despojos de Emmanuel foram trasladados para o Rio
Grande do Norte. Suspeita-se que outro cemitério, de Parelheiros, também tenha sido usado
para ocultar corpos. Lá foi descoberto poço que abrigaria ossário clandestino, com restos mortais
não identificados. O poço foi confirmado por análise feita com radar de solo, em expedições da
CEMDP, em conjunto com o MPF e a Polícia Federal.38
31. No Rio de Janeiro, os corpos de pelo menos 14 militantes políticos estariam enterrados
no Cemitério Ricardo de Albuquerque: Mário de Souza Prata (2 de abril de 1971), José Gomes Teixeira
(23 de junho de 1971), José Raimundo da Costa (5 de agosto de 1971), Hilton Ferreira (29 de março de
1972), Getúlio de Oliveira Cabral (29 de dezembro de 1972), José Bartolomeu Rodrigues de Souza (29
de dezembro de 1972), José Silton Pinheiro (29 de dezembro de 1972), Lourdes Maria Wanderley Pontes
(29 de dezembro de 1972), Luis Ghilardini (4 de janeiro de 1973), Merival Araújo (14 de abril de 1973),
Almir Custódio de Lima (27 de outubro de 1973), Ramires Maranhão do Valle (27 de outubro de 1973),
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32. Outros cemitérios do Rio de Janeiro usados para o mesmo fim foram o de Santa Cruz,
onde foi ocultado o corpo de Roberto Cietto; o São Francisco Xavier, onde teria sido enterrado o
militante Eremias Delizoicov; e o da Cacuia, na ilha do Governador, em cujos registros se encontra
o de sepultamento de Severino Viana Colou – como indigente. Os cemitérios de Petrópolis e de
Itaipava podem ter sido o destino de corpos de militantes políticos que desapareceram na “Casa da
Morte”, em Petrópolis. A equipe de perícia da CNV visitou, em março de 2014, um cemitério de
Petrópolis que, de acordo com Ulisses Sampaio, administrador dos cemitérios do município, pode
ter sido utilizado para o sepultamento de opositores políticos da ditadura. Segundo apurado na
visita, o cemitério, situado na BR-040, quilômetro 92, em Santa Rosa, no sentido Petrópolis–Rio,
tem dimensões pequenas e não apresenta obstáculos ao trânsito de pessoas. Assim, embora não seja
clandestino, a facilidade de acesso e sua localização afastada são elementos que favoreceriam seu uso
para ocultar corpos, hipótese que depende ainda de maiores pesquisas e investigações.40
33. No Recife, os cemitérios de Santo Amaro e da Várzea foram destino para corpos
de militantes, como é o caso dos seis membros da VPR mortos em 8 ou 9 de janeiro de 1973,
na chacina da Chácara São Bento, episódio narrado no Capítulo 11. Ao contrário da versão
oficial de tiroteio, a CEMDP reuniu provas consistentes que demonstram que todas as vítimas
foram presas e mortas sob tortura. Na sequência, os corpos de José Manoel da Silva, Jarbas
Pereira Marques, Eudaldo Gomes da Silva, Pauline Reichstul e Soledad Barret Viedma foram
enterrados no Cemitério da Várzea como indigentes. A sexta vítima, Evaldo Luiz Ferreira de
Souza, foi enterrada no Cemitério de Santo Amaro, com o nome Renato Vieira. Até hoje, apenas os corpos de José Manoel, Jarbas e Pauline foram localizados e trasladados pelas famílias.
34. Ainda no Cemitério da Várzea, foram enterrados como indigentes os militantes da
APML José Carlos Novaes da Mata Machado e Gildo Macedo Lacerda, mortos sob tortura no DOI
do IV Exército, em 28 de outubro de 1973. Algumas semanas depois, a família de Mata Machado
conseguiu resgatar seu corpo. Mércia de Albuquerque, advogada da família, relatou que, ao lado dos
caixões de José Carlos e de Gildo, havia um terceiro, também registrado como indigente. A Comissão
Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara (CEMVDHC), de Pernambuco, suspeita, com
base nessas informações, que o caixão possa pertencer ao desaparecido político Paulo Stuart Wright.
35. No Cemitério de Santo Amaro também foram ocultados, em janeiro de 1973, os corpos
de Anatália de Souza Alves de Melo, cujo registro no livro do cemitério foi localizado pela CEMVDHC,
e, em fevereiro de 1971, de Odijas Carvalho de Souza, registrado como “Ozias”. Por fim, também em
Pernambuco, Miriam Lopes Verbena e Luís Alberto de Sá e Benevides, do PCBR, mortos em suposto
acidente de carro em 8 de março de 1972, foram enterrados no Cemitério Dom Bosco, em Caruaru.41
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Vitorino Alves Moitinho (27 de outubro de 1973) e Ranúsia Alves Rodrigues (27 de outubro de 1973).
Nenhum corpo foi recuperado, uma vez que os restos mortais foram inicialmente transferidos para o
ossário geral e, entre 1980 e 1981, para uma vala clandestina do cemitério. Em 1991, o grupo Tortura
Nunca Mais do Rio de Janeiro se organizou para tentar conduzir o trabalho de identificação das 2.100
ossadas encontradas na vala e chegou a catalogar algumas delas, que foram separadas em 17 sacos plásticos para serem submetidas à análise técnica. Por falta de recursos, o trabalho foi interrompido em 1993.39

12 – desaparecimentos forçados

2.3. A vala clandestina do Cemitério Dom Bosco, em Perus
36. Em 4 de setembro de 1990, foi localizada uma vala clandestina no Cemitério Dom
Bosco, em Perus, distrito da cidade de São Paulo, com 1.049 ossadas dentro de sacos plásticos sem
identificação. Para apurar a origem e as responsabilidades com relação às ossadas encontradas, foi constituída uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no âmbito da Câmara Municipal de São Paulo.
O trabalho da CPI envolveu a análise dos livros do cemitério e a tomada de depoimentos de funcionários que foram cruciais para recuperar a história da vala, especialmente tendo em vista a “depuração”
do arquivo do IML referente à década de 1970. A esse respeito, a comissão de acompanhamento das
investigações registrou: “A pesquisa nos arquivos do IML demonstrou que houve uma dilapidação
intencional em seu acervo, visando impedir a elucidação das mortes de militantes de oposição ao regime militar”.42 A CPI trouxe revelações importantes sobre a relação entre órgãos da repressão, como
DOPS e DOI-CODI, o IML e a administração do cemitério, bem como sobre a tentativa do Serviço
Funerário municipal de construir um crematório para indigentes.
37. O Cemitério Dom Bosco, em Perus, foi inaugurado em 1971, na gestão de Paulo
Maluf, e “logo na sua inauguração foi transformado em cemitério exclusivo para corpos de indigentes, entre os quais passaram a ser enviados cadáveres de vítimas do regime”.43 Segundo os
livros de sepultamento, os primeiros mortos, desconhecidos ou com seus próprios nomes , foram
enterrados lá em março de 1971.44 Registro encontrado na documentação analisada pela CPI
revelou que o projeto original do cemitério incluía a implantação de um crematório, informação
confirmada pela análise da planta de 1969, que faz referência explícita a “crematório eventual”
que poderia ser implantado.45 No entanto, em razão da existência de impedimento legal à construção de crematórios para indigentes, o projeto foi transferido para o Cemitério de Vila Nova
Cachoeirinha e, depois, para o de Vila Alpina, onde foi instalado.
38. A utilização do cemitério para enterrar indigentes levanta suspeita, uma vez que sua
construção foi oficialmente justificada para atender a reivindicações dos moradores locais, que demandavam um cemitério para a região. No entanto, em dois depoimentos prestados à CPI, Fábio Pereira
Bueno, ex-diretor do Departamento de Cemitérios do Município de São Paulo entre 1970 e 1974, deu
a seguinte explicação a respeito da mudança de destinação do cemitério:
Ele afirmou que houve entendimentos diretos com o IML, na pessoa do médico legista
Harry Shibata, então integrante da diretoria. E que houve solicitação do instituto de uso do
cemitério para esse fim. O motivo alegado seria maior facilidade de acesso.46

A partir de 1971, o Cemitério Dom Bosco, em Perus, passou a receber corpos de indigentes e corpos
de militantes políticos. Sobre a relação entre o enterro de indigentes e as estratégias de ocultação de
cadáver, o relatório da CPI registrou:
A certeza da impunidade e o tratamento usual de desrespeito dado aos corpos de pessoas
pobres na cidade foram dois fatores a permitir que militantes mortos desaparecessem em
nossos próprios cemitérios. Não sabemos o que foi mais bárbaro: transformar oponentes
do regime em indigentes ou tripudiar ainda mais a indigência para dar fim aos corpos
de oponentes do regime.47
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40. Harry Shibata, homem de confiança do regime que assinou inúmeros laudos falsos
de presos políticos, negou saber quando se tratava de corpo de militante, e não de indigente.
No entanto, segundo depoimentos à CPI, a partir de 1971, quando o carro do IML chegava ao
cemitério, os próprios sepultadores perguntavam ao policial Miguel Fernandes Zaninello, que
conduzia o carro: “Tem algum especial aí?”, referindo-se a presos políticos. A CPI apurou, ainda,
que havia procedimento diferenciado para encaminhar corpos de militantes ao cemitério. Como
os familiares já haviam percebido ao investigar os arquivos do IML, os laudos eram identificados com uma letra “T” em vermelho no caso de presos políticos, como referência a “terrorista”.
Jair Romeu, auxiliar de necropsia, depois elevado à condição de chefe de necrotério, admitiu em
depoimento à CPI ter sido o autor desses registros por ordem do delegado Alcides Cintra Bueno,
do DOPS. Em documento da época submetido à Comissão Geral de Investigações (CGI), Jair
Romeu relatou que recebia orientação de acompanhar os casos de “subversivos” encaminhados
pela polícia ou pela Oban.49
41. O processo de necropsia e liberação dos corpos de presos políticos era conduzido, de
modo geral, pelas mesmas pessoas. Havia orientação para que as fotos da necropsia não fossem esclarecedoras. Segundo Josué Teixeira dos Santos, administrador do necrotério, exigência vinda do comando
da Oban e, depois, do DOI-CODI/SP determinava que apenas a cabeça da vítima deveria ser fotografada. Ele relatou, inclusive, que foi repreendido quando fotografou um “terrorista” mostrando também
o tórax.50 Além disso, o tratamento dado a presos políticos incluía menor tempo na geladeira, para
que os corpos fossem liberados mais rapidamente, descumprindo o procedimento padrão de manter o
corpo por três dias no IML, à espera de familiares.51 O trabalho de legistas de confiança da repressão
garantia a tomada de uma série de precauções para impedir a localização dos corpos e a apuração do
ocorrido. Um desses legistas, Isaac Abramovitc, confirmou em depoimento à CPI que assumiu o compromisso de colaborar sem restrição com os órgãos de repressão política.
42. Não é possível definir o número de militantes mortos e desaparecidos que foram enterrados em Perus. Em 1973, a família dos irmãos Iuri e Alex Xavier, da ALN, encontrou nos livros do
cemitério o registro de sepultamento de Iuri e de João Maria de Freitas, nome falso usado por Alex.
Em 1979, quando outros familiares tomaram conhecimento desse fato, novos registros de sepultamento com identidade falsa foram localizados: Gélson Reicher (com nome Emiliano Sessa), Luiz Eurico
Tejera Lisbôa (como Nelson Bueno) e Flávio Carvalho Molina (como Álvaro Lopes Peralta).
43. Em audiência da Comissão Rubens Paiva (SP) em parceria com a CNV, em 24 de fevereiro de 2014, foi tomado depoimento de Antônio Pires Eustáquio, que foi administrador do Cemitério
Dom Bosco, em Perus, a partir de 1976 e importante colaborador dos familiares na descoberta da
vala e nas investigações que seguiram. Sobre o local de sepultamento de militantes e indigentes, o
ex-administrador disse que
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39. Os laudos emitidos pelo IML chancelavam versões policiais e registravam nomes falsos e
causas de morte forjadas para, na sequência, liberar os corpos, que seguiam como indigentes ao cemitério. Em depoimento à CPI, Harry Shibata afirmou que a função dos legistas era “puramente técnica”
e restrita a “ver e reportar” as lesões, sem interpretá-las.48 Sabe-se, todavia, que o quarto quesito do
laudo perguntava especificamente se a morte ocorreu sob tortura, e a resposta-padrão dos legistas era
negativa, mesmo quando relatavam marcas de hematomas e escoriações nos corpos.

12 – desaparecimentos forçados

[...] eles [os militantes] foram sepultados nas quadras, principalmente na época que eles
foram para lá, 1971, na inauguração do cemitério, na quadra 1, quadra 2 da gleba 1. Foram as primeiras quadras que foram usadas para sepultamentos de indigentes [...]. Então
não tinha assim uma diferença porque eles iam no meio do indigente comum. [...] por
curiosidade minha mesmo, depois que eu já tive conhecimento de que ali estavam militantes políticos, alguns funcionários, que com muita perspicácia e uma certa paciência,
eu consegui algumas declarações que eles diziam que quando chegava esse pessoal, que
eles chamavam de terrorista, chegavam num camburão; às vezes um só, o que não era
comum, porque o indigente ia de seis pra cima no camburão. E o militante ia um só. Ia
um aparato político junto [...].52

44. Lei de 1972 havia reduzido o prazo para exumação de cinco para três anos, e em
1975 ocorreram exumações em massa nessas quadras 1 e 2, descritas na documentação do Serviço
Funerário municipal. Segundo recomendação legal, os corpos deveriam ser reinumados na mesma
sepultura, alguns palmos abaixo, com os respectivos registros, o que não aconteceu. A partir de
depoimentos coletados, a CPI apurou que a ideia original era enviar as ossadas para o crematório
de Vila Alpina. O projeto de cremação dos corpos foi abandonado em 1976, e as ossadas ficaram
amontoadas de seis meses a um ano no necrotério, até a abertura da vala clandestina, onde as
ossadas foram depositadas.
45. Não há registros oficiais da abertura da vala ou da reinumação dos corpos, mas os funcionários do cemitério reconstruíram minimamente esse processo. O depoimento de Antônio Pires Eustáquio
reforça que as ossadas foram jogadas na vala comum, após descartada a possibilidade de cremação:
[...] o Serviço Funerário tinha preocupação em dar um jeito naquelas ossadas. Eles tinham
que colocar em algum lugar. Veio a ideia do crematório, que não foi avante. Aí surgiu então, não sei por parte de quem, se do superintendente ou da diretoria do Departamento de
Cemitério ou de uma outra alçada, que se fizesse uma vala pra colocar aqueles ossos. E é o
que foi feito. Em 1976 exumaram uns corpos. E eles iam, deixando esses ossos lá. Tinham
umas salas pra velórios que não eram usadas, não tinha velório. Encheu-se aquelas salas lá
de sacos de ossos até que surgiu a ideia de sair a vala. Ela foi aberta numa área fora da quadra de sepultamentos, dentro do cemitério mas numa área que era destinada ao cruzeiro,
é uma área jardinada fora da área de sepultamentos, na beira de um barranco enorme. [...]
nos registros de óbito, segundo meu levantamento, foram colocadas ali 1.500 ossadas. [...]
E apurou-se, segundo a catalogação da Unicamp, pelo comando do doutor Badan Palhares,
1.049 ossadas catalogadas da vala. E ali colocaram e gramaram por cima. Simplesmente
as pessoas andavam lá, acendiam até vela ali na beira daquele barranco, que era ao lado do
cruzeiro, mas ninguém sabia que existia uma vala ali.53

46. Pelas investigações, a CPI concluiu que a vala aberta em 1976 “se manteve em caráter de
clandestinidade sob vários aspectos”, considerado que
1) Não existe registro da sua criação. 2) Foi aberta em área destinada à construção de uma
capela. 3) Não foi demarcada posteriormente como local de sepultamento. 4) Não foi in-
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47. O ex-administrador Antônio Pires Eustáquio também falou sobre tentativas dos órgãos
públicos de manter a vala sob um manto de silêncio. Ele contou que passou a investigar o caso quando
notou que havia registros das exumações em massa, sem indicação do destino dos ossos. No entanto, deparou-se com o medo dos funcionários e chegou, inclusive, a receber recomendações de autoridades para
não causar alarde em torno do assunto. Eustáquio continuou sem informações sobre o caso, até tomar
conhecimento da localização da vala em conversa com o funcionário que havia operado a retroescavadeira
usada na abertura da referida vala. Com sua ajuda, Suzana Keniger Lisbôa localizou, em 1979, os restos
mortais de seu marido, Luiz Eurico Tejera Lisbôa, desaparecido em 1972. Ele tinha sido enterrado como
indigente com o nome falso de Nelson Bueno, mas em sepultura localizada fora das quadras 1 e 2, e por
isso seus restos mortais não tinham sido transferidos para a vala clandestina. Foi o primeiro corpo de
desaparecido político descoberto. Detalhes de sua execução são narrados no Capítulo 11.
48. Na mesma época, foi localizado o registro de sepultamento de Dênis Casemiro,
militante da VPR desaparecido em 1971, aos 28 anos. O registro omitia ou alterava dados de identificação. Indicava-se, por exemplo, a idade de 40 anos. Os casos dos dois desaparecidos, Dênis
e Luiz Eurico, foram denunciados pelos familiares no Congresso Nacional durante a votação da
Lei de Anistia, em 28 de agosto de 1979.
49. Depois de encontrar o registro e a indicação da sepultura de Luiz Eurico, Suzana Lisbôa relata
que, ao entrar com o processo de retificação do registro de óbito, descobriu-se que a ossada exumada não correspondia ao corpo que tinha sido necropsiado em 1972, uma vez que não havia o tiro na cabeça descrito no
laudo. Em 12 de novembro de 2012, em audiência realizada em São Paulo pela Comissão Rubens Paiva em
parceria com a CNV, Suzana contou que “foram feitas diversas exumações no cemitério de Perus [...] até que
foi localizado o corpo que correspondia às características daquele que tinha sido necropsiado”.55 Situação semelhante ocorreu nas buscas dos restos mortais de Epaminondas Gomes de Oliveira no Cemitério Campo
da Esperança, em Brasília, uma vez que o registro de sepultura tinha número diferente daquele da sepultura
em que Epaminondas estava enterrado. A narrativa do caso de Epaminondas, que teve seus restos mortais
identificados a partir da exumação e análise pericial, é feita no Capítulo 13.
50. Em 1979, a vala clandestina foi aberta, pela primeira vez, por conta das investigações feitas por Gilberto Molina a respeito da localização dos restos mortais de seu irmão, Flávio
Carvalho Molina. Segundo registros do cemitério, Flávio fora enterrado com o nome Álvaro
Lopes Peralta e exumado em 1975, indicando que seus restos mortais haviam sido transferidos
para a vala comum. Embora Gilberto Molina tenha obtido autorização para abrir a vala, não foi
possível levar a busca adiante naquele momento, e somente com a segunda abertura da vala, em
1990, é que foram retomadas as investigações.
51. Até 1990, além de Luiz Eurico Tejera Lisbôa, corpos de 14 militantes políticos mortos pela repressão já estavam localizados no Cemitério Dom Bosco, em Perus: Antônio Benetazzo,
Antônio Sérgio de Mattos, Alex de Paula Xavier Pereira, Alexandre Vannucchi Leme, Ângelo Arroyo,
Gélson Reicher, Joaquim Alencar de Seixas, José Roberto Arantes de Almeida, Hélcio Pereira Fortes,
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cluída na planta do cemitério. 5) Foi construída de forma irregular, sem alvenaria e outros
requisitos. 6) Não existe registro da transferência dos corpos exumados para a vala.54
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Pedro Ventura Felipe de Araújo Pomar, Iuri Xavier Pereira, Carlos Nicolau Danielli, Rui Osvaldo
Aguiar Pfutzenreuter e José Júlio de Araújo. Em 1975, transcorrido o tempo exigido para a retirada da
ossada, o irmão de José Júlio recuperou os restos mortais dele, mas levou-os em segredo e acondicionou-os no porão da casa da família. Apenas em 1993 foi feito enterro no Cemitério Parque da Colina,
em Belo Horizonte, após a realização de exame pericial da ossada.
52. Em 1991 e 1992, pesquisadores do Departamento de Medicina Legal (DML) da
Unicamp, contratado para a análise das ossadas, sob a coordenação do professor Fortunato Antônio
Badan Palhares, identificaram sete corpos, dois da vala comum – o de Frederico Eduardo Mayr
(identificado e trasladado em 1992) e o de Dênis Casemiro (trasladado em 1991); e três em sepulturas
específicas: os de Sônia Moraes Angel Jones e de Antônio Carlos Bicalho Lana, exumados e trasladados
em 1991; e o de Helber José Gomes Goulart, exumado e trasladado para Mariana (MG) em 1992;
além de dois corpos que tinham sido enterrados como indigentes no Cemitério Campo Grande: os de
Emmanuel Bezerra dos Santos, exumado em 1992 e trasladado para Natal (RN), e de Manoel Lisbôa
de Moura, exumado e trasladado para Maceió (AL) em 2003.
53. Durante anos, os trabalhos ficaram interrompidos, e as ossadas foram mantidas em
condições inadequadas de armazenamento. Após intervenção do Ministério Público Federal de São
Paulo (MPF/SP), em 2001, as ossadas foram transferidas da Unicamp para o IML/SP, que ficaria
responsável pelas análises em parceria com a USP. Quase todas as ossadas acabaram sendo encaminhadas ao columbário do Cemitério do Araçá, também em São Paulo.56 Em 2005 e 2006, respectivamente, foram identificados os restos mortais de Flávio Carvalho Molina e Luiz José da Cunha,
em trabalhos da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). Também
por iniciativa da CEMDP, em 2008 foram exumados e identificados os restos mortais de Miguel
Sabat Nuet, cidadão espanhol que passou a figurar como mais uma vítima da ditadura brasileira.
54. Para dar continuidade à análise das ossadas, foi estabelecida cooperação entre Ministério
Público Federal (MPF), Secretaria de Direitos Humanos (SDH), Associação Brasileira de Anistiados
Políticos (ABAP) e Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. Os trabalhos periciais ficaram sob a responsabilidade da Criminalística da Polícia Federal e da Equipe Argentina
de Antropologia Forense. Entre os anos de 2012 e 2014, foram realizados exames antropológicos e
genéticos, na tentativa de identificar os restos mortais de Aylton Adalberto Mortati, Dimas Antônio
Casemiro, Hiroaki Torigoe e Luiz Hirata. Foram realizados exames de DNA das ossadas exumadas
que poderiam pertencer aos três primeiros, mas os resultados foram negativos, tendo em vista a incompatibilidade com a amostra coletada, inclusive com o Banco de Perfis. No caso de Luiz Hirata, não foi
possível realizar o exame de genética forense por ausência de amostra de confronto, uma vez que não
houve coleta de DNA de sua família.57
55. A esse respeito, segundo avaliação preliminar da equipe atualmente encarregada das
análises, o banco de DNA referente às vítimas encontra-se, ainda, incompleto. Em relatório de outubro
de 2014 entregue à CNV, a equipe de antropólogos da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp)
informa que, das 41 pessoas procuradas, 13 não possuem amostra biológica de familiares.58 Além
da necessária complementação do banco de DNA, há outras inconsistências na cadeia de custódia.
Segundo relato de familiares, há casos em que não houve a coleta, mas consta que a amostra foi coletada, assim como casos em que os familiares enviaram a amostra, mas não consta na base de dados.
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57. Em pesquisa na documentação do IML/SP recolhida ao Arquivo Público do Estado de
São Paulo, a equipe pericial da CNV localizou o livro Fotografias de desconhecidos. O livro apresenta
fotografias e, muitas vezes, fichas datiloscópicas de pessoas que foram encontradas mortas no estado
de São Paulo, removidas para o IML e enterradas como indigentes. Entre os registrados como desconhecidos, podem estar vítimas da ditadura que foram sepultadas como indigentes. A localização do
livro abre, portanto, nova frente de investigação por essas fotografias e pela comparação datiloscópica,
para identificar possíveis desaparecidos. Esse livro do IML pode orientar, ainda, buscas em cemitérios
e apontar outras regiões usadas para enterro, como indigentes, de opositores políticos.60
58. Durante seu mandato, a CNV acompanhou o processo de retomada dos trabalhos de
identificação das ossadas de Perus e apoiou, por acordo de cooperação técnica com o Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), os procedimentos de coleta dos dados ante mortem e a realização de curso de capacitação dos peritos nacionais por peritos da Equipe Argentina de
Antropologia Forense (EAAF) e da Equipe Peruana de Antropologia Forense (EPAF). Desse modo, as
contribuições prestadas pela CNV visam garantir o acompanhamento permanente dos trabalhos de
análise antropológica e genética por peritos independentes com experiência internacional, demanda
histórica de familiares de mortos e desaparecidos.
59. A coleta dos dados ante mortem das possíveis vítimas enterradas em Perus foi acompanhada pela equipe pericial da CNV, em setembro de 2014. As informações colhidas foram sistematizadas em fichas individuais que devem auxiliar os trabalhos de identificação. No momento
em que a CNV encerra as suas atividades, encontram-se em curso os trabalhos referentes à análise
antropológica e o treinamento ministrado pelas duas equipes internacionais, da Argentina e do
Peru, aos peritos brasileiros. As próximas etapas de lavagem, secagem, catalogação, triagem e análise genética das ossadas estão programadas para 2015.
60. Entre as ossadas oriundas da vala de Perus, ainda estão pendentes de identificação
aquelas que devem pertencer a Dimas Antônio Casemiro, Francisco José de Oliveira e Grenaldo de
Jesus da Silva. Segundo consta nos livros do cemitério, Grenaldo de Jesus da Silva foi exumado em 4
de maio de 1976; Francisco José de Oliveira (nome falso, Dário Marcondes), em 9 de abril de 1976; e
Dimas Antônio Casemiro, em 2 de setembro de 1975. Para nenhum deles há registro do destino das
ossadas. Os restos mortais de outros quatro militantes, que teriam permanecido em suas sepulturas
originais – uma vez que os registros apontam que foram exumados e reinumados no mesmo local
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56. Em 2014, os trabalhos de identificação das ossadas foram retomados a partir de convênio firmado entre a SDH/PR, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São
Paulo e a Unifesp. As pesquisas debruçaram-se sobre os livros do Cemitério Dom Bosco, em Perus, e
fizeram levantamento dos registros de sepultamento de desconhecidos no período ditatorial. Alguns
resultados foram apresentados em agosto de 2014. Do ponto de vista da análise temporal, por exemplo, notou-se o crescimento do número de desconhecidos inumados em 1974, ano marcado por 53
casos de desaparecimento. Outro resultado diz respeito ao local de morte apontado nos registros:
dois cadáveres desconhecidos foram encontrados, em 1971 e 1974, embaixo do viaduto da Tutoia,
rua que abrigava o DOI-CODI/SP; outro cadáver desconhecido foi localizado no Rio Tamanduateí,
próximo ao quartel do Exército, em 1971. Essas informações são relevantes para investigar outros
desaparecidos políticos que podem ter sido sepultados no Cemitério Dom Bosco, em Perus.59
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–, também aguardam identificação. Segundo os livros do Cemitério Dom Bosco, em Perus, foram
exumados e inumados no mesmo local Hiroaki Torigoe, em 6 de outubro de 1976 (com o nome
Massahiro Nakamura); Luiz Hirata, em 29 de junho de 1977; José Milton Barbosa, em 21 de janeiro
de 1977 (com o nome Hélio José da Silva); e o corpo desconhecido que se presume ser de Aylton
Adalberto Mortati, em 5 de agosto de 1976. Ao todo, a equipe responsável pela identificação das
ossadas trabalha com uma lista de 46 desaparecidos, cujos corpos podem estar na vala clandestina
de Perus, segundo cruzamento de diversas fontes.

3. Outras técnicas e métodos usados para dificultar a identificação
61. A CNV apurou, em especial a partir dos depoimentos de três agentes da repressão, que
foram empregados outros métodos e técnicas de desaparecimento e ocultação de cadáver. Ainda
que esses depoimentos devam ser analisados com cautela, uma vez que podem estar baseados em
estratégias de contrainformação, é possível extrair deles dados verossímeis e reveladores da violência da ação repressiva e de sua finalidade de apagar os vestígios das torturas e dos homicídios.
Os depoimentos do ex-coronel Paulo Malhães, do ex-delegado Cláudio Guerra e do ex-sargento
Marival Chaves indicam que outros recursos para fazer os corpos de militantes mortos desaparecerem também foram usados.

3.1. O lançamento de corpos no mar ou em rios
62. No depoimento à CNV, o ex-coronel Paulo Malhães contou por que o sepultamento de
vítimas não era estratégico para a repressão:
CNV: Por que não enterravam os corpos?
Paulo Malhães: Porque era o senhor deixar um rastro. E isso não foi técnica nossa. Isso foi
uma técnica aprendida.61

63. Nos depoimentos prestados à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro
(CEV/RJ),62 Malhães relutou em revelar a técnica usada pelo Exército para fazer os corpos desaparecerem sem deixar rastros. Segundo o ex-coronel, esses corpos jamais serão encontrados, como
afirmou em relação a Rubens Paiva, ao abordar a operação que desenterrou e sumiu com o corpo
do ex-deputado: “Ninguém nunca mais acha”. Com o escopo de confundir, Malhães manteve
relato dúbio e contraditório a respeito do destino final dos corpos de militantes desaparecidos pelo
Exército, isto é, se eram jogados em algum rio ou no mar.
64. A estratégia de lançar corpos ao mar remete às práticas da repressão argentina e outras
vividas pela América Latina. No contexto brasileiro essa possibilidade também era intuída por familiares e estudiosos como alternativa para dar fim aos corpos. Em seu depoimento à CNV, quando
questionado se os corpos das vítimas foram jogados no mar, Paulo Malhães respondeu: “Isso é uma
pergunta para a Aeronáutica”.63 Do mesmo modo, no depoimento prestado à CEV/RJ, em 18 de fevereiro de 2014, o coronel reformado insinuou que a prática era empregada pelo CISA. Segundo ele:
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65. No segundo depoimento dado à CEV/RJ, em 11 de março de 2014, Malhães relatou
que a possibilidade de jogar corpos no oceano foi oferecida pela Aeronáutica, mas eles não aceitaram
porque, em suas palavras, “você ia dividir segredos”.65 Quando ouvido pela CNV, Paulo Malhães
argumentou que, “pela inteligência, quer dizer, pela forma mais correta, eles [os corpos] eram jogados
no rio”, pois o mar “devolvia”. O agente deu detalhes da estratégia:
CNV: Mas no rio o corpo boia e depois encosta na margem.
CNV: A versão do rio não foi muito aceita por Petrópolis, porque se diz lá que os rios são
muito rasos. Tem cachoeira. Essa versão, as pessoas que fizeram a análise não aceitaram a do
rio, a história do mar parecia mais efetiva.
Paulo Malhães: Eu dou graças à Deus que os senhores não tenham aceitado essa versão. A
do rio.
CNV: Porque a versão do rio é a verdadeira.
CNV: O senhor está brincando com a gente.
Paulo Malhães: Não estou brincando com a senhora, não.
CNV: Quero que o senhor responda a verdade. Jogavam no rio ou no mar?
Paulo Malhães: No rio.
CNV: Jogavam no rio depois de descaracterizar o corpo. Cortar os dedos.
Paulo Malhães: O senhor não acha que isso é o mais certo?
CNV: Se eu tivesse as características de ser alguém encarregado de destruir os corpos é o que
eu faria. É o que o senhor fazia?
Paulo Malhães: Eu não tinha essa função.
CNV: Mas fez?
Paulo Malhães: Posso ter feito.
CNV: Muitas vezes?
Paulo Malhães: Não.66

66. Paulo Malhães comentou as fases da ocultação dos cadáveres, iniciada com a descaraterização da vítima. Segundo ele, a arcada dentária e as pontas dos dedos eram retiradas e
o ventre era cortado para impedir que a produção de gases durante a decomposição fizesse o
corpo boiar. Quanto à “gestão” na Casa de Petrópolis, o agente confirmou que os corpos eram
retirados à noite. Em seguida, eram colocados em sacos impermeáveis com pedras, e lançados
em um rio que, no caso de Rubens Paiva, estaria localizado na região serrana do Rio de Janeiro.
Segundo disse, havia um “um estudo de anatomia” que levava em conta o inchaço dos corpos para
estabelecer o peso que teria de ser acrescentado ao saco, para que o corpo não viesse à tona, fosse
desviado para as margens ou depositado no fundo do rio, e seguisse a correnteza e desaparecesse.
Sobre a técnica de descaracterização, Malhães contou quais eram as medidas tomadas antes de
os corpos se desfazerem:
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Paulo Malhães: Eles [o CISA] tinham os processos deles. É até fácil de vocês saberem os
processos deles. Se raciocinar um pouquinho, você vê que eles têm um meio muito mais
fácil de desaparecer com alguém, tá?
CEV-RJ: Helicóptero?
Paulo Malhães: Helicóptero, avião, mar adentro. Aí dispensa lá dentro.64
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Paulo Malhães: [...] Naquela época não existia DNA, concorda comigo?
CNV: Sim.
Paulo Malhães: Então, quando você vai se desfazer de um corpo. Quais são as partes que
se acharem o corpo podem determinar quem é a pessoa? Quais são as partes?
CNV: As digitais.
CNV: Eu quero que o senhor me diga.
Paulo Malhães: A arcada dentária e digitais, só.
CNV: Arrancava a cabeça ou quebrava os dentes?
Paulo Malhães: Quebrava os dentes.
CNV: Cortava as mãos?
Paulo Malhães: As mãos não.
CNV: Ué, e as digitais?
Paulo Malhães: Digital é daqui para cima.
CNV: Ah, sim, cortavam os dedos. E aí?
Paulo Malhães: Se desfazia do corpo.
CNV: O senhor não sabe exatamente que rio era. Enterrava ou não enterrava?
Paulo Malhães: Não. Nunca. Pode aparecer um enterrado lá, mas que eu saiba, não.67

67. Segundo Malhães, no depoimento à CEV/RJ em 11 de março de 2014, o “método
do saco” não era novidade; ao contrário, em suas palavras, “talvez seja o mais antigo da história”.68 Conforme as informações do ex-coronel, essa técnica de arremessar corpos em rios, dentro
de sacos impermeáveis, após a descaracterização, foi empregada na chamada Operação Limpeza,
conduzida pelo regime ditatorial na década de 1970 para apagar os rastros da campanha de extermínio de seus opositores políticos na região do Araguaia. Corpos que teriam sido sepultados
foram desenterrados e lançados em rios, depois de submetidos à técnica descrita, que impediria
a identificação das vítimas. O método também teria sido empregado com os corpos de Onofre
Pinto, morto no massacre de Medianeira, e das vítimas da Guerrilha do Araguaia, que teriam
sido lançados no rio Araguaia.

3.2. A incineração dos corpos
68. Outras técnicas da repressão para o desaparecimento podem ser verificadas a partir
do depoimento do ex-delegado Cláudio Guerra, que declarou à CNV, em 23 de julho de 2014,
que a incineração também foi usada em desaparecimentos forçados. A tática por si só impediria
a identificação. De acordo com o ex-delegado, foi a partir de 1974 ou 1975 que a incineração de
corpos teria começado:
[...] nesse período aí, 74, 75, na mudança da política americana, começou uma pressão muito grande em cima daqui do governo por causa do desaparecimento de corpos. Precisava. Os
coronéis que estavam no comando do país [...]. Eles eram os coronéis. Queriam um meio de
desaparecer mesmo. Então foi dada essa ideia de se incinerar os corpos porque aquilo: “Ah,
cortou em pedaços, jogou em tal lugar”. Houve essas práticas. Não estou dizendo que não
houve, houve. Agora de 75 para cá foi mudado o sistema. Era incinerado. Então, qual era a
logística? Era apanhado à noite, levado de noite [...].69
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CNV: Como é que o senhor reconhece as imagens? Deixa eu reformular. Quando o senhor
pegava o corpo na Barão de Mesquita ou na Casa da Morte o corpo estava envolto em algum
lençol, algum pano, como o corpo era entregue?
Cláudio Guerra: Era entregue ensacado. Eu abria por curiosidade. Eu abria.
CNV: O senhor abria lá ou abria quando chegava na usina?
Cláudio Guerra: Eu abria lá em Campos. Lá em Campos a gente abria. Alguns [...], igual ao
caso do Cerveira. Eu tinha certeza e ele falou na hora lá, eu olhei.
CNV: O próprio Freddie Perdigão falou para o senhor?
Cláudio Guerra: O Freddie Perdigão falou. Era raiva porque era um colega.
CNV: Mas os outros casos, quando o senhor pegava e colocava no porta-malas do carro, o
senhor não identificava.
Cláudio Guerra: Eu não sabia quem era.
CNV: Vinha já num saco. Era um saco de pano? Que tipo de saco?
Cláudio Guerra: Não. Saco plástico.
CNV: Aí quando chegava na Usina de Cambahyba antes de colocar no forno o senhor abria
aquele invólucro e examinava para saber quem é? Por curiosidade.
Cláudio Guerra: Não. Curiosidade e também... O nosso ser humano é curioso, não é? Eu ali,
embora fosse uma coisa macabra, e naquela época eu tenho que ser claro, eu não sentia nada.
Hoje olhar para uma pessoa ali o senhor não calcula como eu estou.71

70. O ex-agente apresentou maior riqueza de detalhes em casos como os de Ana Rosa
Kucinski e seu marido, Wilson Silva. O fato de recordar-se, precisamente, de ter levado dois corpos
é um indicativo de que teria sido o casal. Sempre por fotografia, o ex-delegado reconheceu Joaquim
Pires Cerveira e relatou que o caso foi marcante pela constatação do coronel Perdigão, à época:
“Quando o coronel Perdigão me entregou falou: ‘Esse é um melancia’”,72 referindo-se ao ex-militar
que, embora “verde por fora”, era “vermelho” por dentro, ou seja, comunista. Por essa lembrança, o
ex-delegado do DOPS/ES afirma que Cerveira teria sido a vítima levada por ele para a usina.
71. Sobre o uso dos fornos de Cambahyba houve controvérsias desde a publicação do livro de memórias do ex-delegado, Memórias de uma guerra suja.73 Cecília Ribeiro Gomes, filha do então proprietário da
usina, já falecido, rechaçou as informações de Cláudio Guerra aos jornalistas que escreveram o livro. Segundo
Cecília Ribeiro Gomes, teria sido impossível cremar corpos na usina, pois eles não caberiam nos fornos. A
herdeira ainda afirmou que o ex-delegado nunca teve nenhuma relação com seu pai, Hely Ribeiro Gomes.
72. Em diligência da CNV na usina Cambahyba, em agosto de 2014, peritos apuraram que
Cláudio Guerra aparentemente mantinha relações com funcionários que lá trabalhavam na década de
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69. Guerra disse que levava os corpos para a usina Cambahyba, em Campos dos Goytacazes
(RJ), que pertencia a Hely Ribeiro Gomes, ex-vice-governador do Rio de Janeiro. Segundo Guerra, esses corpos eram oriundos da Casa da Morte, em Petrópolis, e do quartel da Polícia do Exército (PE) na
rua Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. O ex-delegado afirmou ter sido responsável pelo transporte
dos corpos, e descreveu que encostava o carro no portão da Casa da Morte e os corpos eram entregues
pelo “coronel Freddie Perdigão, que eu conhecia, e o codinome dele ‘Doutor Flávio’”.70 As declarações
de Guerra são também consideradas suspeitas de terem o objetivo de contrainformação, porém, diante
de fotografias projetadas na oitiva, Guerra comentou casos de vítimas:

12 – desaparecimentos forçados

1970. Além disso, duas informações obtidas pela equipe pericial da CNV reforçam a verossimilhança
das declarações do ex-delegado: a data de fabricação das caldeiras (1974, segundo placa instalada no
local) e o tamanho das portas dos fornos, suficiente para a colocação de um ou mais corpos. Também
ficou constatado que os fornos alcançavam temperaturas eficientes para a queima de corpos.74

3.3. O esquartejamento de corpos
73. A utilização do esquartejamento para dar sumiço aos corpos de vítimas da repressão,
que teriam suas partes espalhadas, já havia sido revelada na década de 1990 pelo ex-sargento Marival
Chaves, na imprensa. Em depoimento à CNV em 7 de fevereiro de 2014, Marival Chaves confirmou
ter ouvido de colegas da época que esse método era usado na Casa da Morte, em Petrópolis, e apontou
Félix Freire Dias como o principal responsável por esquartejar corpos.
Marival Chaves Dias do Canto: Eu estou corroborando exatamente [...]. Porque quando eu
falo de esquartejamento [...]. E aí quem me falou foi uma pessoa que já passou por aqui e
que nada falou [...]. Que eu sei que nada falou, que é o senhor Magno, ou Magro, como é o
nome dele, meu Deus? Que era um dos carcereiros da Casa de Petrópolis, não vem ao caso
agora, eu não estou me recordando do nome, mas eu já falei muito sobre ele. Por isso, o que
eu estou dizendo agora corrobora exatamente com o meu depoimento lá atrás. O cadáver
para ser desaparecido, não é? Segundo esse nosso amigo aí. Eles inclusive, ele e mais dois
outros, um chamado Pardal e outro chamado [...]. Fugiu o nome dele outra vez. Eles discutiam entre si quantas partes daria aquele cadáver.
CNV: Como se fosse um açougue?
Marival Chaves Dias do Canto: Como se fosse um açougue. Porque o corpo era completamente retalhado.
CNV: Esse senhor que o senhor mencionou que tem o nome de Magro, o senhor disse aqui
que ele era conhecido como Magro. Ele é o ex-cabo Félix.
Marival Chaves Dias do Canto: Félix Freire Dias. É ele mesmo.75

74. Segundo Marival, Félix Freire Dias “fala que esquartejou, ele fala que era assim o mecanismo
de ocultação dos cadáveres”.76 O ex-sargento reforçou que a ideia seria utilizar “mão de obra não especializada” para retalhar os corpos, cujas partes eram enterradas em locais distintos. Marival disse não acreditar
que houvesse deslocamento dos cadáveres para outros lugares, sugerindo, no caso da Casa da Morte, que
teriam sido ocultados no próprio terreno da casa.77 Quando ouvido pela CNV, Félix Freire Dias negou as
informações de Marival. Segundo Félix Freire, durante todo o tempo em que esteve no Exército brasileiro,
ele serviu apenas como porteiro no Rio de Janeiro e como motorista em Brasília. Questionado sobre a alcunha de “esquartejador”, respondeu em oitiva realizada em 31 de outubro de 2013:
CNV: A que o senhor atribui o fato de as pessoas terem imputado ao senhor os esquartejamentos de corpos?
Félix Freire Dias: Eles que dizem, estão ganhando dinheiro, vou ser mais honesto, o Marival, segundo o que ele mesmo falou, que ganhou 20 mil dólares e um posto de coronel
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A despeito das controvérsias entre os depoimentos de Marival Chaves e de Félix Freire, outros
indícios reforçam a hipótese de uso do esquartejamento como método de ocultação de cadáver
na ditadura brasileira. Tem-se notícia, por exemplo, de utilização de uma linha de trem para
mutilar os corpos de vítimas.

4. Desaparecidos com identificação posterior
75. Das 243 vítimas de desaparecimento forçado durante a ditadura militar no Brasil, 33
delas tiveram seus corpos identificados. Os casos têm trajetórias bastante diversas. Em alguns deles, a
identificação foi realizada somente décadas depois, por meio de exames laboratoriais realizados a partir
de restos mortais exumados. As vítimas de desaparecimento forçado identificadas são as seguintes:
João Lucas Alves (Comando de Libertação Nacional – Colina), Roberto Cietto (Movimento de Ação
Revolucionária – MAR), Norberto Nehring (Ação Libertadora Nacional – ALN), Joaquim Alencar
de Seixas (Movimento Revolucionário Tiradentes – MRT), Dênis Casemiro (Vanguarda Popular
Revolucionária – VPR), Epaminondas Gomes de Oliveira (Partido Revolucionário dos Trabalhadores
– PRT – ou Partido Comunista Brasileiro – PCB), Antônio Sérgio de Mattos (ALN), José Roberto
Arantes de Almeida (Movimento de Libertação Popular – Molipo), Flávio Carvalho Molina (Molipo),
Alex de Paula Xavier Pereira (ALN), Gélson Reicher (ALN), Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão
(ALN), Hélcio Pereira Fortes (ALN), Arno Preis (Molipo), Frederico Eduardo Mayr (Molipo), Rui
Osvaldo Aguiar Pfutzenreuter (Partido Operário Revolucionário Trotskista – PORT), Iuri Xavier
Pereira (ALN), José Júlio de Araújo (ALN), Luiz Eurico Tejera Lisbôa (ALN), Antônio Benetazzo
(Molipo), Carlos Nicolau Danielli (Partido Comunista do Brasil – PCdoB), Alexandre Vannucchi
Leme (ALN), Luiz José da Cunha (ALN), Helber José Gomes Goulart (ALN), Emmanuel Bezerra
dos Santos (Partido Comunista Revolucionário – PCR), Manoel Lisbôa de Moura (PCR), José Carlos
Novaes da Mata Machado (Ação Popular Marxista-Leninista – APML), Miguel Sabat Nuet (N/C1),
Antônio Carlos Bicalho Lana (ALN), Sônia Maria de Moraes Angel Jones (ALN), Bergson Gurjão
Farias (PCdoB), Lourival de Moura Paulino (N/C) e Maria Lúcia Petit da Silva (PCdoB). Faz-se a
seguir um relato sobre alguns deles.
76. Luiz Eurico Tejera Lisbôa era da ALN quando desapareceu, em setembro de 1972.
Suas atividades políticas chamaram a atenção do regime militar já em 1964, quando, aos 15 anos,
ele escreveu um manifesto contra a ditadura e o distribuiu pela cidade de Caxias do Sul (RS). Luiz
Eurico militou no Rio Grande do Sul em diversas organizações políticas de oposição à ditadura, e
com a institucionalização do AI-5 criou o Movimento 21 de Abril, para manter de forma clandestina
o movimento estudantil no estado.79
77. Em 1968 foi preso pelo DOPS/RS na Escola Estadual Júlio de Castilhos, junto com
Cláudio Antônio Weyne Gutierrez, por tentarem reativar o grêmio estudantil. A prisão rendeu-lhe
condenação a seis meses de reclusão, realizada pela Justiça Militar, o que motivou Luiz Eurico a entrar
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pra fazer isso que está fazendo aqui. Ele está mentindo para os senhores, mande-o provar,
pegue ele, arroche ele para ele provar, ele merece levar uma pisa bem dada para poder
aprender que está perdendo o tempo dos senhores.78
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na clandestinidade, junto com a esposa Suzana Lisbôa. Há documentos do SNI datados do período
entre 1969 e 1972 em que Luiz Eurico é mencionado como militante foragido, ora como integrante da
(VAR-Palmares), ora como dirigente da ALN no Rio Grande do Sul.80 Outro conjunto documental
mostra que órgãos de repressão sulistas sabiam que Luiz Eurico possuía ligações políticas com o clero
e o colocavam em conexão com organizações políticas de esquerda de São Paulo, com a finalidade de
estruturar grupo contrarrevolucionário no Rio Grande do Sul, “sob as ordens diretas de Marighella”.81
78. Em documento do DOI-CODI/III Exército de Porto Alegre de 14 de março de 1972,
verifica-se que os órgãos da repressão monitoravam as atividades de Luiz Eurico e Suzana. Era de seu
conhecimento que o casal realizava contatos entre Porto Alegre e São Paulo, por meio dos quais Luiz
Eurico mantinha conexões com os irmãos Iuri e Alex Xavier Pereira. “O objetivo estratégico desse
casal no Sul: as informações sobre a fronteira, vigilância, meios de comunicação; a base de contatos
políticos, manter uma infra para receber e guardar pessoas, material etc.”.82 Luiz Eurico e Suzana foram identificados pelo CIE, em agosto de 1972, como “terroristas [foragidos] da ALN com curso em
Cuba”, onde teriam ficado do final de 1970 até junho de 1971.83
79. Suzana Lisbôa, em depoimento à Comissão Rubens Paiva em parceria com a CNV, em
18 de março de 2013, afirma ter visto seu marido pela última vez em 19 de julho de 1972, em Porto
Alegre. Ela conta que, mesmo na clandestinidade, conseguiu denunciar o desaparecimento de Luiz
Eurico. O nome do marido passou a integrar as primeiras listas de desaparecidos que passaram a ser
divulgadas a partir de 1978, com o nome de 47 desaparecidos. Em 1979, Suzana começou a reunir-se
com outros familiares de desaparecidos e mortos políticos, o que contribuiu para um longo processo
de denúncias e divulgação sobre os casos.84
80. O desaparecimento de Luiz Eurico Tejera Lisbôa é exemplo da maneira como o regime
militar articulava um conjunto de desinformações para ocultar o paradeiro dos desaparecidos. De acordo com Suzana Lisbôa, a primeira informação que ela recebeu sobre Luiz Eurico após anos de silêncio
veio por intermédio de pessoa ligada a sua família, que mantinha boas relações com o chefe do SNI no
período, Octavio Medeiros. Medeiros pediu o sigilo da família em troca do paradeiro de Luiz Eurico, e
informou que o militante estava foragido no Uruguai e que havia se casado novamente. Suzana conta que
acreditou na informação e que, pouco antes de retirar o nome de Luiz Eurico da lista de desaparecidos, se
encontrou com Iara Xavier Pereira, que lhe contou que sua tia havia localizado os corpos dos sobrinhos
Iuri e Alex Xavier Pereira no Cemitério Dom Bosco, em Perus, identificados com nomes falsos.85
81. Luiz Eurico usava diversos codinomes, entre eles Mário, André, Marcos e Nelson Bueno.
Este último, usado nas correspondências com Suzana, foi encontrado no livro de óbitos do Cemitério
Dom Bosco, em Perus, com data de morte de 3 de setembro de 1972, e o “laudo [médico] dele falava
do encontro de um corpo em uma pensão, tinha um endereço no bairro da Liberdade, e falavam que
o laudo dele tinha sido assinado pelo Otávio D’Andrea”.86
82. Suzana, Ricardo Carvalho e Hélio Campos organizaram investigação com o objetivo
de visitar o local de morte constante do laudo médico de Nelson Bueno: uma pensão no bairro da
Liberdade, em São Paulo. Suzana conta que os moradores do local reconheceram, por foto, Luiz Eurico
como Nelson Bueno. A Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos organizou denúncia no dia da votação da anistia, em 22 de agosto de 1979. Conforme Suzana:
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83. O episódio teve repercussão na imprensa, o que permitiu que Suzana tivesse acesso
ao inquérito da morte de Nelson Bueno, feito na 5a DP de São Paulo, em que se relatava suicídio
como a causa da morte.88 Para manter a lógica da desinformação existem documentos do SNI e do
DOI-CODI/III Exército, de Porto Alegre, o primeiro de 1973 e o segundo de 1974, que mencionam
que Luiz Eurico estava foragido. O documento do SNI refere-se à vigilância das ações de Suzana
Lisbôa, e Luiz Eurico é citado como seu marido e companheiro de luta armada foragido. Já o documento do DOI-CODI/III Exército, datado de 23 de janeiro de 1974, mostra que Luiz Eurico era o
comandante da ALN gaúcha:
A ALIANÇA LIBERTADORA NACIONAL (ALN) está bem estruturada no Brasil, obedecendo no RGS ao comando de LUIZ EURICO TEJERA LISBÔA, clandestino em PORTO
ALEGRE. Para a ALN, o RGS está sendo considerado como área de repouso, situação tida
como passageira, devendo em breve, tentar as ações armadas.89

84. O inquérito policial da 5a DP fornecia fotos que mostravam Luiz Eurico deitado na cama
com um revólver em cada mão, um deles embrulhado na coberta que estava por cima de seu corpo.
Também é possível identificar marcas de tiros nas paredes e no armário. A perícia do inquérito concluiu
que Luiz Eurico tinha disparado quatro tiros de calibre 38 e um de 32 antes de embrulhar uma das
armas na colcha que o cobria e disparar contra a cabeça. O laudo necroscópico, assinado por Octávio
D’Andréa e Orlando Brandão, confirma a versão de suicídio.90
85. Em 25 de outubro de 1979, Suzana Lisbôa solicitou na 1a vara de Registros Públicos
de São Paulo a reconstituição da identidade e a retificação do registro de óbito de Luiz Eurico. Em
1980, o IPM de Nelson Bueno foi reaberto, porque na exumação concluiu-se que seus restos mortais não correspondiam à descrição do laudo do IML. Suzana afirma que todo o IPM é absurdo,
e que ele não permite identificar a data de morte de Luiz Eurico, pois há conflitos de dias entre os
documentos que o compõem: alguns marcam 2 de setembro como o dia da morte, enquanto outros
afirmam ser o dia 5. Ao comparar o IPM com os relatos dos antigos moradores da pensão em que
Luiz Eurico foi morto, Suzane conta que os disparos foram ouvidos de madrugada, mas os moradores não sabem atestar a data.91
86. Os restos mortais de Luiz Eurico foram localizados apenas em 1979, com o nome falso de
Nelson Bueno, a partir da análise de documentos do DOPS/SP. Em documento intitulado “Retorno de
exilados”, enviado ao delegado Romeu Tuma em setembro de 1978, foi encontrada informação sobre o
“suicídio” de Luiz Eurico e local de seu sepultamento. No documento, é identificado pelo falso nome de
Ruy Carlos Vieira Berbert, outra vítima do regime.92 Perícia sobre o caso realizada pela CNV desmente
a versão de suicídio, como narrado no Capítulo 11. Suzana Lisbôa, em seu depoimento, comenta:
[...] [o laudo pericial de 1972] considera em função do que ele examina que a trajetória do
projétil foi retilínea, o cara deu um tiro na cabeça, então o tiro tem que entrar e sair reto.
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Enquanto o projeto do Figueiredo nos dava um tal atestado de morte presumida, que era
isso que ele dava para os familiares desaparecidos, nós apresentávamos ali a descoberta do
corpo do Luiz Eurico e do Dênis Casemiro, que também era desaparecido político e que
os dados dele estavam alterados, na idade e outras coisas, no registro dos livros.87
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Não pode entrar assim e sair assim. E é isso que o Nenevê demonstra que não, que o tiro
é dado de cima para baixo, então ele tinha que, no mínimo, estar sentado naquele lugar.
O Nenevê chama a atenção de que nos dedos dele tem manchas enegrecidas, semelhantes
às manchas de espargimento de sangue, o local onde estão essas manchas não condiz
com a arma que ele estaria segurando, porque se ele estivesse segurando as armas, aqueles
locais não poderiam estar com manchas de sangue. O local das próprias armas também
está errado, também se vê que foi montado, porque se ele tivesse se atirado e permanecido naquela posição, as armas tinham que estar localizadas de forma diferente. Que são
incompatíveis as situações, e ele, olhando as fotos ele vê. E ele mostra, que é uma coisa
que eu custei a enxergar. Na parede do quarto junto à cama tem uma marca de impacto,
produzida por ação contundente com manchas e formas de tonalidade compatíveis com
aquelas produzidas por espargimento de sangue com posterior escorrimento. E esses vestígios todos, é claro que não se encontram descritos no laudo. E junto do piso, exatamente
embaixo dessa perfuração tem fragmentos de reboco, grãos de areia. Então, com isso ele
quer dizer que ele estaria no mínimo sentado, que aquele deve ter sido o impacto da arma
que estaria ali. E ele nos chama muito a atenção para a colcha que está extremamente
arrumadinha no corpo dele, que aquelas manchas de esfumaçamento que tem na colcha
foram tiros dados de baixo para cima. Então, a sensação que fica é que o local foi arrumado para falar de uma resistência à prisão.93

Suzana ainda busca a alteração da causa da morte na certidão de óbito de Luiz Eurico, assim como
procura esclarecer detalhes. Apesar de ter encontrado os restos mortais do marido, ela se recusa
a retirá-lo da lista de desaparecidos políticos por conta da carga emblemática que o caso traz à
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e porque a morte de Luiz Eurico não
foi esclarecida por completo.
87. Em 24 de abril de 1970, agentes do DOPS/SP, sob comando do delegado Sérgio Fernando
Paranhos Fleury, prenderam Norberto Nehring, da ALN, que viria a ser morto em circunstâncias não
esclarecidas. Sua prisão e a versão oficial de suicídio foram informadas pelo Cenimar, em 14 de março
de 1975, como resposta ao Pedido de Busca no 0569:
Em 9/1/1969 foi preso pelo DOPS-SP por pertencer à organização terrorista ALN,
onde prestou depoimento e foi liberado. Em 25/3/1970 foi pedida a prisão preventiva. Em 15/7/1970 enforcou-se num hotel de São Paulo (Hotel Pirajá), deixando um
bilhete para sua esposa.94

88. Em depoimento à Auditoria Militar, Diógenes de Arruda Câmara, militante do
PCdoB e amigo de Norberto, relatou que, durante o período em que esteve detido no DOPS/
SP, soube do assassinato de Nehring por agentes desse órgão.95 Paulo de Tarso Venceslau, da
ALN, afirmou à auditoria ter ouvido de agentes do DOPS/SP que Norberto Nehring teria sido
assassinado em hotel próximo ao próprio DOPS/SP.96 Maria Lygia Quartim de Moraes, viúva
de Norberto, relatou, na 77a audiência pública da Comissão Rubens Paiva, ter recebido mensagem de Joaquim Câmara Ferreira que informava que, “em 24 de abril, um caixão teria saído da
Oban carregando Norberto, morto na tortura, nas mãos da equipe do delegado Fleury”. Mesmo
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89. Por sua atuação desde os 19 anos e por pertencer ao movimento sindical petroleiro,
Joaquim Alencar de Seixas e sua família eram monitorados pela repressão desde 1964.97 Pai de
quatro filhos, companheiro de militância de sua esposa Fanny Akselrud de Seixas e de seu filho
Ivan Akselrud de Seixas, no Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), Joaquim foi filiado
ao PCdoB do Rio Grande do Sul de 1966 a 1968. Vários documentos atestam o monitoramento
de Joaquim. De acordo com o extrato de prontuário de subversivos da agência central do SNI, de
26 de janeiro de 1976, Joaquim ingressou em meados de 1970 no MRT, do qual se tornou um dos
líderes.98Conforme a mesma fonte, “em 14 Abr 71, o elemento ‘ROQUE’, do MRT, foi identificado
como sendo JOAQUIM ALENCAR DE SEIXAS”.99 No dia 16 do mesmo mês, como mostra o
Relatório Especial de Informações no 01/1971, de 19 de abril de 1971, Joaquim foi preso com seu
filho Ivan. No documento, sua morte é justificada como “abatimento” para impedir tentativa de
fuga: “Durante o interrogatório [ocorrido em 16 de abril de 1971], novo “ponto” foi dado, desta feita
por “ROQUE”, que chegando ao local tentou fugir, sendo abatido”.100
90. A versão de que Joaquim teria sido executado em tiroteio circulou em jornais desde a
madrugada de 17 de abril de 1971, por meio de nota oficial. Entretanto, sua morte deve ter ocorrido
no início da noite desse dia, e em tortura. No extrato de prontuário de subversivos, o horário da
morte de Joaquim é meio-dia de 16 de abril.101 A entrada no necrotério está marcada como 14h30
do mesmo dia e assinada por Jair Romeu. O laudo do IML, assinado por Pérsio José R. Carneiro
e Paulo Augusto de Queiroz Rocha, não menciona lesões contusas, que não poderiam ser causadas
por projéteis, mas por instrumentos usados para provocar dores e sofrimentos físicos, de acordo com
laudo do perito Nelson Massini.102
91. Após a prisão, Joaquim e seu filho Ivan foram levados para a 37a DP, da rua Vergueiro, em
São Paulo, onde foram espancados e logo em seguida transferidos para o DOI-CODI/SP. Conforme
o primeiro termo de declaração, que atesta a entrada de Joaquim no DOI-CODI/SP, “Roque” foi interrogado pela equipe preliminar B das 10h às 11h30 da manhã de 16 de abril de 1971.103 Ivan conta
que estava com o pai durante esse interrogatório e que foram torturados um na frente do outro. De
acordo com o Relatório Especial de Informações no 01/1971, de 19 de abril de 1971, Ivan, após a morte
do pai, indicou o “aparelho” em que sua família se encontrava, o que acarretou a prisão de sua mãe,
Fanny, e de suas irmãs Ieda e Iara, todas conduzidas ao DOI-CODI/SP. Ieda narra em seu depoimento
à CNV, de 18 de fevereiro de 2014, que em 16 de abril de 1971, na parte da noite, uma equipe de busca
e apreensão do DOI-CODI levou seu irmão Ivan, com marcas de agressões físicas e sangramentos pelo
corpo, até a casa da família, vasculhou o local e a prendeu junto com sua mãe e irmã. Todas foram
encaminhadas para o DOI-CODI/II Exército, onde presenciaram o estado físico de Joaquim Alencar
de Seixas antes de ele ser dirigido para outra sessão de tortura.104
92. No processo da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP)
referente ao caso de Joaquim Alencar de Seixas, há o depoimento de Milton Tavares Campos prestado
à Auditoria da 4a Circunscrição Judiciária Militar, em que o depoente afirma
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identificado pelos agentes do DOPS/SP, Norberto foi sepultado com o nome que usava, Ernest
Snell Burmann, no Cemitério de Vila Formosa. Os familiares só puderam localizar e identificar
o corpo de Norberto três meses depois.

12 – desaparecimentos forçados

[...] que viu por estar na carceragem do presídio da Oban-SP quando o preso Joaquim
Alencar de Seixas [...] subia para ser torturado na “cadeira do dragão”, sendo certo que
veio a saber posteriormente pela voz geral que o referido preso havia sido morto em razão
das torturas, sendo certo que os jornais do dia seguinte noticiaram que o mesmo não
tinha sido preso e havia morrido na rua em razão de tiroteio com a polícia.105

93. Ieda conta, ainda, que ela e sua irmã foram retiradas pela manhã do DOI-CODI/II
Exército para acompanhar busca e apreensão com o objetivo de “quebrar o aparelho” em que estava
Dimas Antônio Casemiro. Nesse momento ela se deparou com a notícia da morte do pai nos jornais,
que duvidou ser verdadeira por tê-lo visto na noite anterior. Conta que no fim do dia, após a missão que
acarretou a morte de Dimas Antônio Casemiro, ela e sua irmã retornaram ao DOI-CODI/II Exército
e se encontraram com a mãe Fanny, que lhes narrou a morte do marido:
Quando a Iara entrou na cela, ela estava na cela com a minha mãe, ela disse que abraçou a minha mãe e disse assim [...]: the father is dead. A minha mãe: eu sei porque eu
vi ele morrer. Isso era 17 [de abril de 1971] de noite. [...] Depois, isso quem contava
era a minha mãe, a Joana d’Arc, a Pedrina, a Maria Helena e mais outras presas que
eu não lembro quem é que tava mais lá, Nair, parece. A Laura. Eles apagaram todas as
luzes e a minha mãe subiu em um banquinho que tinha na cela e viu pelo basculante
quando jogaram o corpo do meu pai em coisa. Ele tava com a cabeça envolta em jornal
e ela reconheceu pelo corpo. E um perguntou para o outro assim: Quem é o presunto?
Ele disse: É o Roque. [...] E a coisa é o seguinte: nós estávamos na casa do Rei [Dimas
Antônio Casemiro] quando o meu pai estava sendo torturado ainda e tudo consta que
é 16 [de abril de 1971]. Porque é 16 eu não sei. Documento do IML, atestado de óbito.
O atestado de óbito é ridículo, né? O do meu pai é ridículo porque consta que ele tava
na Quarta Parada, mas ele tava em Perus, que é outra história para descobrir. Mas tudo
consta 16. Agora, meu pai efetivamente morreu em 17.106

94. A família Seixas denuncia como assassinos de Joaquim o coronel, na época major, Carlos
Alberto Brilhante Ustra, o capitão Dalmo Lúcio Muniz Cirillo, o delegado David Araújo dos Santos, o
investigador de polícia Pedro Mira Granziere e o oficial João José Veronatto, conhecido como “Capitão
Amici”. O Estado brasileiro reconheceu o desaparecimento e a morte de Joaquim Alencar de Seixas
pelo Decreto no 2.081, de 26 de novembro de 1996.107 Os restos mortais de Joaquim foram encontrados
no Cemitério Dom Bosco, em Perus, São Paulo. Entretanto, os familiares ainda lutam para esclarecer
as causas de sua morte e para desmentir a versão falsa divulgada pelo regime militar.
95. Dênis Casemiro, da VPR, irmão de Dimas Antônio Casemiro, foi morto no DOPS/
SP, sob tortura, em 18 de maio de 1971. Dênis foi preso em meados de abril de 1971 na região de
Imperatriz (MA) e levado àquele órgão da repressão, onde permaneceu por quase um mês. Relatório
do DOPS/SP assinado pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, responsável por sua captura, tortura e
morte, narra a versão oficial, segundo a qual Dênis teria morrido numa viatura policial, enquanto era
encaminhado para um hospital.108 Assim como seu irmão, foi enterrado como indigente numa vala
comum do Cemitério Dom Bosco, em Perus. Somente em 1991 seus restos mortais foram identificados, trasladados e sepultados em sua cidade natal, Votuporanga (SP).
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97. A militante da ALN Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão foi também torturada e
executada por agentes do DOPS/SP, sob comando do delegado Sérgio Paranhos Fleury, em 22 de
janeiro de 1972. A versão oficial, que alegava que Gastone havia morrido em tiroteio com agentes,
foi desmentida por laudo requisitado pela CEMDP ao perito criminal Celso Nenevê. Por análise
de fotografias, o perito
[...] constatou que Gastone tinha 34 lesões enquanto o laudo oficial descrevia 13 ferimentos a bala com os respectivos orifícios de saída. O perito se concentrou em duas lesões,
uma na região mamária e outra na região frontal. Ampliou a foto da ferida na região
mamária em 20 vezes. [O médico legista] Abramovitc descrevera a lesão como resultante
de “tangenciamento de projétil de arma de fogo”. Nenevê concluiu que, ao invés de tiro,
tratava-se de uma lesão em fenda, produzida por faca ou objeto similar. [...] A lesão produzida por faca ou objeto similar requer a proximidade entre agressor e vítima. O tiro com
arma encostada na testa indica execução.113

A militante foi enterrada como indigente. Seus familiares só puderam realizar o traslado de seu
corpo em 1975. Os restos mortais de Gastone estão hoje sepultados no Cemitério Nossa Senhora
da Piedade, em Maceió (AL).
98. O dirigente da ALN Hélcio Pereira Fortes foi vigiado desde sua militância no grupo
Corrente, em Minas Gerais. O Encaminhamento no 83/QG-4, de 9 de abril de 1970, lista os integrantes
“foragidos” do Colina e do Corrente. Nesse documento do CISA foram registrados fotos e nomes, entre
eles o de Hélcio Pereira Fortes.114 Nesse período, Hélcio mudou-se para o Rio de Janeiro e passou a integrar a ALN, que o integrou em seu núcleo dirigente, golpeado com as execuções de Carlos Marighella e
Joaquim Câmara Ferreira, antigos líderes. Relatório arquivado em julho de 1972, na Agência Central do
SNI, retratou o quadro político de vários grupos, com destaque para a ALN. O documento resumiu as
estruturas internas e a presença de Hélcio Pereira Fortes como membro da direção nacional, ainda que
assinalado como “morto”.115 O livro-relatório Direito à memória e à verdade afirma que, em 22 de janeiro
de 1972, Hélcio foi detido nas dependências do DOI-CODI/RJ e transferido para São Paulo, conforme
Informação no 389-M5-E2/72, de 14 de março de 1972. Esse registro de origem do II Exército buscava
informações a respeito de Luiz Eurico Tejera Lisbôa, e para tanto foi anexado interrogatório de Hélcio,
quando da prisão deste no DOI-CODI/SP, em 27 e 28 de janeiro de 1972.116 A versão oficial apontou que
a morte de Hélcio ocorreu quando tentou resistir à prisão, mas não há nenhum registro sobre esses fatos
no interrogatório. De acordo com o livro-relatório da CEMDP, a família de Fortes tomou conhecimento
da morte pela televisão e dirigiu-se para São Paulo, mas o corpo já havia sido enterrado. Apenas em 1975
conseguiram trasladar seus restos mortais para Ouro Preto (MG).117
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96. Flávio Carvalho Molina, militante do Molipo, foi assassinado por agentes do DOICODI/SP em 7 de setembro de 1971, na véspera de seu aniversário de 24 anos, e enterrado com nome
falso no Cemitério Dom Bosco, em Perus.109 Sua morte só foi admitida pelos órgãos de segurança em
setembro de 1978, em ofício do Deops/SP assinado pelo então delegado Romeu Tuma, que divulgou
a versão oficial segundo a qual o militante teria sido baleado por agentes do DOI-CODI/SP em tentativa de fuga.110 Conforme o Dossiê ditadura, o militante foi assassinado sob torturas, nas dependências
daquele órgão.111 Os restos mortais de Flávio só foram entregues à família em setembro de 2005.112

12 – desaparecimentos forçados

99. O militante do Molipo Antônio Benetazzo foi preso no final de outubro de 1972 e levado
ao DOI-CODI/SP, onde foi torturado até a morte. Segundo versão oficial, Antônio havia se suicidado
ao jogar-se sob um caminhão, depois de indicar a agentes local de encontro com companheiros. O
Relatório Periódico de Informações no 10/1972 do II Exército, de 6 de novembro de 1972, confirma
a prisão em 27 do mês anterior.118 O nome de Antônio integra lista da Informação no 4.057/16/1975/
ASP/SNI, de 11 de setembro de 1975. Consta desse documento que ele morreu no estado de São Paulo,
em 30 de outubro de 1972.119 Antônio foi enterrado como indigente na vala de Perus.
100. O caso de Alexandre Vannucchi Leme, estudante de geologia, contribuiu para a exposição de graves violações de direitos humanos cometidas pelo regime militar a partir de 1973.
Identificado como militante da ALN com atuação no campus da USP, Alexandre foi preso em 16 de
março de 1973 por agentes do DOI-CODI/SP.120 Foi então que os agentes souberam de “ponto” com
outro militante da ALN, às 11h da manhã, no cruzamento das ruas Bresser e Celso Garcia. Segundo
versão oficial, Alexandre estaria em um bar, onde teria sido servido pelo garçom Alcino Nogueira de
Souza e pelo copeiro Josué Sales Bitencourt, quando teria aproveitado a abertura do semáforo para
fugir. Nesse momento, teria sido atropelado por caminhão Mercedes-Benz dirigido João Cascov, o
que teria provocado sua morte.121
101. A explicação difere das que foram apresentadas pelos órgãos de repressão paulistas. Em
primeira versão, dada aos presos do DOI-CODI/SP quando o corpo de Alexandre era retirado ensanguentado da cela, ele teria se suicidado com lâminas de barbear. Outra versão dizia que o estudante havia
se jogado na frente do caminhão, em tentativa de suicídio.122 A entrada do corpo no IML e a certidão
de óbito atestam que Alexandre morreu em 17 de março de 1973, mas o exame de corpo de delito, assinado pelos médicos Isaac Abramovitc e Orlando Brandão, data de 22 de março de 1973, enquanto o
documento de encaminhamento para o Cemitério Dom Bosco, em Perus, é de 19 de março de 1971.
102. A Informação no 098896/1973 do SNI, agência de São Paulo, de 2 de abril de 1973, apresenta a versão divulgada na imprensa e justifica o espaço temporal entre a data de óbito e a de divulgação
como forma de “não prejudicar as diligências em andamento”. No inquérito policial para apurar a morte
de Alexandre são mencionadas quatro testemunhas, mas somente são apresentados os depoimentos do
motorista João Cascov e do garçom Alcino Nogueira de Souza. Em 20 de março de 1973, o primeiro
testemunhou no DOI-CODI/SP que Alexandre era perseguido por uma multidão de pessoas que gritava
“Pega ladrão!” quando tropeçou e caiu em frente ao seu caminhão, que se encontrava parado. O motorista
afirmou que arrancou o veículo com receio da multidão, mas no mesmo dia mudou seu depoimento e
acrescentou que, na queda, Vannucchi foi alcançado pelos policiais, o que chamou a atenção de “inúmeros populares”. Em nenhum momento João Cascov mencionou a tentativa de fuga de Alexandre.123
103. A morte de Alexandre nas dependências do DOI-CODI/SP foi presenciada pelos presos
políticos Luiz Vergatti, Cesar Roman dos Anjos Carneiro, Leopoldina Braz Duarte, Carlos Vitor Alves
Delamônica, Walkiria Queiroz Costa, Roberto Ribeiro Martins, José Augusto Pereira, Luís Basílio
Rossi e Neide Richopo.124 De acordo com depoimentos desses presos na 1a Auditoria Militar, Alexandre
foi torturado por dois dias seguidos.125 Essas declarações também constam do requerimento de apuração dos fatos feito pelo ministro do Superior Tribunal Militar Rodrigo Octávio Jordão Ramos, em
26 de abril de 1978.126 Diz José Augusto Pereira:
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104. Essas denúncias indicaram como responsáveis pela tortura de Alexandre os
membros da equipe C, composta por Lourival Gaeta, o PM Mário, o investigador de polícia
“Oberdan”, o carcereiro “Marechal” e o chefe de equipe “doutor Jorge”. No dia seguinte, 17 de
março, Alexandre passou a ser torturado pela equipe A, composta, entre outros, por João Alfredo
de Castro Pereira (“doutor José” ou “Alemão”), “doutor Tomé”, “doutor Jacó”, “Rubens” e “Silva”.
Essas denúncias constam também de documento de 23 de outubro de 1975, conhecido como
“Bagulhão”, assinado por 35 reclusos do presídio de Barro Branco, em São Paulo, e entregue à
OAB. De acordo com o documento,
[...] dias depois, os torturadores exibiram a esses presos políticos [do DOI-CODI/II Exército] um jornal que noticiava a morte de Alexandre, “atropelado por caminhão” no bairro
Brás, durante um suposto encontro com companheiros. O torturador Gaeta (“Mangabeira”) disse: “Nós damos a versão que queremos! Nesta joça mandamos nós!”. Esses fatos
acham-se denunciados em processo aforado na 1a Auditoria da 2a CJM [Circunscrição Judiciária Militar] de SP e julgado em 12/03/1975.128

105. Em depoimento prestado à CNV em 21 de novembro de 2012, Marival Chaves Dias do
Canto, ex-funcionário administrativo do DOI-CODI/II Exército na época em que Vannucchi esteve
preso, admitiu a morte do rapaz nas dependências do órgão de repressão paulista. Ao ser questionado
se se tratou de suicídio ou suposto suicídio, Marival respondeu:
Suposto suicídio. O que o Peninha, o Vannucchi, a história que contam no DOI é que ele
foi levado para a enfermaria, para fazer um curativo, se apossou de uma gilete e cortou o
pulso, essa é a versão, mas isso não é verdadeiro. Essas pessoas morreram todas no pau de
arara, todos sob interrogatório.129

106. O pai de Alexandre, José de Oliveira Leme, conta que em 20 de março de 1973 recebeu
telefonema anônimo em casa, dizendo que seu filho se encontrava no DOPS-SP e que precisava buscá-lo. No mesmo dia, partiu para São Paulo em busca do filho. Passou por DOPS/SP, DOI-CODI/
SP, DEIC e Departamento Regional de Polícia da Grande São Paulo (Degran), sem obter notícias de
Alexandre. Soube de sua morte pelos jornais do dia 23 de março e, quando foi ao IML para reconhecer
e retirar o corpo do filho, descobriu que ele já havia sido enterrado como indigente em cova compartilhada no Cemitério Dom Bosco, em Perus.130
107. Em abril de 1973, a família iniciou processo judicial em que requeria a exumação do
corpo de Alexandre e acompanhamento do inquérito policial realizado pelo DOPS-SP na 2a Auditoria
Militar. O processo foi arquivado pelo juiz Nelson da Silva Machado Guimarães. Alexandre foi enterrado como indigente, mas todos os seus dados que constam na documentação de morte estão corretos
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[...] Ouvi durante o dia e à noite gritos de tortura [...]. Num desses dias em que eu prestava
declarações foi torturado durante dois dias o Alexandre Vannucchi, estudante, e no final
desses dois dias mandaram que a gente fosse para o fundo da cela para que não víssemos um
preso que iria ser retirado de uma cela vizinha. Depois de retirado esse preso, vi os soldados
lavando a cela e insinuavam que ele havia se suicidado com gilete, o que não creio, pois toda
vez que nos era dada gilete para fazer a barba era imediatamente devolvida [...].127
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e eram conhecidos pelos agentes da repressão, que na época alegaram ao pai de Alexandre que não
conheciam o endereço do rapaz para avisar a família.131
108. A notícia da morte de Alexandre causou revolta entre estudantes da USP e na Igreja
Católica, que se mobilizaram para prestar homenagens e incentivar a investigação do caso, com a intenção de chamar a atenção tanto para a falsidade das informações divulgadas pelos órgãos de segurança
como para a naturalidade com que os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário tratavam as graves
violações de direitos humanos. Em homenagem a Alexandre, mais de 3 mil pessoas se reuniram em
missa na Catedral da Sé em 30 de março de 1973. Em 1978, Rodrigo Octávio Jordão Ramos, ministro do Superior Tribunal Militar, tentou reabrir o caso, mas foi voto vencido.132 O Estado brasileiro
reconheceu o desaparecimento e a morte de Alexandre Vannucchi Leme no Decreto no 2.081, de 26 de
novembro de 1996. A família ainda busca o reconhecimento das reais causas da morte de Alexandre.
109. Estrangeiros também foram vítimas de desaparecimento forçado pela ditadura militar, como
é o caso do espanhol Miguel Sabat Nuet, preso em 9 de outubro de 1973. O caso tornou-se conhecido somente em 1992, quando a Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos encontrou documentos
sobre Miguel nos arquivos do DOPS/SP.133 Segundo versão oficial, Miguel teria se enforcado na carceragem
do DOPS/SP em 30 de novembro. Seu corpo foi levado ao Cemitério Dom Bosco, em Perus, junto com os de
Antônio Carlos Bicalho Lana e Sônia Maria de Moraes Angel Jones, militantes da ALN mortos sob tortura.134
O Ministério Público Federal de São Paulo e a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (CEMDP/SDH) determinaram a exumação da
ossada de Miguel em 2008. Após a identificação, sua família recebeu seus restos mortais em 2011.135

B) Desaparecimento forçado em diferentes órgãos e locais do território brasileiro
110. Os principais órgãos e locais envolvidos em crimes de desaparecimento forçado eram
vinculados ao Exército, que concentrou suas operações no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Recife,
onde as organizações de esquerda tinham maior presença. A seguir serão relatados casos de desaparecimento forçado nos quais tortura e execuções se deram em alguns desses órgãos ou locais: 1) Casa da
Morte, em Petrópolis; 2) Oban e DOI-CODI/SP; 3) DOPS/SP (que em 1975 passou a denominar-se
Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo – Deops/SP; 4) 1o batalhão da Polícia
do Exército (BPE) e DOI-CODI/RJ; 5) DOI-CODI/PE e DOPS/PE.

1. Casa da Morte de Petrópolis
111. A Casa da Morte, em Petrópolis (RJ), foi um dos principais centros clandestinos utilizados pelo regime militar para a prática de graves violações de direitos humanos: detenção ilegal e arbitrária, tortura, execução e desaparecimento forçado. As informações mais importantes a seu respeito
têm origem no depoimento de sua única sobrevivente, Inês Etienne Romeu, e são complementadas e
corroboradas por documentos produzidos pelo próprio Estado, bem como por testemunhos de ex-presos políticos e depoimentos de agentes da repressão.
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[...] professor, eu não quero um tostão de indenização. Esse dinheiro de indenização vem do povo
e a grande vítima é o povo. [...] O que eu quero é que a Justiça do meu país reconheça oficialmente que eu fui sequestrada, mantida em cárcere privado, estuprada três vezes por agentes públicos
federais pagos com o dinheiro do povo brasileiro.136

Comparato apresentou ação judicial à 17a vara de Justiça Federal de São Paulo, que, em dezembro de
2002, julgou procedente a ação,
[...] para o fim de declarar a existência de relação jurídica entre Inês Etienne Romeu e a
União federal, por conta dos atos ilícitos de cárcere privado e de tortura praticados por
servidores militares no período compreendido entre 05 de maio e 11 de agosto de 1971, na
cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro.137

Em 2007, a União desistiu do recurso de apelação, e o Tribunal Regional Federal da 3a região
manteve a sentença.
113. Nascida em Pouso Alegre (MG) em 1942, Inês – que viria a receber o Prêmio Nacional
de Direitos Humanos de 2009, na categoria de “Direito à memória e à verdade” – foi bancária, líder
estudantil e dirigente da VPR. Foi sequestrada em 5 de maio de 1971 na avenida Santo Amaro, em
São Paulo, às 9h da manhã, por agentes comandados pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, conforme
relatório de 18 de setembro de 1971 entregue por Inês ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB) em 5 de setembro de 1979.138 Nesse documento, Inês diz que estava “em companhia
de um velho camponês, de codinome ‘Primo’, com quem tinha encontro marcado desde abril” e que
“assistiu impassível” à sua prisão:
O camponês, que era da região de Imperatriz, já havia denunciado um encontro marcado entre ele e José Raimundo da Costa, no qual compareceria também Palhano,
ex-líder dos bancários do Rio de Janeiro, para o dia seguinte. Confirmei a informação
e disse que desde o dia 10 de março deste ano [1971] estava desligada do movimento e
me preparava para deixar o país.139

Segundo o documento, a militante foi, em seguida, levada ao DOPS/SP, em cuja sala de tortura foi interrogada. Inês foi colocada no pau de arara e espancada. Recebeu choques elétricos na cabeça, pés e mãos. Os
agentes queriam saber seu endereço no então estado da Guanabara, o qual conseguiu ocultar, “para proteger
uma pessoa que lá se encontrava”.140 Em 5 de maio, Inês foi levada ao Rio de Janeiro de automóvel:
[...] Chegamos por volta de 21 horas, parando, inicialmente, em frente ao Ministério
da Guerra, na avenida Presidente Vargas, quando, do carro, desceu um indivíduo que
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112. Em 1989, Inês Etienne procurou o jurista Fábio Konder Comparato e contou-lhe o
calvário que sofreu durante os 96 dias em que esteve detida na Casa da Morte. Comparato explicou
‑lhe que a jurisprudência à época não admitia ações de indenização por causa da prescrição. Segundo
relato do jurista à Câmara dos Deputados, em 24 de setembro de 2009, em audiência pública conjunta
da Comissão de Direitos Humanos e de Legislação Participativa, Inês aclarou:

12 – desaparecimentos forçados

se dirigiu ao interior do ministério, pela entrada destinada aos carros, e de lá regressou
em companhia de um outro, à paisana, que se incorporou ao grupo. Seguimos, então,
para uma delegacia situada na avenida Suburbana, próxima ao largo dos Pilares, onde
fui colocada numa cela. Meia hora depois, levaram-me para fazer o reconhecimento do
local do “encontro” [o qual havia mencionado para evitar a continuação da tortura].
Eu havia dito que teria que andar uns 300 metros, atravessando, inclusive, o viaduto de
Cascadura. Retornei à delegacia, onde passei a noite, ouvindo gritos e espancamentos
de presos comuns que lá se encontravam. Em seguinte, 6 de maio, ao me aprontar para
o “encontro”, fizeram-me calçar meias para ocultar as marcas de espancamento, bem
visíveis, em minhas pernas.141

Às 12h foi conduzida até o local do “encontro”, e lá se atirou sob as rodas de um ônibus. Os policiais
levaram-na então para o Hospital da Vila Militar, onde recebeu transfusão de sangue. Pouco depois,
foi transferida ao Hospital Carlos Chagas:
Ao ser feita a ficha de entrada, disse o meu nome e declinei minha condição de presa política. Fui desmentida por um policial que disse ser meu parente e que eu me
chamava Maristela de Castro, fornecendo, inclusive, minha filiação. Neste hospital
permaneci somente o tempo necessário aos primeiros socorros (suturas etc.). Logo fui
transportada para o Hospital Central do Exército [HCE], onde tiraram radiografias
de minha bacia, constatando-se não haver fraturas e que os ferimentos que tinha no
corpo, queimaduras de terceiro grau, foram consequência de ter sido arrastada pela
roda traseira do ônibus. Quando do preenchimento da ficha no HCE forneci meu
nome verdadeiro, filiação, idade etc., novamente declinando minha condição de presa
política e as circunstâncias do acidente.142

Depois de medicada, foi informada de que receberia alta em cinco dias. Apesar de seu estado de saúde
precário, agentes invadiram seu quarto naquela noite de 6 de maio para interrogá-la, mas foram impedidos pelo médico:
[...] Dialogaram asperamente e um dos agentes disse aos berros que “estávamos em
guerra” e que não poderia haver obstáculos legais para o que faziam. Mas o médico
proibiu o interrogatório dizendo que só poderiam fazê-lo com permissão do diretor do
HCE. Em 7 de maio fui visitada, em horários alternados, pelo diretor do HCE, por
um psiquiatra e por um capitão do Exército, que queriam saber sobre a minha saúde.143

114. Internada no HCE, Inês ouviu de um médico o relato da noite em que ele estava de plantão e Marilena Villas Boas Pinto teria chegado, já sem vida, ao hospital. Mais tarde,
“doutor Pepe”, carcereiro da Casa da Morte, disse a Inês que Marilena ali estivera e que “havia
morrido na mesma cama de campanha” que ela ocupava. A pedido da Comissão de Familiares de
Mortos e Desaparecidos Políticos, Inês ratificou essa denúncia em abril de 1997.144 Nascida em 8
de julho de 1948 no Rio de Janeiro, Marilena era estudante de psicologia na Universidade Santa
Úrsula. Militou na ALN e, depois, ligou-se ao MR-8. Segundo seu atestado de óbito, morreu em
3 de abril de 1971, no HCE, em decorrência de “ferimento penetrante do tórax com lesões do
pulmão direito e hemorragia interna”.145 Após muitas dificuldades, em 8 de abril de 1971, a famí-
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115. Em 8 de maio, Inês foi retirada à força do hospital e, vendada, foi levada a uma casa cuja
localização não conseguiu identificar naquele momento. O interrogatório iniciou-se a caminho do local,
com a advertência de que receberia “o mesmo tipo de tratamento dado pelo Esquadrão da Morte: sevícia
e morte”. Ao chegar ao local foi colocada em uma cama de campanha que tinha as iniciais do Centro de
Informações do Exército (CIE). O interrogatório continuou “sob a direção de um dos elementos que me
torturara em São Paulo”.146 Inês permaneceu naquele lugar por 96 dias. Segundo sua irmã Lúcia Romeu,
em entrevista para a reportagem “A casa dos horrores”, da revista IstoÉ de 11 de fevereiro de 1981, Inês
“foi torturada, estuprada, submetida ao pentotal sódico, o chamado ‘soro da verdade’ e, depois de cada
uma de suas duas tentativas de suicídio, medicada para recuperar as forças e ser de novo supliciada”.147
116. Quando a Lei de Anistia foi aprovada, em 1979, Inês havia cumprido oito anos de pena.
Foi libertada em 29 de agosto de 1979. Uma semana depois, compareceu à sede do Conselho Federal da
OAB, no Rio de Janeiro, para registrar sua denúncia.148 Na ocasião, listou nove nomes de desaparecidos
sobre os quais teve notícia durante os três meses na Casa da Morte. Destes, seis teriam sido assassinados
em Petrópolis: Carlos Alberto Soares de Freitas, Mariano Joaquim da Silva, Aluízio Palhano Pedreira
Ferreira, Heleny Ferreira Telles Guariba, Walter Ribeiro Novaes e Paulo de Tarso Celestino da Silva.
Etienne citou ainda Ivan Mota Dias, José Raimundo da Costa e o deputado Rubens Paiva. A CNV não
conseguiu comprovar a passagem dos três últimos pela Casa da Morte.
117. Quase dez anos após sua prisão, em 1981, Inês reconheceu, com a ajuda de Sérgio Ferreira,
primo de Carlos Alberto Soares de Freitas, o local da Casa da Morte, ao procurar o endereço relativo a
um número de telefone que ouvira durante o cativeiro. O centro clandestino situava-se na rua Arthur
Barbosa, no 668, em Petrópolis. Segundo o depoimento de Inês no relatório entregue à OAB em 1979,
creio ser uma extensão do telefone do vizinho, ao que parece o locador da casa. Diariamente, este indivíduo, a quem os agentes chamavam Mário, visitava o local e mantinha relações
cordiais com os seus moradores. Mário é estrangeiro – possivelmente um alemão – e vive
em companhia de uma irmã. Possui um cão dinamarquês, cujo nome é Kill; embora não
participe pessoalmente das atividades e das atrocidades cometidas naquele local, tem delas
pleno conhecimento. Seu nome é Mario Lodders.149

1.1. Carlos Alberto Soares de Freitas e Antônio Joaquim de Souza Machado
118. De acordo com o testemunho de Inês Etienne Romeu, o primeiro prisioneiro assassinado na Casa da Morte foi Carlos Alberto Soares de Freitas, integrante do comando nacional da
VAR-Palmares à época de sua prisão, em 15 de fevereiro de 1971, no Rio de Janeiro.
119. Inês Etienne ouviu de seu carcereiro Antônio Waneir Pinheiro de Lima (“Camarão”),
que “Breno” (codinome de Carlos Alberto Soares de Freitas) foi o primeiro “terrorista” que esteve
preso naquela casa.
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lia de Marilena resgatou seu corpo do hospital. Seu caixão foi entregue lacrado e o seu enterro,
no Cemitério São Francisco Xavier, no Rio de Janeiro, teve presença de militares à paisana que
intimidaram familiares e amigos.
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120. Quando Inês Etienne conversou a sós com Mariano Joaquim da Silva, na Casa de
Petrópolis, este mencionou a prisão de Carlos Alberto Soares de Freitas. À época de sua prisão, Mariano
Joaquim também integrava o comando nacional da VAR-Palmares, junto de com Carlos Alberto
Soares de Freitas e Carlos Franklin Paixão de Araújo.
121. O torturador “doutor Pepe”, suposto codinome do tenente-coronel do CIE Orlando
de Souza Rangel, confirmou a Inês que ele fora o responsável pela prisão de Carlos Alberto Soares de
Freitas, em fevereiro de 1971, e que seu grupo o executara. Ele disse que à sua equipe não interessava
ter líderes presos, e que todos os “cabeças” seriam sumariamente mortos, após interrogatório.
122. Na Casa da Morte, Inês ouviu do então sargento Ubirajara Ribeiro de Souza que Carlos
Alberto Soares de Freitas o tinha reconhecido, pois ambos haviam se conhecido jogando basquete em
Minas Gerais. Ubirajara disse a Inês: “Seu amigo esteve aqui. Ele me reconheceu”.
123. Segundo Ubirajara, Carlos Alberto Soares de Freitas teria padecido dois meses na Casa da
Morte, até abril de 1971, quando foi executado, no mesmo centro clandestino, com um tiro na cabeça.
124. O período de permanência de Carlos Alberto Soares de Freitas na Casa da Morte de
Petrópolis, revelado por Ubirajara a Inês Etienne, foi confirmado pela Informação no 4.057/16, de 11
de setembro de 1975, da agência de São Paulo do SNI, que registra a data de 15 de abril de 1971 para a
morte de Carlos Alberto, e de 12 de abril de 1971 como data da morte de Antônio Joaquim Machado,
sequestrados nas mesmas circunstâncias.150
125. Sérgio Emanuel Dias Campos, militante da VAR-Palmares preso no Rio de
Janeiro por agentes do DOI do I Exército, no apartamento alugado por Carlos Alberto, na noite
do mesmo dia em que este foi detido, declarou ao grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro,
em 12 de abril de 1996,
[...] que na manhã do dia 15 de fevereiro de 1971, por volta das 9h, encontrei-me com
Carlos Alberto Soares de Freitas, na rua Farme de Amoedo, 135, Ipanema, onde ele
havia alugado um pequeno apartamento de frente, no térreo. A razão de eu ter ido lá
era para combinar a minha permanência naquele local, por algum tempo, até a próxima viagem de Carlos Alberto, que deveria ocorrer nos próximos dias.
Neste encontro ele me revelou que Antônio Joaquim Machado, por estar sem lugar
para ficar, havia dormido na noite anterior (14 para 15 de fevereiro) neste local. Carlos
Alberto ainda revelou que havia escondido suas anotações de contatos com os militantes da VAR-Palmares da sua área de trabalho no Norte em uma fresta de uma cômoda
existente no quarto. Combinamos que em qualquer situação de ameaça a sua pessoa ou
prisão, eu deveria destruí-las.
Nesta ocasião, marcamos um encontro por volta das 18h daquele mesmo dia, em frente ao
Cinema Ópera, em Botafogo, para que ele me fornecesse uma cópia da chave do apartamento.
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[...] que na hora acordada, compareci ao encontro em frente ao Cinema Ópera. Carlos Alberto não apareceu. Minutos depois, ainda no local, surgiram Rosalina Santa Cruz e seu
companheiro “Marcelo” que me informaram que Carlos Alberto também não havia comparecido a um encontro com eles, nas proximidades do cinema. Diante disto, considerei
a possibilidade de Carlos Alberto ter sido preso e resolvi, conforme nossa combinação, ir
à rua Farme de Amoedo, no 135, para retirar e destruir suas anotações. Cheguei no apartamento às 22h e este já se encontrava ocupado por elementos do DOI-CODI/RJ, tendo
sido eu preso e removido para suas dependências;
[...] logo na primeira sessão de torturas, fui interrogado sobre meu “nome de guerra”. Para
minha surpresa já era do conhecimento da repressão o nome “Emílio” que havia utilizado
durante o Congresso da VAR-Palmares, realizado em Recife, de onde eu e Carlos Alberto
havíamos chegado recentemente. Das pessoas presentes neste congresso, não era do meu
conhecimento a prisão de nenhuma delas.
[...] Durante todo o período de meus interrogatórios, supus que Antônio Joaquim e Carlos Alberto estivessem presos, apesar do desmentido permanente dos torturadores, agentes e policiais.151

126. O testemunho de Sérgio Campos confirma a participação de agentes do DOI do I
Exército no sequestro de Carlos Alberto Soares de Freitas e Antônio Joaquim Machado, em 15 de fevereiro de 1971. De acordo com a denúncia de Inês Etienne, Carlos Alberto esteve dois meses preso na
Casa da Morte. Segundo documento do SNI encontrado pela CNV, ele teria morrido em 15 de abril
de 1971. O registro, na mesma página do mesmo documento, da morte de Antônio Joaquim Machado
no dia 12 de abril de 1971, ou seja, três dias antes da data atribuída à morte de Carlos Alberto, permite
inferir a passagem de Antônio Joaquim Machado pela Casa da Morte de Petrópolis.
127. A operação que culminou no sequestro de Carlos Alberto Soares de Freitas, Antônio
Joaquim Machado e Sérgio Emanuel Dias Campos, em 15 de fevereiro de 1971, tem como antecedente
principal a morte de Aderval Alves Coqueiro, o primeiro banido a ser morto após seu retorno ao país,
em 6 de fevereiro de 1971. Segundo informações prestadas informalmente por Sérgio Emanuel Dias
Campos à CNV, Carlos Alberto estaria diretamente ligado à operação que trouxe Aderval Coqueiro
da Argélia de volta para o Brasil, na qual teria atuado junto a Antônio Joaquim, responsável pelo setor
da documentação da VAR-Palmares e, portanto, encarregado da confecção dos documentos falsos.
128. Os nomes de Antônio Joaquim e Aderval Coqueiro aparecem vinculados em outro documento localizado no Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro. Nele, é informada a detenção de
Hélio Pereira de Carvalho, que, segundo consta, seria o responsável por levar alimentos ao aparelho onde
se encontrava Aderval Alves Coqueiro, e teria transportado os “terroristas Antônio Joaquim de Souza
Machado e o de codinome ‘Russo’” – sendo “Russo” um possível codinome de Vitor Luis Papandreu.
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Saímos juntos de ônibus, eu com destino ao centro da Cidade, tendo Carlos Alberto descido
na avenida Nossa Senhora de Copacabana quase esquina da avenida Princesa Isabel. Foi a
ultima vez que estive com ele; [...]
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129. O retorno dos banidos parece ter sido uma das principais preocupações da repressão.
Nesse sentido, urgia a necessidade de localizar os envolvidos na operação e neutralizá-los, não sendo por acaso que registros localizados nos livros de ocorrências do DOPS demonstram operações
realizadas com esse viés.
130. Chama a atenção ocorrência datada de 10 para 11 de fevereiro de 1971, referente à
informação confidencial elaborada pelo CIE, acerca da distribuição de documentos falsos com fins
subversivos, solicitando o início das investigações a serem presididas pelo comissário do DOPS, Laércio
Garçoni. Nela, aparece o nome do capitão Brant, do CIE, que teria apresentado ao DOPS duas pessoas
envolvidas nos referidos esquemas, que poderiam ser Antônio Joaquim e Carlos Alberto.
131. A partir dessa ocorrência do DOPS é possível inferir a participação do capitão Brant nas
investigações que culminaram nos sequestros de Antônio Joaquim e Carlos Alberto, junto à prisão de
Sérgio Emanuel. Conforme explicitado, era de suma importância o desmantelamento da organização
montada para a volta dos banidos, e Antônio Joaquim e Carlos Alberto encontravam-se diretamente
ligados a esse dispositivo. Essa informação corrobora a suposição de que os dois militantes desaparecidos foram levados à Casa da Morte, montada em Petrópolis pelo CIE.
132. Em depoimento prestado ao Ministério Público, Rubens Paim Sampaio, que serviu no
CIE no período entre 1969-70 e 1976, afirma que o então capitão Brant Teixeira, junto com Freddie
Perdigão e Paulo Malhães, era membro da equipe de operações do CIE. Brant ainda é mencionado no
depoimento prestado por Paulo Malhães como um dos oficiais que teriam envolvimento com o centro
clandestino de tortura em Petrópolis.
133. As investigações policiais militares que sucederam a queda de Aderval Alves Coqueiro
lograram desmantelar o esquema montado, do qual faziam parte os dois militantes. O nome de Carlos
Alberto, porém, em nenhum momento é mencionado ao longo da apuração. Seu envolvimento só pôde
ser reconstituído através dos depoimentos de Sérgio Emanuel Dias Campos.
134. A partir desse levantamento do conjunto documental se torna possível apresentar,
portanto, os caminhos das investigações que levaram ao sequestro e ao desaparecimento de Antônio
Joaquim e Carlos Alberto, corroborando o depoimento de Inês Etienne Romeu e demais pesquisas
que indicam a passagem dos militantes por Petrópolis, confirmando também as informações acerca
da participação do CIE e da equipe do oficial Brant Teixeira.

1.2. Mariano Joaquim da Silva
135. Mariano Joaquim da Silva integrava o comando nacional da VAR-Palmares, junto
com Carlos Alberto Soares de Freitas e Carlos Franklin Paixão de Araújo. Designado para dar
assistência à regional do Nordeste, Mariano também era responsável pela edição do jornal Ligas,
que tinha o objetivo de reativar a mobilização das Ligas Camponesas.152 Conforme o livro-relatório da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP), Mariano iniciou
sua militância em 1952 no PCB e foi preso pela primeira vez em 1954, acusado de “atividade
subversiva”.153 Após o golpe de 1964, militou no PCdoB, entrou na clandestinidade em 1966,
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136. Conhecido pelos companheiros da VAR-Palmares como Loyola, Armando, Xavier,
Manoel, Coronel, Madeira, Dias, Tomaz ou Camponês, Mariano tornou-se foco da Operação
Abaneiro, da Oban,155 que também monitorava sua família, conforme relatório do SNI de 18 de dezembro de 1970, referente à operação.156 Um grupo de agentes do DOPS/SP chegou a entrar na casa
de Mariano em Goiás, onde ele passara a residir, apresentando-se como equipe médica que avaliava
casos de doenças contagiosas. O documento do SNI informa que, quatro dias depois, na noite de 10
de dezembro de 1970, seria “tentada uma penetração por fora da casa do ‘LOYOLA’ para colocar um
transmissor de escuta permanente”.157
137. Em setembro de 1970, Mariano reuniu-se com a esposa e os filhos pela última
vez e, em 20 de abril de 1971, encontrou-se no Recife com o irmão, o ex-preso político Arlindo
Felipe da Silva. Após esse encontro, a família foi informada da prisão de Mariano Joaquim na
rodoviária do Recife, em 1o de maio de 1971. Conduzido por agentes do DOI-CODI/RJ ao Rio
de Janeiro e depois a São Paulo, foi levado de volta ao Rio, onde desapareceu. De acordo com
Inês Etienne, Mariano esteve na Casa da Morte entre 2 e 31 de maio de 1971. Ainda segundo seu
depoimento, foi obrigado a realizar serviços domésticos durante a prisão e torturado por quatro
dias ininterruptos, quando não pôde comer, dormir ou beber água. Ela o viu pela última vez em
31 de maio, quando percebeu que o retiravam da cela. No começo de julho, o “doutor Teixeira”,
codinome do major Rubens Paim Sampaio, disse a Inês que Mariano teria sido executado.158 Até
hoje seu corpo não foi encontrado.

1.3. Aluízio Palhano Pedreira Ferreira
138. Segundo Inês Etienne, o líder sindical Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, militante da
VPR, também foi torturado na Casa da Morte, em maio de 1971. No final de 1970 Palhano regressou
clandestinamente de Cuba ao Brasil para se integrar ao comando nacional da VPR. Um de seus contatos era o agente infiltrado José Anselmo dos Santos, conhecido como “cabo Anselmo”, que provavelmente o denunciou. Preso em 9 de maio de 1971, Aluízio foi levado ao DOI-CODI/SP. Do relato de
Inês Etienne, extrai-se que ele teria sido transferido à Casa da Morte, quando ela pôde ouvir sua voz
enquanto era torturado e interrogado. Da Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI, de 11 de setembro
de 1975, consta que ele teria morrido no estado de São Paulo, em 20 de maio de 1971.159 Segundo
o depoimento de Altino Rodrigues Dantas Filho, mencionado pelo Tribunal Regional Federal da 3a
região no acórdão proferido no Processo no 0004204-32.2012.4.03.6181,160 Palhano lhe contou, quando estiveram presos no DOI-CODI/SP, que havia sido transferido para Petrópolis e, posteriormente,
retornado a São Paulo. Do conjunto dessas informações pode ser inferido que, embora tenha passado
pela Casa da Morte, Aluízio Palhano teria sido executado na capital paulista.
139. Testemunha ouvida pela CNV em 11 de novembro de 2014, e que solicitou que sua
identidade fosse mantida sob sigilo, revelou que fonte ligada a Lygia Pedreira Ayres da Motta lhe contou que Aluízio Palhano Pedreira Ferreira – irmão de Lygia e cunhado de Hercílio Ayres da Motta,
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atuou na Ação Popular em 1967 e ingressou na VAR-Palmares, organização que estava sob monitoramento da Oban, conforme relatório do SNI sobre “Atividades subversivas da VAR-Palmares”,
de 21 de janeiro de 1970.154
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irmão de Fernando Ayres da Motta – foi reconhecido por seu concunhado Fernando, que frequentava
a Casa da Morte, e que Palhano teria sido morto por ter sido reconhecido e também pelo fato de não
ter sido cooptado pela repressão.
140. A CNV examinou os dados de filiação de Lygia Pedreira Ayres da Motta e de Aluízio
Palhano Pedreira Ferreira e confirmou a existência do referido vínculo de parentesco entre os dois.
Com base nesse novo testemunho, a CNV pôde confirmar que Aluízio Palhano, depois de ter sido
preso em São Paulo em 9 de maio de 1971, foi levado à Casa de Morte de Petrópolis e, depois de ter
sido reconhecido pelo concunhado, foi conduzido de volta ao DOI-CODI de São Paulo, corroborando
o teor do testemunho do ex-preso político Altino Rodrigues Dantas Filho.
141. A respeito do papel de Fernando Ayres da Motta, ex-interventor de Petrópolis, no funcionamento da Casa da Morte de Petrópolis, vale registrar que a CNV localizou Memorando no 395, de
8 de março de 1983, do chefe do SNI para a agência central, que demonstra a preocupação do CIE, do
SNI e do comando do I Exército com a localização da Casa da Morte de Petrópolis e o reconhecimento
de seu proprietário Mario Lodders por Inês Etienne:
Em suas diversas idas a PETRÓPOLIS, localizou o indivíduo MARIO LODDERS, “o alemão”, que os “torturadores” chamavam de “Mario” e que lhe teria dado uma barra de chocolate, quando presa;
[...] MARIO LODDERS declarou que não se lembrava da nominada e que, àquela época,
teria cedido a casa de no 668-A ao cmt. FERNANDO AYRES DA MOTTA, interventor
em PETRÓPOLIS, em 1964. Segundo ele, anteriormente, um grupo de rapazes, em trajes
civis e parecendo militares, teria tentado alugar sua casa, quando não autorizou em razão
de uma cláusula no contrato que não permitiria a realização de reuniões políticas.161

142. Nesse mesmo documento está sugerida a vinculação do coronel Francisco Homem de
Carvalho, comandante do 1º Batalhão da Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, entre março de 1971
e abril de 1974, com a Casa da Morte de Petrópolis:
[...] O Cel HOMEM DE CARVALHO procurou o chefe da ARJ [agência do SNI do Rio
de Janeiro] informando que está sendo assediado pela revista Isto É, VEJA e o jornal Folha
de São Paulo que desejam entrevistá-lo.
[...] O referido oficial informou, ainda, que pretende “sumir por uns tempos” até que o
problema seja resolvido e foi alertado, pela ARJ, que deveria procurar o I Exército [...].162

143. A testemunha ouvida pela CNV informou que residiu em local próximo à Casa
de Morte de Petrópolis e que numa noite, entre os anos de 1971 e 1973, ouviu gritos de uma
mulher que associou a uma situação de violência sexual com dor, vindos da região onde estava
localizada a casa. Relatou ainda que sua mãe por diversas vezes perguntou ao senhor Mario
Lodders sobre o intenso movimento de veículos pesados nas proximidades da Casa da Morte.
Obteve como resposta que se tratava de “radioamadores do serviço secreto que trabalhavam na
abertura da Transamazônica”.
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145. As circunstâncias e a autoria dos sequestros e desaparecimentos de Carlos Alberto Soares
de Freitas, Antônio Joaquim Machado, Mariano Joaquim da Silva e Aluízio Palhano Pedreira indicam
complementaridade entre os DOI e a Casa de Petrópolis. Carlos Alberto Brilhante Ustra comandava
o DOI/SP não somente à época do desaparecimento de Aluízio Palhano, mas durante todo o período
em que há denúncias de desaparecimentos vinculados à Casa da Morte. A partir de fevereiro de 1973,
o coronel Freddie Perdigão Pereira passou a trabalhar ao lado de Ustra no DOI/SP e, segundo depoimento de Marival Chaves à CNV, teria atuado como elemento de ligação entre esse órgão e as equipes
do CIE que atuavam na Casa da Morte.163

1.4. Walter R ibeiro Novaes, Paulo
Telles Guariba

de

Tarso Celestino

da

Silva

e

Heleny Ferreira

146. Em julho de 1971, segundo depoimento de Inês, estiveram na casa de Petrópolis Walter
Ribeiro Novaes, da VPR, e Paulo de Tarso Celestino da Silva, dirigente da ALN, além de uma mulher que
Inês acreditava ser Heleny Ferreira Telles Guariba, da VPR. O agente “Márcio” afirmou a Inês que Walter
Ribeiro Novaes, salva-vidas do Serviço de Salvamento Marítimo do Rio de Janeiro, teria sido morto. Ela
se recorda que entre 8 e 14 de julho houve uma ruidosa comemoração na casa, em virtude de sua morte.
Inês também revela que os oficiais Freddie Perdigão Pereira (“doutor Roberto”), Rubens Paim Sampaio
(“doutor Teixeira”) e “doutor Guilherme”, e os agentes Rubens Gomes Carneiro (o “Laecato” ou “BoaMorte”), Ubirajara Ribeiro de Souza (“Zé Gomes”) e Antônio Waneir Pinheiro de Lima (“Camarão”),
participaram da tortura do dirigente da ALN Paulo de Tarso Celestino da Silva. Segundo Inês, Paulo
foi torturado por 48 horas: “Colocaram-no no pau de arara, deram-lhe choques elétricos, obrigaramno a ingerir uma quantidade grande de sal. Durante muitas horas eu o ouvi suplicando por um pouco
d’água”.164 Heleny, torturada por três dias, teria inclusive recebido choques na vagina.
147. Heleny e Paulo foram presos em 12 de julho de 1971, no Rio de Janeiro, por agentes
do DOI-CODI/RJ, o que jamais foi reconhecido pelos órgãos de segurança. O relato de Inês foi
complementado com dados da Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI, de 11 de setembro de 1975,
da agência São Paulo do SNI, que indica 24 de julho de 1971 como data de morte de Paulo e Heleny,
no então estado da Guanabara.165 Essa mesma data é mencionada em outro documento, também da
agência São Paulo do SNI, que remete à agência central a quinta e última “relação de elementos que
possuem registros como pertencentes ao PCB”. À frente do nome de Paulo de Tarso consta a seguinte
informação: “24 Jul 71 – GB”. O documento apresenta uma listagem de nomes de militantes seguidos
de informações de data e local, e a partir da análise dos casos é possível inferir que os dados que aparecem na sequência dos nomes indicam os respectivos registros da data e do local de morte.
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144. Relatou que, em conversas com sua mãe, havia perguntado quem seriam os dois moradores daquela casa e como resposta a mãe lhe disse que estranhara a situação de dois homens morando juntos e sozinhos e que seus apelidos eram “Pardal” e “Camarão”. Contou, ainda, que em uma
oportunidade seu marido e seu irmão caminhavam na mata localizada nos fundos da Casa da Morte e
foram abordados por Mario Lodders, que estava armado e determinou que eles saíssem de lá. Os dois
homens questionaram o comportamento de Mario Lodders, visto que ele os conhecia, e ainda assim
Lodders determinou que saíssem do local e não andassem mais por lá.
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148. A passagem de Paulo de Tarso Celestino pela Casa da Morte é corroborada pela Informação
n 2.962/1971, do CIE, de 6 de dezembro de 1971, que registra que o delegado regional de Petrópolis estava
em posse de documentos de Paulo de Tarso Celestino da Silva. Conforme essa fonte, “as fotografias das carteiras de identidade encontradas pertencem ao terrorista, da ALN, Paulo de Tarso Celestino”.166 De acordo
com a versão dessa informação, os documentos teriam sido entregues ao delegado por uma prostituta, que
os teria encontrado em uma lata de talco em um prostíbulo de Juiz de Fora (MG). A mesma fonte indica
que Paulo usava carteira do Ministério da Guerra, com dados do militar Geraldo Franco.167
o

149. Em 6 de fevereiro de 1975, o então ministro da Justiça, Armando Falcão, fez pronunciamento em rede de televisão sobre o suposto destino de 27 pessoas desaparecidas, em resposta a denúncias
de familiares. O ministro disse que o destino de Paulo de Tarso era ignorado. Seu pai, Pedro Celestino
da Silva Filho, publicou em 15 de fevereiro de 1975 carta-resposta, no Jornal do Brasil, em que afirmava:
[...] a gravidade maior suscitada nesta contradita prende-se à afirmação de que o destino do
meu filho é ignorado. Enquanto esta notícia nos era dada pessoalmente na extensa e penosa
peregrinação que minha esposa e eu fazíamos por esse Brasil afora, num esforço liliputiano,
desde os presídios civis, militares, ministérios militares, Justiça de todos os níveis e competências até altas autoridades da Presidência da República, entendia que a sonegação estivesse
sendo feita por determinados escalões de certos setores e que as autoridades solicitadas continuariam a busca reclamada.

As informações do ministro contradiziam aquelas prestadas pelo Ministério do Exército à OAB/DF
em 1971, que davam conta de que Paulo de Tarso Celestino havia sido preso por militares e entregue
à Polícia Federal. Em 1974, Pedro Celestino denunciara, em carta ao ministro-chefe da Casa Civil do
presidente Ernesto Geisel, general Golbery do Couto e Silva, a impossibilidade de acessar a Justiça para
garantir a integridade física de seu filho:
[...] depois de ver frustrados todos os recursos judiciais e extrajudiciais permitidos pela ordem jurídica vigente no país [...] para encontrar meu filho. Não venho pedir‑lhe que o solte,
mas o mínimo que se deve garantir à pessoa humana, isto é, seja processado oficialmente,
com o direito de sua família dar-lhe assistência jurídica e principalmente humana.168

150. Heleny Ferreira Telles Guariba havia sido presa em março de 1970 em razão de sua
militância na VPR. Por ocasião dessa primeira prisão, passou pela Oban, onde foi torturada. Foi internada no Hospital Militar, por conta das violências sofridas, e depois passou pelo DOPS/SP e pelo
Presídio Tiradentes. Foi solta, por determinação da Justiça Militar, em abril de 1971, quando decidiu
partir para o exterior. Seu ex-marido, Ulisses Telles Guariba Neto, viajou para a Argentina em busca de
lugar onde ela pudesse ficar. Ao retornar ao Brasil, por volta do dia 25 de julho, recebeu telefonema que
informava a prisão de Heleny. O general da reserva Francisco Mariani Guariba, ex-sogro de Heleny,
partiu em direção a Brasília e ao Rio de Janeiro em busca de informações sobre Heleny, sem obter
respostas sobre sua prisão. Entre as informações que Ulisses Guariba conseguiu levantar, destaca-se a
descoberta de viagem de Heleny ao Rio de Janeiro para estabelecer contato com alguém que vinha do
exterior. Tal pessoa seria Paulo de Tarso Celestino, dirigente da ALN que acabara de retornar de Cuba.
Também foi levantado que a prisão de Heleny estava relacionada com a morte de “Moisés”, militante da
VPR, que poderia ser José Raimundo da Costa. Uma amiga de colégio afirmou ainda ter visto Heleny
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151. Em dezembro de 1975, o Serviço de Polícia do III Exército de Porto Alegre emitiu
documento que apontava Heleny como foragida, procurada pela polícia judiciária militar. Conforme
o documento, ela teria sido condenada pela 2a CJM em 18 de julho de 1972, data posterior ao seu
desaparecimento.170 Ainda outro documento do SNI, o Informe no 1.086, de junho de 1976, afirmava
que Heleny, foragida naquela data, servia de “pombo-correio” da militância e atuava como elo entre
os “mais perigosos terroristas”.171

1.5. Ana Rosa Kucinski Silva e Wilson Silva
152. O casal de militantes da ALN Ana Rosa Kucinski Silva e Wilson Silva desapareceu
em 22 de abril de 1974, nas proximidades da praça da República, em São Paulo, onde os dois haviam
combinado de almoçar. As famílias iniciaram busca de informações, mas sempre receberam negativas
dos órgãos estatais, que se eximiram de qualquer responsabilidade pelo destino dos dois. As investigações conduzidas pela CNV indicam que ambos podem ter sido transferidos de São Paulo para a
Casa da Morte, em Petrópolis. Em depoimento à CNV de 7 de fevereiro de 2014, Marival Chaves
Dias do Canto, ex-sargento do DOI-CODI/SP, confirmou que Ana Rosa e Wilson foram levados para
Petrópolis pelo coronel do Exército Freddie Perdigão Pereira.172 Em depoimento anterior à CNV, em
10 de maio de 2013, Marival afirmara que Ana Rosa, Wilson e outros militantes da ALN foram presos
após delação do agente infiltrado João Henrique Ferreira de Carvalho, o “Jota”, que depois passou a
atuar como médico em Brasília, e confirmou tentativa de extorsão da família de Ana Rosa por agentes
do DOI,173 como denunciado pelo irmão dela, Bernardo Kucinski.174
153. Em depoimento à CNV, em 23 de julho de 2014, o ex-delegado do DOPS/ES Cláudio
Guerra afirmou ter sido responsável pelo transporte, no porta-malas de seu carro, dos corpos de Ana
Rosa e Wilson, da Casa da Morte até a Usina Cambahyba, onde teriam sido incinerados. Guerra identificou a foto de Ana Rosa e forneceu detalhes sobre o estado de seu corpo:
Cláudio Guerra: Ana Kucinski.
CNV: Essa então o senhor confirma que [...].
Cláudio Guerra: Essa eu confirmo que é ela. Eu já estive com o irmão dela que é colega de
vocês da imprensa.
CNV: Ela estava em Petrópolis?
Cláudio Guerra: Ela estava em Petrópolis e ela foi muito torturada. Ela estava visivelmente...
havia sido violentada. Com os órgãos genitais cheios de sangue e a roupa toda cheia de sangue.
CNV: A quarta foto, por favor.
Cláudio Guerra: Esse é o esposo dela.
CNV: Foi preso. Foi o que o senhor levou junto? Os dois no porta-malas do Chevette?
Cláudio Guerra: Essa aí foi no porta-malas do Chevette os dois.
CNV: E ele estava preso também em Petrópolis?
Cláudio Guerra: Essa aí eu tenho certeza que foi em Petrópolis. O coronel Cerveira, ele me
deixou uma dúvida aqui, mas esse eu tenho certeza que foi em Petrópolis.175
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entre os dias 6 e 7 de julho em frente ao Hotel Glória. Conforme a CEMDP, Paulo de Tarso havia se
encontrado um mês antes de seu desaparecimento com “cabo Anselmo”, em São Paulo.169
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Segundo Guerra, o mesmo destino teria sido dado aos corpos de João Batista Rita, Joaquim Pires
Cerveira, David Capistrano da Costa, João Massena Melo, Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira,
Eduardo Collier Filho, José Roman, Luiz Ignácio Maranhão Filho, Armando Teixeira Fructuoso e
Thomaz Antônio da Silva Meirelles Netto. De acordo com Guerra, essas vítimas cujos corpos supostamente foram incinerados na Usina Cambahyba teriam sido mortas na Casa da Morte ou no quartel
da Polícia do Exército da rua Barão de Mesquita. Segundo o mesmo depoimento, a equipe do coronel
Freddie Perdigão teria sido responsável pelas mortes de Ana Rosa e de Wilson.176
154. Em 10 de agosto de 2014 equipe de peritos da CNV esteve na Usina Cambahyba, em
Campos dos Goytacazes. Diálogos informais com moradores do local evidenciaram a agressividade e
o uso de armas de fogo àquela época no ambiente da usina, atualmente em ruínas. Foram registradas
imagens do edifício, identificando os fornos onde potencialmente ocorreram os crimes. O ex-delegado
Cláudio Guerra, que acompanhava os membros da CNV, confirmou que, em 1982, recebeu pedido
por telefone do coronel Perdigão para prestar apoio a Hely Ribeiro – proprietário da usina – em um
crime de vingança familiar. Segundo as declarações de Guerra, José Lyzandro Ribeiro, filho de Hely,
havia sido morto por Oswaldo Rangel Pessanha, que veio a ser assassinado e ter o corpo queimado
em Cambahyba. A participação de Guerra na vingança da morte do filho de Hely indica gratidão
de Perdigão e de Guerra a Hely, provavelmente em razão da disponibilização de Cambahyba para a
queima dos corpos dos desaparecidos políticos. De acordo com Guerra, a usina ainda teria sido usada
entre 1981 e 1983 para desaparecer com o corpo do tenente Odilon, morto em uma residência nas
proximidades da usina. Na verificação, a perícia da CNV apurou que tanto o tamanho das portas
dos fornos como a temperatura alcançada seriam adequados à sua utilização para incinerar corpos.
A recomendação é que, a fim de dirimir qualquer dúvida sobre a referida incineração, seja realizada
acareação, colocando Cláudio Guerra diante de Erval Gomes da Silva, conhecido como “Vavá”,177 o
que não pôde ser feito, pois “Vavá” se encontra em local incerto.

2. Oban e DOI-CODI/SP
155. Um dos órgãos responsáveis por grande parte dos casos de desaparecimento foi o
Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna de São Paulo
(DOI-CODI/SP), que, em 1970, sucedeu a Operação Bandeirante (Oban). Prisão, tortura e morte
de militantes dentro desses centros foram testemunhadas por outros presos políticos, cujas denúncias
são fonte fundamental para conhecer o destino dessas pessoas. De acordo com relatório de estatísticas
sobre movimentação de presos do DOI-CODI/SP, de dezembro de 1974, 2.148 pessoas haviam sido
presas até aquele momento. Dessas, 778 haviam sido encaminhadas ao DOPS, 191 a outros órgãos
(sem indicar quais), 1.123 liberadas e uma teria fugido. Outras 47 foram mortas. O documento também inclui 795 casos de presos recebidos de outros órgãos, dos quais 296 teriam sido encaminhados
ao DOPS, 295 a outros órgãos, 199 liberados, um evadido e três mortos. Outros 3.276 “elementos [...]
prestaram declarações e foram liberados”, e 136 estiveram em suas dependências sem prestar declarações. Em síntese, 50 pessoas haviam sido mortas nessas instalações.178
156. Exemplar é o caso de Issami Nakamura Okano, da ALN, preso pela primeira vez em
1969, acusado de contato com a VAR-Palmares. Condenado pela Auditoria de Guerra da 2a CJM de
São Paulo, foi preso no Presídio Tiradentes e libertado em 1972. Dois anos mais tarde, em 14 de maio,
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A Ieda não fui eu [...]. Ela era parceira da Kucinski, da mesma sigla. Ela e tem um
japonesinho também. Não sei se o senhor tem foto dele aí. Todos eles eram da ALN,
parece. Então, houve um combate direto a eles. Houve uma caguetagem que a Ieda
vinha buscar um passaporte para um casal em São Paulo. Ela foi presa. E através da
prisão dela surgiu a prisão da Ana e do marido da Ana e desse japonesinho que eu não
estou lembrando o nome dele.180

No depoimento prestado à CNV, quando questionado sobre Issami Nakamura Okano, Paulo Malhães
reagiu demonstrando familiaridade com o nome: “Um momento, por favor. Como é o nome de japonês? Eu estou aqui pensando que já escutei o nome japonês, certo? Se é Otami ou se é Sujiaki. Mas
existe um nome japonês, isso eu me lembro”.181
157. Outro caso é o de Paulo Stuart Wright, militante da Ação Popular Marxista-Leninista
(APML), sequestrado em São Paulo no início de setembro de 1973 e levado ao DOI-CODI/SP.
Osvaldo Rocha, que havia estado em um trem com Paulo momentos antes de sua detenção, também foi preso e levado ao DOI-CODI/SP, onde reconheceu no chão das dependências desse órgão
a mesma blusa que Paulo usava quando estiveram juntos.182 Desde o ano anterior, Paulo era monitorado pelos órgãos de informação, conforme documentação do Cenimar de 26 de maio de 1972.
Segundo esses documentos, devido a prisões de membros da APML em Porto Alegre, as atividades
de Paulo, cognominado “João”, tinham se tornado conhecidas. Após seu desaparecimento, Paulo
foi mencionado como um terceiro personagem (“Antonio”) na falsa versão para as mortes de José
Carlos Novaes da Mata Machado e Gildo Lacerda (episódio conhecido como “Teatrinho [ou teatro]
da [avenida] Caxangá”). Segundo essa versão, os dois militantes da APML, Mata Machado e Gildo,
tinham sido presos e confessado encontro com “Antônio” na avenida Caxangá, no Recife. Ao chegarem ao local combinado, “Antônio” teria percebido a emboscada e reagido com tiros, que mataram
os dois companheiros de organização. Na sequência, “Antônio” teria conseguido fugir. Documento
da agência Recife do SNI sobre os supostos acontecimentos na avenida Caxangá, de 30 de outubro
de 1973, identifica como “João Stuart Right” a pessoa que teria encontrado Mata Machado e Gildo
Lacerda.183 Documento posterior, de 21 de dezembro de 1973, da agência central do SNI, confirma
que a pessoa anteriormente identificada como “João Stuart Right” seria Paulo Stuart Wright.184 A
versão dos órgãos de segurança pode ter sido criada para encobrir o desaparecimento de Paulo em
São Paulo ou sugerir sua passagem pelo Recife. Essa suspeita é reforçada pela declaração de Jorge
Tasso de Souza, na época delegado titular da 3a DP da capital e responsável pela assinatura de encaminhamento dos corpos de Gildo e Mata Machado ao IML, que disse ter tomado conhecimento da
existência de um terceiro corpo, vítima daquele episódio.185 Durante a exumação sigilosa do corpo
de Mata Machado realizada por sua família, também teria sido notada a presença de um terceiro
corpo, ao lado daqueles de Gildo e do próprio Mata Machado. Informação recolhida pelos familiares
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foi detido em casa por agentes do DOI-CODI/SP, estando desaparecido desde então. De acordo com o
livro-relatório Direito à memória e à verdade, Issami foi preso em decorrência da ação do médico João
Henrique Ferreira de Carvalho, o “Jota”, agente infiltrado que delatou todos do comando da ALN.179
O agente Cláudio Guerra, em depoimento à CNV de 23 de julho de 2014, relacionou as prisões de
Ieda Santos Delgado, Ana Rosa Kucinski e Wilson Silva – três militantes da ALN desaparecidos em
abril de 1974 – à prisão de um “japonesinho” que pode ter sido Okano, mas não foram identificadas
outras evidências que corroborem a afirmação:
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indica que, em 29 de outubro de 1973, foram enterrados, no Cemitério da Várzea, no Recife, três
indivíduos, lado a lado.186 A confirmação da morte de Paulo só apareceu em 1984, com a abertura
dos acervos do DOPS/PR. Em sua ficha consta a inscrição “falecido”.187
158. Em alguns casos de desaparecimento, há evidências da atuação da Oban ou do DOI/
SP em coordenação com o DOPS/SP. São exemplos os casos de Alceri Maria Gomes da Silva, da VPR,
e Antônio dos Três Reis de Oliveira, da ALN, mortos em 17 de maio de 1970; José Maria Ferreira de
Araújo, da VPR, desaparecido em 23 de setembro de 1970; Edson Neves Quaresma e Yoshitane Fujimori,
desaparecidos em 5 de dezembro de 1970; Hiroaki Torigoe, do Molipo, desaparecido em 5 de maio de
1972; e Edgard de Aquino Duarte, desaparecido em junho de 1973. Muitas dessas ações foram dirigidas
pelos delegados Sérgio Paranhos Fleury, Alcides Cintra Bueno Filho e Alcides Singillo e pelo investigador
de polícia Carlos Alberto Augusto, conhecido como “Carlos Metralha”, vinculado a Fleury.
159. Alceri Maria Gomes da Silva, da VPR, e Antônio dos Três Reis de Oliveira, da ALN,
foram mortos por agentes da OBAN, conforme depoimento de ex-presos políticos. Documentos reproduzem versão oficial da morte dos militantes, como o Pedido de Busca no 0569, do Cenimar, datado de
14 de março de 1975, que relata que Alceri “faleceu em São Paulo em tiroteio com a polícia, às 21h do dia
17 de maio de 1970, juntamente com Antônio dos Três Reis de Oliveira”, na rua Caraguataí, no bairro do
Tatuapé.188 A Informação no 0601/S-102-A11-CIE, de 15 de abril de 1975, indica que Alceri teria resistido
“à bala a ordem de prisão, durante um estouro de ‘aparelho’ terrorista em Tatuapé/SP, sendo ferida e
falecendo em seguida, no dia 17 mai. 70”.189 Sobre Antônio, o mesmo documento afirma que, “quando
as equipes de segurança procuravam averiguar a existência de um provável ‘aparelho’”, foram recebidas a
bala. Ao final do tiroteio, “‘Argeu’ estava morto: 17 mai. 70, em Tatuapé”. Segundo essa versão, “Argeu”
era codinome usado por Antônio dos Três Reis de Oliveira.190 A Informação no 049/16/AC/75, da agência
central do SNI, indica ao lado dos nomes de Alceri e de Antônio a inscrição “mortos em ação da polícia/
SP”.191 A Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI, de 11 de setembro de 1975, contém lista de opositores
mortos pelo regime com datas de morte distintas: Antônio teria sido morto em 4 de maio e Alceri, em 7
de maio de 1970, ambos no estado de São Paulo.192 A despeito da divergência entre as datas, documentos
sobre o óbito dos militantes indicam que foram mortos, de fato, no dia 17 de maio de 1970.
160. O laudo de exame necroscópico de Alceri, de 18 de maio de 1970, assinado pelos legistas
João Pagenotto e Paulo Augusto de Q. Rocha, descreve a jovem afrodescendente Alceri como “branca,
27 anos, solteira, brasileira, natural de Porto Alegre/RGS”. A causa da morte indicada foi “hemorragia
interna e externa com anemia aguda”, provocada por “projéteis que lesaram órgãos vitais como os
pulmões e a aorta”.193 O laudo do exame necroscópico de Antônio, também de 18 de maio, assinado
no dia 26 do mesmo mês pelos médicos legistas João Pagenotto e Abeylard de Queiroz Orsini, determinou como causa da morte “disparo de arma de fogo cujo projétil entrou pela região ocular direita e
dirigindo-se para trás saiu pela região da nuca”.194 Alceri e Antônio foram enterrados no Cemitério de
Vila Formosa e seus restos mortais ainda não foram encontrados, porque “as modificações na quadra
do cemitério, feitas em 1976, não deixaram registro de para onde foram os corpos dali exumados”.195
161. Em 23 de setembro de 1970, José Maria Ferreira de Araújo, da VPR, conhecido
como Ariboia ou Arariboia, morreu em decorrência de tortura no DOI-CODI/SP, conforme de-
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162. Militantes da VPR, Edson Neves Quaresma e Yoshitane Fujimori desapareceram
no final de 1970, quando também mantinham contato com “cabo Anselmo”, conforme relatou
o próprio agente infiltrado em depoimento prestado ao DOPS/SP em 1971. Segundo a versão
difundida no Pedido de Busca no 0569 do Cenimar, de 14 de março de 1975, Edson e Yoshitane
circulavam pela praça Santa Rita de Cássia, em São Paulo, em 5 de dezembro de 1970, quando
foram interceptados por patrulha do DOI-CODI/SP, iniciando-se um tiroteio.203 Em depoimento
ao processo da CEMDP do caso de Edson, Ivan Akselrud de Seixas declarou, a partir de informações colhidas por ele e membros da VPR, que uma Kombi tentou interceptar um Volkswagen com
duas pessoas, para depois metralhá-las. Os ocupantes, feridos, tentaram fugir e usar suas armas,
mas foram alcançados e dominados. Foi então que dois agentes “seguraram Quaresma pelas mãos,
cada um deles colocou um pé no pescoço do militante e puxaram seus braços com muita força. A
violenta cena se completou com um estalo surdo seguido de ronco gutural quando os pés foram
retirados da garganta do preso”.204 O corpo de Edson foi colocado no porta-malas da perua, bem
como o “nissei, que sangrava muito e respirava com dificuldade”.205 Yoshitane teria chegado vivo
ao DOI-CODI/SP, fato declarado a Ivan pelos agentes Dirceu Gravina e “Oberdan” durante seu
próprio interrogatório, um ano mais tarde.206 Os exames necroscópicos de Edson e Yoshitane foram requisitados pelo delegado do DOPS/SP Alcides Cintra Bueno, 207 e os laudos desses exames
foram assinados pelos médicos legistas Harry Shibata e Armando Canger Rodrigues, reiterando
a versão oficial do tiroteio.208 Os dois teriam sido enterrados como indigentes no Cemitério de
Vila Formosa, em São Paulo. Segundo relatório do Ministério Público Federal de 2010, os restos
mortais de Yoshitane teriam sido trasladados pela família para Mirandópolis (SP).209 Os restos
mortais de Edson ainda não foram encontrados.
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núncias de presos políticos. O militante foi enterrado no Cemitério de Vila Formosa com o nome
falso de Edson Cabral Sardinha, como atesta sua certidão de óbito.196 José Maria voltara de treinamento em Cuba e mantinha contatos frequentes com o agente infiltrado “cabo Anselmo”. De acordo com o documento intitulado “Aos bispos do Brasil”, assinado pelo Comitê de Solidariedade
aos Presos Políticos do Brasil, Ariboia foi torturado pela equipe do capitão Benoni de Arruda
Albernaz.197 As versões apresentadas em documentos oficiais a respeito das circunstâncias de sua
morte são contraditórias. Como aponta o Dossiê ditadura,198 um documento assinado pelo delegado do DOPS/SP Alcides Cintra Bueno Filho afirma que José Maria morreu em tiroteio, enquanto
requisição de exame necroscópico assinada pelo mesmo delegado, de 23 de setembro de 1970,
informa que Edson Cabral Sardinha, “tendo sido preso por atividades terroristas, faleceu ao dar
entrada na delegacia distrital, presumindo-se mal súbito”. A própria requisição informava que a
delegacia em questão se localizava na rua Tutoia, onde operava o DOI-CODI/SP.199 A identificação da delegacia foi confirmada em memorial lido na audiência pública da Comissão Rubens
Paiva, realizada em 26 de fevereiro de 2013.200 O Ofício no 002/75-GAB/CI/DPF, de 17 de março
de 1975, da agência central do SNI, informa sobre Edson Cabral Sardinha: “É tido como morto
em São Paulo, em set/70, sem maiores detalhes neste CI”.201 A Informação no 4.057/16/1975/
ASP/SNI, de 11 de setembro de 1975, redigida pela agência de São Paulo, com lista de opositores
mortos pelo regime, indica que José Maria teria morrido em 26 de dezembro de 1970, no estado
de São Paulo.202 Seus restos mortais nunca foram encontrados, apesar das buscas no Cemitério de
Vila Formosa no início da década de 1990.

12 – desaparecimentos forçados

163. Outro caso de desaparecimento forçado em que o DOPS/SP agiu em cooperação
com o DOI-CODI/SP foi o de Hiroaki Torigoe, militante do Molipo. Torigoe foi preso pelo DOICODI/SP depois de ferido, em 5 de janeiro de 1972. Segundo versão oficial divulgada pela imprensa, Torigoe morreu a caminho do hospital, ferido em tiroteio, após reagir à voz de prisão. Essa versão
está replicada em documento do CISA, nos seguintes termos:
No dia 05 jan. 72, por volta das 19h, forças de segurança na rua Albuquerque Lins, altura
do no 801, travaram tiroteio com um terrorista que portava identidade falsa com o nome
de MASSAHIRO NAKAMURA. O elemento, gravemente ferido, veio a falecer antes de
dar entrada no Hospital das Clínicas. Posteriormente apurou-se que se tratava de HIROAKI TORIGOE.210

Segundo denúncia de presos políticos no documento “Aos bispos do Brasil”, Torigoe foi metralhado
em 5 de janeiro, na rua Albuquerque Lins, em São Paulo, e levado ferido para o DOI-CODI/SP, “onde
foi intensamente torturado pela chamada equipe B, chefiada pelo capitão Ronaldo, ‘tenente’ Pedro
Ramiro, capitão Castilho, capitão Ubirajara e o carcereiro Maurício”.211 Foi vítima de tortura seguida
de execução. Conforme parecer da relatora do processo do militante na CEMDP, Eunice Paiva,
Hiroaki foi torturado e morto em dependências policiais, enterrado pelos seus algozes como
indigente e com identidade falsa, com laudo assinado pelo médico Abramovitc, o mesmo autor de outros laudos examinados na Comissão Especial e que não obedecem aos princípios de
ética profissional a que os peritos médicos estão sujeitos.212

164. A tortura sofrida por Torigoe foi registrada em foto de seu cadáver, coberto por escoriações no rosto, no tórax e nos braços, sendo que o braço esquerdo aparece fraturado.213 Mesmo com
conhecimento de sua verdadeira identidade, os órgãos de segurança usaram na certidão de óbito o
nome falso de Massahiro Nakamura. Em novembro de 1972, a família conseguiu a correção com seu
nome verdadeiro. O paradeiro do corpo não foi informado aos familiares na época, e somente em 1990,
pela análise dos arquivos do IML/SP e dos livros do Cemitério Dom Bosco, em Perus, descobriu-se
que Torigoe tinha sido enterrado nesse cemitério com nome falso e que, em 1976, a ossada tinha sido
exumada e reinumada no mesmo local. Seus restos mortais não foram ainda localizados e identificados.
Em 2013, o ex-delegado do DOPS/SP Alcides Singillo foi denunciado pelo Ministério Público Federal,
junto com o ex-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, à época comandante do DOI-CODI/SP, pela
ocultação do cadáver de Torigoe (Processo no 0004823-25.2013.4.03.6181).214 A sentença, proferida
em 31 de janeiro de 2014 pela 5a vara federal criminal em São Paulo, declarou extinta a punibilidade
dos réus. Ainda não há decisão sobre a apelação do MPF.
165. Edgard de Aquino Duarte foi visto pela última vez em junho de 1973, quando
estava preso no DOPS/SP. Ex-marinheiro com atuação destacada na revolta dos marinheiros de
1964, que se opôs ao golpe de Estado, não se envolveu diretamente com organizações políticas,
mas passou a viver na clandestinidade desde seu retorno ao Brasil, em 1968, depois de quatro
anos de exílio. Edgard é outro caso de militante preso em função da delação de “cabo Anselmo”,
junto com quem foi preso. Documento da coordenação de execução da OBAN, do DOI-CODI/
SP, contém ficha individual que registra a prisão de Edgard para averiguações, em 13 de junho

548

[...] privação ilegal da liberdade da vítima Edgard de Aquino Duarte, mediante sequestro,
e sua manutenção clandestina, a partir do dia 13 de junho de 1971, nas dependências dos
dois órgãos de repressão política do Estado ditatorial em São Paulo, quais sejam, o DOICODI e o Deops/SP, lugar onde Edgar foi visto pelos demais presos pela última vez.218

3. DOPS/SP
166. Em 1975 o Departamento de Ordem Política e Social de São Paulo (DOPS/SP) passou
a denominar-se Departamento Estadual de Ordem Política e Social de São Paulo (Deops/SP), que funcionou até março de 1983. Existem informações de que pelo menos oito pessoas tenham desaparecido
nesse local entre 29 de junho de 1969 e 30 de outubro de 1973, conforme o “Quadro geral da CNV
sobre mortos e desaparecidos políticos”.219 Desses, foram encontrados os restos mortais de Norberto
Nehring, Dênis Casemiro, Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão e Miguel Sabat Nuet.
167. O primeiro registro de desaparecimento de pessoas que estiveram sob custódia do
DOPS/SP é o de Carlos Roberto Zanirato, militante da VPR e um dos militares que desertou, junto
com Carlos Lamarca, do 4o Regimento de Infantaria de Quitaúna, Osasco (SP), em janeiro de 1969.220
Preso cinco meses mais tarde, em 23 de junho de 1969, foi morto seis dias depois. De acordo com a
versão oficial, Carlos teria se suicidado ao jogar-se contra um ônibus no cruzamento da rua Bresser com
a avenida Celso García, em São Paulo, quando era conduzido por agentes a um encontro com outros
militantes.221 Apesar de sua identidade ser conhecida, foi enterrado como indigente no Cemitério
de Vila Formosa, em São Paulo.222 O parecer da CEMDP sobre o caso destacou o fato de seu corpo
apresentar evidentes marcas de sevícia:
[...] parece não ter espaço onde não haja equimoses, escoriações ou fraturas. Todas as
costelas fraturadas à direita, fratura do osso ilíaco, das clavículas, do úmero, ruptura do
pulmão, ferimentos, escoriação plana de 20 × 30 cm na região lombar etc. Esses são os
ferimentos de Carlos Roberto Zaniratto após seis dias de intensas torturas. 223
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de 1971, e informa ainda que o prisioneiro era proveniente do CIE. 215 O caso de Edgard é característico da ação articulada entre agentes do DOPS/SP e do DOI-CODI/SP. Carlos Alberto
Brilhante Ustra, então comandante do DOI/SP, Alcides Singillo, ex-delegado do DOPS/SP, e
Carlos Alberto Augusto, então investigador do DOPS/SP, são réus em ação penal ajuizada pelo
MPF em São Paulo em 17 de outubro de 2012 (Processo no 0011580-69.2012.403.6181), acusados
de “privar ilegalmente a vítima Edgard de Aquino Duarte de sua liberdade, mediante sequestro
cometido no contexto de um ataque estatal sistemático e generalizado contra a população, tendo
eles pleno conhecimento das circunstâncias desse ataque”.216 Depoimentos que fundamentam a
denúncia do MPF-SP demonstram que, à época da prisão que antecedeu o desaparecimento de
Edgard, Sérgio Paranhos Fleury, Fábio Lessa, Edsel Magnotti e Josecyr Cuoco eram delegados
do DOPS/SP.217 A denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2012 pelo juiz da 9a vara criminal
da Subseção Judiciária de São Paulo. Diversos documentos oficiais e testemunhos descrevem o
sequestro e a privação de liberdade de Edgard no DOPS/SP e no DOI-CODI/SP, de modo que,
de acordo com a ação penal mencionada, comprova-se ter ocorrido

12 – desaparecimentos forçados

168. Antônio Raymundo de Lucena, da VPR, foi executado no dia 20 de fevereiro de 1970,
em sítio localizado em Atibaia (SP). Segundo versão oficial, assinada pelo delegado do DOPS/SP
Alcides Singillo, Antônio teria morrido ao reagir à prisão.224 No entanto, o relato de Damaris Lucena,
sua esposa e companheira de militância, contradiz essa versão, ao afirmar que
Lucena dormia quando começaram a atirar de fora. Lucena tombou gravemente ferido
e, logo em seguida, recebeu mais tiros. Ela sustenta que seu marido, já atingido, caíra
ao lado do tanque, fora de casa, quando um último tiro foi disparado em sua têmpora,
na presença dela e dos filhos. 225

Damaris foi presa na companhia dos três filhos e submetida a tortura. Foi libertada um mês depois,
junto com as crianças, quando a VPR sequestrou o cônsul japonês e o trocou por um grupo de presos
políticos, que seguiram para o México. De acordo com sua certidão de óbito, o corpo do militante foi
enterrado no Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo. No entanto, seus restos mortais jamais foram
recuperados pela família.226
169. Dimas Antônio Casemiro, do Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), foi
preso em São Paulo, em 17 de abril de 1971. De acordo com versão oficial, morreu depois de troca
de tiros com agentes do Estado. A requisição de exame necroscópico ao IML, assinada pelo delegado do DOPS/SP Alcides Cintra Bueno Filho, indica que foi morto em 17 de abril de 1971.227 Seu
corpo somente deu entrada nessa instituição às 14h do dia 19. Conforme sua certidão de óbito,
Dimas foi enterrado como indigente no Cemitério Dom Bosco, em Perus.228 Seus restos mortais
jamais foram localizados.229
170. Em 20 de dezembro de 1972, Luiz Hirata, militante da Ação Popular, morreu no
Hospital das Clínicas de São Paulo, três semanas depois de ter sido preso pela equipe do delegado
Sérgio Paranhos Fleury, responsável por sua tortura e morte. O ex-preso político Heládio José de
Campos Leme, também detido no DOPS/SP, declarou que acompanhou a progressiva diminuição das
condições físicas de Hirata, decorrente de tortura.230 A fim de justificar as múltiplas lesões no corpo
do militante, Fleury convocou o legista Harry Shibata, que assinou corpo de delito. Conforme esse
documento, Luiz teria colidido com a traseira de um ônibus ao tentar fugir, razão pela qual se recomendava sua remoção para o Hospital das Clínicas, onde veio a falecer.231 De acordo com certidão de
óbito anexada ao processo da CEMDP referente ao caso, o militante foi enterrado como indigente no
Cemitério Dom Bosco, em Perus.232

4. 1o batalhão da Polícia do Exército e DOI-CODI/RJ
171. Conforme o “Quadro geral da CNV sobre mortos e desaparecidos políticos”, entre
janeiro de 1971 e setembro de 1975 passaram pelo DOI-CODI/RJ pelo menos 31 pessoas que permanecem até hoje desaparecidas. Algumas foram executadas na Casa da Morte. Outras tiveram suas
mortes reconhecidas na época, com a veiculação de versões falsas, por documentos oficiais ou pela
mídia, tal como sua suposta ocorrência em tiroteio.
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173. A prisão e tortura do jornalista foram conhecidas pelos depoimentos dos ex-presos
políticos Raimundo José Barros Teixeira Mendes, José Carlos Brandão Monteiro, Manoel João
da Silva e Antônio Carlos de Carvalho, reproduzidos no processo de requerimento de anistia
protocolado pela família de Mário Alves em 24 de junho de 2009.238 De acordo com declarações
do advogado e ex-preso político Raimundo José Barros Teixeira Mendes, publicadas no jornal O
Globo de 21 de dezembro de 1996, os tenentes Armando Avólio Filho, Correia Lima, Magalhães e
Duque Estrada participaram das torturas que levaram à morte de Mário.239 A partir do cruzamento de documentos oficiais e testemunhos, o Ministério Público Federal apurou a responsabilidade,
pela tortura e morte de Mário Alves, dos agentes Luiz Mário Valle Correia Lima, Luiz Timótheo
de Lima, Roberto Augusto de Mattos Duque Estrada, Dulene Aleixo Garcez dos Reis e Valter da
Costa Jacarandá, oferecendo denúncia contra eles em 13 de maio de 2013.240 Conforme fichas de
cadastro de movimentações requeridas pela CNV, dois militares envolvidos na morte de Mário
Alves – Dulene Aleixo Garcez dos Reis e Luiz Mário Valle Correia Lima – estavam lotados no
1o batalhão da PE no mesmo período de detenção e morte de Mário Alves.241 O DOI-CODI/RJ
funcionou na rua Barão de Mesquita, mesmo local do 1o batalhão da PE. Correia Lima foi ouvido pela CNV em abril de 2013, e alegou não ter participado de detenções e interrogatórios de
militantes políticos. Quando questionado sobre o fato de seu nome ser listado entre torturadores,
Correia Lima justificou dizendo que as carceragens do 1o batalhão da PE e do DOI eram juntas,
e que ele costumava passar por esse corredor para revista de presos. Em sua farda estava o seu
nome, que deve ter sido visto pelos presos que o acusaram.242
174. A Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV/RJ) realizou audiência pública
sobre o caso Mário Alves em agosto de 2013, e convocou Dulene Aleixo Garcez dos Reis, Luiz Mário
Correia Lima, Roberto Duque Estrada e Valter Jacarandá para prestar esclarecimentos. Apenas Jacarandá,
ex-major do Corpo de Bombeiros, compareceu e reconheceu a prática de tortura no DOI-CODI/RJ, mas
negou-se a revelar detalhes e fornecer nomes de envolvidos. Dulene Aleixo Garcez dos Reis e Luiz Mário
Correia Lima foram novamente convocados em 2 de outubro de 2013 pela CEV/RJ e pela CNV. Nessa
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172. O desaparecimento do jornalista e militante do PCBR Mário Alves de Souza Vieira
foi um dos primeiros casos ocorridos no DOI-CODI/RJ. Em 16 de janeiro de 1970, Mário saiu de
casa por volta das 20h e nunca mais voltou. Preso por agentes do DOI-CODI/RJ, morreu sob tortura
um dia depois, segundo depoimentos de ex-presos políticos.233 Militante do PCB desde 1945, já havia
sido preso em julho de 1964 e liberado um ano depois, por habeas corpus. Dois anos mais tarde, teve
seus direitos políticos cassados por dez anos. Já em 1968, após ser expulso do PCB, Mário Alves se
tornou um dos principais dirigentes do PCBR.234 Apesar dos esforços de sua esposa, Dilma Borges
Vieira, a prisão de Mário nunca foi assumida pelas Forças Armadas. Documentos comprovam que os
serviços de informação sabiam de sua morte. O CISA dispunha, conforme a Informação no 044, de
19 de janeiro de 1971, de lista com nomes de militantes, na qual o dirigente do PCBR era indicado
como “morto”.235 O Ofício no 002/75-GAB/CI/DPF, de 17 de março de 1975, do Departamento de
Polícia Federal (DPF) do Ministério da Justiça, também indica Mário Alves como “morto – conforme
Informação no 160/71-CISA/BR”.236 Já a Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI, de 11 de setembro
de 1975, redigida pela agência central do SNI, traz lista de mortos pelo regime, entre os quais Mário
Alves, cuja morte teria ocorrido em 15 de janeiro de 1970 no então estado da Guanabara.237
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ocasião, apresentaram-se e responderam que nada tinham a declarar. O historiador, dirigente do PCBR e
ex-prisioneiro político Jacob Gorender, preso no DOI-CODI/RJ quatro dias depois de Mário, descreve,
em trecho de seu livro Combate nas trevas, a tortura que resultou na morte do companheiro de organização:
Horas de espancamentos com cassetetes de borracha, pau de arara, choques elétricos, afogamentos. Mário recusou dar a mínima informação e, naquela vivência da agonia, ainda
extravasou o temperamento através de respostas desafiadoras e sarcásticas. Impotentes para
quebrar a vontade de um homem de físico débil, os algozes o empalaram usando um cassetete de madeira com estrias de aço. A perfuração dos intestinos e, provavelmente, da úlcera
duodenal, que suportava há anos, deve ter provocado hemorragia interna.243

175. Outro militante desaparecido que passou pelo DOI-CODI/RJ foi Jorge Leal Gonçalves
Pereira, da Ação Popular, preso em 20 de outubro de 1970 no Rio de Janeiro e levado para o 1o batalhão da PE. É considerado desaparecido desde então. Os testemunhos dos ex-presos políticos Marco
Antônio de Melo e Cecília Coimbra atestam que Jorge passou por interrogatórios nesse centro de
torturas.244 Em 28 de janeiro de 1979, o jornal Folha de S.Paulo publicou entrevista do general Adyr
Fiúza de Castro, que confirmou a morte de Jorge e de outros 11 prisioneiros políticos desaparecidos.245
176. Entre novembro de 1970 e 17 de maio de 1971 o DOI do I Exército foi comandado pelo
major José Antônio Nogueira Belham. Pelo menos cinco pessoas que passaram por esse órgão durante
esse período continuam desaparecidas, como Carlos Alberto Soares de Freitas, Antônio Joaquim de
Souza Machado e Celso Gilberto de Oliveira, cujo desaparecimento ocorreu em 29 ou 30 de dezembro de 1970. No início desse mês, agentes do CISA prenderam Celso Gilberto no Rio de Janeiro.
Encaminhado ao DOI-CODI/RJ, Celso Gilberto foi torturado pelos tenentes do Exército “Hulk”,
“Teles” e “James”, segundo denúncias de presos políticos. Em 1993, as Forças Armadas entregaram ao
então ministro da Justiça, Maurício Corrêa, relatório com informações sobre desaparecidos políticos.
Conforme o livro-relatório Direito à memória e à verdade, há divergências entre os três documentos.
O Ministério do Exército diz que Celso foi preso pelo CISA em 9 de dezembro de 1970 e entregue ao
DOI-CODI/RJ dois dias depois; o da Aeronáutica, que foi detido pelo CISA e encaminhado ao DOICODI/RJ em 11 de dezembro de 1970; o da Marinha, que a prisão ocorreu no dia 10 desse mês por
oficial da Aeronáutica e levado para o quartel da Polícia do Exército do então estado da Guanabara,
o DOI-CODI/RJ, no dia 18.246 O Informe no 0001/SC-3, de 4 de janeiro de 1971, do SNI, diz que
Celso, “[...] preso pelo CISA, interrogado no DOI do I Exército, declarou ter participado do esquema
de sequestro do embaixador suíço, recebendo a missão de providenciar socorro médico para o caso em
que os elementos que executassem a ação tivessem elementos feridos”.247
177. O mesmo informe reproduz versão oficial, segundo a qual “Celso desvencilhou-se dos elementos que o guardavam, e em desabalada carreira tentou a fuga embrenhando-se na vegetação que margeia
a estrada, sendo perseguido e alvejado, falecendo em consequência dos tiros recebidos”.248 A morte de Celso
foi confirmada pela Informação no 044 de 19 de janeiro de 1971, do CISA, que inscreve “Celso Gilberto
de Oliveira – falecido – Alan”, sem informar a data de morte.249 A Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI,
de 11 de setembro de 1975, do SNI, contém lista de opositores mortos e indica que Celso teria morrido em
26 de dezembro de 1970, no então estado da Guanabara.250 O irmão de Celso, Sérgio Roberto de Oliveira,
afirmou em depoimento à CNV que seu pai, passados mais de 30 dias do desaparecimento de Celso, procurou notícias do filho no Rio de Janeiro. No decorrer da busca, encontrou-se com o coronel da Aeronáutica
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178. Também durante o período em que o DOI do I Exército era comandado por Belham,
em 15 de março de 1971, Joel Vasconcelos Santos, militante do PCdoB, foi preso por ronda policial
nas imediações do morro do Borel, no Rio de Janeiro, em companhia do amigo Antônio Carlos
de Oliveira da Silva, conhecido como “Makandal”. Os dois foram detidos porque os policiais desconfiaram que fossem traficantes de drogas. Segundo o livro-relatório da Comissão Especial sobre
Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP),
[...] ele e Joel conversavam numa esquina, quando passou o carro da polícia. Joel assustou-se
e comentou que havia documentos políticos nos pacotes que carregava. Os policiais armados cercaram os dois e revistaram os pacotes. Foram algemados e levados ao 6o batalhão da
PM e, em seguida, ao quartel da PM na rua Evaristo da Veiga. De lá, foram encaminhados
à Polícia do Exército, onde Joel permaneceu até o seu desaparecimento, sob constantes interrogatórios durante os quatro meses em que Makandal esteve preso.252

Documento juntado ao processo da CEMDP registra interrogatórios de Joel nas dependências do
DOI-CODI/RJ, de 15 a 19 de março de 1971.253 Em depoimento à Justiça Militar, o ex-preso político
Luiz Artur Toríbio denunciou ameaça sofrida por policial do DOI-CODI/RJ, segundo a qual “[...] se
não confessasse teria o mesmo fim que ‘Joel Moreno’ [Joel Vasconcelos], que foi morto por policiais
do DOI do RJ”.254 O corpo de Joel nunca foi encontrado.
179. Em maio de 1971, o major Belham deixou o comando do DOI-CODI/RJ, assumido pelo
coronel João Pinto Pacca, até 27 de setembro de 1971. Entre julho e outubro desse ano desapareceram
Walter Ribeiro Novaes (em 12 de julho), José Raimundo da Costa (em 5 de agosto) e Félix Escobar
(entre setembro e outubro de 1971). O caso de Walter Ribeiro Novaes foi comentado neste capítulo. José
Raimundo da Costa, ex-sargento da Marinha e dirigente da VPR, teria sido preso pelo DOI-CODI/
RJ em 4 de agosto de 1971, data em que Inês Etienne Romeu ouviu o carcereiro “Laurindo” dizer aos
agentes policiais “Bruno” e “Cesar” que José Raimundo havia sido preso em uma barreira. Mais tarde,
outro carcereiro, “doutor Pepe”, informou a Inês que o ex-sargento havia sido morto 24 horas após sua
prisão, em encenação montada em uma rua da cidade. Segundo versão oficial, José Raimundo teria sido
morto por agentes do CIE ao reagir à prisão, em 5 de agosto de 1971, no bairro de Pilares, Rio de Janeiro.
José Raimundo também foi vítima do agente infiltrado José Anselmo dos Santos, o “cabo Anselmo”, fato
comprovado por documento do DOPS/SP em que o “cabo” menciona seus encontros com o militante.255
180. Existem poucas informações sobre data e local de prisão de Félix Escobar, mas segundo o
ex-preso político César Queiroz Benjamin, Félix foi conduzido por agentes do DOI-CODI à Polícia do
Exército da Vila Militar.256 Sua prisão foi registrada em relatório da reunião da comunidade de informações
do I Exército de 14 de outubro de 1971, produzido pela agência do SNI de Brasília nesse mês. De acordo
com o documento, “atuando em duas frentes a PE da 1a DI logrou prender em Nova Iguaçu os subversivos
Félix Escobar, João Joaquim Santana, codinome ‘Silvério’, localizados em uma serraria que estava sendo
montada pelo MR-8”.257 O relatório do Exército apresentado em 1993 ao ministro Maurício Corrêa indica
apenas que Félix teria sido preso por atividades terroristas, sem informações sobre seu destino.258
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apresentado como Barroso, que alegou que havia apenas efetuado a detenção de Celso, encaminhando-o
no dia seguinte para o quartel da Polícia do Exército. Ainda segundo Sérgio, o pai seguiu para a Polícia do
Exército em busca de informações e recebeu a negativa do comandante do local, coronel Melo.251

12 – desaparecimentos forçados

181. Entre 17 de setembro de 1971 e 29 de fevereiro de 1972, o major Francisco Demiurgo
Santos Cardoso assumiu o comando do DOI-CODI/RJ, período em que desapareceram Ísis Dias
de Oliveira e Paulo César Botelho Massa, militantes da ALN. As famílias empreenderam longa
busca por informações sobre os dois. As mortes de Ísis, Paulo e outros dez desaparecidos foram
confirmadas pelo general Adyr Fiúza de Castro, quando suas declarações foram publicadas extraoficialmente, em 28 de janeiro de 1979, em matéria do jornalista Antônio Henrique Lago na
Folha de S.Paulo. Fiúza de Castro foi criador e primeiro chefe do CIE, chefe do DOI-CODI do
I Exército, comandante da PM/RJ e depois da 6 a Região Militar.259 A certidão de óbito de Ísis foi
expedida apenas em 1996, por força da Lei no 9.140/1995, nela constando apenas que a militante
está desaparecida desde 1972. Dia 30 de janeiro de 1972 é a data apontada no livro-relatório
Direito à memória e à verdade como dia de seu desaparecimento. Sabe-se que, a partir de 30 de
janeiro de 1972, Ísis parou de comparecer aos pontos combinados com seus companheiros de
militância. Porém, notícia veiculada pelo jornal O Estado de S. Paulo em 4 de março de 1972, e
referenciada em documento oficial do DOPS/SP de 8 de novembro de 1972, afirma que a prisão
ocorreu em 31 de janeiro em 1972.260
182. A Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI, de 11 de setembro de 1975, da agência
de São Paulo do SNI, 261 contém lista de mortos que inclui “Isis de Oliveira Del Rey”, provavelmente seu nome de casada – Ísis de Oliveira Del Roio –, grafado com erro. O documento faz
referência ao Partido Comunista Brasileiro e lista uma relação de nomes de militantes, com datas
e locais grafados ao lado dos nomes. É possível inferir que as datas representam o dia – ou dia
aproximado – da morte das vítimas. Ao lado do nome de Ísis está grafado o dia “31/1/1972”, e
“GB” (provavelmente Guanabara). José Luiz Del Roio, ex-companheiro de Ísis, em depoimento
prestado à Comissão Rubens Paiva, em 5 de março de 2013, afirmou, depois de referir-se ao
documento do SNI e pedir sua localização: “Ísis era uma atiradora excelente. Ela jamais andava
desarmada. Era excepcional como atiradora. E estava absolutamente decidida a não se entregar
viva”.262 O documento, citado por Del Roio e localizado pela CNV, abre a possibilidade de Ísis
ter sido morta ao resistir à prisão, ainda que não seja possível afirmá-lo com segurança, já que a
prisão da militante foi exaustivamente negada à família pelas Forças Armadas.
183. Não há informação segura sobre quem exerceu o comando do DOI-CODI/RJ entre
fevereiro de 1972 e julho de 1973, período em que ocorreu no Rio de Janeiro o massacre de quatro
membros do PCBR, caso detalhado no Capítulo 11, e outros cinco militantes – Hilton Ferreira, Paulo
Costa Ribeiro Bastos, Luis Ghilardini, Merival Araújo e Sérgio Landulfo Furtado – todos desparecidos. De julho de 1973 a 8 de janeiro de 1974, o comando do órgão foi assumido pelo coronel Adyr
Fiúza de Castro, que, de acordo com suas folhas de alterações,
conduziu com rara habilidade e energia as atividades do DOI, servindo ele próprio [...]
de pronto entre a 2 a seção e o destacamento, em fase difícil de radical reformulação.
Realizou, também, com notável descortino e paciência, trabalho de persuasão de inúmeros jovens presos por atividades atentatórias à segurança nacional, a cujas famílias
tranquilizou, assegurando, com a sinceridade de suas atitudes, a certeza de um tratamento digno, humano e justo.263
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184. Fernando de Santa Cruz Oliveira e Eduardo Collier Filho, militantes da APML, foram
presos por agentes do DOI-CODI/RJ em 23 de fevereiro de 1974, no Rio de Janeiro. Os órgãos da repressão alegavam que se encontravam foragidos e jamais admitiram suas prisões. Ambos já eram perseguidos
pelo regime: Fernando havia sido preso em 1966, quando foi detido no juizado de menores de Recife,
por participação em passeata estudantil. Eduardo havia sido indiciado em inquérito policial do DOPS/
SP, por participação no XXX Congresso da UNE, de 1968, em Ibiúna (SP).265 As mães dos dois militantes, pouco tempo depois dos desaparecimentos, buscaram informações sobre os paradeiros dos filhos
e relataram as respostas imprecisas recebidas dos órgãos de segurança. Em carta endereçada ao general
Golbery do Couto e Silva, Risoleta Meira Collier e Elzita Santos de Santa Cruz Oliveira narraram que
foram “a São Paulo, no dia 14 de março, ao DOI do II Exército [...] onde ocorreu o seguinte incidente:
recebidas pelo carcereiro de plantão, que atendia pelo nome ou alcunha de ‘Marechal’”, o carcereiro perguntou o nome dos filhos e após algum tempo lhes comunicou: “Hoje não é dia de visitas para Fernando
e Eduardo”. As mães insistiram e foram avisadas de que os dois militantes estavam ali presos, mas que
só poderiam receber visitas na semana seguinte. As duas convenceram-se da presença dos dois no DOICODI/RJ quando “o carcereiro, ao receber o nome de Fernando Augusto de Santa Cruz, completou-o,
acrescentando o último sobrenome, Oliveira, sem que lhe fosse fornecido”. No domingo próximo, retornaram ao local no intuito de encontrar os filhos, mas foram informadas “por um funcionário, que
atendia pelo nome de doutor Homero, de que Fernando e Eduardo ali não se encontravam, tratando-se
tudo de um ‘lamentável equívoco’”.266
185. A Informação no 0593/78-SI/SR/DPF/BA, do DPF, comprova a detenção de Fernando
no Rio de Janeiro pelos órgãos de segurança, em 22 de fevereiro de 1974.267 O mesmo documento
atesta que, em 1973, foi expedido mandado de prisão contra Eduardo.268 Em depoimento à CNV, de
23 de julho de 2014, o ex-delegado do DOPS/ES Cláudio Guerra declarou que os corpos de Fernando
e Eduardo teriam sido incinerados na Usina Cambahyba, em Campos dos Goytacazes, depois de
executados pelos órgãos de segurança.269

5. DOI-CODI/PE e DOPS/PE
186. Gildo Macedo Lacerda e José Carlos Novaes da Mata Machado, dirigentes da
APML, foram mortos sob tortura nas dependências do DOI-CODI/PE no IV Exército, em 28 de
outubro de 1973. Segundo Oswaldo Lima Filho, o comandante do DOI-CODI/PE nesse período
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Os documentos não esclarecem qual foi a “reformulação” levada a cabo no DOI-CODI, mas Adyr Fiúza
é o mesmo general que no final de 1973 enviou, como presente à família de Sônia Maria de Moraes Angel
Jones, o cassetete com que ela teria sido morta, como relatado no Capítulo 11. Sob seu comando desapareceu, em 8 de outubro de 1973, o estudante Umberto de Albuquerque Câmara Neto, militante da APML.
Em 27 de outubro do mesmo ano ocorreu nova execução dos militantes do PCBR em circunstâncias
similares às daquela ocorrida no ano anterior contra integrantes da organização, também no Rio – ação
que ficou conhecida como Massacre de Jacarepaguá. Almir Custódio de Lima, Ramires Maranhão do
Valle e Vitorino Alves Moitinho foram encontrados dentro de carro incendiado na praça Sentinela. Já o
corpo de Ranúsia Alves Rodrigues foi encontrado ao lado do carro, sem estar carbonizado.264
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era o coronel do Exército Confucio Danton de Paula Avelino.270 Em 22 de outubro de 1973, em
Salvador, Gildo Lacerda foi preso quando saía de casa. Mariluce Moura, sua companheira, grávida
de um mês, foi presa na mesma data, em frente ao elevador Lacerda, e liberada dias depois.271 Já
José Carlos Novaes da Mata Machado foi preso em São Paulo em 19 de outubro de 1973, quando
buscava ajuda jurídica para companheiros presos. Mata Machado e Madalena Prata, sua companheira, já estavam refugiados em uma fazenda no interior de Minas Gerais, porque os integrantes
do APML estavam sendo maciçamente presos e mortos. Madalena Prata foi presa quatro dias
depois na fazenda de Minas Gerais, quando aguardava o retorno do marido.272 Gilberto Prata
Soares, cunhado de Mata Machado infiltrado na organização a serviço do CIE, colaborou para
que essas prisões, mortes e desaparecimentos fossem executados. O depoimento de Prata Soares,
revelando sua participação como agente infiltrado, foi feito à CEMDP, em 17 de dezembro de
1992. Desde a prisão, ex-presos políticos que conheciam Gildo e Mata Machado declararam tê-los
visto e recebido notícias da passagem de ambos pela sede do DOI-CODI/PE, oferecendo informações para desmontar as versões falsas das circunstâncias de suas torturas e mortes. Como já
mencionado neste capítulo, o episódio conhecido como “Teatro da [avenida] Caxangá”, que perdurou por muito tempo como história oficial narrada nos meios de comunicação e em documentos
militares, fazia parecer que Gildo Macedo Lacerda, José Carlos Novaes da Mata Machado e Paulo
Stuart Wright teriam se desentendido entre si e que “Antônio”, codinome de Paulo, teria desferido
os disparos que mataram os companheiros e fugido. Essa versão falsa foi divulgada pelo Jornal do
Brasil em 1o de novembro de 1973 e em horário nobre da televisão brasileira. De acordo com ela,
o crime teria sido cometido pelo próprio companheiro Antônio, que, “aparentemente ferido [...]
evadiu-se, deixando morto no local o subversivo Gildo e gravemente ferido Mata Machado, que
morreu quando era transportado para o hospital”.273
187. O corpo de Gildo teria passado por duas covas diferentes, duas necropsias, em 1973
e 1991, e, por fim, teria sido depositado em cova comum com outras ossadas de pessoas falecidas em
1945,274 mas ainda não foi localizado. O corpo de Mata Machado foi recuperado e trasladado pela
família, do Recife para Belo Horizonte, onde foi sepultado em 15 de novembro de 1973, menos de
um mês após a morte, no Cemitério Parque da Colina. A condição imposta pelos órgãos repressivos
para o traslado foi que não se fizesse nenhum tipo de anúncio fúnebre ou publicidade. A exumação do
corpo de Mata Machado, retirado do Cemitério da Várzea, no Recife, foi acompanhada pela advogada
Mércia de Albuquerque. Como o militante havia sido sepultado em um caixão sem tampa, Mércia
testemunhou a brutalidade impressa em seus restos mortais, que apresentavam as mãos contorcidas
e o couro cabeludo arrancado. Após a exumação o corpo foi encaminhado em caixão lacrado para a
capital mineira, onde a família vivia.275
188. A prisão e tortura de Mata Machado e Gildo Ribeiro nas dependências do DOI-CODI
no Recife foram testemunhadas por várias pessoas, entre elas Oldack Lobo, Carlúcio Castanha de
Souza Junior, Fernanda Gomes de Matos, Otto José Mattos Figueiras, Antônio Norival, Maria
Madalena Prata Soares, Gildázio Westin Consenza e Rubens Manoel Lemos.276 Em depoimento à
Secretaria de Justiça de Pernambuco, o ex-preso político Carlúcio Castanha declarou ter presenciado
o momento da chegada de Mata Machado e Gildo ao DOI-CODI/PE, acompanhados de outros
prisioneiros: “Durante dias e noites, [Carlúcio] ouviu os gritos dos companheiros e sentiu forte cheiro de creolina misturado ao de vômito, fezes e sangue. Dias depois, os gritos se transformaram em
gemidos e a seguir desapareceram junto com o cheiro”.277 Rubens Manoel Lemos escutou de Mata
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189. Em 11 de março de 1972, Ezequias Bezerra da Rocha foi detido, junto com sua
esposa, Guilhermina Bezerra da Rocha, pelo DOI-CODI do IV Exército, em Pernambuco.279 Sem
militância política declarada, Ezequias foi preso por ter emprestado seu carro à amiga Miriam
Lopes Verbena, militante do PCBR. A prisão de Ezequias e Guilhermina foi informada pelo delegado do DOPS/PE Redivaldo Oliveira Acioly, em ofício enviado ao ministro-brigadeiro Armando
Perdigão.280 O mesmo delegado informou ainda, em telegrama enviado ao então ministro Nelson
Sampaio, do Superior Tribunal Militar (STM), que “o preso político Ezequias Bezerra da Rocha
havia se evadido e resgatado por elementos não identificados”.281 Guilhermina foi liberada no dia
seguinte. Dois dias depois,
[...] a imprensa informava que no município de Escada (PE), na barragem do Bambu
(Engenho Massauassu), havia sido encontrado um corpo totalmente mutilado, com
inúmeros sinais de tortura. De acordo com as características físicas parecia ser Ezequias, mas a família não pôde ver o cadáver, por impedimento da polícia, que dizia
tratar-se de pessoa já identificada.282

Em 1991, depois de análise de impressões digitais encontradas no verso de ofício que encaminhava
um corpo procedente de Escada (PE) ao IML do Recife, determinou-se que se tratava das impressões
digitais de Ezequias, o que comprovou a morte decorrente de tortura e o crime de desaparecimento forçado. Em 24 de outubro de 2004, o jornalista Elio Gaspari publicou artigo em que consta reprodução
de conversa na qual o general do Exército Vicente de Paulo Dale Coutinho, chefe do Estado-Maior e
ex-comandante da guarnição do Nordeste entre 1971 e 1973, afirma:
Eu fui para São Paulo em 1969. Agora, melhorou, aqui entre nós, foi quando nós começamos a matar. Começamos a matar. [...] Eu fui obrigado a tratar esse problema lá [no
Nordeste] e tive que matar. Tive que matar. [...] Morreu lá no meu DOI um homem, foi
justamente em cima daquele que veio o habeas corpus. O homem tinha morrido dentro
do meu DOI. [...] Veio em cima de mim e do meu major chefe do meu DOI. Aí eu não
deixei ele responder. 283

Segundo Gaspari, o “homem” a que o general se referia era Ezequias Bezerra da Rocha:
Nada disso é documento sumido nem denúncia de preso. É o depoimento voluntário do
comandante da tropa sob cuja jurisdição morreu o “homem”. Ele se chamava Ezequias
Bezerra da Rocha, era geólogo e tinha 27 anos. Ao povo, informou-se que fugira.284

190. Raimundo Gonçalves de Figueiredo, dirigente da VAR-Palmares preso em 27 de
abril de 1971, é o primeiro caso de desaparecimento sob responsabilidade do DOPS/PE. Relatório
da Delegacia de Segurança Social, feito à época da morte de Raimundo, descreveu o cerco a sua
casa por agentes da Delegacia de Ordem Social e do Departamento da Polícia Federal e registrou
a versão oficial de morte como consequência de tiroteio com os policiais, ocorrida no transporte
da vítima para o pronto-socorro.285 Em depoimento prestado para a CEMDP em 4 de fevereiro
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Machado suas últimas palavras: “Companheiro: meu nome é Mata Machado. Sou dirigente nacional
da AP. Estou morrendo. Se puder, avise aos companheiros que eu não abri nada”.278
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de 1996, Arlindo Felipe da Silva, militante preso junto com Raimundo em abril de 1971, afirmou
que o dirigente da VAR-Palmares não morreu por ter reagido à prisão, mas sim que foi ferido e
levado preso pela polícia.286 Mesmo existindo a versão oficial de morte, o corpo de Raimundo
Gonçalves de Figueiredo nunca foi localizado e entregue aos familiares.287

6. Casos com dois ou mais órgãos envolvidos no desaparecimento
191. Em muitos dos casos de desaparecimento forçado, não existem informações que possibilitem estabelecer o órgão responsável pela prisão, morte e ocultação dos cadáveres. São exemplos
os casos dos militantes Divo Fernandes D’Oliveira, Eremias Delizoicov, Ruy Carlos Vieira Berbert,
Boanerges de Souza Massa de Oliveira e Honestino Monteiro Guimarães. Divo Fernandes D’Oliveira,
militante do PCB, foi preso no Rio de Janeiro em 1964, aos 69 anos de idade, logo depois do golpe
de 1964. Conforme declaração pública de Jorge Feliciano, companheiro do PCB, anexada ao processo
da CEMDP referente ao caso,
em seguida [ao golpe militar de 1964] veio a notícia de que estava preso, dona Nayde [esposa] foi visitá-lo e conseguiu falar com ele no presídio Lemos Brito no Rio de Janeiro [...], na
segunda visita, em 1965, foi informada que Divo desaparecera. [...] Ela ficou no Rio algumas semanas procurando pelos presídios e cemitérios e nada encontrou. Foi humilhada na
porta do presídio, humilhada no DOPS e nas repartições por onde andou [...].288

Segundo Jorge e outro companheiro do PCB, Amadeu Luz, Divo foi provavelmente morto na prisão
Lemos Brito, no Rio de Janeiro, sem que existam informações sobre seu destino final.
192. Em 16 de outubro de 1969, Eremias Delizoicov, militante da VPR, foi morto por agentes
da PE, em casa, no Rio de Janeiro. Versão oficial, divulgada no dia seguinte, informou que um aparelho
havia sido denunciado por “jovem de uns 20 anos presumíveis que se encontra preso na Vila Militar”, e
cuja identidade “está sendo mantida em sigilo”. Com essa informação, agentes da PE, comandados pelo
então major Ênio de Albuquerque Lacerda, cercaram a casa e jogaram uma granada no interior do “aparelho”, para provocar a rendição e saída dos que ali se encontravam. Foi então que o “elemento” respondeu
a tiros e feriu três agentes, motivo pelo qual foi fuzilado, conforme noticiou o Jornal da Tarde de 17 de
outubro de 1969.289 De acordo com o livro-relatório Direito à memória e à verdade,
o corpo de Eremias deu entrada no IML/RJ sem identificação e foi enterrado com o
nome de José de Araújo Nóbrega, o sargento Nóbrega, militante da VPR que ainda vive.
Conforme documento da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, foi sepultado
no Cemitério São Francisco Xavier e recolhido ao ossuário-geral cinco anos depois,
sendo incinerado, “como de praxe”. 290

193. O extenso auto de exame cadavérico assinado pelos legistas Elias Freitas e Hygino
de Carvalho Hercules registrou o ingresso de homem de “identidade desconhecida” às 18h10 de
quinta-feira, 16 de outubro. De acordo com o laudo, a morte teria ocorrido às 10h30 desse mesmo
dia em tiroteio com “elementos do Serviço Secreto do Exército”. Ainda de acordo com a descrição
do laudo, o corpo que ingressou no IML correspondia ao de um homem “de cor branca, de 30 anos
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194. A aparente confusão sobre a identidade do corpo foi esclarecida em dezembro de
1969, a partir da Informação no 76/1969 da Secretaria de Segurança Pública, segundo a qual “o terrorista morto no Rio de Janeiro, na Vila Gurupi, a princípio dado como sendo o sargento Nóbrega,
foi identificado pelo datiloscopista da Delegacia de Crimes contra a Pessoa, de São Paulo, como
Eremias Delizoicov [...]”.292 A Informação no 038 do CISA, de 22 de janeiro de 1970, documento
identificado pela CNV, atesta que “o cidadão morto por ocasião do estouro de um ‘aparelho’ em Vila
Kosmos – Rio de Janeiro – GB, no dia 16 out. 69 – foi Eremias Delizoicov. Tinha 18 anos de idade
e abandonara a casa dos pais em maio do ano em curso. Era loiro, compleição normal, 1,75m de
altura, olhos castanhos”.293 Eremias foi ainda indicado como morto em uma relação de “militantes,
aliados e simpatizantes da extinta Colina, da VPR e da VAR-Palmares”, redigida pelo Cenimar,
em 24 de maio de 1970.294Essa informação foi reproduzida pelo Documento no 189, do órgão, de
23 de julho de 1970. Nesse documento, Eremias está registrado como “morto”, e Nóbrega, como
“banido”.295 Apesar de as autoridades estarem cientes da verdadeira identidade do corpo, Eremias foi
enterrado com o nome do sargento Nóbrega no Cemitério São Francisco Xavier, em 21 de outubro
de 1969. De acordo com documento da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, seus restos
mortais foram incinerados, “como de praxe”.296 Sua família só pôde obter a retificação de seu atestado de óbito em 1993, após decisão judicial. A indenização paga pelo Estado brasileiro foi doada
pela família à Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos e resultou na criação do
Centro de Documentação Eremias Delizoicov.
195. Ruy Carlos Vieira Berbert, do Molipo, foi uma das vítimas da Operação Ilha, ação
que tinha como alvo o Grupo dos 28, assim chamado em referência ao número de dissidentes
da ALN que realizaram cursos de guerrilha em Cuba, pelo que foram denominados pelos órgãos
de segurança Grupo da Ilha. Esse núcleo, ao qual se uniram outros militantes da ALN, daria
origem, a partir de 1971, ao Molipo. Entre novembro de 1971 e maio de 1973, 16 militantes do
Grupo dos 28 foram mortos pelos órgãos de repressão. Entre os 12 sobreviventes, a militante
Jane Vanini foi assassinada em 6 de dezembro de 1974 na cidade de Concepción, no Chile, pelo
regime de Pinochet.297
196. Conforme relatório da agência central do SNI, de 2 de maio de 1972, Ruy teria sido
preso em 31 de dezembro de 1971, em uma operação planejada a partir de informações recebidas do
CIE, do I e II Exércitos, que alertaram os órgãos de informação sobre a presença, no norte de Goiás,
de “terroristas” pertencentes à ALN. Três equipes de reconhecimento teriam sido deslocadas à paisana
para a região, “com missão de reconhecer, localizar e se possível destruir os núcleos de subversivos”.298
De acordo com o relatório, seria “vital a eliminação desses elementos antes que consigam se firmar, e
quando sua vulnerabilidade é máxima”.299
197. Em 1991 foi localizada pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos
certidão de óbito em nome de João Silvino Lopes, que teria cometido suicídio em Natividade (GO), em
2 de janeiro de 1972. Mais tarde ficou comprovado, a partir de novo documento, que esse era o nome

559

comissão nacional da verdade – relatório – volume i – dezembro de 2014

de idade, [...] de compleição física robusta”, cujo couro cabeludo “dá implantação a cabelos castanhos-escuros, curtos e ondulados, deixando ver vestígios de tintura para colorir artificialmente os
cabelos de louro [...]”.291 Eremias era um jovem loiro de 18 anos e compleição física normal, como
mostram fotografias anexadas ao laudo.
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usado por Ruy Carlos na clandestinidade.300 Confirmados local e data de óbito, a família conseguiu na
Justiça, em 1992, a retificação da certidão de óbito, para que dela constasse o nome de Ruy Carlos.301
Em 2012, foram encontradas fotografias de seu corpo com evidentes marcas de tortura. Com base nessas imagens, a família recorreu novamente à Justiça e obteve, em 2014, a segunda alteração do atestado
de óbito, que corrigiu a causa de morte de “suicídio por enforcamento praticado unilateralmente” para
“asfixia mecânica por enforcamento, decorrente de maus-tratos e torturas”.302 Em lista de opositores
mortos, a Informação no 4.057/16/1975/ASP/SNI, da agência de São Paulo do SNI, datada de 11 de
setembro de 1975, indica que Ruy Carlos teria sido morto em 2 de janeiro de 1972.303
198. Outra vítima de desaparecimento forçado na Operação Ilha foi Boanerges de Souza
Massa, também do Molipo. Consta de documento do CIE que Boanerges se encontrava preso em 21 de
junho de 1972304 e, segundo informações localizadas nos arquivos do SNI, teria sido preso em dezembro de 1971.305 Relatório da agência central do SNI, de 2 de maio de 1972, indica que Boanerges teria
sido detido em 21 de dezembro de 1971, em Pindorama (TO) (na época, estado de Goiás), e, em 26 de
dezembro desse ano, foi transferido para Brasília.306 Conforme o livro-relatório Direito à memória e à
verdade, o militante teria sido visto pela última vez em 1972, em data não determinada.307 Sua prisão
nunca foi oficialmente reconhecida pela repressão e seus restos mortais jamais foram encontrados.
199. Jeová Assis Gomes, também do Molipo, foi mais uma vítima de desaparecimento forçado na Operação Ilha. Jeová foi executado em 9 de janeiro de 1972, em Guaraí (TO) (então estado de
Goiás), em um campo de futebol da cidade. Segundo versão oficial, reproduzida no relatório referente
à operação, Jeová teria tentado fazer uso de granada de mão quando da abordagem dos agentes. Estes
teriam então alvejado o militante, a fim de preservar a vida dos populares que assistiam ao jogo.308 No
entanto, segundo informações obtidas pela CEMDP, em visita à cidade de Guaraí,
ficou confirmado que as autoridades policiais vindas de Brasília poderiam ter efetuado a prisão de Jeová, mas preferiram fuzilá-lo perante centenas de pessoas que assistiam a um jogo
de futebol. A versão foi confirmada pelo soldado militar Sebastião de Abreu, que realizou
o enterro. A partir de diversos depoimentos, conseguiu-se localizar a possível sepultura.309

O corpo de Jeová foi enterrado no cemitério local, mas, apesar das informações prestadas por Sebastião
de Abreu, não foi possível localizar, em 2005, seus restos mortais.310
200. Não há informação sobre os órgãos responsáveis pelo desaparecimento de Honestino
Monteiro Guimarães, líder estudantil e integrante da Ação Popular e, mais tarde, APML. Na década de
1960, foi monitorado em Brasília por sua atuação como estudante da Universidade de Brasília (UnB), e preso
quatro vezes, em manifestações, greves e protestos. Foram fundamentais para sua entrada na clandestinidade as duas últimas detenções: em agosto de 1967 (quando, mesmo preso, foi eleito presidente da Federação
dos Estudantes da UnB); e em 29 de agosto de 1968 (durante a invasão do campus da UnB por militares).
201. Ofício no 40 – IPM do I Exército, encaminhado ao reitor da Universidade de Brasília
em 15 de agosto de 1968, solicitou informações sobre Honestino e outros estudantes da instituição,
além de decretar, também, a “prisão preventiva, como incursos na Lei de Segurança Nacional, dos
[...] estudantes dessa universidade”.311 No mesmo ofício, assinado pelo coronel Murilo de Souza, o
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202. Nesse período, Honestino mudou-se para São Paulo e passou a agir com mais intensidade na AP e na UNE. Em janeiro de 1969, Informe no 20/ZONAER 2, da 2a Zona Aérea, transcreve notícia do Última Hora sobre a saída de Honestino de Brasília, “com destino a vários estados do
Brasil”, para “manter contatos com as lideranças estudantis”.314 Honestino integrava chapa à diretoria
da UNE, encabeçada por Jean Marc Von der Weid. Chegou a participar da diretoria, como vice-presidente, em 1969, e como presidente, em 1971. O mesmo informe solicita a “detenção de Honestino
Monteiro Guimarães”.315 Informação no 837 do CISA destaca a vigilância ao estudante, pois, “baseado
em depoimentos de militantes da Ação Popular, presos no CODI/I Ex”,316 foi produzido relatório da
atuação da AP em dezembro de 1970, que identifica Honestino como membro da comissão nacional
estudantil da organização política, além de seu codinome “Alexandre”.317
203. Honestino e sua mãe, Maria Rosa Leite Guimarães, comunicaram-se algumas vezes enquanto ele esteve na clandestinidade e combinaram que, caso ele fosse preso, ela receberia o
seguinte comunicado: “Seu filho foi internado no Hospital de (nome uma cidade)”.318 A prisão de
Honestino nunca foi confirmada pelo Estado, e seu desaparecimento, em 10 de outubro de 1973, foi
conhecido pelas declarações de sua mãe e de companheiros. No entanto, o Encaminhamento no 97/
DIS-COMZAE-6, de 6 de novembro de 1973, reproduz lista de nomes de militantes condenados e
com prisão decretada. Dessa lista consta o nome de Honestino Guimarães.319
204. Porém, na resposta de Pedido de Busca no 655/A2/COMCOS/78, de 22 de setembro
de 1978, da 2a seção do quartel-general do Comando Costeiro da Aeronáutica, com lista de nomes de
militantes “banidos, asilados, autoasilados e/ou elementos comprometidos com a subversão”, há o seguinte registro: “Honestino Monteiro Guimarães: Preso em 10 out. 73 no Rio de Janeiro”.320 Também
em documento da agência central do SNI é questionada a presença de Sebastião Norton da Fonseca, tio
de Honestino, na Subcomissão Geral de Investigações em Goiás (Sub-CGI/GO). Outra confirmação
da detenção de Honestino vem do núcleo da agência de Goiânia (NAGO/SNI), que, em comunicado
de 24 de janeiro de 1974, afirma que, “considerando‑se que Honestino Monteiro Guimarães foi preso
por órgão de segurança, sugerimos seja ouvido sobre suas eventuais ligações com o aludido membro
da Sub-CGI de Goiás, de quem é efetivamente sobrinho”.321

C) Casos emblemáticos
205. Dois casos de desaparecimento forçado que tiveram grande repercussão à época – do
deputado federal Rubens Beyrodt Paiva, em 20 de janeiro de 1970, e do estudante universitário Stuart
Angel Jones, em 14 de maio de 1971 – são tratados a seguir.
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oficial requisitou que “seja notificado sempre que ocorra a presença dentro do campus universitário
de qualquer dos elementos citados [...]”.312 A reitoria informou o I Exército sobre os estudantes, que
acabaram detidos depois de invasão do campus. Sob alegação de cumprir mandado de prisão de sete
estudantes, a universidade foi cercada pela Polícia do Exército, Polícia Militar, Polícia Civil e pelo
DOPS, que efetuaram a prisão dos alunos. Apesar de estar a poucos meses de concluir o curso de
geologia, Honestino foi expulso da UnB e, depois de solto, em novembro, seguiu para a clandestinidade com a esposa, Isaura Botelho.313

12 – desaparecimentos forçados

1. Rubens Paiva
206. Rubens Beyrodt Paiva nasceu em 26 de setembro de 1929, em Santos (SP). Engenheiro
e empresário, em outubro de 1962 foi eleito deputado federal por São Paulo, pelo Partido Trabalhista
Brasileiro (PTB), mesma legenda do então presidente da República, João Goulart. Na Câmara dos
Deputados, foi vice-líder do partido e vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
instalada em 1963 para investigar as atividades do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais (IPES) e do
Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), organizações acusadas de receber recursos internacionais para desestabilizar o governo Goulart. Com o golpe de 1964, Paiva foi cassado pelo primeiro
Ato Institucional, de 9 de abril de 1964. Exilou-se na Embaixada da Iugoslávia, no Rio de Janeiro, e
em junho de 1964 deixou o Brasil; viveu na França e depois na Inglaterra. No início de 1965, retornou
e residiu em São Paulo e no Rio de Janeiro. Era casado com Maria Eunice Facciola Paiva e tinha cinco
filhos: Vera Silvia, Maria Eliana, Ana Lucia, Maria Beatriz e Marcelo.
207. Na madrugada de 20 de janeiro de 1971, foram detidas por agentes do CISA, no
aeroporto do Galeão, Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro e Marilene de Lima Corona.
Na revista de Cecília e Marilene, foram encontradas cartas de exilados no Chile. Um dos destinatários das cartas era Rubens Paiva. Na manhã desse dia, feriado no Rio de Janeiro, Paiva e sua
família foram surpreendidos por seis agentes, armados com metralhadoras, que invadiram sua
casa. Então com 41 anos, Rubens Paiva foi levado em seu próprio carro para prestar depoimento
no quartel da 3a Zona Aérea, ao lado do aeroporto, à época comandado pelo tenente-brigadeiro
João Paulo Moreira Burnier. Nesse momento sofreu as primeiras torturas. No mesmo dia 20 de
janeiro, foi conduzido para o DOI/RJ, na rua Barão de Mesquita, na Tijuca, em companhia de
Cecília e Marilene.
208. No decorrer do dia, agentes do CISA mantiveram os membros da família de Rubens
Paiva incomunicáveis, detidos na própria casa. No dia seguinte, Eunice Paiva e sua filha Eliane, então
com 15 anos, foram também levadas ao DOI. Apesar da confirmação dos agentes do DOI de que
Rubens Paiva estava detido lá, Eunice e a filha não estiveram com ele. Foram interrogadas várias vezes.
Eliane foi libertada no dia 23 e Eunice apenas em 2 de fevereiro, ocasião em que viu o carro do marido,
um Opel Kadett, no pátio interno do quartel.
209. A família levou roupas para Rubens Paiva, entregues no segundo andar do Ministério
do Exército, no Rio de Janeiro. Dias depois, nova entrega de roupas foi recusada, sob a alegação de que
ele não se encontrava em nenhuma organização militar do I Exército. Para encobrir o desaparecimento
de Rubens Paiva, o I Exército divulgou versão, na qual alegou que
o paciente não se encontra preso por ordem nem à disposição de qualquer OM [organização militar] deste Exército. Esclareço, outrossim, que segundo informações de que dispõe
este comando, o citado paciente quando era conduzido por agentes de segurança, para ser
inquirido sobre fatos que denunciam atividades subversivas, teve seu veículo interceptado
por elementos desconhecidos, possivelmente terroristas, empreendendo fuga para local ignorado, o que está sendo objeto de apuração por parte deste Exército.322
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211. A versão oficial foi reproduzida pelo Ministério do Exército em 1993, em relatório encaminhado ao ministro da Justiça, segundo o qual Rubens Paiva,
[...] quando conduzido para que indicasse a casa onde poderia estar um elemento que trazia
correspondência de banidos que viviam no Chile, foi resgatado nas imediações do Alto da
Boa Vista pelos ocupantes de dois carros que interceptaram a viatura em que viajava, após
travarem tiroteio com a equipe que o escoltava [...]. Após o episódio da interceptação e fuga,
não existe registro de seu paradeiro [...].329

212. A respeito dessa versão do Exército, o coronel da reserva Raymundo Ronaldo Campos
declarou à Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV/RJ), em 18 de novembro de 2013, que
[...] no dia em que estes fatos ocorreram, na noite do dia 21 para 22 de janeiro de 1971, em
dado momento, sem se lembrar da hora exata, o chefe do setor de operações que estava de
plantão, o major Francisco Demiurgo Santos Cardoso, o chamou e disse: “Olha, você vai
pegar o carro, levar em um ponto bem distante daqui, vai tocar fogo no carro para dizer
que o carro foi interceptado por terroristas e vem para cá”. Que chegou a questionar seu
superior perguntando: “Ué, por quê?”, tendo ouvido como resposta que era “para justificar o
desaparecimento dum prisioneiro”. Que nesta hora o major Demiurgo não lhe deu o nome
do prisioneiro e só depois, quando voltou ao quartel e preencheu o mapa de missão, é que foi
informado de que se tratava de Rubens Paiva, motivo pelo qual no mapa de missão aparece
o nome do preso político; que saiu do quartel sem saber o nome do preso político; que a
justificativa para o desaparecimento do preso, segundo ouviu do major Demiurgo, foi que
a pessoa que deveria estar no carro morreu no interrogatório; que não lhe foi dito em que
condições esta pessoa morreu no interrogatório; que o major apenas informou: “Morreu,
morreu, morreu no interrogatório”.330
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210. Após intensa busca pela família a respeito do paradeiro de Rubens, o regime pronunciou-se oficialmente por meio de documento timbrado pelo I Exército, lido em 18 de junho de
1971 na Câmara Federal, pelo deputado Emílio Nina Ribeiro.323 O pronunciamento, publicado
no dia seguinte pelo jornal O Estado de S. Paulo, afirma que Rubens Paiva teria sido detido para
que “indicasse a casa onde poderia estar um elemento que trazia correspondência de banidos no
Chile”. No trajeto, porém, a equipe do DOI teria sido “interceptada por dois outros ‘Volks’ [...].
Estes violentamente contornaram a frente do carro do DOI, cujos ocupantes dispararam suas
armas de fogo contra a equipe”. Rubens Paiva teria fugido com os “elementos” para “local ignorado, não sabendo as autoridades de segurança o seu paradeiro”, que estaria sendo investigado.324
Os órgãos militares reiteraram seguidas vezes o desconhecimento do paradeiro de Paiva. Em
1986, documento do Ministério Público Militar indica que o “desaparecimento do ex-deputado
Rubens Beyrodt Paiva, ocorrido nos idos de 1971, [está] em circunstâncias até hoje pendentes de
apuração”.325 O mesmo órgão redigiu, também em 1986, o Ofício no 2.605-S.A.1.2.1,326 no qual
afirma que a “sindicância foi concluída sem que fosse possível apurar qualquer responsabilidade
de militares”, 327 ainda que admita que, “passados mais de 15 anos do ocorrido, não foi instaurado
qualquer outro procedimento investigatório”.328

12 – desaparecimentos forçados

213. Em novembro de 2012, foram entregues à CNV, pelo governador do Rio Grande do
Sul Tarso Genro, em cerimônia pública que contou com a presença de Maria Beatriz Paiva Keller,
filha de Rubens Paiva, documentos que estiveram sob o poder do coronel Júlio Miguel Molinas Dias,
ex-comandante do DOI do I Exército. Os documentos haviam sido apreendidos pela Polícia Civil do
Rio Grande do Sul, após o assassinato do coronel Molinas, em 1o de novembro de 2012.
214. Na apreensão, foi identificado o documento “Turma de recebimento”, do DOI do I Exército,
datado de 21 de janeiro de 1971 – importante fonte para o esclarecimento das circunstâncias da prisão arbitrária e ilegal de Rubens Paiva. Nesse documento, fica atestada a entrada de Rubens Paiva no DOI, em 20 de
janeiro de 1971, encaminhado pelo quartel da 3a Zona Aérea, pela equipe do CISA. Também se descrevem
documentos pessoais de Rubens Paiva, como cartão de identificação de contribuinte, cartão Diners Club,
carteira de habilitação, cinto de couro preto, canetas, relógio (“de metal branco marca Movado”), dinheiro
(“260 cruzeiros”), 14 livros, de diversos autores, e quatro cadernos de anotações.331
215. Ainda no mesmo documento, no item 2, intitulado “Pertences pessoais”, consta a seguinte
anotação manuscrita: “Obs: 2 cadernos de anotações encontra-se com o MAJ BELHAM. (Devolvidos
os cadernos)”, com uma rubrica não identificada. Há outra folha, de caderno pautado, datada de 4 de
fevereiro de 1971, na qual está escrito: “Seção de Recebimento. Cautela”. Na sequência, lê-se: “Foi retirado pelo senhor oficial de administração cap. Santabaia, todo os documentos pertencente ao carro de
Rubens Beyrodt Paiva em 4/2/71”.332 O Informe no 70, da agência do Rio de Janeiro do SNI, datado
de 25 de janeiro de 1971, registra também a prisão de Rubens Paiva. Segundo o informe, “[...] Rubens
Beyrodt Paiva foi localizado, detido e levado para o QG da 3a Zona Aérea e de lá conduzido juntamente
com Cecília [de Barros Correia Viveiros de Castro] e Marilene [de Lima Corona] para o DOI [...]”.333
216. Em declarações sobre Paiva à Delegacia de Ordem Política e Social da Superintendência
Regional do Departamento da Polícia Federal no Rio de Janeiro (DOPS/SR/DPF/RJ), em 11 de setembro de 1986, Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro diz que
[...] em 19/1/1971 ao retornar de uma visita que fizera a seu filho que estava no Chile foi
detida no Galeão [...] que após ser retirada do avião a declarante foi levada para uma das dependências do Aeroporto do Galeão [...]; que ali a declarante foi revistada e teve a sua bagagem vasculhada [...]; que a declarante trazia sob a blusa algumas cartas que seriam colocadas
nos Correios para familiares de exilados no Chile que se encontravam no Rio de Janeiro;
que após o encontro das cartas a declarante foi levada para outra dependência do Galeão,
antes porém colocando na mesma um capuz; que nessa outra dependência a declarante
sofreu toda a espécie de ofensas pessoais, tendo também naquela ocasião sido retirada a sua
roupa, consequentemente sofrendo humilhações; que passou o restante da noite no Galeão
sofrendo ameaças e todo tipo de coação; que no dia seguinte uma pessoa não identificada
chegou no recinto onde se encontrava a declarante fazendo o comentário que o doutor já
chegou. Que mais tarde a declarante foi colocada em um carro, sendo conduzida para uma
dependência da Aeronáutica, situada nas proximidades do Aeroporto Santos Dumont que
depois ficou sabendo chamar-se 3a Zona Aérea; que lá chegando foi conduzida a uma sala,
onde durante algum tempo ficou sentada.334

564

[...] naquele dia [...] sua remoção foi retardada em função de uma procissão de S. Sebastião; que ao ser colocada no carro, encontrou no interior do mesmo um homem com as
mãos amarradas, com a camisa em desalinho, tendo algumas manchas de sangue sobre
a mesma e o que mais marcou a declarante foi a fisionomia do mesmo o qual estava com
os olhos esbugalhados; que estava bastante vermelho naquela ocasião; que evidentemente
aquele homem estava vivo até aquele momento; [...] que a declarante deixa bem claro que
ao entrar no carro que a levaria ao DOI-CODI reconheceu Rubens Paiva, e também foi
reconhecida por aquele senhor; que esse reconhecimento foi apenas visual, não tendo na
ocasião sido trocada nenhuma palavra; que momentos antes de chegar no DOI-CODI foi
solicitada à declarante e ao seu acompanhante que colocassem uma toalha pequena sobre
o rosto, sendo guiada por uma pessoa até determinado ponto, onde lhe colocaram um
capuz na cabeça; que a seguir lhe foi ordenado que colocasse as mãos na parede; que nesse
local a declarante não sabe informar quantas pessoas havia, porém uma coisa é certa: ali
estavam Rubens Paiva e Leninha [Marilene de Lima Corona] [...].335

218. Cecília também descreve o momento da identificação dos presos:
Que nesse meio tempo ocorreu a identificação de todos que ali estavam tendo a declarante se identificado como Cecília Viveiros de Castro; que o identificador gritando
para a declarante disse-lhe que faltava alguma coisa, tendo então recebido como resposta seu nome completo Cecília de Barros Correia de Castro; que o mesmo identificador ao se dirigir para Rubens Paiva teve dificuldades em escrever o nome do mesmo,
ou seja, o segundo nome, tendo naquela oportunidade o ex-deputado soletrado o seu
nome, ou seja: BEYRODT. Que durante esse interrogatório foi perguntado à declarante se conhecia a pessoa que estava com ela no carro que veio da 3 a Zona Aérea; que
a declarante explicou que era Rubens Paiva, pai de alunas do Colégio Sion, onde a
declarante lecionava; [...] que nesse local de vez em quando era aberta uma portinhola
onde era introduzida uma luz forte, ocasião em que perguntavam o nome do ocupante
da sala; que por diversas vezes a declarante teve de repetir o seu nome completo; que
dali pôde ouvir o senhor Rubens Paiva repetir o seu nome e ao que supõe pelo mesmo
motivo que a declarante o fazia.336

219. Em depoimento colhido no Inquérito Policial Militar no 48/1986, instaurado em setembro de 1986 pela Justiça Militar para apuração do desaparecimento de Rubens Paiva, Cecília de Barros
afirmou que reconheceu o coronel Nereu de Matos Peixoto quando esteve detida no DOI-CODI/RJ,
e que ele teria presenciado a tortura de Rubens Paiva. Segundo Cecília, o militar, que era casado com
uma prima-irmã da depoente, “entrava e saía da sala de onde vinham os gritos”.337
220. Sobre as torturas sofridas por Rubens Paiva, a CNV identificou depoimento prestado
em 1986 pelo então tenente-médico do Exército Amílcar Lobo, transcrito no Informe no 1.334/1986
do DPF, no qual declara:
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217. Sobre o momento em que reconheceu Rubens Paiva, Cecília afirma que
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[...] certamente no mês de janeiro de 1971, por prestar serviços médicos no 1o batalhão
de Polícia do Exército foi chamado em sua residência para fazer um atendimento naquela
dependência militar; que eram aproximadamente duas horas [da manhã] quando um
veículo tipo Volkswagen, modelo sedan, apanhou-o em sua residência; que chegando
naquele local foi levado a uma dependência chamada presídio onde em uma das últimas
celas, encontrou um indivíduo, segundo alegou a pessoa que encaminhou o declarante até
aquele local, estava um indivíduo com fortes dores abdominais; que o declarante esclarece
que aquela dependência era conhecida como PIC, quer dizer, Pelotão de Investigações
Criminais; que o declarante não sabe informar se a pessoa que o conduziu era, ou não, militar, uma vez que trabalhavam em trajes civis; que ao examinar o paciente verificou que
o mesmo encontrava-se na condição de abdômen em tábua, o que em linguagem médica
pode caracterizar uma hemorragia abdominal, sendo que naquela situação parecia ter havido uma ruptura hepática; que ao examinar o paciente este disse ao declarante chamar-se
Rubens Paiva; que o declarante aconselhou a pessoa que o conduziu até aquela dependência que o paciente fosse imediatamente hospitalizado; que ao retornar para a sua jornada
normal de trabalho, naquele batalhão, o declarante recebeu a notícia de que a pessoa a
quem fizera atendimento de madrugada havia falecido; que o declarante tomando ciência
da reabertura do caso de desaparecimento de Rubens Paiva, achou por bem tornar público aquilo que sabia. Que o declarante gostaria de registrar que na oportunidade em que
fez o atendimento a Rubens Paiva, este proferiu seu nome duas vezes, ou seja, no início
do atendimento e no final do atendimento; que esse fato de identificar pessoas atendidas
não é, digo, não era normal, tendo inclusive uma norma interna que proibia esse tipo de
pergunta; que o declarante face a sua experiência profissional pode afirmar que face ao
estado clínico apresentado naquela oportunidade por Rubens Paiva, teria o mesmo apenas
algumas horas de vida; que as chances de sobreviver seriam de apenas vinte por cento;
que no atendimento a Rubens Paiva o declarante de sua residência até o PIC deveria ter
gasto apenas meia hora; que em função dessas circunstâncias, provavelmente Rubens
Paiva morreu nas dependências do PIC; que em função das escoriações apresentadas por
Rubens Paiva, o declarante admite que o mesmo tenha sido torturado, evidentemente não
podendo afirmar em que local.338

221. A versão oficial do Exército tem contradições: Paiva teria fugido após a interceptação
do veículo que o transportava, em suposta diligência do DOI, nas imediações do Alto da Boa Vista.
Enquanto o capitão Raymundo Ronaldo Campos, que teria comandado a diligência, disse ter visto
“uma pessoa atravessar a rua em meio a outro carro”, os irmãos sargentos Jurandyr e Jacy Ochsendorf
e Souza, que também teriam participado da operação, dizem não poder afirmar ter visto o prisioneiro
se evadir do local, nem precisar se quem transportavam era mesmo Rubens Paiva. No termo de declaração prestada ao DPF, em 25 de setembro de 1986, no inquérito policial instaurado para apurar o
desaparecimento de Rubens Beyrodt Paiva, Jurandyr Ochsendorf e Souza declarou que,
[...] ao final do mês de janeiro do ano de 1971, o declarante estava recolhido num alojamento do DOI-CODI quando foi chamado para cumprir uma missão, que não soube precisar
o horário [...] que após vestir-se, juntamente com seu irmão, apresentou-se ao oficial de permanência, que era o capitão Ronaldo [Raymundo Ronaldo Campos], o qual naquela opor-
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222. A partir de oitivas realizadas pela CNV com militares do 1o batalhão da Polícia do
Exército (BPE), constatou-se que oficiais desse batalhão foram testemunhas da morte sob tortura de
Rubens Paiva no DOI-CODI.340 Tanto o “Agente Y” – testemunha ouvida pela CNV – como seu
superior, coronel Ronald Leão, além de levarem o fato ao conhecimento do comandante do DOI
‑CODI, major Belham, teriam comentado o acontecimento com outros militares e agentes. O oficial
do Exército Ronald José Motta Baptista de Leão, hoje falecido, relatou à CNV, em abril de 2013, que
a chegada de Rubens Paiva (uma noite que não sei precisar a data) ocorreu sendo trazido
pelo Ciex [Centro de Informação do Exterior] ao 1o BPE, entrando pelo portão dos fundos (Ciex), onde pelo que me consta permaneceu no quartel sendo ouvido pelo pessoal
do DOI-CODI/Ciex. Ao tomar conhecimento do fato da chegada de um preso, à noite,
procurei me certificar do que se tratava, mas fui impedido pelo pessoal do Ciex (major
[Rubens Paim] Sampaio e capitão [Freddie] Perdigão [Pereira]), sob alegação de que era
um preso importante, sob responsabilidade do Ciex/DOI-CODI. Alertei ao comando e
fui pra casa. No dia seguinte, à tarde, fui procurado [pelo “Agente Y”] em minha sala e
o mesmo me alertou que algo estranho estava acontecendo. Fomos eu e [“Agente Y”] ao
coronel Belham relatar o ocorrido, nossa preocupação, onde em seguida, nos dirigimos,
ao comando do batalhão relatando o feito. Ao término do expediente, fui para minha
residência, já que o preso em questão era de responsabilidade do DOI-CODI, bem como
todos os outros que lá se encontravam levados pelo CIE.341

223. Em carta à CNV, o coronel Ronald Leão se refere a nomes de outros militares que
poderiam esclarecer as circunstâncias da morte e do desaparecimento de Rubens Paiva. São eles:
[...] General Belham – Na época chefiava o DOI-CODI, estava nas dependências do
DOI-CODI, quando da chegada do senhor Rubens Paiva. Ele sabe quem interrogou o
preso e o que aconteceu!
[...] Hughes – Oficial da reserva, interrogador do DOI-CODI, citado como “forte, de
olhos azuis”, onde após ser licenciado pelo Exército, foi para os Correios e Telégrafos [...].
[...] Coronel Ronaldo – Raymundo Ronaldo Campos, oficial de cavalaria, participava
dos interrogatórios.
[...] Rubens Paim Sampaio, chefe da equipe Ciex, equipe esta, que recebeu o senhor Rubens
Paiva e o interrogou. Este oficial pode informar o que aconteceu com o referido preso.342
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tunidade já se encontrava numa viatura Volkswagen sedan, com uma segunda pessoa; que
o declarante supõe que já era bem tarde da noite ou princípio da madrugada; que na viatura
seu irmão Jacy sentou-se ao lado dessa pessoa não identificada e que estava imediatamente
atrás do motorista [...]; que naquela oportunidade, como era de praxe, a pessoa estava com
um capuz sobre a cabeça; que após embarcarem no veículo seguiram em direção ao bairro
da Tijuca [...]. Que a bem da verdade o declarante não sabia o nome do prisioneiro que
estava conduzindo [...]; que o declarante não pode afirmar se era realmente Rubens Paiva a
pessoa a quem transportara naquele dia em que ocorreu a interceptação; que o declarante
não pode precisar da forma que tomou conhecimento do nome do prisioneiro como sendo
Rubens Paiva, mas que pode ter sido através dos órgãos.339

12 – desaparecimentos forçados

224. Em 24 de abril de 2013, o “Agente Y” relatou à CNV que
[...] o CISA trouxe Rubens Paiva para o DOI durante a noite. Já havia terminado o expediente no btl. e, como de costume, o declarante já tinha ido para sua casa. Por isso, sequer
estava no quartel quando o CISA o trouxe. Fiquei sabendo dessa chegada, no dia seguinte
(não sei precisar a data), pelos comentários ouvidos. Nesse mesmo dia (seguinte à chegada) e
quase ao término do expediente, por volta das 17h, ao me despedir dos soldados e sargentos
do pel., reparei que a porta de uma das salas de oitiva do DOI estava entreaberta. Salas essas,
repito, de uso exclusivo do DOI, conforme já relatei. Ao dirigir-me para fechá-la, deparei
com um interrogador do DOI, de nome Hughes (Hughe? Hughs?), no seu interior, utilizando método não tradicional de interrogatório em uma pessoa que, de relance, me pareceu ser
de meia-idade. Presumi que aquilo poderia ter consequências desagradáveis. De imediato, o
declarante foi à sala do cap. Leão, dentro do mesmo pavilhão, relatando o fato. Decidimos
informar ao cmt. do DOI. Saímos do pavilhão e fomos até a CCSv, onde ficava a sala dele.
Falamos, PESSOALMENTE, com o então major Belham, o que fora visto, alertando-o
para as possíveis consequências.343

225. Em petição à CNV de 14 de fevereiro de 2013, o general da reserva José Antônio Nogueira
Belham declarou ter exercido a chefia do DOI do I Exército de novembro de 1970 a maio de 1971. Em
13 de junho de 2013, Belham compareceu à CNV para prestar esclarecimentos sobre o caso de Rubens
Paiva e outros fatos relacionados com sua atuação no Exército brasileiro. O general da reserva foi informado de depoimentos prestados à CNV por testemunhas da tortura sofrida por Rubens Paiva no DOI
do I Exército, no Rio de Janeiro, em 21 de janeiro de 1971. Os depoentes declararam que, depois de
presenciarem a tortura sofrida pelo ex-deputado, teriam informado o fato pessoalmente ao então major
Belham, comandante do DOI.344 Diante do exposto, o general Belham confirmou conhecer as testemunhas e afirmou nunca ter tido nenhuma desavença com elas, e alegou que estava de férias em 21 de janeiro
de 1971, suposto dia da morte de Rubens Paiva.345 Entretanto, de acordo com suas folhas de alterações
funcionais, no período de 1o de janeiro a 30 de junho de 1971, o militar fez deslocamentos sigilosos, com
saque de diárias nos dias 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26 e 29 de janeiro.346 É importante assinalar que o dia
20 de janeiro de 1971, data em que Belham interrompeu suas férias para realizar deslocamento sigiloso
com saque de diárias, corresponde ao dia em que Rubens Paiva foi levado, no final do dia, ao DOI do I
Exército, no Rio de Janeiro. Dessa manifestação do general Belham à CNV, consta a seguinte afirmação:
Nos períodos de novembro de 1970 a 17 de fevereiro de 1971 e 17 de fevereiro a maio de 1971,
quando exerceu a chefia, não houve mortes no DOI/Ciex. A determinação do então comandante do Ciex, general Sylvio Frota, pessoa religiosa (católica) e responsável, era que nenhum
preso fosse maltratado e que quando desse entrada no DOI/Ciex, todo e qualquer preso tinha
que ser submetido a um exame médico rigoroso para verificar seu estado físico.347

226. Porém, sabe-se que no período de novembro de 1970 a maio de 1971, quando o CODI
do I Exército (DOI-CODI, a partir de 1971) era comandado por Belham, houve pelo menos os seguintes casos de prisioneiros políticos mortos ou desaparecidos sob custódia do órgão: 1) Celso Gilberto
de Oliveira (da VPR, desaparecido em 10 de dezembro de 1970); 2) Rubens Beyrodt Paiva (deputado
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227. Em 27 de janeiro de 2014, a CNV recebeu informações complementares de testemunha
ocular, aqui referida como “Agente Y”, em esclarecimento ao termo de declaração de 24 de abril de
2013. A testemunha informa que,
[...] em complemento e esclarecimento a declarações prestadas ao doutor Cláudio Fonteles,
em abril de 2013, venho dizer, ao amparo do inciso I, artigo 4o da lei 12.528/2011, que
quando utilizei, naquelas declarações, a expressão interrogatório não convencional, quis me
referir à pressão feita com força pelo tenente Hughes contra o senhor, que viria a saber tratarse de Rubens Paiva, contra a parede. Na oportunidade, tendo em vista as condições físicas
do próprio senhor, tive o sentimento de que ele poderia não resistir. Não posso entretanto
dizer se as condições físicas do senhor Rubens Paiva tinham outros antecedentes, ou se este
fato gerou a sua morte.
Reafirmo, ainda, que comuniquei naquela data, ou seja, 21 de janeiro de 1971, este fato ao
então major Belham, que procurei e encontrei na sua sala de trabalho. No momento estava
acompanhado do chefe da 2a seção do batalhão de Polícia do Exército, capitão Ronald Leão,
a quem dei ciência do fato anteriormente.348

228. Ao descrever a prisão e tortura de seu pai, Marcelo Rubens Paiva relata que,
segundo versão de dona Cecília [Cecília de Barros Correia Viveiros de Castro], ela, outra
mulher e meu pai permaneceram de pé muito tempo, com os braços pra cima, num recinto
fechado. Com a longa duração do castigo, dona Cecília fraquejou, sendo amparada por meu
pai, que estava ao lado dela. A atitude dele irritou o chefe do interrogatório, descrito como
“um oficial loiro, de olhos azuis”, que atacou meu pai e começou a surrá-lo. – Vocês vão
matá-lo – gritou uma das mulheres. Isso fez com que esse oficial ficasse completamente fora
de si e, agarrando a mulher pelos cabelos, forçou-a a aproximar-se do meu pai, já estirado no
chão. – Aqui não se tortura, isso é uma guerra – gritou o oficial.349

229. A descrição física do agente que torturou Rubens Paiva, segundo relato transmitido
a Marcelo Rubens Paiva, coincide com a descrição de oficial de nome “Hughes” feita em carta de
esclarecimento que o militar Ronald José Motta Baptista de Leão encaminhou à CNV: “Hughes –
oficial da reserva, interrogador do DOI-CODI, citado como ‘forte, de olhos azuis’, onde após ser
licenciado pelo Exército, foi para os Correios e Telégrafos”.350 A CNV identificou o oficial “Hughes”
como Antônio Fernando Hughes de Carvalho, nascido no Rio de Janeiro em 1º de junho de 1942
e falecido no ano de 2005.
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federal pelo PTB, desaparecido em 21 de janeiro de 1971); 3) Aderval Alves Coqueiro (do MRT, morto
em 6 de fevereiro de 1971); 4) Antônio Joaquim de Souza Machado (da VAR-Palmares, desaparecido
em 15 de fevereiro de 1971); 5) Carlos Alberto Soares de Freitas (da VAR-Palmares, desaparecido em 15
de fevereiro de 1971); 6) Joel Vasconcelos Santos (do PCdoB, desaparecido em 15 de março de 1971);
7) Maurício Guilherme da Silveira (da VPR, morto em 22 de março de 1971); 8) Gerson Theodoro de
Oliveira (da VPR, morto em 22 de março de 1971).

12 – desaparecimentos forçados

230. Em depoimento à CNV em 24 de fevereiro de 2014, o “Agente Y” identificou o agente
Hughes a partir da visualização de foto de Antônio Fernando Hughes de Carvalho.351 No Diário
Oficial da União, seção I, parte I, de 5 de novembro de 1971, foi publicada a Portaria no 1.053-GB,
que conferiu Medalha do Pacificador a Hughes, “como uma homenagem especial do Exército, pelos
assinalados serviços prestados no combate à subversão, colaborando dessa forma, para a manutenção
da lei, da ordem e das instituições”.352
231. Em 1986, em resposta a denúncia anônima, o então secretário de Segurança do estado
do Rio de Janeiro, Nilo Batista, determinou que se realizasse escavação em praia do Rio de Janeiro para
a busca dos restos mortais de Rubens Paiva. De acordo com Marcelo Rubens Paiva, em entrevista à
revista Caros Amigos reproduzida na revista Consultor Jurídico de 7 de setembro de 2001, foi encontrada
ossada com características que poderiam indicar que se tratava de fato dos restos mortais do deputado.
A ossada foi enviada ao IML e, depois, emitiu-se laudo, assinado por uma delegada da Polícia Federal,
que alegava se tratar dos restos mortais de um animal. Ainda de acordo com a entrevista de Marcelo,
Nilo Batista ligou para sua mãe, Eunice Paiva, e informou que a ossada teria sido trocada. Segundo
Marcelo, havia grande pressão dos militares para que o caso de Rubens Paiva não fosse resolvido.
232. Em depoimento à CNV, em 24 de março de 2014, o coronel reformado Paulo Malhães
afirmou que teria recebido a missão de ocultar o corpo de Rubens Paiva, mas que não a teria realizado
por ter sido incumbido de outra tarefa. Segundo o agente, o corpo seria jogado no mar. No entanto,
num trecho anterior do depoimento, Malhães afirma que, de acordo com a “inteligência, quer dizer,
pela forma mais correta, eles eram jogados no rio”.353 Depois do assassinato do coronel, ocorrido em
24 de abril de 2014, sua esposa, Cristina Malhães, declarou em entrevista ao jornal O Dia de 6 de
maio de 2014 que Malhães teria mentido à CNV. O agente teria assumido a Cristina que efetivamente
cumpriu a missão de ocultar o corpo de Rubens Paiva, conforme ele mesmo havia declarado em entrevista anterior ao depoimento à CNV, também ao jornal O Dia, publicada em 20 de março de 2014:
Recebi a missão para resolver o problema, que não seria enterrar de novo. Procuramos até
que se achou [o corpo], levou algum tempo. Foi um sufoco para achar. Aí seguiu o destino
normal. [...] A preocupação foi aquela velha briga. Foi o negócio de enterrar. Eles enterram
o cara, tiraram o cara do lugar que estava enterrado que era no Alto da Boa Vista porque ia
passar na beira de um estrada. Aí, tiraram o cara e levaram para o Recreio [dos Bandeirantes] e enterraram na areia. Só que a Polícia do Exército (PE) quase toda viu isso. [...] Pode ser
que tenha ido para o mar. Pode ser que tenha ido para um rio.354

233. Segundo o relato de Cristina Malhães, o destino final do corpo do deputado teria sido um rio:
A história do Rubens Paiva era a única que eu sabia. Ele falava recentemente e era um desabafar constante. Quando ele contou no depoimento [à CNV] aquela versão, eu estranhei. Só se
fosse uma parte que eu não sabia porque ele já tinha me falado sobre isso antes. Ele não podia
negar para mim. E o destino final do corpo foi um rio.355

234. Permanece, no caso, a responsabilidade do Estado em identificar os restos mortais de
Rubens Paiva, devolvê-los à família e esclarecer as circunstâncias de sua morte.
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235. O integrante do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) Stuart Edgar Angel Jones
foi outra vítima de desaparecimento. Stuart nasceu em Salvador (BA), em 11 de janeiro de 1945, filho da estilista Zuleika Angel Jones, conhecida como Zuzu Angel, e do anglo-americano Norman Angel Jones. A família
foi morar no Rio de Janeiro, onde Stuart ingressou no curso de Economia da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ) e conheceu Sônia Maria Lopes de Moraes. Casaram-se em agosto de 1968 e mudaram-se para
o bairro da Tijuca. Sônia também foi vítima da ditadura militar, caso contado em detalhes no Capítulo 11.
236. Stuart Angel iniciou sua militância política na Dissidência Estudantil do PCB da
Guanabara, depois denominada MR-8, do qual se tornou dirigente em meados de 1969. Documentos da
repressão política o apontam como participante de operações armadas. O relatório do Inquérito Policial
Militar (IPM) para investigar o sequestro do embaixador norte-americano Charles Burke Elbrick, contido na Informação no 511/70/S-102-S1-CIE do CIE, de 2 de março de 1970, acusa Stuart de participar do
sequestro. Os agentes de informação identificam o estudante como “parte da Frente de Trabalho Armado
responsável pelo sequestro do embaixador norte-americano”.356
237. Stuart teve sua atuação como dirigente do MR-8 acompanhada pelo regime até sua
detenção. Inúmeras prisões de militantes, ocorridas em maio de 1971, destacam as ações dos órgãos de
repressão e informação na desarticulação das organizações opositoras, em especial a VPR e o MR-8.
Informação no 279/CISA-RJ, de 11 de maio de 1971, reporta a prisão de quatro integrantes das duas
organizações: Zaqueu José Bento, Manoel Henrique Ferreira, José Roberto Gonçalves de Rezende e
Amaro de Souza Braga.357 Outro documento do CISA, o Encaminhamento no 207/CISA-RJ, de 13
de maio de 1971, reforça o monitoramento desses grupos políticos ao reproduzir termo de declaração
de Maria Cristina de Oliveira Ferreira, do MR-8.358
238. Supõe-se que as prisões de Stuart e de outros integrantes do MR-8 e da VPR estivessem
ligadas ao fato de Carlos Lamarca, em abril de 1971, ter deixado a VPR e ingressado no MR-8. No
início de maio de 1971, o CISA já sabia que Lamarca tinha ido para o MR-8 e queria capturá-lo de
qualquer maneira, caso narrado no Capítulo 13. José Roberto Gonçalves de Rezende, integrante da
VPR, conforme a Informação no 279/CISA-RJ, citada anteriormente, foi preso na noite de 7 de maio de
1971, em Copacabana, e levado do DOPS/RJ para as dependências do CISA na base aérea do Galeão.
239. O Livro de Ocorrências no 16 (Ímpar) do DOPS/RJ, localizado no Arquivo Público do
Estado do Rio de Janeiro, registra, na página 176, a detenção de Zaqueu José Bento e Manoel Henrique
Ferreira, integrantes do Grupo Político-Militar do MR-8, em 7 de maio de 1971, no Rio de Janeiro.
Documentos do DOPS/RJ confirmam também a prisão do militante da VPR José Roberto Gonçalves
de Rezende na livraria Entre Rios, de Copacabana, na noite de 7 de maio.
240. Alex Polari de Alverga foi preso em 12 de maio de 1971, conforme registrado na mesma
data no Livro de Ocorrências no 19 do DOPS/RJ. Sob tortura, Polari forneceu aos agentes do CISA
informações sobre encontro dele com Stuart Angel, e foi utilizado como “isca”. Assim, os agentes do
CISA agiram conforme determina o manual Técnicas de emprego contra a subversão, produzido pelo I
Exército/RJ, pois, no caso de prisão de
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um subversivo que confessou ter um “ponto” e nós vamos cobrir este ponto para prender quem lá for, devemos tomar alguns cuidados. Em primeiro lugar vamos preparar
a “isca”. Forçosamente nós teremos que deixar o subversivo “isca” solto no local. [...]
Temos de forçá-lo a nos dizer se há algum sinal de reconhecimento ou de perigo.359

241. Relatos do próprio Polari e de Maria Cristina de Oliveira Ferreira dão conta de que
Stuart foi barbaramente torturado até a morte pelos agentes do CISA, para que revelasse o paradeiro
de Carlos Lamarca – o que não fez. Em depoimentos prestados à CNV no ano de 2014, Alex Polari e
Maria Cristina afirmaram que em nenhum momento chegaram a ver o rosto de Stuart Angel enquanto estiveram presos na Base Aérea do Galeão. Ambos inferiram que Stuart estivesse preso no Galeão
tendo em vista que lhes foi apresentado documento em nome de “Paulo”, com a fotografia de Stuart,
perguntando se a pessoa na foto era Stuart Angel. Polari e Maria Cristina concordam ainda que, na
mesma data em que a foto de Stuart foi apresentada, ouviram à noite gemidos de um homem sendo
torturado que associaram a Stuart Angel, pois o agente do CISA que chefiava a equipe de interrogatório
e tortura, Abílio Correa de Souza, disse no corredor da prisão: “Paulo, não fica aí reclamando, não.
Vou te dar um Melhoral, uma injeção. Você vai ficar bom”.
242. Em depoimentos prestados à CNV, agentes da Aeronáutica que atuaram na Base Aérea
do Galeão no ano de 1971 afirmam que todos os presos políticos mantidos no presídio de civis do
Galeão andavam todo o tempo encapuzados, com capuzes até o peito, o que impossibilitava a identificação visual dos demais presos. Informaram que, quando os presos políticos eram conduzidos
para audiências em auditorias militares, existia um procedimento de dissimulação do local onde se
encontravam, que consistia em dar voltas com presos encapuzados em lanchas ou aviões para que se
desorientassem e não reconhecessem o local de onde saíram, impedindo que seus familiares e advogados soubessem onde se encontravam presos. Esses mesmos agentes relataram que presos políticos eram
transferidos da Base do Galeão para a Base Aérea de Santa Cruz encapuzados, e o comentário de um
deles à CNV foi que “quem ia para Santa Cruz não voltava”.
243. Em depoimento escrito quando se encontrava preso no Rio de Janeiro, em 1976, e encaminhado ao cardeal-arcebispo de São Paulo, dom Paulo Evaristo Arns, Manoel Henrique Ferreira,
falecido em 2014, relata:
Dias após minha prisão, quando passava pela fase de torturas, na quinta ou sexta-feira
(não sei precisar o dia exato, pois devido às condições em que me encontrava, tinha
perdido a noção do tempo), fiquei sabendo, pelo “doutor Pascoal” (tenente-coronel
Abílio Alcântara) que Stuart havia sido preso. Pela tarde “doutor Pascoal” abre a cela
e me mostra uma carteira de identidade, para ver se eu conhecia a pessoa que tinha ali
sua fotografia. [...] Ele, tenente-coronel Abílio Alcântara, deu um pequeno sorriso e
disse que Stuart se encontrava [...]; que o haviam prendido naquele dia. [...] Logo após,
de minha cela ouvi um intenso barulho no pátio, uma grande movimentação, gritos e
barulho de motores de carros que saíam apressados. À noite, veio um médico, acompanhado pelo tenente-coronel Muniz (“doutor Luiz”) visitando todas as celas. Este, ao
chegar à minha cela, pergunta-me se eu já sabia que o Stuart estava preso. Ante minha
resposta afirmativa ele fala-me que naquela noite ia entrar outro “peixe grande”. Mais
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244. Carta de Alex Polari de 23 de maio de 1972, enviada a Zuzu Angel para que ela tivesse
a confirmação da morte do filho, narra a queda de Stuart Angel:
Na manhã do dia 14 de maio de 1971, tinha sido levado, após dois dias de tortura, a uma
região no Grajaú, próximo à avenida 28 de Setembro, onde tinha um encontro. Nos interrogatórios pude despistar o horário do encontro (que seria às 10h) como sendo às 8h e num
local um pouco mais afastado. Porém às 9h, quando já me retiravam do local (carregado
praticamente, pois não podia na época andar sozinho, devido a um problema nas pernas),
Stuart entrou inadvertidamente nas proximidades do cerco, sendo detectado pelo esquema
militar que tinha sido montado em muitos quarteirões à volta. Tinha passado de carro (um
VW verde), estacionando, tendo sido reconhecido e preso pelos agentes quando passava perto de onde me encontrava, apesar de que o esquema e o cerco estivessem se desmobilizando
naquele momento. Dessa maneira, presenciei sua prisão.361

No trecho seguinte, Polari descreve o instante da prisão do companheiro:
Stuart, quando caiu, portava uma calça verde-garrafa, camisa clara e um casaco bege. Foi
colocado em um porta-malas de um Opala amarelo com teto de vinil preto e levado para a
Base Aérea do Galeão, onde se localiza o CISA. Não me levaram juntamente com ele, pois
passei o resto da manhã e boa parte da tarde sendo levado aos locais de outros encontros
fictícios, no término dos quais retornei novamente ao “Paraíso” (nome-código do CISA) ao
entardecer, indo direto para a sala de tortura no andar térreo.362

Sobre as torturas que sofreu por agentes do CISA, do Cenimar e do CIE, em depoimento no dia 12
de setembro de 2014, Polari afirmou à CNV:
Na parte mais dura dessa chegada, desses dias, estava o Mike, Poeck ou não Poeck, que seja.
E lá, as pessoas do CISA, tinha um suboficial que era até pouco tempo reconhecido como
Abílio Alcântara, que era o chefe, o prático da tortura. Tinha mais algumas pessoas que eu
tomei contato. Tinha o capitão que era o mais analista de informação, que depois em outras
oportunidades me chamou para também um interrogatório, uma conversa, era o bonzinho,
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tarde, fui levado para a cela da equipe de análises, onde se encontravam os brigadeiros
João Paulo Burnier e Carlos Affonso Dellamora, que logo se retiraram, e outros dois
indivíduos da equipe de análise, o “doutor Pedro Paulo” e outro oficial que não sei o
nome. Estes dois fizeram-me sentar e disseram que o Stuart estava preso, que haviam
recolhido algum material em seu aparelho e queriam algumas informações [...] Antes
de me mandar de volta para a cela, o “doutor Pedro Paulo” ainda me disse que “agora
que pegamos Stuart, em dois dias chegaremos ao capitão Lamarca”. Quando de volta à
cela, percebi que em uma delas, que ficava próxima à entrada do corredor, havia alguém
gemendo muito e às vezes gritava. [...] que pela madrugada se interromperam. Logo
depois houve uma grande balbúrdia pelo corredor. Abriram uma cela e ouvi claramente
quando alguém pediu que trouxessem um tapete. Depois cessou a movimentação e não
voltei a ouvir mais os gemidos.360

12 – desaparecimentos forçados

Lúcio Barroso. E tinha mais outros que apareceram, apareceram no CISA na época que eu
estive lá. Apareceu o doutor Bruno, que era o homem do CIE que supostamente foi um dos
dirigentes da Casa da Morte, muito educado, com um terno muito bonito, psicopata clássico. Aliás, não devia nem mencionar.363

245. O então capitão-aviador Lúcio Valle Barroso, hoje coronel reformado, é o único dos
oficiais da Aeronáutica identificados por Alex Polari como envolvido nas atrocidades cometidas contra
Stuart Angel ainda vivo. Sua presença entre os agentes do CISA, com codinome “doutor Celso”, foi
denunciada por Alex Polari em processos, como o no 89/1971-T, da 1a Auditoria da Aeronáutica. Era
formado em inteligência militar para oficiais na Escola das Américas, no Panamá, que frequentou de
janeiro a abril de 1970.
246. Lúcio Valle Barroso é uma das testemunhas que assinam os interrogatórios de Almir
Dutton Ferreira e de Maria do Carmo Brito, prestados no Rio de Janeiro em 10 de junho de 1970,
em IPM sobre atividades da VPR no Rio Grande do Sul. Os dois depoimentos constam dos autos de
apelação ao Superior Tribunal Militar do Rio Grande do Sul e fazem parte do acervo do projeto Brasil:
nunca mais. Documentos comprovam que Lúcio Barroso atuou em parceria com o agente do CODI
do I Exército Antonio Fernando Hughes de Carvalho (morto em 2005), uma vez que este também
assina como testemunha, identificado como representante do CODI.
247. Barroso, em depoimento à CNV em 9 de junho de 2014, declarou não ter tido nenhum envolvimento no caso de Stuart Angel e desconhecer a existência da prisão e das práticas de
tortura na Base Aérea do Galeão, apesar das inúmeras acusações. Contudo, afirma ter conhecido
integrantes do CISA, como Carlos Afonso Dellamora, Ferdinando Muniz de Farias e Abílio Correa
de Souza, que ele chamava como “Abílio Alcântara”.364 Matéria do jornal O Globo (“Stuart Angel:
verdadeiro nome do principal torturador é descoberto”) já havia denunciado o nome real do suboficial Abílio Alcântara, codinome “doutor Pascoal”, que na verdade era o sargento Abílio Correa de
Souza, já morto. Ele teria também estudado na Escola das Américas, tendo feito o curso inteligência
e contraespionagem, o mesmo que Burnier. Abílio teria sido o “braço direito do coronel Ferdinando
Muniz, o ‘doutor Luiz’”. A reportagem aponta outros dois agentes do DOPS/RJ como integrantes
dos interrogatórios de Stuart: Jair Gonçalves da Mota e Mário Borges de Araújo (condecorado com
a medalha do Pacificador do Exército).
248. Outros nomes de agentes citados em documentos ou por testemunhos constam no
Registro no 710 do Livro de Ocorrências no 19 do DOPS/RJ, relativo à prisão de Alex Polari: os dos
agentes do DOPS Theobaldo Lisbôa, Nilton Vieira de Mello, Milton Rezende Almeida, Eduardo
Teixeira Sobrinho e Jair Gonçalves da Mota. Os dois últimos haviam sido denunciados por Alex Polari
na carta a Zuzu Angel que ele escreveu na prisão no ano de 1972.365
249. Amílcar Lobo, médico que atuava no DOI do I Exército do Rio Janeiro, cujo registro profissional foi cassado pela conivência com torturas, confirmou à CEMDP ter atendido Stuart no quartel da
Polícia do Exército (PE), antes que ele fosse encaminhado à Base Aérea do Galeão, ocasião em que Stuart,
consciente, teria se negado a dirigir-lhe a palavra. Segundo o médico cassado, “ele tinha equimoses no abdômen e tórax causadas provavelmente por socos [...] dei a ele analgésicos”, fato registrado no livro-relatório
Direito à memória e à verdade.366
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251. Na lista de servidores civis e militares lotados na Base Aérea de Santa Cruz em maio
de 1971, mês do desaparecimento de Stuart Angel, fornecida pelo Ministério da Defesa, figura o
nome do terceiro-sargento José do Nascimento. A CNV também solicitou à Defesa informações
sobre eventuais obras de reforma, ampliação e modificação nas pistas da Base Aérea de Santa Cruz,
e recebeu como resposta conjunto de documentos sobre obras e alterações realizadas no local de
1974 a 1978, por duas empresas de engenharia.
252. Em março de 2014, a CNV recebeu novas informações de ex-militar da Aeronáutica,
que servia na Base Aérea de Santa Cruz no ano de 1971 (cuja identidade será preservada nos termos da
lei que criou a CNV), que reforçam ter sido a Base Aérea de Santa Cruz utilizada no início da década
de 1970 para a prisão ilegal e tortura de presos políticos, e também como instrumento para a ocultação
de seus cadáveres. Em depoimento à CNV em 11 de novembro de 2014, o referido oficial identificou
em fotografia Stuart Edgar Angel Jones como sendo o preso que protegeu de um espancamento por
policiais da Aeronáutica durante uma refeição no xadrez da Base Aérea de Santa Cruz. Nesse depoimento, o ex-militar relata que se sentou ao lado do preso que seria Stuart, que estava muito magro e
pálido. Este foi o único momento em que a testemunha teria visto Stuart Angel. Ainda nesse relato, o
ex-militar afirmou ter sido ameaçado por seus superiores de que poderia ser enterrado no mandiocal
próximo às regiões de mangue existentes na Base Aérea de Santa Cruz.369
253. Esse mesmo ex-militar relata que era comum o comentário, na Base Aérea de Santa
Cruz, acerca do lançamento em alto-mar de cadáveres transportados pelos aviões P-16.
254. O desaparecimento de Stuart é dos mais conhecidos da ditadura militar, pelas seguidas
denúncias de sua mãe, a estilista Zuzu Angel. A forte pressão internacional resultou, em 15 de março de
1972, no afastamento de Burnier, dos coronéis-aviadores Roberto Hipólito da Costa, Carlos Affonso
Dellamora e Márcio César Leal Coqueiro e de outros três oficiais, além da demissão do ministro da
Aeronáutica, Márcio de Souza e Mello. A partir desse momento, porém, o regime militar passou a
negar formal e ostensivamente a prisão de Stuart, o que se observa em vários documentos dos órgãos de
informação, como no depoimento de Paulo Roberto Jabur ao CISA, registrado no Informe no 0213, de
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250. O capitão da aeronáutica reformado Álvaro Moreira de Oliveira Filho, em depoimento à
CNV em 17 de fevereiro de 2014, em Salvador, contou que o sargento da Aeronáutica José do Nascimento
Cabral, já falecido, havia em duas ocasiões comentado com ele a respeito de episódio que viveu enquanto
servia na Base Aérea de Santa Cruz.367 De acordo com o sargento José do Nascimento, a Base Aérea de
Santa Cruz teria recebido visita noturna de grupo de oficiais comandado pelo brigadeiro João Paulo
Moreira Burnier, que ordenou o fechamento da pista. José do Nascimento teve conhecimento da ordem
do brigadeiro Burnier por estar de plantão naquela noite na torre de controle, de onde pôde observar, na
cabeceira da pista, enterro de cadáver de pessoa que, como posteriormente soube, havia sido morta na
Base Aérea do Galeão. À época, os colegas de José do Nascimento Cabral na Base Aérea de Santa Cruz
presumiram tratar-se do corpo de Stuart Edgar Angel Jones. Segundo José do Nascimento, a cabeceira da
pista era local de difícil acesso, pouco frequentado pelos militares que serviam na base. Ainda segundo o
sargento Nascimento, um dos oficiais que acompanhavam o brigadeiro João Paulo Moreira Burnier nessa
oportunidade seria o então comandante da Base Aérea do Galeão. Em novo depoimento à CNV, em 6
de junho de 2014, o capitão reformado Álvaro Moreira de Oliveira Filho reiterou o que havia declarado
anteriormente a respeito da ocultação do cadáver de Stuart Angel na Base Aérea de Santa Cruz.368
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24 de julho de 1972, no qual Stuart aparece como “foragido”, além de afirmar que “Paulo” (codinome
de Stuart) teria participado de seis ações armadas de expropriação.370 Documento de abril de 1973,
com intuito de monitorar a atuação de jornalistas de O Globo, foi encaminhado pelo I Exército ao SNI.
Entre os profissionais vigiados estava Hildegard Angel, irmã de Stuart.371
255. Documentos do Arquivo Nacional localizados em 2013 por jornalistas de O Globo
revelaram, no entanto, que a morte de Stuart Angel era tida como certa pelos serviços de informação
da ditadura. O Informe Confidencial no 1.008 da agência Rio de Janeiro do SNI, de 14 de setembro
de 1971, tem como assunto: “Stuart Angel Jones – Falecido”. Na nnformação no 4.057, da agência
São Paulo do SNI, de 11 de setembro de 1975, o nome de Stuart aparece junto a outros nomes de
militantes mortos, acompanhados das respectivas datas de morte. No caso de Stuart, o dia indicado
é 16 de maio de 1971.372
256. Conjunto de documentos de fevereiro de 1976, compilados em um pedido de informações da Divisão de Segurança de Informações do Ministério das Relações Exteriores (DSI/
MRE) ao SNI, registra questionamento do senador norte-americano Hubert Humphrey sobre o
paradeiro de Stuart Angel. Para tanto, o SNI preparou relatório sobre o dirigente do MR-8, no
qual se afirma que, sobre “a sua atual localização, nada se sabe, estando foragido”.373 As denúncias
do desaparecimento de Stuart foram possíveis, ainda no transcorrer da ditadura militar, em função
da atuação de sua mãe, a estilista Zuzu Angel. A busca incessante de Zuzu por seu filho levou o
caso a ser conhecido internacionalmente, o que gerou grande incômodo aos comandos militares.
Zuzu Angel, porém, jamais parou de denunciar o crime contra seu filho e calou-se apenas com sua
morte, em 13 de abril de 1976, em acidente de carro no Rio de Janeiro, narrado no Capítulo 13
deste Relatório. Em oitiva domiciliar à CNV, em 30 de julho de 2014, o ex-comandante da Base
Aérea do Galeão em 1971 e 1972, Jorge José de Carvalho, não forneceu nenhuma informação que
permitisse esclarecer as circunstâncias da prisão ou da morte do militante. No entanto, Antônio da
Motta Paes Júnior, que o sucedeu no comando da base em 1973 e 1974, admitiu em depoimento
prestado à CNV, em 30 de julho de 2014, a existência de uma unidade do CISA no Galeão e indicou
que ele tinha ordens superiores de não se imiscuir com esse grupo. Ary Casaes Bezerra Cavalcanti,
comandante da Base Aérea de Santa Cruz de 1970 a 1972, foi convocado para prestar depoimento
na CNV, mas não compareceu, alegando problemas de saúde. Luciano José Marinho de Melo, cabo
que servia na Base Aérea do Galeão à mesma época do desaparecimento de Stuart, admitiu, em
depoimento à CNV prestado em 1o de agosto de 2014, ter levado a presa política Maria Cristina de
Oliveira Ferreira para que ela fizesse a certidão de nascimento de seu filho.

D) A s vítimas de desaparecimento forçado
257. Como apresentado ao longo deste capítulo, os desaparecimentos forçados identificados
pela CNV, entre 1964 e 1980, somam 243 casos, conforme o “Quadro geral da CNV sobre mortos e
desaparecidos”.374 A seguir, são apresentadas duas tabelas. A primeira traz as vítimas de desaparecimento forçado cujos corpos não foram localizados. Na segunda são listados os casos de desaparecimento
forçado cujos corpos foram identificados.
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ANO

VÍTIMA (ORGANIZAÇÃO)

1964

João Alfredo Dias (Ligas Camponesas e PCB)
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Tabela 1: Desaparecidos

Pedro Inácio de Araújo (Ligas Camponesas)
1967

Lucindo Costa (N/C)
Milton Soares de Castro (MNR)

1969

Carlos Roberto Zanirato (VPR)
Eremias Delizoicov (VPR)
Nelson José de Almeida (Corrente)
Paulo Torres Gonçalves (N/C)
Sérgio Roberto Corrêa (ALN)
Virgilio Gomes da Silva (ALN)

1970

Alceri Maria Gomes da Silva (VPR)
Antônio dos Três Reis de Oliveira (ALN)
Antônio Raymundo de Lucena (VPR)
Celso Gilberto de Oliveira (VPR)
Edson Neves Quaresma (VPR)
Joelson Crispim (VPR)
Jorge Leal Gonçalves Pereira (AP)
José Idésio Brianezi (ALN)
José Maria Ferreira de Araújo (VPR)
Luiz Renato Pires de Almeida (Ejército de Libertación Nacional)
Marco Antônio Dias Baptista (VAR-Palmares)
Mário Alves de Souza Vieira (PCBR)
Yoshitane Fujimori (VPR)

1971

Abílio Clemente Filho (movimento estudantil)
Aluízio Palhano Pedreira Ferreira (VPR)
Antônio Joaquim de Souza Machado (VAR-Palmares)
Aylton Adalberto Mortati (Molipo)
Carlos Alberto Soares de Freitas (VAR-Palmares)
Dimas Antônio Casemiro (MRT)
Felix Escobar (MR-8)
Francisco das Chagas Pereira (PCB)
Francisco José de Oliveira (Molipo)
Heleny Ferreira Telles Guariba (VPR e ALN)
Ivan Mota Dias (VPR)
Joel Vasconcelos Santos (PCdoB)
José Gomes Teixeira (MR-8)
José Milton Barbosa (ALN)
José Raimundo da Costa (VPR)
Luiz Almeida Araújo (ALN)
Luiz Hirata (AP)
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1971

Mariano Joaquim da Silva (VAR-Palmares)
Mário de Souza Prata (MR-8)
Paulo de Tarso Celestino da Silva (ALN)
Raimundo Gonçalves de Figueiredo (VAR-Palmares)
Rubens Beirodt Paiva (PTB)
Stuart Edgar Angel Jones (MR-8)
Walter Ribeiro Novaes (VPR)

1972

Antônio Carlos Monteiro Teixeira (PCdoB)
Ciro Flávio Salazar de Oliveira (PCdoB)
Ezequias Bezerra da Rocha (PCBR)
Francisco Manoel Chaves (PCdoB)
Getulio de Oliveira Cabral (PCBR)
Grenaldo de Jesus da Silva (N/C)
Hamilton Pereira Damasceno (ALN)
Helenira Resende de Souza Nazareth (PCdoB)
Hilton Ferreira (VAR-Palmares)
Hiroaki Torigoe (Molipo)
Idalísio Soares Aranha Filho (PCdoB)
Isis Dias de Oliveira (ALN)
Jeová Assis Gomes (Molipo)
João Carlos Haas Sobrinho (PCdoB)
José Bartolomeu Rodrigues de Souza (PCBR)
José de Oliveira (N/C)
José Silton Pinheiro (PCBR)
José Toledo de Oliveira (PCdoB)
Juarez Rodrigues Coelho (N/C)
Kleber Lemos da Silva (PCdoB)
Lourdes Maria Wanderley Pontes (PCBR)
Manuel José Nurchis (PCdoB)
Miguel Pereira dos Santos (PCdoB)
Paulo César Botelho Massa (ALN)
Paulo Costa Ribeiro Bastos (MR-8)
Ruy Carlos Vieira Berbert (Molipo)
Sabino Alves da Silva (N/C)
Sergio Landulfo Furtado (MR-8)

1973

Adriano Fonseca Fernandes Filho (PCdoB)
Almir Custódio de Lima (PCBR)
André Grabois (PCdoB)
Antônio Alfredo de Lima (ou Antonio Alfredo Campos) (N/C)
Antônio Guilherme Ribeiro Ribas (PCdoB)
Antonio Luciano Pregoni (Tupamaros)
Arildo Aírton Valadão (PCdoB)
Caiupy Alves de Castro (N/C)

1973
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Durvalino Porfirio de Souza (N/C)
Edgard de Aquino Duarte (N/C)
Edmur Péricles Camargo (M3G)
Eudaldo Gomes da Silva (VPR)
Evaldo Luiz Ferreira de Souza (VPR)
Gilberto Olímpio Maria (PCdoB)
Gildo Macedo Lacerda (APML)
Guilherme Gomes Lund (PCdoB)
Honestino Monteiro Guimarães (APML)
Jaime Petit da Silva (PCdoB)
James Allen da Luz (VAR-Palmares)
Jean Henri Raya Ribard (N/C)
João Gualberto Calatrone (PCdoB)
“Joaquinzão” (N/C)
José Carlos da Costa (VAR-Palmares)
José Porfirio de Souza (PRT)
Lúcia Maria de Souza (PCdoB)
Luiz Carlos de Almeida (POC)
Luiz Ghilardini (PCdoB)
Luiz Vieira de Almeida (N/C)
Márcio Beck Machado (Molipo)
Marcos José de Lima (PCdoB)
Maria Augusta Thomaz (Molipo)
Maurício Grabois (PCdoB)
Merival Araújo (ALN)
Nelson Kohl (POC)
Paulo Mendes Rodrigues (PCdoB)
Paulo Roberto Pereira Marques (PCdoB)
Paulo Stuart Wright (APML)
Ramires Maranhão do Valle (PCBR)
Ranúsia Alves Rodrigues (PCBR)
Rosalindo Souza (PCdoB)
Soledad Barret Viedma (VPR)
Túlio Roberto Cardoso Quintiliano (PCBR)
Umberto de Albuquerque Câmara Neto (APML)
Vitorino Alves Moitinho (PCBR)
Wânio José de Mattos (VPR)
1974

Ana Rosa Kucinski Silva (ALN)
Antônio de Pádua Costa (PCdoB)
Antônio Ferreira Pinto (PCdoB)
Antônio Teodoro de Castro (PCdoB)
Áurea Elisa Pereira Valadão (PCdoB)
“Batista” (N/C)
Cilon Cunha Brum (PCdoB)
Custódio Saraiva Neto (PCdoB)
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1974

Daniel José de Carvalho (VPR)
Daniel Ribeiro Callado (PCdoB)
David Capistrano da Costa (PCB)
Dermeval da Silva Pereira (PCdoB)
Dinaelza Santana Coqueiro (PCdoB)
Dinalva Oliveira Teixeira (PCdoB)
Eduardo Collier Filho (APML)
Elmo Corrêa (PCdoB)
Enrique Ernesto Ruggia (VPR)
Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira (APML)
Hélio Luiz Navarro de Magalhães (PCdoB)
Ieda Santos Delgado (ALN)
Issami Nakamura Okano (ALN)
Jana Moroni Barroso (PCdoB)
Jane Vanini (MIR)
João Batista Rita (M3G)
João Massena Melo (PCB)
Joaquim Pires Cerveira (FLN)
Joel José de Carvalho (VPR)
José Huberto Bronca (PCdoB)
José Lavecchia (VPR)
José Lima Piauhy Dourado (PCdoB)
José Maurílio Patrício (PCdoB)
José Roman (PCB)
Lúcio Petit da Silva (PCdoB)
Luís Ignácio Maranhão Filho (PCB)
Luisa Augusta Garlippe (PCdoB)
Luiz René Silveira e Silva (PCdoB)
Maria Célia Corrêa (PCdoB)
Nelson Lima Piauhy Dourado (PCdoB)
Onofre Pinto (VPR)
Osvaldo Orlando da Costa (PCdoB)
Pedro Alexandrino de Oliveira Filho (PCdoB)
“Pedro Carretel” (N/C)
Rodolfo de Carvalho Troiano (PCdoB)
Ruy Frazão Soares (PCdoB)
Suely Yumiko Kanayama (PCdoB)
Telma Regina Cordeiro Corrêa (PCdoB)
Thomaz Antônio da Silva Meirelles Netto (ALN)
Uirassú de Assis Batista (PCdoB)
Vandick Reidner Pereira Coqueiro (PCdoB)
Vitor Carlos Ramos (VPR)
Walkíria Afonso Costa (PCdoB)
Walter de Souza Ribeiro (PCB)
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1975

Armando Teixeira Fructuoso (PCdoB)
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1974

Élson Costa (PCB)
Hiran de Lima Pereira (PCB)
Itair José Veloso (PCB)
Jayme Amorim de Miranda (PCB)
José Montenegro de Lima (PCB)
Nestor Vera (PCB)
Orlando da Silva Rosa Bomfim Junior (PCB)
1976

Ary Cabrera Prates (PVP)
Davi Eduardo Chab Tarab Baabour (movimento estudantil)
Francisco Tenório Cerqueira Júnior (N/C)
Jorge Alberto Basso (POC e Umespa)
Marcos Basílio Arocena da Silva Guimarães (movimento estudantil)
Maria Regina Marcondes Pinto (ACBS)
Roberto Adolfo Val Cazorla (movimento estudantil)
Sérgio Fernando Tula Silberberg (N/C)
Sidney Fix Marques dos Santos (PORT)
Walter Kenneth Nelson Fleury (OCPO e FMP)
Zelmo Bosa (Grupo dos Onze)

1977

Juvelino Andrés Carneiro da Fontoura Gularte (PCR)
Roberto Rascado Rodriguez (movimento estudantil)

1978

Norberto Armando Habegger (Montoneros)
Odair José Brunocilla (N/C)

1980

Horacio Domingo Campiglia (Montoneros)
Jorge Oscar Adur (Montoneros)
Lorenzo Ismael Viñas (Montoneros)
Luis Renato do Lago Faria (movimento estudantil)
Monica Suzana Pinus Binstock (Montoneros)

Sem data
precisa

Divo Fernandes D’ Oliveira (PCB) (desaparecido em 1964-1965)
Israel Tavares Roque (PCB) (desaparecido entre 1964 e 1967)
Boanerges de Souza Massa (MOLIPO) (desaparecido em 1971-1972)
Amaro Felix Pereira (PCR) (desaparecido em 1971-1972)
Tobias Pereira Júnior (PCdoB) (desaparecido em 1973-1974)
Líbero Giancarlo Castiglia (PCdoB) (desaparecido em 1973-1974)

Sem data
precisa

Orlando Momente (PCdoB) (desaparecido em 1973 ou 1974)
João Leonardo da Silva Rocha (MOLIPO) (desaparecido em 1974-1975)
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Tabela 2: Mortos, vítimas de desaparecimento forçado
ANO

VÍTIMA (ORGANIZAÇÃO)

1969

João Lucas Alves (Colina)
Roberto Cietto (MAR)

1970

Norberto Nehring (ALN)

1971

Antônio Sérgio de Mattos (ALN)
Dênis Casemiro (VPR)
Epaminondas Gomes de Oliveira (PRT ou PCB)
Flavio Carvalho Molina (Molipo)
Joaquim Alencar de Seixas (MRT)
José Roberto Arantes de Almeida (Molipo)

1972

Alex de Paula Xavier Pereira (ALN)
Antônio Benetazzo (Molipo)
Arno Preis (Molipo)
Bergson Gurjão Farias (PCdoB)
Carlos Nicolau Danielli (PCdoB)
Frederico Eduardo Mayr (Molipo)
Gastone Lúcia de Carvalho Beltrão (ALN)
Gélson Reicher (ALN)
Hélcio Pereira Fortes (ALN)
Iuri Xavier Pereira (ALN)
José Júlio de Araújo (ALN)
Lourival de Moura Paulino (N/C)
Luiz Eurico Tejera Lisbôa (ALN)
Maria Lúcia Petit da Silva (PCdoB)
Rui Osvaldo Aguiar Pfutzenreuter (PORT)

1973

Alexandre Vannucchi Leme (ALN)
Antônio Carlos Bicalho Lana (ALN)
Emmanuel Bezerra dos Santos (PCR)
Helber José Gomes Goulart (ALN)
José Carlos Novaes da Mata Machado (APML)
Luiz José da Cunha (ALN)
Manoel Lisbôa de Moura (PCR)
Miguel Sabat Nuet (N/C)
Sônia Maria de Moraes Angel Jones (ALN)

1 – Arquivo CNV, 00092.003144/2014-40.
2 – Ibid.
3 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_5771_80_001, pp. 40-41.
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5 – Arquivo Nacional, CEMDP: BR_DFANBSB_AT0_0020_0003, pp. 41-42.
6 – MONTEIRO, Maria Rosa Leite. Honestino: o bom da amizade é a não cobrança. Brasília: Da Anta Casa Editora, 1998.
7 – Arquivo Nacional, DSI/MJ: BR_RJANRIO_TT_0_MCP_AVU_0147_d001.
8 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_5771_80_004, p. 47.
9 – Arquivo Nacional, CISA: BR_DFANBSB_VAZ_078_0143.
10 – Ibid., p. 1.
11 – Ibid., p. 2.
12 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_15413_81_003, pp. 24-36.
13 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_5771_80_001, pp. 18-45.
14 – Ibid., pp. 16-17.
15 – Ibid.
16 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_5771_80_002, pp. 184-93 e Arquivo Nacional, SNI:
BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_5771_80_002, pp. 194-196.
17 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 AC_ACE_5771_80_002, pp. 89-95.
18 – Arquivo Nacional, SNI: BR_RJANRIO_V8_TT_0_MCP_AVU_0147_d001, p. 29.
19 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_AC_ACE_115283_78_001 e Arquivo Nacional, SNI: BR_
DFANBSB_V8_AC_ACE_115283_78_002.
20 – Apud: “A vala de Perus: um marco histórico na busca da verdade e da justiça!”. In: TELES, Maria Amélia de Almeida; LISBÔA, Suzana Keniger. Vala clandestina de Perus: desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história
brasileira. São Paulo: Ed. do Autor, 2012, p. 81.
21 – Arquivo Brasil: nunca mais digital: BNM_68, Processo no 100/72, pp. 774-76.
22 – Arquivo CNV, 00092.001698/2014-11.
23 – SEIXAS, Ivan. “Uma ditadura contra o povo e o país”. In: TELES, Maria Amélia de Almeida; LISBÔA, Suzana
Keniger. Vala clandestina de Perus: desaparecidos políticos, um capítulo não encerrado da história brasileira. São Paulo: Ed.
do Autor, 2012, p. 48.
24 – COMISSÃO ESPECIAL SOBRE MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS. Direito à memória e à verdade.
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