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Naquela noite do dia 20 de agosto de 1970, no momento em que entrei no
quartel do Exército – situado na rua Barão de Mesquita, no 425, no bairro da
Tijuca, no Rio de Janeiro – ouvi uma frase que até hoje ecoa forte nos meus
ouvidos: “Aqui não existe Deus, nem pátria, nem família, só existe nós e você”.
Era naquele quartel que funcionava o DOI-CODI, uma junção de torturadores da área civil e militar. O prédio tinha dois andares. Diferentemente do que
muitos dizem, aquele lugar não era um porão da ditadura, um local clandestino, embora ali não existisse nem Deus, nem pátria, nem família, eu estava em
uma dependência oficial do Exército brasileiro, uma instituição que funcionava
a todo vapor com todos os seus rituais, seus símbolos, seus hinos, sua rotina.
[Dulce Pandolfi, depoimento à Comissão Nacional da Verdade e à Comissão
Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, em 28 de maio de 2013. Arquivo
CNV, 00092.001463/2013-30.]
1. Um dos objetivos definidos legalmente para a Comissão Nacional da Verdade (CNV) foi
o de identificar e tornar públicos as estruturas, os locais, as instituições e as circunstâncias relacionados
à prática de violações de direitos humanos durante o período investigado (artigo 3o, inciso III, da Lei no
15.258/2011). É nesse contexto que se incluem a identificação e a descrição, neste capítulo, dos principais
locais que foram utilizados para a prática dessas violações, notadamente no período da ditadura militar.
2. A seleção dos locais apresentados – unidades militares e policiais e centros clandestinos –
teve como critério a identificação da ocorrência em suas dependências, de forma generalizada, contínua
e sistemática, de graves violações de direitos humanos. Nesses locais, detenções ilegais e arbitrárias,
tortura, execuções e desaparecimentos forçados foram práticas rotineiras, que obedeceram a uma
política de Estado. A adoção desse critério possibilitou à CNV investigar os locais em que a repressão
política ocorreu de forma mais intensa e prolongada e que se encontram descritos na sequência. No
final do capítulo, há, ainda, uma lista adicional de locais, relacionados por região e estado. É certo,
no entanto, que, de forma eventual, o cometimento dessas graves violações se deu em número muito
maior de instalações, espalhadas por todo o país.
3. Os locais serão apresentados por estado devido à atuação coordenada dos órgãos locais
e o intercâmbio de presos políticos entre unidades militares, e entre estas e órgãos policiais. As articulações foram mais intensas entre órgãos locais, embora tenha havido também a troca de presos
entre unidades e delegacias de diferentes estados – até porque se verificou uma lógica de atuação
estruturada e nacional.
4. Os centros clandestinos foram utilizados para apoio à repressão empreendida por unidades
militares e policiais locais, embora vários desses centros tenham se valido de agentes vindos de outros estados
e recebido também presos políticos de fora. No entanto, pelas características específicas desses locais – que
utilizaram imóveis disponibilizados por particulares e foram montados para não deixar vestígios dos crimes
neles cometidos, bem como das instituições que os comandavam, dos agentes que neles atuavam e dos presos
políticos que abrigavam –, a apresentação é feita de forma separada dos locais de caráter oficial.
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1. R io de Janeiro
1.1. DOI-CODI/I Exército
5. O Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa
Interna (DOI-CODI) do I Exército foi um dos principais centros de tortura e morte da ditadura.
Funcionava no 1o Batalhão de Polícia do Exército (PE), situado na rua Barão de Mesquita, no
425, Rio de Janeiro.
6. O 1o BPE era constituído de comandante, subcomandante, Estado-Maior (com 1a, 2a, 3a e
4a seções), quatro Companhias de Polícia e uma Companhia de Comando e Serviço (CCSv). A CCSv
era constituída de: pelotão de comando, pelotão de carros, pelotão de segurança, pelotão de comunicações, pelotão de motociclistas e pelotão de investigações criminais (PIC). O PIC era composto de:
seção de comando, seção de desenho (croquis das perícias), seção de fotografia, seção de investigação
e seção de datiloscopia. As celas do 1o Batalhão ocupavam o segundo andar do pavilhão que abrigava,
no primeiro andar, a 2a seção do Estado-Maior e o PIC.
7. A partir de 1970, para abrigar o DOI do I Exército, foram realizadas reformas no 1o
Batalhão, devido ao aumento de efetivo daquela organização militar (OM) e para adequar-se às características do DOI-CODI. Foram feitas diversas reformas, como a ampliação dos refeitórios dos oficiais
e dos sargentos, e readequação com a cessão de instalações da CCSv e do PIC para o DOI. Por exemplo,
salas do PIC foram transformadas em salas de interrogatório de equipes do DOI.

8. A historiadora Dulce Chaves Pandolfi foi presa em 1970 nessa organização militar.
Segundo ela,
durante os mais de três meses que fiquei no DOI-CODI, fui submetida, em diversos momentos, a diversos tipos de tortura. Umas mais simples, como socos e pontapés, outras mais
grotescas, como ter um jacaré andando sobre o meu corpo nu. Recebi muito choque elétrico
e fiquei muito tempo pendurada no chamado “pau de arara”: os pés e os pulsos amarrados
em uma barra de ferro e a barra de ferro colocada no alto, numa espécie de cavalete. Um dos
requintes era nos pendurar no pau de arara, jogar água gelada e ficar dando choque elétrico,
nas diversas partes do corpo molhado. Parecia que o contato da água com o ferro potencializava a descarga elétrica. [...] Por conta, sobretudo, da grande quantidade de choque elétrico,
fiquei com o corpo parcialmente paralisado. Achava que tinha ficado paralítica. Aos poucos
fui melhorando. Fiquei um bom tempo sem descer para a sala roxa. Mas ouvir gritos dos
outros companheiros presos e ficar na expectativa de voltar, a qualquer momento, para a sala
roxa era enlouquecedor. [...] No dia 20 de outubro, dois meses depois da minha prisão e já
dividindo a cela com outras presas, servi de cobaia para uma aula de tortura. O professor,
diante dos seus alunos, fazia demonstrações com o meu corpo.1

9. Em consequência da tortura, diversos presos políticos foram mortos nas dependências do
1o Batalhão de PE, como Roberto Cietto, morto em 4 de setembro de 1969, e Eduardo Collen Leite,
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o “Bacuri”, morto em 8 de dezembro de 1970. Bacuri foi levado por agentes do Cenimar para o DOICODI/RJ, onde foi visto pela ex-presa política Cecília Coimbra, já quase sem poder andar.
10. Valter da Costa Jacarandá, à época, major do Corpo de Bombeiros, compareceu à audiência pública da CNV e da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV/RJ), e confirmou que havia torturas no DOI-CODI do I Exército.2 Afirmou que levantava informações sobre os
militantes da resistência, e que participava de interrogatórios em que havia “excessos”. No entanto,
acabou reconhecendo que o que chamou de excessos era tortura. Ao ser perguntando quantas pessoas
teria torturado, respondeu: “Não lembro”.
11. O médico Luiz Tenório foi torturado por uma equipe do DOI do Rio de Janeiro que
contou com a assistência do médico militar Ricardo Agnese Fayad, hoje general reformado do Exército.
A função de Fayad no DOI do I Exército, segundo Tenório e outros presos políticos, era verificar se a
tortura poderia prosseguir ou se deveria ser interrompida, para evitar a morte do preso. Tenório afirmou que foi examinado pelo oficial em 1972, em meio a sessões de tortura, nas dependências do DOI
do Rio de Janeiro. 3 Ele teria sido liberado por Fayad, para voltar às mãos dos agentes que o torturavam.
Convocado para depor, o general Ricardo Fayad compareceu perante os membros da CNV no dia 8
de setembro de 2014, mas negou-se a responder as perguntas que lhe foram feitas, inclusive as mais
simples, a respeito do início de sua carreira militar.
12. Outros presos que estiveram nas dependências do DOI-CODI do I Exército são desaparecidos políticos, como Mário Alves de Souza Vieira, desaparecido em 17 de janeiro de 1970.
Mário Alves foi um dos fundadores da União Nacional dos Estudantes (UNE) na Bahia e do Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). Em 16 de janeiro de 1970, foi levado para o DOI,
local onde foi torturado e morto, no dia seguinte, aos 46 anos. Ele integra a lista de desaparecidos
políticos anexa à Lei no 9.140/1995.
13. Em audiência pública da CNV e da CEV/RJ sobre Mário Alves, prestaram depoimento
Álvaro Caldas, José Luís Sabóia, José Carlos Tórtima, Maria Dalva Leite de Castro, Newton Leão
Duarte e Paulo Sérgio Paranhos, todos ex-presos políticos que estiveram detidos no DOI-CODI à
época da morte de Mário Alves.4 Eles relataram a tortura a que foram submetidos nas dependências da
instituição e os comentários que testemunharam, no local, a respeito do líder Mário Alves. “Eles confessaram o assassinato de Mário. Quando quiseram me intimidar, me perguntaram: ‘Quer o mesmo
tratamento [que Mário Alves], sua p...?’”, lembrou Maria Dalva. E, então, os torturadores ameaçavam
introduzir no ânus de Maria Dalva Leite de Castro um cassetete com arame farpado, para “perfurar o
intestino e causar hemorragia interna”, nas palavras dos algozes. Mário Alves morreu em decorrência
de hemorragia interna, após ser torturado durante horas.
14. Os ex-presos políticos Antônio Carlos de Carvalho, José Carlos Brandão e Raimundo
Teixeira Mendes reiteraram depoimentos prestados à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em
que afirmaram que estavam detidos no DOI-CODI do I Exército quando Mário Alves chegou, e
que o jornalista teria sido torturado durante toda a madrugada do dia 17 de janeiro de 1970, com
sessões de choque, pau de arara e empalamento.5
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Na entrada fui recebido pelo cabo Gil, que me encaminhou para uma sala do prédio do PIC,
onde fui recepcionado pelo então tenente Correia Lima. Ali fui alvo de socos, empurrões,
pontapés, para, depois, ser levado à sala de tortura, onde se encontrava, além de [Luiz Mário]
Correia Lima, os tenentes [Dulene] Garcez e [Armando] Avólio [Filho]. Reconheço o senhor
como tendo participado dessa sessão de tortura [apontando para Luiz Mário Correia Lima].7

Álvaro Caldas também apontou para o tenente Garcez, reconhecendo-o como um de seus torturadores.
16. Além de Mário Alves, também são desaparecidos políticos ligados ao DOI-CODI do
I Exército Jorge Leal Gonçalves Pereira, desaparecido em 20 de outubro de 1970; Celso Gilberto
de Oliveira, em dezembro de 1970; Rubens Beyrodt Paiva, em 20 de janeiro de 1971; Paulo Costa
Ribeiro Bastos e Sérgio Landulfo Furtado, desaparecidos em 11 de julho de 1972; e Joaquim de Souza
Machado e Carlos Alberto Soares de Freitas, o Beto, que foram presos por agentes do DOI-CODI/RJ
em 15 de fevereiro de 1971. No total, dos presos políticos que passaram pelas dependências do DOICODI, 49 foram mortos, entre os quais 33 se encontram desaparecidos até hoje.
17. A CNV realizou oitivas com militares que presenciaram a tortura que resultou na
morte de Rubens Paiva, no DOI-CODI do I Exército. Um deles é identificado pela CNV como
“Agente Y”; outro é o oficial do Exército Ronald José Motta Baptista de Leão. Ambos serviram no
1o Batalhão de Polícia do Exército do Rio de Janeiro à época do desaparecimento de Rubens Paiva.
Ronald Leão relatou à CNV:
A chegada de Rubens Paiva [...] ocorreu, sendo trazido pelo CIE [Centro de Informações do
Exército] ao 1o Batalhão da Polícia do Exército, entrando pelo portão dos fundos [...], onde,
pelo que me consta, permaneceu no quartel sendo ouvido pelo pessoal do DOI-CODI e CIE.
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 CIE, major [Rubens Paim] Sampaio
e capitão [Freddie] Perdigão [Pereira], sob alegação de que era um preso importante, sob
responsabilidade do CIE/DOI-CODI. Alertei ao comando e fui pra casa.
No dia seguinte, à tarde, fui procurado [pelo “Agente Y”] em minha sala e ele me alertou
que algo estranho estava acontecendo. Fomos eu e [“Agente Y”] ao coronel Belham relatar
o ocorrido, nossa preocupação, e que, 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.8
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15. “Nada a declarar.” Essa foi a frase mais ouvida por quem acompanhou os depoimentos
dos militares Dulene Garcez e Luiz Mário Correia Lima, acusados do assassinato do jornalista Mário
Alves, em janeiro de 1970, em audiência pública da CNV e da CEV/RJ.6 O corpo de Mário Alves
nunca foi encontrado. A tomada de depoimentos contou com a presença do jornalista Álvaro Caldas,
membro da CEV/RJ, que foi torturado no DOI-CODI do I Exército, em janeiro de 1970:
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18. Em carta à CNV, o militar Ronald Leão arrolou os nomes de outros militares que podem
esclarecer as circunstâncias da morte, ocultação de cadáver e desaparecimento de Rubens Paiva:
General Belham [José Antônio Nogueira Belham] – Na época chefiava o DOI-CODI,
estava nas dependências do DOI-CODI, quando da chegada do sr. Rubens Paiva. Ele
sabe quem interrogou o preso e o que aconteceu!
[...] Hughes [Antônio Fernando Hughes de Carvalho] – 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 CIE, equipe esta que recebeu o sr. Rubens Paiva e
o interrogou. Este oficial pode informar o que aconteceu com o referido preso9.

19. A história da repressão política exercida pelo DOI-CODI do I Exército – comandado, de
novembro de 1970 ao final de maio de 1971, pelo então major José Antônio Nogueira Belham – é marcada
por, pelo menos, dez mortos e desaparecidos que estiveram sob a custódia dessa organização militar, a saber:
1) Celso Gilberto de Oliveira, Vanguarda Popular Revolucionária (VPR), desaparecido em
10 de dezembro de 1970;
2) Rubens Beyrodt Paiva, ex-deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) de
São Paulo, desaparecido em 21 de janeiro de 1971;
3) Aderval Alves Coqueiro, Movimento Revolucionário Tiradentes (MRT), morto em 6 de
fevereiro de 1971;
4) Antônio Joaquim de Souza Machado, Vanguarda Armada Revolucionária Palmares
(VAR-Palmares), desaparecido em 15 de fevereiro de 1971;
5) Carlos Alberto Soares de Freitas, VAR-Palmares, desaparecido em 15 de fevereiro de 1971;
6) Gerson Theodoro de Oliveira, VPR, morto em 22 de março de 1971;
7) Maurício Guilherme da Silveira, VPR, morto em 22 de março de 1971;
8) Marilena Villas Boas Pinto, Ação Libertadora Nacional (ALN), morta em 3 de abril de 1971;
9) Mário de Souza Prata, ALN, morto em 3 de abril de 1971;
10) Aluízio Palhano Pedreira Ferreira, VPR, desaparecido em 20 de maio de 1971.
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Comissão Nacional da Verdade: O senhor já explicou como se dava a retirada na Casa da Morte
[em Petrópolis]. O senhor chegava lá, o Freddie Perdigão ou alguém estava lá. O senhor pegava
os corpos em sacos e levava. Como é que era isso no DOI-CODI do I Exército? Porque a [rua]
Barão de Mesquita, na Tijuca, era um lugar urbano muito mais movimentado, não é? Não é
como a Casa da Morte. Era da mesma maneira? Como era a parte operacional?
Cláudio Antônio Guerra: Não. Dentro do quartel tem um pátio.
Comissão Nacional da Verdade: O senhor entrava com o carro dentro do pátio?
Cláudio Antônio Guerra: Entrava com o carro lá dentro, lá do presídio. O presídio era no
fundo e só que, nessa época, existia lá um subterrâneo. Isso eu estou falando de conhecimento próprio, eu vi um subterrâneo. Ninguém achou esse subterrâneo.
Comissão Nacional da Verdade: No DOI-CODI?
Cláudio Antônio Guerra: No DOI-CODI. Tinha isso lá.
Comissão Nacional da Verdade: Quem que era o interlocutor do senhor no DOI-CODI
quando o senhor ia buscar os corpos?
Cláudio Antônio Guerra: Era o coronel [Freddie] Perdigão.10

21. Gildásio Westin Cosenza nasceu em Belo Horizonte. Militante da Ação Popular
(AP), foi delegado no Congresso da UNE em outubro de 1968, quando foi preso pela primeira
vez. Em 1975, no Rio de Janeiro, foi preso novamente e conduzido ao DOI do I Exército, na rua
Barão de Mesquita. Posteriormente foi transferido para o DOI do II Exército, em São Paulo. Nas
duas dependências militares, Gildásio Cosenza foi submetido a torturas e testemunhou a prática
contra outros presos políticos:
Foi torturado, no DOI-CODI do I Exército [...], recebeu golpes de cassetete, murros, choques elétricos, aplicados por um magneto; que, ao cair, devido aos choques, era pisoteado;
que, naquele local, sofreu empalamento com um cassetete elétrico e com um cabo de vassoura; que a sua boca era constantemente cheia com sal e tornou-se difícil dizer quantos dias
passou sem tomar água; que inúmeras foram as vezes em que foi jogado a um cubículo que
denominavam de “geladeira”, que tinha as seguintes características: sua porta era do tipo
frigorífico, medindo cerca de dois metros por um metro e meio; suas paredes eram todas
pintadas de preto, possuindo uma abertura gradeada ligada a um sistema de ar frio; que no
teto dessa sala existia uma lâmpada fortíssima; que ao ser fechada a porta ligavam produtores de ruídos cujo som variava do barulho de uma turbina de avião a uma estridente sirene
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20. Outro ex-agente que prestou depoimento, o ex-delegado do DOPS/ES, Cláudio
Antônio Guerra, disse que trabalhava sob as ordens do coronel Freddie Perdigão Pereira, e confessou que retirou corpos do DOI-CODI, de mortos que estão desaparecidos até hoje. Ele deu detalhes
de como era a retirada dos corpos:
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de fábrica; que por diversas vezes foi medicado por um elemento que dizia que o interrogando não resistiria por muito tempo.11

Em 23 de setembro de 2013, foi realizada diligência nas dependências onde estava localizado o DOICODI do I Exército. Foram ao local membros da CEV/RJ (Wadih Damous, Marcelo Cerqueira,
Álvaro Caldas e Nadine Borges); os senadores João Capiberibe (PSB/Amapá) e Randolfe Rodrigues
(PSOL/Amapá); e as deputadas Luiza Erundina (PSB/SP) e Jandira Feghali (PCdoB/RJ). A visita foi
marcante para Álvaro Caldas, que foi preso e torturado no DOI-CODI em 1970 e 1973. Segundo ele,
o DOI-CODI foi o pior local por que passei na vida. O de maior sofrimento e dor, mas também de alegrias, quando um preso confortava o outro. Volto 40 anos depois. Das duas vezes
em que fui preso, entrei com capuz. A estrutura interna sofreu algumas mudanças, mas é
possível reconhecer as salas em que aconteciam as torturas, uma rotina do DOI-CODI.
Outros portões precisam ser abertos e esse foi apenas o primeiro. É necessário saber onde
estão os mortos e desaparecidos, e também ouvir os torturadores.12

22. Em 24 de setembro de 2014, membros da CNV, acompanhados de sete ex-presos políticos torturados no DOI-CODI, fizeram nova visita às instalações do 1o Batalhão de Polícia do Exército,
na Tijuca, onde funcionara o DOI-CODI. Participou também da comitiva a equipe de perícias da
CNV. Os ex-presos reconheceram salas em que foram torturados e celas em que ficaram presos, apesar
das modificações ocorridas no local desde a década de 1970.
23. As testemunhas ouvidas pela CNV estiveram presas no local entre 1969 e 1975: Francisco
Celso Calmon, preso em 1969; Paulo César Ribeiro, preso em 1970; Gildásio Cosenza, preso em 1975;
Álvaro Caldas; preso em 1970; Ana Bursztyn Miranda, presa em 1970; Vera Vital Brasil, presa em 1969;
e Newton Leão Duarte, preso em 1969 e em 1973. O prédio do pelotão de investigações criminais (PIC)
era usado como local de prisão e tortura antes da denominação DOI-CODI, estabelecida em 1970.
24. Todas as celas e salas reconhecidas pelos ex-presos ficam nos dois pavimentos do prédio
do PIC, nos fundos do quartel. Também foi reconhecida uma área atrás do PIC, onde Ana Miranda
afirma ter sido torturada, nua, com o uso de um jacaré vivo.
25. Os presos, em virtude de terem passado diferentes períodos no DOI, indicaram mudanças nas instalações e “sofisticações” nos métodos de tortura empregados. Os relatos indicaram o uso
de solitárias e de celas com alterações bruscas de temperatura, conhecidas como “geladeira” ou “sala
branca”; e com variações bruscas de luminosidade, a cela roxa. Os presos eram submetidos a diferentes
métodos de tortura, como choques, pau de arara, cadeira do dragão e espancamentos. Também havia
diferentes formas de tortura psicológica, como simulações de fuzilamento.
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Vista aérea do 1o Batalhão de Polícia do Exército, com destaque para o prédio onde funcionava o Pelotão de Investigações Criminais
(PIC). Fonte: Google Earth

26. A edificação de dois pavimentos, situada nos fundos (ao sul) do terreno, onde atualmente
funciona o PIC, foi reconhecida por todos os ex-presos como local de cárcere, conforme as imagens 3 e 4.

Edificação onde atualmente funciona o PIC. Fonte: Arquivo CNV
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Portão de entrada do PIC. Fonte: Arquivo CNV

27. Com base nos depoimentos prestados por esses ex-presos políticos e nas medições realizadas pelos peritos da CNV nos locais reconhecidos, foram confeccionados croquis que reconstituem
as condições dos antigos cárceres onde ocorriam torturas à época, conforme segue:

Croqui do pavimento térreo (1). Fonte: Arquivo CNV

736

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

Croqui do pavimento térreo (2). Fonte: Arquivo CNV

Croqui do pavimento superior (1). Fonte: Arquivo CNV

Croqui do pavimento superior (2). Fonte: Arquivo CNV
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1.2. Hospital Central do Exército (HCE)
28. Raul Amaro Nin Ferreira era engenheiro mecânico de formação e trabalhava no
Ministério da Indústria e Comércio quando foi preso, em 1o de agosto de 1971, por agentes do DOPS.
Morreu poucos dias depois, em 12 de agosto, aos 27 anos, no Hospital Central do Exército (HCE),
depois de ter sido torturado no DOI-CODI do I Exército e também no HCE – um complexo hospitalar militar localizado na rua São Francisco Manoel, no 126, no bairro de Benfica, no Rio de Janeiro.

Raul Amaro Nin Ferreira em fotos tiradas no DOPS no dia de sua prisão. As fotos mostram Raul sem ferimentos antes de ser entregue
ao DOI-CODI, onde foi torturado. Ele morreu em 12 de agosto de 1971, no Hospital Central do Exército (HCE). Há suspeita de que
o hospital também tenha sido local de tortura. Fonte: Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ ACE_41431_71

29. Familiares de Raul Amaro produziram um relatório que indica a participação de 17
agentes da repressão em sua prisão ilegal, tortura e morte. Pedro Nin Ferreira e Felipe Carvalho Nin
Ferreira, seu irmão e sobrinho, afirmaram em audiência pública da CNV que o HCE foi um dos locais
em que a vítima fora torturada. A família de Raul Amaro e a CEV/RJ requisitaram ao médico-legista
Nelson Massini, professor titular de Medicina Legal da Faculdade de Direito da Universidade Estadual
do Rio de Janeiro (UERJ), um laudo médico sobre o caso. O laudo aponta que, em virtude das características das lesões encontradas no corpo de Raul, ele não só morreu no HCE, como foi torturado
nas dependências do hospital. No laudo de Massini, quando do exame da cavidade craniana, há a
seguinte análise técnica:
Os músculos temporais têm cor parda avermelhada.
Análise técnica: infiltrado hemorrágico de tortura recente, entre um e dois dias antes da
morte, portanto, dentro do Hospital Central do Exército.
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1) As lesões corporais encontradas no corpo de Raul Amaro Nin Ferreira são lesões que,
classificadas pela coloração de acordo com o espectro esquemático de Legrand du Saulle, se
concentram em três momentos diferentes:
a) Entre o dia 2 de agosto a partir das 18h até as primeiras horas do dia 4 de agosto (DOI-CODI).
b) Entre os dias 6 e 8 de agosto. Com a vítima internada no Hospital Central do Exército.
c) Entre os dias 10 e 11 de agosto com o paciente internado no Hospital Central do Exército,
tendo como consequência a morte de Raul Amaro Nin Ferreira.
2) Existe uma diferença de quantidade e tipos de lesões descritas entre o exame feito na
admissão no Hospital Central do Exército e as descritas no exame cadavérico, que são em
maior número do que as que constam do exame admissional.
3) Podemos afirmar que parte das lesões foi produzida em datas relacionadas ao período de
internação no Hospital Central do Exército.
4) As lesões foram produzidas por instrumento contundente.
5) Por suas características, como tipo, frequência e localização, são classificadas como oriundas de um processo de sofrimento físico (TORTURA).

30. Documentos encontrados pela família de Raul Amaro e pelo pesquisador Marcelo Zelic
indicam que a tortura foi possivelmente cometida por agentes do DOPS. Requisição para comparecimento de dois policiais ao hospital na véspera da morte foi localizada pela família e pelo pesquisador.
Segundo Pedro Nin Ferreira, irmão de Raul Amaro:
Quando soubemos que o Raul tinha ido para o hospital, pensávamos que ele tinha apanhado, mas que iriam cuidar dele, jamais o contrário. [...] As pessoas sabem que houve
[graves violações de direitos humanos] no DOI-CODI. Agora vão saber que um hospital
fez parte do sistema de repressão.13

31. Em 23 de outubro de 2014, membros da CNV realizaram diligência ao HCE, da
qual participaram também representantes da CEV/RJ e integrantes das Clínicas do Testemunho,
da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, da Comissão Nacional de Reforma Sanitária
e do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Foram ouvidos ex-presos políticos, que
percorreram as dependências do HCE com o intuito de identificar os locais específicos onde estiveram presos e sofreram torturas, sendo o principal deles uma carceragem descrita e dimensionada
conforme imagem a seguir:
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É a conclusão do laudo médico:

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

Croqui da carceragem do HCE descrita nos depoimentos de ex-presos políticos. Fonte: Reprodução/CNV

HCE. Na edificação circundada havia, segundo depoentes, uma carceragem. Fonte: Google Earth
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Centro de Apoio ao Diagnóstico e Tratamento do HCE. Fonte: Arquivo CNV

33. Conforme ilustram as fotografias a seguir, o prédio do HCE passou por alteração de sua
disposição interior, com o tapamento de diversos vãos nas fachadas externas, onde havia uma entrada,
portas e janelas, conforme ilustram as imagens a seguir.

No destaque: local da fachada lateral esquerda do HCE onde havia uma entrada, que foi fechada. Fonte: Arquivo CNV
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32. O grupo de ex-presos políticos reconheceu o prédio onde hoje fica o Centro de Apoio ao
Diagnóstico e Tratamento como local compatível com o descrito por eles em depoimentos.

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

Detalhe de vão de porta fechado pela reforma, na fachada posterior da edificação. Fonte: Arquivo CNV

34. Durante a diligência, Pedro Dallari, coordenador da CNV, propôs ao general Vitor
Cesar, diretor do HCE, a criação de um grupo de trabalho formado por membros do Exército e da
CNV para localizar e examinar os prontuários médicos de pessoas que passaram pelo hospital durante
o período da ditadura. A CNV fez um pedido formal ao ministro da Defesa, Celso Amorim, para ter
acesso a esses documentos que detalham o estado de saúde dos pacientes.
35. Em 14 de novembro de 2014, foi realizada operação de busca e apreensão no HCE,
por procuradores do Ministério Público Federal (MPF), do grupo de trabalho Justiça de Transição,
com o apoio da Polícia Federal. O MPF recebera informações de que servidores do HCE teriam
ocultado documentos em setembro, pouco antes da diligência realizada pela CNV e CEV/RJ.
Autorizados por um mandado judicial, procuraram registros da passagem pelo hospital do engenheiro mecânico Raul Amaro Nin Ferreira.
36. A operação constatou que a unidade do Exército ocultara da CNV documentos relevantes,
durante a diligência realizada em 23 de outubro. Também foram recolhidos documentos que comprovam
que membros da CNV e integrantes da delegação foram objeto de investigação preliminar dessa unidade
militar. O MPF encontrou uma pasta com nomes, fotografias e informações de integrantes da CNV e da
CEV/RJ. A pedido do Ministério da Defesa, uma lista de nomes de integrantes da delegação fora enviada
previamente, para a confecção de crachás, para acesso às dependências do hospital.
37. Durante a diligência da CNV, o general Vitor Cesar, diretor do HCE, informou que não
dispunha dos prontuários médicos do período investigado pela Comissão. No entanto, a operação de
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1.3. Vila Militar
38. Localizado entre os bairros Deodoro e Realengo, na cidade do Rio de Janeiro, o 1o
Batalhão de PE da Vila Militar foi utilizado como centro de encarceramento e tortura durante o
regime militar, especialmente entre os anos de 1969 e 1970. Durante esse período são conhecidas algumas ocorrências de morte em decorrência de tortura, como as de Chael Charles Schreier, Severino
Viana Colou e João Lucas Alves.14
39. Entre 1969 e 1970 a Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) tornouse um dos principais alvos de desmobilização empreendida pela repressão política, e diversos militantes
da organização foram presos e encaminhados para o 1o Batalhão de PE da Vila Militar, como Antonio
Espinosa, Maria Auxiliadora Lara Barcelos, Amílcar Baiardi, Luiz Antonio Medeiros, Silvio Da-Rin e
Francisco Celso Calmon. A CNV, em parceria com a CEV/RJ, realizou uma visita de diligência técnica
ao 1o Batalhão de PE da Vila Militar, com o objetivo de tentar reconhecer as celas e salas de tortura pelas
quais os militantes da VAR-Palmares passaram durante o período em que estiveram presos no local.15
40. A CNV, em conjunto com a CEV/RJ e a Comissão Estadual da Verdade de Pernambuco,
realizou a diligência acompanhada dos ex-presos políticos Antonio Roberto Espinosa, Amílcar Baiardi,
Silvio Da-Rin e Francisco Celso Calmon Ferreira Silva.16 A comitiva foi recebida pelo general José da
Costa Abreu, que a guiou ao longo da visita, já que o local passou por diversas reformas desde 1970.
Apesar disso, os ex-presos políticos conseguiram reconhecer as celas (solitárias e coletivas) e o refeitório
em que recebiam as visitas de familiares e advogados. Antonio Espinosa identificou a pilastra em que
permaneceu encostado enquanto esperava para ser torturado, e a partir dela pôde reconhecer a área em
que ele, Chael Charles Schreier e Maria Auxiliadora Barcelos foram submetidos às torturas:
Ontem eu custei um pouco para reconhecer o prédio, foi necessário que a gente localizasse
uma coluna, que tá meio disfarçada, no meio de paredes etc. Só quando nós achamos essa
coluna, que ficava junto às salas de tortura, eu reconheci o prédio. Junto a essa coluna ficava
um banco encostado. Como eram duas as salas de tortura e nós éramos três, eles colocavam
um em cada sala para tomar sessões de choque, uma das salas tinha o pau de arara pra
pendurar no pau de arara. E o outro ficava sentado, era bem do lado. Quem sentasse nessa
cadeira ouvia os que estavam sendo torturados. Era uma maneira que eles utilizavam para
que aquele que estivesse esperando se autotorturasse. Ficasse imaginando, ficasse configurando na sua cabeça o que aconteceria com ele.17

Silvio Da-Rin menciona que se recorda de ver de sua cela um jardim, que atualmente não existe
mais. A análise pelos peritos de imagens aéreas do local, fotografadas em 2006, indica a existência
do jardim mencionado por Da-Rin, o que ajudou os peritos a localizarem dois prédios demolidos
que eram usados para tortura de presos.18
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busca e apreensão do MPF localizou, em uma sala trancada, em um prédio anexo ao hospital, prontuários de 1940 a 1969 e de 1975 a 1983. No mesmo local, os procuradores localizaram sacos plásticos
com fichas de pacientes atendidos durante o período ditatorial. O MPF requereu a instauração de
inquérito policial para apurar o crime de supressão de documentos.

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

Área do Batalhão de Polícia do Exército na Vila Militar (Rio de Janeiro). Fonte: Google Earth

Situação atual

Situação antiga, reconstituída
com base em depoimentos

A: Pilar reconhecido por Antonio Roberto Espinosa
como aquele em que ficou apoiado em um dos dias em
que foi torturado. Fonte: Arquivo CNV

A: Pilar reconhecido por Antonio Roberto Espinosa
como aquele em que ficou apoiado em um dos dias em
que foi torturado. Fonte: Arquivo CNV

Croquis que comparam situação atual do prédio com reconstituição feita a partir de relatos de ex-presos políticos.
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21/6/2006

Comparação de imagens antes das reformas e situação atual das edificações. Fonte: Google Earth

Parte anterior do prédio. Fonte: Arquivo CNV

Os ex-presos políticos Antonio Roberto Espinosa (à esquerda), Amílcar Baiardi (ao centro) e Silvio Da-Rin (à direita) identificam a
entrada do prédio onde ficaram presos e foram torturados. Fonte: Arquivo CNV
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41. Espinosa relata o último momento em que esteve com Chael e Maria Auxiliadora na Vila
Militar. Chica, como era conhecida Maria Auxiliadora, não morreu em decorrência de tortura, como
Chael, mas suicidou-se em Berlim em 1976, enquanto estava exilada.
Bom, o último momento que eu vi o Chael, tá certo? O Chael e a Chica. Na minha memória isso se deu por volta das duas da tarde, mais ou menos 20 horas após a nossa prisão
e... das torturas constantes. [...] As minhas avaliações de tempo e de horário são absolutamente precárias. Se existe um lugar que você não tem a dimensão do tempo é debaixo
da tortura. Mas na minha cabeça foi por volta de duas horas. E até as onze, pelas contas
que eu faço, nós ficamos sendo torturados juntos. Foi nesse momento que aconteceu tanto
o golpe do cabo Mendonça quanto a coronhada do capitão Lauria e outras torturas, tá
certo? De todas as naturezas. E pau de arara nesse momento ainda não. Pau de arara foi só
no dia seguinte. Nesse primeiro dia foram choques, jogavam água no chão, água no seu
corpo, aplicam choques. As agressões sexuais à Chica. Porque o torturador acredita que
você quebra a resistência não é pelo físico, é pelo psíquico. O físico é só um instrumento
auxiliar, você quebra o físico pra quebrar a estrutura psicológica. [...] Depois disso, a
Maria Auxiliadora foi levada para algum lugar que não sei qual. E ficamos eu e o Chael
sendo torturados nestas duas salas. Tomando choques e pauladas. Num determinado
momento, esse que eu imagino ser duas da tarde, os gritos dele cessaram. E eu fui levado
para a solitária e não houve mais gritos depois disso. Falei: “Bom, acabou”. Quer dizer,
me trouxeram para essa cela, devem ter levado o Chael para outra cela. Passaram-se umas
quatro, cinco horas, eu não sei. [...] Aliás, era uma cela azulejada, azulejo branco, né, Túlio? E as feridas que eu já tinha colaram naquela... quando pela primeira vez o cara vem
batendo com a chave, bate na porta: “Vão lá, eles tão te chamando”, pra mim se passaram
umas quatro horas, que eu me desgrudei, a casca da ferida ficou grudada no azulejo. Bom,
e aí recomeçaram as torturas de novo. Não vi o Chael nesse momento, também não vi a
Chica. Falei: “Bom, eles não devem estar sendo torturados, eles devem estar na cela”. Foi
até a noite, sei lá, talvez umas nove da noite. Voltei pra cela, um soldado, [...] que eu não
sei o nome, me falou: “Pô, sabe o seu amigo, que foi preso de manhã? Morreu. Foi levado
para o Hospital do Exército e tal, esse cara tá morto”. No mesmo dia eu fiquei sabendo.19

1.4. Ilha das Flores
42. A base de fuzileiros navais da Ilha das Flores, situada na avenida Paiva, sem número,
em São Gonçalo (RJ), foi uma das instalações militares utilizadas pelas Forças Armadas para a
realização de torturas, morte e outras graves violações de direitos humanos contra presos políticos
durante o regime militar. É de conhecimento da CNV que cerca de 200 pessoas estiveram presas
no local entre os anos de 1969 e 1971; contudo, esse número é impreciso e há a probabilidade de
ser maior. Antes de 1969, a Ilha das Flores abrigou prisioneiros de guerra durante a Primeira e a
Segunda Guerras Mundiais e entre os anos de 1907 e 1966, no edifício do antigo presídio em que
funcionava a Hospedaria dos Imigrantes.20
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44. Na diligência foram reconhecidas pelos ex-presos e por Heleno Cruz as seguintes dependências: as alas feminina e masculina do presídio; uma guarita em frente ao presídio, utilizada
como ponto de punição e isolamento de encarcerados; o local de triagem e interrogatórios de prisioneiros, atual comando da base naval; a sala em que os presos podiam receber visitas de familiares,
e que atualmente é a sala de ginástica do complexo; e o principal local de tortura da ilha, a casa
conhecida como Ponta dos Oitis. Nessa casa os presos relatam que os agentes da repressão faziam
uso do pau de arara, de choques, “telefone” e palmatória.
45. Iná Meireles afirma que era comum as mulheres serem torturadas despidas, e elas eram
submetidas a agressões com toalhas molhadas e a abusos e ameaças sexuais. Umberto Trigueiros
Lima conta que os homens eram obrigados a agachar-se em frente à guarita do antigo presídio para
serem humilhados pelos agentes da repressão diante de suas companheiras, encarceradas na seção
feminina do presídio.22
46. Heleno Cruz, ex-soldado do corpo de fuzileiros navais, que atuou na Ilha das Flores
entre junho de 1970 e junho de 1971, afirma que não era permitido aos praças e aos demais militares
que serviam no local o acesso às ações de tortura, que eram conduzidas por oficiais do Centro de
Informações da Marinha (Cenimar). Além da equipe do Cenimar, as torturas também eram realizadas
por servidores da Polícia Federal e por agente ligados ao DOPS/RJ.23
47. Com base nos depoimentos e na diligência de reconhecimento do espaço, o relatório
pericial sobre a visita ao complexo naval da Marinha na Ilha das Flores demonstra a localização
exata dos locais em que ocorreram torturas, mortes e outras graves violações de direitos humanos
durante a ditadura militar.24
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43. Integrada ao Complexo Naval da Marinha do Brasil, às margens da rodovia Niterói–
Manilha, a Ilha das Flores foi um dos locais em que a CNV realizou uma visita de diligência.
Ocorrida em 21 de outubro de 2014, a diligência contou com a participação dos peritos criminais
Roberto Carlos Meza Niella e Saul de Castro Martins. Além da perícia, integraram a equipe da
CNV os membros Pedro Dallari, José Carlos Dias, Maria Rita Kehl, Paulo Sérgio Pinheiro e Rosa
Cardoso. A visita aconteceu em parceira com a CEV/RJ e foi acompanhada por dez ex-presos
políticos – Iná Meireles, Ziléia Reznik, Umberto Trigueiros Lima, Martha Alvarez, Luiz Carlos
Souza, Jovanildo Savastano, Lincoln Penna, Tania Marins Roque e Victor Hugo Klagsbrunn – e
pelo ex-soldado do corpo de fuzileiros navais da Marinha, Heleno Cruz.21

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

Imagem aérea da base de fuzileiros navais da Ilha das Flores. Fonte: Google Earth

Croqui da edificação, com base nos relatos de ex-presos políticos. Fonte: Arquivo CNV
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Tania Marins Roque: Fui mandada para a Ilha das Flores, que na época [em 1969] era o
maior centro de tortura, depois é que foi o DOI-CODI, né? Lá eu fiquei sozinha numa cela
primeiro, muito doente porque fiquei com otite devido ao sopapo que levei, né? E depois eu
fiquei, puseram junto comigo a Ziléia, que era do MR-8 na época, mas depois tiraram ela
logo [...] o pessoal do MR-8 que tava preso junto comigo na Ilha das Flores, em outras celas,
eles foram barbaramente torturados. Eu vi pessoas passando ensanguentadas.
Comissão Nacional da Verdade: Você sabe o nome de alguém?
Tania Marins Roque: Ziléia. Todo o pessoal do MR-8 de Niterói. A Ziléia eu me lembro
bem porque ela ficou presa comigo uns dias, um ou dois dias. Mas os outros, era o pessoal
do MR-8 de Niterói que tava preso lá e foi barbaramente torturado.25

49. O ex-preso político Luiz Carlos de Souza Santos presenciou a tortura sofrida por Tiago
Andrade de Almeida no presídio da Ilha:
[...] no dia 7 foi locomovido para a Ilha das Flores, tendo sido colocado num banheiro
não ventilado, sentindo tremenda falta de ar durante 23 dias, sem roupa de cama, sem
que a sua família tivesse qualquer contato e continuando a ser interrogado na Ilha das
Flores; que no dia 28 de maio de 1969 foi colocado diante de Tiago Andrade de Almeida
completamente esquartejado, com inflamações no ouvido devido aos “telefones”, sendo
segurado pois não se aguentava em pé, pelos policiais vindos do Paraná segundo lhe consta, por ordem do comandante Clemente e o Maique, de nomes Samuel e Guthemberg,
que diziam ser da Federal do Paraná.26

Vista frontal da edificação. Fonte: Arquivo CNV
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48. Tania Marins Roque narra momentos de sua prisão na Ilha das Flores, e afirma ter
presenciado a tortura de integrantes do Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8) de Niterói:
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Lateral direita da edificação. Fonte: Arquivo CNV

Casa de máquinas. Dos dois locais indicados pelas testemunhas, um deles foi completamente demolido. Fonte: Arquivo CNV

1.5. 1o Batalhão de Infantaria Blindada
50. O 1o Batalhão de Infantaria blindada (BIB) situava-se na rua Prefeito João Chiesse Filho,
no município de Barra Mansa (RJ), no lugar onde atualmente se encontra o Parque da Cidade, e as
instalações do antigo prédio do BIB abrigam um circo, o comando da Guarda Municipal e a Secretaria
de Desenvolvimento Rural da cidade. O local sediou o único caso de condenação de responsáveis,
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51. Em decorrência de diversas denúncias de graves violações de direitos humanos ocorridas no 1o BIB, a CNV, em parceria com a Universidade Federal Fluminense (UFF), a Comissão
Municipal da Verdade de Volta Redonda e a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro (CEV/
RJ), realizou uma visita de diligência no local com o objetivo de identificar e registrar os cômodos em
que presos políticos foram torturados durante o período citado. A visita ocorreu no dia 7 de outubro
de 2014 e contou com a presença do perito colaborador da CNV, Roberto Niella, e de ex-militares
que foram presos e torturados no Batalhão: Edir Alves de Souza, Antônio Liberato Geremias, Edir
Inácio da Silva e Lincoln Botelho.28
52. Os ex-presos identificaram as celas de tortura e as solitárias, assim como um cômodo
conhecido como “submarino”, onde funcionava um paiol e que era utilizado como mecanismo de
tortura psicológica, por não permitir ao prisioneiro discernir entre dia e noite. Contudo, pelas diversas modificações que as instalações sofreram ao longo dos anos, o perito da CNV atestou que o total
reconhecimento dos cômodos só poderia se dar para as celas solitárias.29

Vista aérea do local onde ficava o 1o Batalhão de Infantaria Blindada (BIB). Fonte: Google Earth
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durante o regime, por mortes em decorrência de torturas. A Justiça Militar condenou os autores das
torturas que levaram à morte 15 soldados presos. O 1o BIB foi um centro ativo de tortura e detenção
entre os anos de 1964 e 1973 e perseguiu militares que faziam oposição ao regime.27
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Possível local da edificação denominada pelos ex-soldados como “submarino”. Fonte: Arquivo CNV

Ex-soldado identifica o local das solitárias. Fonte: Arquivo CNV
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local, como o relato de Estrella Dalva Bohadana, presa e torturada em 1970 no 1o BIB:
[...] foi levada a sessões preliminares de tortura na primeira noite no quartel. Recebeu tapas no rosto, socos no estômago, “telefones”, e começaram os choques no seio, nas mãos,
na língua e na vagina.
Estrella dormia numa cela gelada, isolada, e na segunda noite já não tinha mais colchão, deitando sobre molas de ferro, onde era amarrada. [...] Nas sessões seguintes, além dos choques mais
intensos, foi pendurada no pau de arara e queimada com cigarros.
Os perpetradores das torturas, segundo seu depoimento, foram o sargento Pires, tenente
Tenório, tenente-coronel Gladstone, cabo Cruz e o médico militar Érico. Depois de muitas sessões de tortura, Estrella cortou os pulsos com um tubo de pasta de dente, tentando
interromper aquela situação de terror, pois sentia que seu corpo não aguentaria mais. Foi
levada ensanguentada para o hospital, onde o médico disse: “Se você foi corajosa para
cortar os pulsos, vai ter que ser corajosa para aguentar a costura sem anestesia”.30

Edir Alves Souza também conta seus momentos como prisioneiro no quartel, em 1970, quando passou
por torturas individuais e coletivas:
Sofreu na própria carne a tortura de esporadas de calcanhares nas suas costelas, “telefones”
nos ouvidos e choques de altas voltagens nas mãos, pés, língua e no pênis, provocando inflamação entre os músculos e os ossos.
Em uma das sessões de tortura no “Arquivo”, enquanto ele levava choques elétricos, João
Cândido tinha suas varizes da perna furadas e ensanguentadas; Hélio Medeiros era queimado com cigarro aceso, onde escreviam Hélio na sua perna.
Os perpetradores da tortura foram o sargento Pires, cabo Alberto, cabo Cruz, tenente Tenório e sargento Souza.
Foi testemunha da “procissão” no pátio do quartel, altas horas da noite, onde estavam nus,
algemados juntos, o padre Natanael e Edir Inácio, e Estrella Dalva atrás com fios elétricos no
corpo, levando choque para cantar a música “Jesus Cristo, eu estou aqui”.31

1.6. Base Aérea do Galeão – Sede do CISA
54. Situada na Ilha do Governador, no município do Rio de Janeiro, a Base Aérea do
Galeão foi, durante o regime militar, sede do Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica
(CISA). O local foi utilizado como área de detenção e tortura de presos políticos, o que pode ser
verificado por diversas denúncias sobre graves violações de direitos humanos, que apontam o período
de 1970 a 1979 como o mais crítico.
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53. No tocante às vítimas, há diversos depoimentos que atestam a ocorrência de tortura no
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55. O lugar foi objeto de visita de diligência da CNV em 30 de maio de 2014, com o objetivo
de realizar o reconhecimento dos cômodos em que presos políticos eram encarcerados e torturados. A
CEV/RJ também participou dessa visita, que contou com a presença, como representantes da CNV,
de Pedro Dallari, José Carlos Dias, Maria Rita Kehl e Rosa Cardoso, acompanhados de pesquisadores
e peritos da Comissão. Com a finalidade de identificar os espaços onde seus direitos humanos foram
violados, cinco pessoas acompanharam a visita: Jefferson Lopetegui de Alencar Osório Cardim e os
militares Adir Figueira, Jório Gonçalves Dantas e José Bezerra da Silva.
56. A equipe da diligência foi recebida pelo coronel-aviador Flávio Luiz de Oliveira Pinto,
que também serviu de guia no local. Os três militares citados indicaram a atual área de lazer da Base
Aérea do Galeão como local em que presos políticos eram encarcerados e torturados. Outro ponto
de tortura e prisão reconhecido por Adir, Jório e José foi o prédio do antigo Pelotão de Investigação
Criminal (PIC) da Polícia da Aeronáutica, onde hoje funciona o Batalhão do Galeão. Com o auxílio do ex-soldado Dailton Fortes Soares, Adir Figueira reconheceu o prédio da custódia da base
aérea como o lugar onde estiveram presos, e apontou as celas e salas onde funcionava o Setor de
Investigações e Justiça do CISA.32
57. José Bezerra da Silva conta que na base aérea existia um presídio subterrâneo, onde os
presos políticos eram torturados e mortos, e militares que não pertencessem ao grupo que era responsável pela guarda do presídio, do CISA (Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica) e da
Companhia de Polícia da Aeronáutica (PA), eram proibidos de frequentar suas imediações.33
58. Belmiro Demétrio, outro ex-militar perseguido pela ditadura, e que foi preso e torturado na Base Aérea do Galeão, relata que foi caçado por ter manifestado simpatia ao presidente
João Goulart. “Eu disse que não tinha nada contra Jango, que achava ele até um homem muito
bom para o país. Isso foi em uma sexta-feira, em uma partida de futebol. Aí ele [comandante] me
deu um tapinha no ombro e disse: ‘Boa sorte, meu filho’. Na segunda-feira eu estava preso.”34 José
Bezerra da Silva, outro ex-militar encarcerado e torturado na Base do Galeão, afirma que diversos
militares que não apoiaram o golpe foram perseguidos e presos no local. “Uma vez eu caí na besteira,
na inocência, de dizer que achava covardia três, quatro caras, em cima de um menino. Fui preso,
torturado, fui parar no hospital.”35
59. Alex Polari de Alverga, ex-preso político, narra à Comissão de Anistia as torturas que
sofreu enquanto esteve preso no local:
É difícil descrever o terror, o sofrimento e as humilhações que me foram infligidas durante 54 dias ininterruptos. As formas mais usuais de tortura foram os choques elétricos em
diversas partes do corpo (incluindo a língua e os órgãos genitais), espancamentos, afogamentos, simulação de fuzilamento, privação de alimento, de água e de sono. Além disso,
fui submetido a injeções de pentotal sódico (soro da verdade), interrogatórios durante as
madrugadas, passeios de carro encapuzados, ameaças de retaliação a familiares e todos os
tipos de pressão e tortura psicológica.36
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2.1. Oban e DOI-CODI/II Exército
60. Criada em 1969 na 36a Delegacia de Polícia, na rua Tutoia, e próxima às dependências
do quartel-general do II Exército, em São Paulo, a Operação Bandeirante (Oban) foi concebida para
atuação conjunta das Forças Armadas e da polícia, voltada ao combate a grupos de esquerda. A Oban
contou com incentivo e financiamento empresarial, e a coordenação entre militares e policiais proporcionou troca de experiências, como a tortura e a utilização de colaboradores (informantes), empregados
pela polícia para combater crimes comuns, que alcançaram êxito nas ações de repressão política. A
estrutura repressiva da Oban, voltada para sequestrar, prender, torturar e executar opositores do regime
militar, transformou-se em mecanismo tão eficiente que se tornou modelo, posteriormente difundido
para todo o país, com a implantação dos Destacamentos de Operações de Informações – Centros de
Operações de Defesa Interna (DOI-CODI).37

Imagem área do local onde funcionou o DOI-CODI do II Exército. Fonte: Google Earth

61. O DOI-CODI/II Exército por algum tempo continuou a ser chamado de Oban, inclusive em documentos oficiais. Instalado em 1970 nas mesmas dependências em que a Oban se situava, o
destacamento agregou um alto número de casos de graves violações de direitos humanos e funcionou
até o fim do governo Figueiredo. É difícil apontar o número exato de prisioneiros políticos que tiveram
seus direitos violados no local, pois muitas prisões não eram registradas. De acordo com o relatório de
estatística de novembro de 1973 do DOI-CODI do II Exército, 5.680 passaram por suas dependências.
Desse total, 3.136 presos foram interrogados e liberados; 997, encaminhados ao DOPS/SP; e 439, para
outros órgãos. Dos 72 presos que permaneceram no DOI, 50 foram mortos e três se “evadiram”.38 Em
audiência pública da CNV ocorrida em Brasília, em 10 de maio de 2013, o coronel Carlos Alberto
Brilhante Ustra, que à época comandava o DOI, questionou os dados desse documento, afirmando
que as 50 mortes teriam ocorrido fora do DOI.39
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62. Dessa forma, em cumprimento ao artigo 3o da lei que instaurou a CNV,40 em 27 de novembro de 2013 a Comissão realizou uma diligência no local em que se situava o DOI-CODI/II Exército, em
conjunto com a Comissão Estadual da Verdade Rubens Paiva (SP) e a Comissão Municipal da Verdade
Vladimir Herzog, com a participação de peritos criminais que colaboraram com os trabalhos da CNV. O
objetivo era elaborar um auto de reconhecimento do local para que a memória dos presos que ali estiveram
não fosse esquecida. As comissões da verdade mencionadas trabalham em conjunto, desde outubro de
2012, para que o espaço, tombado em janeiro de 2014 pelo Condephat de São Paulo, seja transformado
em um centro de memória que denuncie as graves violações de direitos humanos lá cometidas.41
63. Conforme o relatório preliminar da perícia sobre essa visita,42 estiveram presentes os
comissionados da CNV José Carlos Dias e Paulo Sérgio Pinheiro, e as seguintes autoridades de São
Paulo: deputado Adriano Diogo (Comissão da Verdade da Assembleia Legislativa de São Paulo), vereador Gilberto Natalini (Comissão da Verdade da Câmara Municipal de São Paulo), Fernando Grella
Vieira (secretário de Estado da Segurança Pública), Marcelo Mattos Araújo (secretário de Estado da
Cultura), Domingos Paulo Neto (diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital – Decap),
doutor Márcio de Castro (delegado de polícia titular do 36o DP) e Eduardo Dias (assessor da Secretaria
de Estado de Segurança Pública de São Paulo).43
64. Darci Miyaki, Moacyr de Oliveira Filho e Ivan Seixas, que tiveram seus direitos violados no
DOI-CODI/II Exército, acompanharam a diligência com a função de indicar os recintos onde estiveram
encarcerados e sofreram torturas. A partir de suas indicações, os peritos criminais da CNV puderam
confeccionar croquis com o posicionamento das edificações usadas pelo DOI-CODI/II Exército no
complexo policial da rua Tutoia, assim como se tentou resgatar a antiga distribuição de celas e cômodos.

Locais identificados pelos ex-presos políticos.
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65. Gilberto Natalini, que esteve preso nas dependências do DOI-CODI/II Exército, fez
referências às estruturas físicas do local:
Pegaram-me e me jogaram para dentro do carro e me levaram para a rua Tutoia do DOI-CODI. [...] Então me levaram pra lá, me puseram na sala para me interrogar, [...] inclusive pelo
coronel Ustra, ele me interrogou várias vezes, na sala, e a sala era muito pequena e escura, tinha
umas lâmpadas assim no rosto da gente, então me torturaram nesse momento fisicamente, eu
fui bastante pressionado psicologicamente, ameaçado de todas as formas pra dizer como é que
eu tinha o contato com esse jornal.
[...] e ficou eu, o Paulo Horta e o Walter Nascimento, que éramos considerados quem de fato
tinha relações mais próximas com a Molipo [Movimento de Libertação Popular], e aí realmente resolveram tirar de nós quem era a pessoa que distribuía os jornais, que eles tinham
interesse, e a pessoa era a Cida Horta. [...] nós ficamos na cela 3, tinha três celas assim e três
celas do outro lado, a nossa era a de cá, a última, fiquei preso com o Pedro Rocha, com o
Viera, o pessoal da militância que estava lá apanhando muito, sofrendo muito.44
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66. Damaris Lucena, ex-presa política e militante da Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), relata que, no final da década de 1960, seu marido, Antônio Raymundo Lucena, foi assassinado por agentes da Oban na presença dela e de seus quatro filhos, em Atibaia. Em seguida, ela foi
encaminhada para as dependências da Oban, e cada um de seus filhos foi direcionado para casas de
custódia separadas. Enquanto Damaris permanecia presa, ela sofreu diversos tipos de torturas, como
choques e agressões físicas, porém, relata que um dos piores momentos vivenciados no DOI-CODI/II
Exército foi presenciar seus filhos, ainda crianças (nove anos), serem torturados.
Damaris Lucena: “Nós vamos trazer seus filhos aqui para torturar pra você ver. Você vai falar
do que você sabe”... era um quartinho pequenininho, tinha um basculante e uma janelinha
pequenininha, e a porta que eles abriam. Eu acho que ali devia ser quarto de empregada.
Porque ali era uma casa de gente rica que eu não sei se alugava, sei lá. Eu sei que um dia eu
subi na janela, estou vendo meus filhos lá embaixo no saguão na Operação Bandeirantes.
Comissão Nacional da Verdade: No pátio?
Damaris Lucena: É, me deu uma crise de loucura. Eu comecei a gritar tanto que eles entraram, abriram a porta e vieram todos os delegados, e eu gritando e gritando assim que
[nem] uma louca. Eu dava cada grito. E a Eliana [Rolemberg], coitadinha, segurando no
meu braço e eu gritando, gritando alto mesmo, mas gritando. Nesse dia, o frei Beto estava
nessa prisão, lá da Operação Bandeirantes; [ele] e o Gabeira escutaram meus gritos. Eles
não sabiam quem era [...] e eu gritando, gritando mesmo. Eu falei: “Vão trazer meus filhos pra torturar aqui!”. Foi outro momento também muito triste pra mim [choro], trazer
meus filhos, torturarem meus filhos pequenos. Eu fiquei muito triste, muito desorientada,
quase eu perco o meu juízo. Teve momento assim que parecia que eu tão estava com a
minha cabeça certa, parecia que eu tinha ficado louca de ver meus filhos pequenininhos
ser torturados por aqueles malditos [choro] pra mim foi muito triste. Mas tudo já passou.
Eles estão criados aí, conscientes do que nós passamos, do que nós fizemos. Eles veem as
injustiças todos, são contra a injustiça. Inclusive o que morreu, que ficou preso dez anos.
Foi muito triste passar anos preso, e eu em Cuba. Decretaram pena de morte pro meu
filho. Eu fiquei muito agoniada. Os cubanos que me ajudaram a vencer essa etapa de pena
de morte contra o meu filho. Foi muito doído saber que iam fuzilar meu filho, sem ter
culpa. Meu filho não tinha culpa de nada. Meu filho não era um bandido, não era um assassino, não matou ninguém. Não assaltou banco. Não matou ninguém. Não fez nenhum
mal pra ninguém. Fuzilar o rapaz. Pra mim foi muito triste. [...] Mas eu sofri muito com
a prisão dele. E sofri muito de ver meus filhos pequenos serem torturados. Você já pensou
um mãe de família, na mão daqueles algozes e ver as crianças serem torturadas? Não é
brincadeira, não. Mas tudo já passou. A gente já está livre disso.45

67. Em 25 de outubro de 1975 foi divulgada a notícia de que Vladimir Herzog havia se
suicidado no DOI-CODI/II Exército. A versão difundida pelos agentes da repressão causou revolta
em diferentes setores da sociedade civil, e muitos alegaram que o jornalista havia sido morto em
decorrência de torturas. A diligência realizada no dia 27 de novembro de 2013 preocupou-se em visitar a sala em que o suicídio de Herzog fora simulado, a fim de investigar as dimensões do ambiente
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Montagem fotográfica elaborada por peritos da CNV: à direita, registro feito em 2014 do local onde Vladimir Herzog foi fotografado; à
esquerda, a imagem do suicídio simulado do jornalista, apresentada pelo DOI-CODI/II Exército. Reprodução/CNV, Fonte: Arquivo CNV

68. Rodolfo Konder, no auto de qualificação e interrogatório documentado pelo projeto
Brasil: nunca mais, conta que testemunhou as torturas a que Herzog fora submetido:
[...] lá podíamos ouvir nitidamente os gritos, primeiro do interrogador e, depois, de
Vladimir, e ouvimos quando o interrogador pediu que lhe trouxessem a “pimentinha”
e solicitou a ajuda de uma equipe de torturadores. Alguém ligou o rádio, e os gritos de
Vladimir se confundiam com o rádio. Lembro-me bem que durante essa fase o rádio
dava a notícia de que Franco havia recebido a extrema-unção, e o fato me ficou gravado,
pois, naquele mesmo momento, Vladimir estava sendo torturado e gritava. A partir de
um determinado momento, o som da voz de Vladimir se modificou, como se tivessem
introduzido alguma coisa em sua boca, sua voz ficou abafada, como se lhe tivessem posto
uma mordaça [...] Vladimir estava sentado na mesma cadeira, com o capuz enfiado na
cabeça, mas agora me parecia particularmente nervoso; as mãos tremiam muito e a voz
era débil... e depois nos comunicou que Vladimir Herzog se suicidara na véspera... que
quando se iniciou a tortura de Vladimir, o declarante estando na sala ao lado, chegou a
ouvir os sons de pancadas que lhe eram desferidas [...].47
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e reforçar os argumentos de que o jornalista havia sido assassinado. A fotografia de Herzog morto
evidencia a incompatibilidade de altura das janelas para concretizar um suicídio por enforcamento,
como detalhado no Capítulo 11 deste Relatório.46
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3. R io Grande do Sul
3.1. DOPS/RS
69. O Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do Sul foi instituído em
1937 e alocado na avenida João Pessoa, no 2050, no bairro Santana, em Porto Alegre. A partir de 1964,
o DOPS tornou-se um forte centro de repressão política e atuou em parceria com o DOI-CODI/III
Exército, situado na mesma cidade. O departamento passou por uma reformulação para adaptar-se à
Doutrina de Segurança Nacional e à estruturação de um sistema de repressão política que foi sendo
estabelecido ao longo dos anos do regime militar. A estrutura organizacional do DOPS do Rio Grande
do Sul agregava a Divisão de Busca e Coleta de Informações (DBCI), responsável pela busca e coleta
de dados relacionados à ordem política e social do estado, da qual fazia parte o Arquivo Especializado
e a Delegacia de Estrangeiros; e a Divisão Central de Informações (DCI).48
70. Eram ligadas ao DOPS/RS as Seções de Ordem Política e Social (SOPS), e as delegacias regionais implantadas nas cidades de Alegrete, Cachoeira do Sul, Caxias do Sul, Cruz Alta,
Erechim, Lajeado, Lagoa Vermelha, Osório, Rio Grande e Santo Ângelo. Estas recebiam ordens
e instruções do DOPS/RS e remetiam a ele informações coletadas, com relatórios diários sobre a
situação política e social de cada localidade.
71. O DOPS/RS contribuiu para o desenvolvimento da Operação Condor na região Sul,
especialmente na área fronteiriça entre Uruguai, Brasil e Argentina. Um bom exemplo dessa questão é
o Pedido de Busca no 016/76/DBCI/DOPS/RS, de 6 de janeiro de 1976, expedido para a comunidade
de informações do Uruguai. O pedido refere-se a Oscar Perez, cidadão uruguaio, e solicita informações
de prisão sobre ele. Vinte dias depois o DOPS/RS informa à Delegacia Regional do Rio Grande do
Sul, por meio da informação no 03/1976, que o Exército uruguaio havia prendido Oscar Perez, que se
encontrava sob a guarda da polícia.49
72. O período entre 1970 e 1972 concentra o maior número de denúncias de tortura nas
dependências do DOPS/RS, o que pode ser um reflexo da passagem de Paulo Malhães e Clodoaldo
Cabral pelo departamento, em 1970. Os agentes do Centro de Informações do Exército (CIE)
foram enviados a Porto Alegre após a tentativa de sequestro do cônsul dos Estados Unidos, Curtis
Carly Cutter, arquitetada pela Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Malhães e Cabral receberam a missão de neutralizar a iminência de guerrilha organizada pela VPR no Rio Grande do
Sul, pois o DOPS/RS não obtinha sucesso na averiguação das informações dos presos políticos
pertencentes à organização.50
73. O advogado e ex-preso político Índio Vargas afirma que a repressão gaúcha se transformou após a passagem de Malhães pelo estado. De acordo com Índio, no momento anterior à chegada
de Malhães os interrogadores abusavam das pauladas e do pau de arara, porém, não sabiam potencializar a dor dos presos, o que foi ensinado por Paulo Malhães e Clodoaldo Cabral.51
74. Calino Pacheco Filho, membro do Comitê Popular Memória, Verdade e Justiça do Rio
Grande do Sul, detido pelo DOPS/RS em 1970, conta que teve receio de encontrar Paulo Malhães na
prisão e que, apesar de isso não ter ocorrido, sofreu com as técnicas que o agente do CIE havia ensinado
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Paulo Malhães: Era uma casa. Aí eu fui lá e graças a Deus encontrei um grande amigo lá,
que foi quem me ajudou. Também eu fiz ele passar de delegado de terceira, para segunda e
para primeira. Porque o secretário de Segurança disse: “Fulano de tal eu faço delegado de
segunda, fulano de tal eu faço delegado de primeira”. E eu peguei os caras todos, mas não
era eu quem pegava, eu pegava, chamava o delegado e dizia: “Leva ele e apresenta ao secretário de Segurança que ele vai te promover”. Esse cara todo mundo sabe quem é, ele ganhou
Medalha de Pacificador. Pegaram Medalha de Pacificador e tudo.
CEV/RJ: Delegado do DOPS lá do Sul? Não é o Pedro Seelig, não?
Paulo Malhães: É o Pedro Seelig, este mesmo. Grande amigo.52

75. O depoimento de Airton Antonio Castagna, preso em 1970 e ex-militante da VPR,
apresenta indícios do endurecimento da repressão política pelo DOPS no período:
[...] o depoente [...] fez minucioso relato das torturas que sofreu após sua prisão, em
11/12/1970, mais especialmente após ser entregue ao Departamento de Ordem Política e
Social (DOPS/RS), um dos principais órgãos de repressão política estatal então existente no
Rio Grande do Sul, inclusive com a indicação dos responsáveis diretos pelos maus-tratos,
físicos e psíquicos, quando foi possível identificá-los.53

76. Ignez Maria Serpa Ramminger, veterinária e ex-militante ligada ao Partido Operário
Comunista (POC) e à Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares), conta que
diversos integrantes dessas organizações foram perseguidos, presos e torturados nas dependências do DOPS/RS:
[...] relatou ela sua atuação, ainda jovem, na segunda metade dos anos 1960, como militante
do POC (Partido Operário Comunista), e posteriormente da VAR-Palmares (Vanguarda
Armada Revolucionária Palmares), organizações clandestinas de resistência e combate ao
regime militar, até ser presa, em 5/4/1970; relatou também, circunstanciadamente, as gravíssimas violações a seus direitos humanos; infligidas, a ela e a outros companheiros de
militância, também presos à época, por agentes do sistema repressivo estatal; as torturas e
maus-tratos sofridos foram praticados nas instalações do DOPS – Departamento de Ordem
Política e Social, órgão da Secretaria de Segurança Pública do estado, por agentes da Polícia
Civil ali lotados, bem como por militares do Exército brasileiro.54

3.2. Quartel da Brigada de Três Passos
77. O quartel da brigada de Três Passos localizava-se na rua Mário Tota, no 157, na cidade
de Três Passos (RS), lugar onde atualmente funciona o Hospital de Caridade. O quartel integrava o
conjunto de unidades subordinadas ao III Exército e à rede nacional de informações, e mantinha fortes
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ao delegado Pedro Seelig. João Carlos Bona Garcia, ex-militante da VPR, relata que Malhães e Seelig
estabeleceram boas conexões profissionais, o que é confirmado por Malhães:
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conexões com o Centro de Informações do Exército (CIE), por intermédio da 2a seção do 1o Batalhão
de Fronteira de Foz do Iguaçu, e com o DOPS/RS.
78. De acordo com Calino Pacheco Filho, integrante do Comitê Popular Memória,
Verdade e Justiça do Rio Grande do Sul, a região de Três Passos foi escolhida pela Vanguarda
Popular Revolucionária (VPR), no início da década de 1970, como local para a organização de uma
base de guerrilheiros rurais. A ideia era que integrantes da VPR realizassem um treinamento no
Vale do Ribeira e depois migrassem para Três Passos, onde o grupo havia organizado uma empresa
de pesca para estruturar pontos de resistência ao regime militar. Entretanto, antes de finalizar a
estruturação em Três Passos, o Vale do Ribeira foi desarticulado pelos órgãos de repressão e diversos
militantes da VPR foram presos, o que causou alerta ao CIE sobre as articulações da organização
na região de Três Passos.55
79. Por conta desse alerta, o então tenente-coronel reformado Paulo Malhães, na época
agente do CIE, se deslocou de sua missão no DOPS de Porto Alegre56 até o quartel da brigada de Três
Passos, a fim de organizar a desarticulação da guerrilha iminente idealizada pela VRP. Conforme relata
Calino Pacheco Filho, Malhães foi para a região e montou no quartel um centro de tortura improvisado, onde dava aulas de tortura para integrantes do quartel, usando como objetos de suas técnicas os
presos políticos da VPR, que tinham caído com a sua chegada.57
80. Antônio Alberi Maffi, ex-militante da VPR, relata que Malhães organizou sessões
de tortura coletiva, o que na época foi denominado por Reneu Mertz, vereador pelo Movimento
Democrático Brasileiro (MDB), como “a noite de São Bartolomeu”, em sua denúncia sobre a atuação
do agente no quartel. Por causa dessa denúncia, em 1970 Mertz foi preso, junto com outro vereador
do mesmo partido, e ambos foram submetidos a diversos tipos de tortura no local, conduzidas pelo
próprio Malhães. A filha do vereador, Clarissa Mertz, conta que o pai foi submetido a pancadas, choques elétricos em várias regiões do corpo e “telefones”.58
81. Paulo Malhães comenta sua atuação na cidade de Três Passos:
Paulo Malhães: É, Três Passos, isto mesmo. A área de guerrilha era ali, dali até Santa Catarina, passando pela estrada que leva a Porto Alegre. E eles fizeram grupos, nas cidades todas,
que tinham unidades militares. E este grupo, a função deles era impedir que o Exército
se deslocasse dali para a área. Faziam uma série de ações, de modo que o Exército ficasse
embargado de ir. Tinha que ficar ali para proteger e tal. Graças a Deus, nós pegamos o regional, que tinha montado isto, o Lamarca, e o regional abriu e nós conseguimos desmontar
isto tudo. Aí esta região não foi declarada como guerrilha, como foi a de São Paulo, Registro. Então esta nós conseguimos abafar no nascimento dela.
CEV/RJ: Mas tinha mais gente, além do senhor que descobriu este desenho, tinha muito
mais gente que sabia disto, ou vocês eram muito poucos que...
Paulo Malhães: Não, até o Exército local soube disto.
[...]
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CEV/RJ: Isto foi em 70, 71 ou 72?
Paulo Malhães: Nem me lembro... descobri quem são os elementos daqui que estão fazendo isto. Aí eu procurei um apoio no Exército. Negativo. E fiquei meio sem pai e sem mãe.
Aí eu disse: “Vou procurar o DOPS daqui”. E fui lá conversar no DOPS com o diretor do
DOPS da época se eu podia.
[...]
Paulo Malhães: Não, ficou quando eu fui lá. Quando eu pedi socorro ao DOPS. Aí eu me
tornei, eu tive o Rio Grande do Sul na minha mão. Pedi mais quatro sargentos... para me
ajudarem, já que não tinha oficial disponível, pedi quatro sargentos, vieram quatro sargentos mais o pessoal do DOPS.
CEV/RJ: Mas lá do Exército do Sul mesmo?
Paulo Malhães: Não. Lá do CIE, vieram quatro sargentos, nos juntamos aos inspetores do
DOPS, fizemos uma mistura lá, não muito homogênea, mas... que funcionou.
CEV/RJ: Ficaram muito tempo lá?
Paulo Malhães: Não, não foi preciso. Cheguei em Três Passos e em dois dias eu prendi todo mundo, botei todo mundo à disposição do DOPS. Lá eu não tive infiltrado. Não podia nem falar isto.
CEV/RJ: Mas o senhor já chegou sabendo?
Paulo Malhães: Já cheguei sabendo. Que era o bicho, que era o sobrinho da amante do
Adhemar de Barros que tinha contado ao Lamarca que a tia dele tinha um cofre com 4
milhões de dólares que era do Adhemar. Eu sei até para o que foi, era uma vacina que o
Adhemar não comprou, guardou os 4 milhões de dólares para ele e deu uma vacina de
água em todo mundo em São Paulo. E o Lamarca conseguiu roubar este cofre. Fez uma
operação, o Lamarca com o pessoal dele.59

4. Santa Catarina
4.1. Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina
82. O caso do primeiro prefeito eleito de Balneário Camboriú, Higino João Pio, marcou a
história da Escola de Aprendizes-Marinheiros. Em fevereiro de 1969, na Quarta-Feira de Cinzas, ele e
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Paulo Malhães: No Rio Grande do Sul, então, foi fácil, porque quando eu cheguei lá o
Exército não se interessou no que fui fazer lá. Quando eu disse que vim porque havia uma
tentativa de sequestro do cônsul americano lá, inclusive o cônsul foi baleado e tudo isto... eu
disse: “Eu vim aqui para ver se descubro quem...”.
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outros servidores da prefeitura foram presos por agentes da Polícia Federal e conduzidos para a escola,
um estabelecimento da Marinha, na avenida Max Schramm, no bairro do Estreito, em Florianópolis.

Prédio principal da Escola de Aprendizes-Marinheiros de Santa Catarina. Fonte: Arquivo CNV

83. Era comandante da escola o capitão de corveta José Júlio Pedrosa. Os outros presos foram liberados em seguida, mas Higino permaneceu preso, incomunicável. Higino, político do Partido
Social Democrático (PSD), conhecia o presidente João Goulart de viagens a Balneário Camboriú. Ele
ficou incomunicável até que a família foi notificada de sua morte, um suposto suicídio, nas dependências da escola, em 3 de março.
84. Em 1997, relatório elaborado a pedido do deputado Francisco Kuster, então presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, comprovou a natureza política da prisão de
Higino, por sua liderança e prestígio na região. No processo da Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (CEMDP), a conselheira Suzana Lisbôa considerou evidente a montagem da
cena do suicídio – o caso de Higino foi um dos primeiros casos da prática de montagem de “farsas”
para justificar mortes sob tortura.
85. A CNV elaborou um laudo sobre a morte de Higino João Pio e apresentou à Comissão
Estadual da Verdade Paulo Stuart Wright (SC), em audiência pública sobre o caso, em 2 de junho de
2014. O laudo teve como base o inquérito do caso e os laudos pericial, necroscópico e de local produ-
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5. Paraná
5.1. 1o Batalhão de Fronteira
86. O 1o Batalhão de fronteira de Foz do Iguaçu localizava-se na avenida República Argentina,
no 593, no centro de Foz do Iguaçu. O Batalhão integrava o conjunto de unidades subordinadas ao III
Exército e à rede nacional de informações. O local hospedava uma unidade do Centro de Informações
do Exército (CIE) em sua 2a Seção e mantinha uma atuação conjunta com os serviços de informações
da Polícia Federal e da Polícia Militar, com o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica
(CISA) e com o Serviço Nacional de Informações (SNI).60
87. O 1o Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu é reconhecido por diversos ex-presos políticos como um local de graves violações de diretos humanos, como foi o caso dos combatentes da
Guerrilha de Três Passos, presos e torturados no local, em 1965, conforme narrado no Capítulo 13
deste Relatório. Anos depois, os militares do Batalhão participaram de uma operação em Nova Aurora
(PR), na qual foram presos e torturados o casal de professores Luiz Andrea Fávero e Clari Izabel
Dedavid Fávero e seu grupo.
88. Na madrugada de 4 para 5 de maio de 1970 ocorreu a operação que desbaratou o local
onde estava um grupo de militantes da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares)
coordenado por Luiz Andrea e Izabel Fávero. Os militares, temendo que os militantes se articulassem
com os camponeses na região, montaram uma grande operação, com participação de agentes vindos de
Curitiba e Foz do Iguaçu, e prenderam o casal e um grupo de pessoas, entre elas, Alberto Fávero, Adão
Ferreira Rosa, Benedito Bueno, José Aparecido Germano e José Deodato da Mota. Os presos, entre
eles os pais de Luiz Andrea, começaram a sofrer tortura dentro da própria residência. De Nova Aurora,
foram levados para o Batalhão de fronteira de Foz do Iguaçu. Luiz Andrea deu o seguinte depoimento:
[...] o interrogando foi surpreendido na residência de seus pais, por uma verdadeira caravana policial; que ditos indivíduos invadiram a casa, algemaram seus pais; [...] que em dita
dependência os policiais retiraram violentamente as roupas do interrogando e, utilizandose de uma bacia com água aonde colocaram os pés do interrogando, valendo-se ainda de
fios, que eram ligados a um aparelho, passaram a aplicar choques; [...] que, a certa altura o
interrogando ouviu os gritos da sua esposa e, ao pedir aos policiais que não a maltratassem,
uma vez que a mesma encontrava-se grávida, obteve como resposta uma risada; [...] que o
interrogando foi em seguida conduzido para fora da casa, lá avistando seus pais amarrados
em uma viatura; que, a certa altura, um policial deu ordem para que o interrogando corresse
e isto de metralhadora em punho; [...] que pela manhã o interrogando e sua esposa foram
conduzidos para Nova Aurora, [...] foi conduzido para uma sala existente naquele local, por
dois policiais que diziam pertencer ao DOPS do Rio/GB, um de nome Juvenal e o outro
de nome Pablo; que em dita sala novamente o interrogando foi submetido a torturas, já das
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zidos à época, além de fotografias. A conclusão da CNV é que a causa provável da morte foi homicídio
por estrangulamento, provavelmente ocorrido horas antes de a cena ter sido “montada”. A história de
Higino é relatada em detalhes no Capítulo 11 deste Relatório.
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mesmas participando o capitão Júlio Mendes, e o tenente Expedito; [...] que quer acrescentar ainda que o policial civil de nome Juvenal, em certa altura das torturas que se infringia
ao interrogando, mostrou a este um emblema de uma caveira, intitulando-se participante
do Esquadrão da Morte [...] que ainda nesse mesmo dia teve o interrogando notícia de que
sua esposa sofrera uma hemorragia, constatando-se posteriormente que a mesma sofrera
um aborto [...] posteriormente transferido para Curitiba; que nesta cidade foram levados no
quartel da PE, lá encontrando já fardada a pessoa que comandava a operação realizada em
sua residência e mais dois sargentos que participaram também das torturas; que o capitão é
de nome Kruguer, e os sargentos Bruno e Balbinoti [...].61

89. Izabel Fávero relata que ela e Luiz Andrea foram torturados pelo capitão Júlio Cerdá
Mendes e pelo segundo-tenente Mário Espedito Ostrovski. Na ocasião, Izabel estava grávida de
dois meses e, em decorrência da tortura, sofreu aborto e não teve direito a atendimento médico. O
casal foi mantido por dois meses no Batalhão e, após serem transferidos e julgados, os dois cumpriram pena em Curitiba – Luiz Andrea Fávero no Presídio do Ahú e Izabel Fávero na Penitenciária
Feminina de Piraquara.62
[...] eles trouxeram a gente para o Batalhão de fronteira, nós também não sabíamos, a gente chegou. E no dia seguinte [...]. Desse primeiro dia, a gente continuou, nós dois, continuamos a ser interrogados e torturados em uma sala que tinha ao lado do pátio, tinha que
atravessar o pátio e tinha uma sala em um andar, bem grande, uma sala vazia, suja. Tinha
pouca coisa, tinha uma escrivaninha, tinha cadeiras com o pau de arara, água em bacias.
E no segundo dia eles fecharam também, terminaram de fechar o cerco e prenderam os
outros meninos, os outros cinco companheiros, e durante os primeiros dias nós ficamos,
unicamente, sob o comando, nas mãos do Cerdá e do Espedito, eles que comandavam a
tortura, eles levavam a gente lá para aquele pavilhão, a gente aí, o prazer deles era torturar
um em frente ao outro, dizer: “Olhe, sua vadia, ele está apanhando por culpa sua, que
não quer colaborar”, ou o contrário, era um jogo de tortura psicológica, física, pra desestabilizar a gente. Eu fui muito ofendida, como mulher, porque ser mulher e militante
é um carma, a gente além de ser torturada física e psicologicamente, a mulher é vadia, a
palavra mesmo era “puta”, “menina decente, olha para a sua cara, com essa idade, olha
o que tu está fazendo aqui, que educação os teus pais te deram, tu é uma vadia, tu não
presta”, enfim, eu não me lembro bem se no terceiro, no quarto dia, eu entrei em processo
de aborto, eu estava grávida de dois meses, então, eu sangrava muito, eu não tinha como
me proteger, eu usava papel higiênico, e já tinha mau cheiro, eu estava suja, e eu acho que,
eu acho não, eu tenho quase certeza que eu não fui estuprada, porque era constantemente
ameaçada, porque eles tinham nojo de mim [...].63

90. Alberto Fávero relata as torturas que sofreu, junto com seu irmão Luiz Andrea, no 1o
Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu:
E depois nós chegamos no Batalhão, quando nós viemos para o Batalhão, eles sumiram com
o Luiz, o Luiz foi lá com nós, fazer a prisão, mas o Luiz não veio para Foz do Iguaçu, pra
onde eles levaram o Luiz eu não sei, o Luiz foi chegar em Foz do Iguaçu no outro dia. Aí já
era umas nove horas da manhã, eles me levaram lá, e ele estava pelado, dentro de uma sala
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5.2. DOPS/PR
91. Em 1937, a Lei estadual no 177 desmembrou as delegacias de polícia especializadas do
Paraná em quatro delegacias: Delegacia Auxiliar, Departamento de Ordem Política e Social (DOPS),
Delegacia de Segurança Pessoal e Delegacia de Vigilância e Investigações. Contudo, essas delegacias
continuaram ligadas à Chefatura de Polícia do Estado, que em 1962 se tornou a Secretaria de Estado
da Segurança Pública. Localizada na rua dos Funcionários, no 1.796, em Curitiba, o DOPS foi um dos
órgãos da repressão mais eficazes no estado do Paraná durante o regime militar, e foi extinta em 11 de
julho de 1991 pelo decreto no 577, quando se tornou a Subdivisão de Informações da Polícia Civil.65
92. Um caso de destaque de atuação do DOPS/PR ocorreu em 1970, quando foi estruturada, em conjunto com a 5a Companhia de Polícia do Exército do 1o Batalhão de Fronteira de Foz do
Iguaçu, uma operação com cerca de 700 homens para desbaratar a base de resistência da Vanguarda
Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) coordenada pela família Favero.66 Em outro caso,
o DOPS/PR, em parceria com o DOI-CODI/II Exército, organizou a Operação Marumbi, a fim
de desarticular o Partido Comunista Brasileiro (PCB) no Sul do país. A operação teve seu início
em 1974 e culminou na prisão de 65 opositores do regime militar, acusados de pertencerem a organizações políticas de esquerda. Entre os presos estava o juiz Aldo Fernandes, que foi aposentado
compulsoriamente em 1975.67
93. O DOPS/PR também participou do episódio conhecido como Massacre de Medianeira,
em que seis militantes de esquerda foram assassinados na cidade de mesmo nome, na fronteira entre
Brasil e Argentina. Outro caso emblemático de repressão, organizado pelo DOPS, foi a prisão de
estudantes em um congresso clandestino da União Nacional dos Estudantes (UNE), realizado em
uma chácara próxima a Curitiba.68
94. Ozias Algauer, Francisco Ferreira, Eduardo Louzadas da Rocha, Licínio Barboza,
Walfredo de Miranda Assy e Celso Nicolau dos Santos foram agentes da repressão que passaram pelo
DOPS/PR entre os anos de 1969 e 1975. Não se sabe ao certo o número de pessoas torturadas no local, mas algumas vítimas denunciaram as ações de graves violações de direitos humanos ocorridas no
local, como é o caso de Nielse Fernandes, funcionário público e ex-militante do MR-8 preso em 1969:
[...] é conduzido ao DOPS, lá pediu esclarecimentos (de) por que está preso, sendo espancado, despido, amarrado pelos braços, pelos pés, pendurado com água gelada pelo corpo
e levando choque elétrico nos genitais para que o declarante confirmasse o que acabara de
ser lido aqui; se o declarante negasse, diriam eles, que teria o mesmo fim de Reynaldo Pimenta; que com essas torturas ficou inutilizado seu braço direito e que até hoje não recebeu
nenhum tratamento adequado.69
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de tortura, um tambor de água, um pau de arara, a maricota que era um negócio de choque
elétrico, estava prontinha lá, e o Luiz nu, peladinho lá, aí o cabo Orlando falou: “Pode tirar
a tua roupa também”, aí já começou. Aí jogavam o Luiz por cima de mim, jogava eu em
cima do Luiz, aquela coisa toda. Eles não batiam em ninguém, não batiam em mim, mas a
gente sofria mais, eu sei que foi feia a coisa, não foi muito fácil não.64
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95. Outra vítima de tortura foi Marcos Antônio Farias de Medeiros, ex-preso político que
em 1969 foi torturado por pertencer ao PCB. Em seu auto de interrogatório relata alguns momentos
que vivenciou no local:
[...] no DOPS de Curitiba era espancado e ao mesmo tempo [ilegível] tavam quantos assaltos
a banco havia feito; que como negasse qualquer participação em assaltos eles partiram para
o espancamento; como continuasse negando eles passaram para outras formas de torturas;
pelo emprego de palmatórias nas mãos, nas nádegas e nas solas dos pés; como continuasse
negando eles evoluíram colocando o declarante no pau de arara; que no pau de arara foi
colocado nu com os [ilegível] ligados aos braços e logo recebia choques elétricos; que os torturadores molhavam seu corpo para que a corrente se espalhasse; que os [ilegível] eram aplicados principalmente onde os choques eram dados, nas orelhas, nos testículos, glande, ânus
e que havia alguém rindo e aplicando; que estando nessa situação [...] dois policiais de nome
Samuel e Guthemberg, que não tinha aquilo e que iria fazer denúncia a uma Comissão de
Direitos Universais, que obteve a resposta de que não estava se importando com isso e que
nada lhe aconteceria e como eles continuassem nas torturas o declarante foi confirmando
uma porção de coisas; que passou dias em torturas contínuas [...].70

6. Minas Gerais
6.1. Quartel do 12o R egimento de Infantaria de Belo Horizonte
96. O quartel do 12o Regimento de Infantaria (12o RI), atual 12o Batalhão de Infantaria,
tem como endereço oficial a rua Tenente Brito Melo, sem número, Barro Preto, Belo Horizonte, mas
sua área total abrange a quadra entre as ruas Juiz de Fora, Timbiras, Uberaba e Gonçalves Dias. Nesse
mesmo complexo arquitetônico, além do 12o RI, funcionaram o Centro de Preparação de Oficiais da
Reserva (CPOR), a 4a Infantaria Divisionária (ID-4) e, em 1970, o Destacamento de Operações de
Informações (DOI). O 12o RI assumia por finalidade institucional garantir meios para segurança e
defesa imediata, concentrando as funções de logística, alojamento, treinamento de militares e armazenamento de materiais. Conjuntamente com o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS/MG)
e a Delegacia de Roubos e Furtos de Belo Horizonte, o 12o RI foi apontado por presos políticos como
um dos principais centros de graves violações de direitos humanos da capital mineira.
97. Nesse contexto, em 30 de setembro de 2014, a CNV realizou diligência ao 12o RI, da
qual participaram os seguintes membros da Comissão: Pedro Dallari (coordenador), José Carlos Dias,
Maria Rita Kehl e Paulo Sérgio Pinheiro. Pela Comissão da Verdade em Minas Gerais (Covemg),
participaram: Maria Celina Pinto Albano (coordenadora), Alberto Carlos Dias Duarte, Helena Maria
Penna Amorim Pereira e Emely Vieira Salazar. Na ocasião, também se fizeram presentes quatro ex-presos políticos, que reconheceram duas diferentes áreas do antigo 12o RI, em Belo Horizonte, como
local de prisões e tortura durante a ditadura militar. O médico Carlos Antonio Melgaço Valadares e o
analista de sistemas Gildásio Cosenza, ex-presos políticos, reconheceram um prédio e o pátio do atual
setor de transportes do 12o Batalhão de Infantaria. Igualmente, a irmã de Gildásio, a assistente social
Gilse Cosenza, presa em 1969, e Emely Vieira Salazar, presa no local em 1970, reconheceram a área
central do quartel como o lugar em que estiveram presas.
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Comissão Nacional da Verdade: A senhora veio para cá e o que aconteceu?
Gilse Cosenza: Depois que eles tinham tentado tudo [...]. “Esta é a sua última oportunidade.
Ou você presta depoimento aqui e agora e volta para a penitenciária ou vamos entregar você
para o Léo. E o Léo é sádico. Você sabe o que é sádico? Pois é, o Léo, ele tem prazer e se
excita com o sofrimento das pessoas e em especial com o sofrimento de mulher.” “Eu não
quero que te entreguem, então fala.” “Eu não tenho nada para falar.” “Então, eu desisto.”
Dentro da sala do Batalhão:
Gilse Cosenza: Era uma sala menor, tinha tipo um birô, um escritório, tinha cadeira. E foi ali que
me fizeram sentar. Esta sala é grandona. É como se fosse deste tamanho aqui.
(Interlocutor não identificável:) Mas poderia ter sido. Aqui tinha uma parede.
Gilse Cosenza: Ideia que me dá é isto. [...] e quando saímos o jipe estava aqui, estava neste
pátio. Pátio que tinha as varandinhas. Já me entregaram para o Gésus, e me botaram no
jipe e daqui eu já saí.
(Interlocutor não identificável:) A senhora foi levada para onde?
Gilse Cosenza: Fui levada para um posto policial. [...] uma estrada, mato e um posto policial
que era bem isolado. E foi lá que eles me torturaram das sete da noite até as cinco da manhã.
E lá foi pau de arara, espancamento, choque elétrico, “latinha”, “telefone”. Tudo que eles
conseguiram inventar. Enquanto eu estava no pau de arara eles botavam os eletrodos da
maquineta nos dedos dos pés, nos dedos das mãos, na minha vagina, enquanto eu estava lá
de cabeça para baixo. Quando chegou de madrugada que eu vi que estava amanhecendo,
eu disse: “Bem, agora eu tenho que dar alguma coisa para eles para ver se fecha o inquérito,
admitir alguma coisa”. E eu disse: “Eu vou prestar depoimento”.
(Interlocutor não identificável:) Quem foram as pessoas que te torturam lá?
Gilse Cosenza: Gésus e Léo. E o outro ficou por lá. E aí então me tiraram de lá, eu exigi
que só prestava depoimento vestida. Tinham que me deixar vestir. Fui ao banheiro me
vestir. Eu falei: “Sem fumar um cigarro eu também não falo nada”. Me deram o cigarro.
Eu falei: “Eu quero um golinho de café, que eu vi que vocês estão tomando. Aí eu falo”.
E eles me deram o golinho de café, me deram um cigarro, me vesti todinha e sentei. E
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98. Gilse Cosenza não foi torturada no 12o RI, mas lá foi ouvida por um oficial que lhe
ofereceu, em troca da delação de companheiros e militantes da Ação Popular (AP), organização em
que militava, a incolumidade física, ou seja, a ausência de tortura. Se não fizesse isso, Gilse seria
submetida a grave sofrimento, uma vez que haveria de ser entregue a interrogador reconhecidamente
“sádico”. Ela se negou a dar o depoimento e foi entregue ao sargento Leo e mais dois militares, que a
levaram para um posto policial na beira de uma estrada. Nesse local, Gilse foi torturada e violentada,
conforme depoimento abaixo:
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aí que comecei a falar as mesmas coisas que eu já tinha falado antes. E eles ficaram bravos, arrancaram a minha roupa tudo de novo, me colocaram no pau de arara de novo,
entende? Começou tudo outra vez. E já estava amanhecendo que eu vi pelo basculante,
que começava a clarear, devia ser umas cinco da manhã, eles me tiraram do pau de arara,
eu não parava em pé, caí no chão, e neste momento o Léo me estuprou. Ali arrebentada,
caída no chão. O Gésus e o outro arrancaram o Léo de lá. O Léo estava desorientado. Eles
tiraram ele de lá. O Gésus foi lá, me ajudou a levantar, mandou eu ir no banheiro, eu falei:
“Me dá a minha roupa”. Vesti a roupa e falei: “Eu quero um cafezinho e um cigarro”. E
me deram um cafezinho e um cigarro e eu prestei o depoimento admitindo que eu tinha
sido da AP do movimento estudantil. [...] E depois disso me levaram para a penitenciária
de mulheres, me jogaram lá. Eu estava muito arrebentada.71

99. Já o ex-preso político Carlos Antonio Melgaço Valadares foi transferido do Colégio
Militar de Belo Horizonte, outro local de torturas nos anos de 1969 e 1970, por alguns dias, para o
12o RI, acerca do qual relatou:
Fui espancado numa sala e depois num pátio relativamente grande para onde fui levado
de madrugada. Trouxeram a minha companheira, a Loreta, que estava presa no presídio
feminino. Eles queriam que ela falasse, pois não sabiam nada e acreditavam que ela e
outras presas pertenciam a uma organização apenas de mulheres. No pátio, fui espancado algemado e o tenente Pádua pulou em cima do meu peito. Lembro até hoje, ele
usava uma botina preta com marrom. Ele me quebrou quatro costelas. Loreta, sentada
numa cadeira, era obrigada a assistir o que acontecia e ela me identificou quando ligou
o farol do jipe em cima de mim. Ela disse que era advogada. Responderam: “Estamos
na ditadura, isso não tem valor nenhum”.72

100. Por sua vez, o tenente-coronel reformado do Exército, Jair Arvelos Rosa, ao prestar
depoimento à CNV no dia 29 de setembro de 2014, admitiu ter servido no 12o RI, exercendo a função
de datilógrafo dos interrogatórios de presos políticos:
Sr. Jair Arvelos Rosa: Em 1968, 1969. Foi o período que eu trabalhei ali na... Dando os depoimentos lá. Eu era datilógrafo, burocrata.
Comissão Nacional da Verdade: Isso em 1969, no Colégio Militar?
Sr. Jair Arvelos Rosa: 1961 e 1969. Eu era do Colégio, mas trabalhava no 12o, ali com a equipe, ali no 12o RI. Eu nunca fui do Doze, eu trabalhava lá.
Comissão Nacional da Verdade: O senhor trabalhava lá...
Sr. Jair Arvelos Rosa: Eu fui designado para trabalhar.
Comissão Nacional da Verdade: ... a partir da sua lotação no Colégio Militar?
Sr. Jair Arvelos Rosa: É, 1968, 1969, é assim, não tem uma data precisa.
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Sr. Jair Arvelos Rosa: Eu digo 1968, 1969 até...
[...]
Sr. Jair Arvelos Rosa: Obrigado. Aí eu acabei mais ou menos assim em julho de 1969, mais
ou menos.
Comissão Nacional da Verdade: Perfeito.
Sr. Jair Arvelos Rosa: É um período mais ou menos de um ano.
Comissão Nacional da Verdade: O senhor tomava... O senhor acompanhava o depoimento
das pessoas que estavam presas lá?
Sr. Jair Arvelos Rosa: Não. Eu era datilógrafo, eu recebia ordem de datilografar depoimentos.
Às vezes, o depoimento...
Comissão Nacional da Verdade: Depoimentos de pessoas que estavam presas?
Sr. Jair Arvelos Rosa: Não sei se estavam presas ou não. Eu fui para lá como datilógrafo, eu
era um exímio datilógrafo, eu fiz o curso de burocrata no Rio.
Comissão Nacional da Verdade: Não, eu não estou...
Sr. Jair Arvelos Rosa: Não, eu estou falando o seguinte, eu recebia o depoimento, às
vezes, rascunhado...
Comissão Nacional da Verdade: O senhor recebia esse documento como?
Sr. Jair Arvelos Rosa: Datilografado.
Comissão Nacional da Verdade: Datilografado ou uma fita?
Sr. Jair Arvelos Rosa: Não, não. Às vezes, o oficial, do lado ali, colhendo o depoimento
do depoente.
Comissão Nacional da Verdade: Que tipo de inquérito? Que tipo de procedimento?
Sr. Jair Arvelos Rosa: É aquele negócio, que é só perguntado quem respondeu o quê. É assim.
Então o oficial falava assim e eu batia. E no final...
Comissão Nacional da Verdade: Mas eram os chamados subversivos que estavam presos lá?
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Comissão Nacional da Verdade: Quem que prestava os depoimentos?
Sr. Jair Arvelos Rosa: Eram os chamados subversivos, os oficiais... Eram os... né? Eles chamavam subversivos.
[...]
Comissão Nacional da Verdade: Mais uma dúvida que ficou. Essa seção para os inquéritos
funcionava na enfermaria? Não é esquisito isso? Porque ali funcionava uma enfermaria,
havia uma enfermaria.
Sr. Jair Arvelos Rosa: Não. Havia uma enfermaria mais foram cedidos esses cômodos...
Comissão Nacional da Verdade: Dentro da enfermaria para essa atividade?
Sr. Jair Arvelos Rosa: Dentro da enfermaria para essas tomadas de depoimentos.73

101. De acordo com o “Quadro geral da CNV sobre mortos e desaparecidos políticos”,74
25 pessoas foram mortas ou desapareceram em Minas Gerais durante o período da ditadura militar. A Comissão da Verdade em Minas Gerais, em relatório sobre locais de tortura,75 relaciona
como vítimas de graves violações de direitos humanos no 12o RI: Abner de Souza Pereira, Ageu
Heringer Lisboa, Antônio de Rezende Guedes, Antônio José de Oliveira, Ápio Costa Rosa, Carlos
Antonio Melgaço Valadares, Aristides Salgado, Celso Aquino Ribeiro, Conceição Imaculada de
Oliveira, Demétrio Rocha Ribeiro, Elmo Coelho da Silva, Emely Vieira Salazar, Ênio Seabra,
Gildásio Westin Cosenza, Gilse Westin Cosenza, João Batista dos Mares Guia, José Adão Pinto,
José Afonso Alencar, Jorge Raimundo Nahas, Loreta Kiefer Valadares, Maria do Rosário Cunha
Peixoto, Maria Mendes Barbosa, Mário Bento e Max da Costa.
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Prédio identificado por ex-presos políticos como local de prática de tortura. Fonte: Arquivo CNV

6.2. DOPS/MG
102. Localizado na avenida Afonso Pena, no 2.351, bairro Funcionários, Belo Horizonte,
o Departamento de Ordem Política e Social de Minas Gerais (DOPS/MG) foi implantado em 1927.
Era uma entidade civil, que acolheu pessoal proveniente da Academia de Polícia Civil do estado de
Minas Gerais, contando com o auxílio de investigadores, peritos, escrivães, legistas e carcereiros por
ela habilitados. A partir de 1950, o DOPS de Minas Gerais ganhou relativa autonomia na execução
das atividades repressivas e também passou a estabelecer intercâmbios com os serviços de inteligência
norte-americanos. Esse intercâmbio visava à modernização das práticas repressivas, que passaram a
ser realizadas sobre três pilares: prevenção, vigilância e repressão. Durante a ditadura militar de 1964,
o órgão retomou um regime de estreita colaboração com a Polícia Militar, com denúncias de tortura
recorrentes entre 1969 e 1970. A autonomia do DOPS de Minas Gerais só se restringiria a partir do
início da década de 1970, com a implantação do CODI mineiro.
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Via interna, em aclive, com acesso ao pátio do pelotão de manutenção e transporte do quartel do 12o Regimento de Infantaria do
Exército, em Belo Horizonte, reconhecido por ex-presos políticos como local onde foi praticada tortura. Fonte: Arquivo CNV
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103. A principal função do DOPS de Minas Gerais foi a condução dos inquéritos policiais
militares (IPM), implantados a partir de 1964, para identificar, a princípio, os funcionários públicos
civis e militares envolvidos em atividades subversivas dentro dos quadros de governo. Com o recrudescimento do regime, os IPM se tornaram mecanismos legais gerais para a busca sistemática de
informações de segurança. O órgão possuía duas frentes de trabalho para a realização de todos os procedimentos investigativos atinentes ao IPM: interrogatórios, busca e apreensão; e perícias e vistorias.
104. Embora instruídos no âmbito burocrático do DOPS, os IPM foram presididos por
oficiais militares da 4a Região Militar. Na execução dos IPM, o DOPS teve apoio e cooperação de
informações do Serviço Nacional de Informações (SNI), área Belo Horizonte (ABH), e nas operações
de busca e apreensões da Polícia Militar de Minas Gerais. Afonso Celso Lana Leite foi um dos que
denunciaram as práticas de tortura ocorridas no local:
[...] Esclarece que não é verdadeiro o seu depoimento porque ele foi obtido mediante coação
moral e física. Que tanto o declarante como os seus companheiros foram postados numa parede nos fundos de uma casa em Minas e ameaçados de serem fuzilados. Que isto não aconteceu
em razão da intervenção de um delegado que estava na diligência policial. Que na mesma casa
foram espancados, depois de conduzidos ao DOPS foram sujeitos a espancamentos e que mais
tarde, na Delegacia de Furtos e Roubos, sofreram várias torturas bem como lhes foi aplicado o
chamado “pau de arara”, choque elétrico, palmatória, hidráulico (afogamento) [...].76

7. Distrito Federal
7.1. Pelotão de Investigações Criminais (PIC) – Brasília
105. Situado no Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, o Pelotão de Investigações
Criminais (PIC) foi apontado como um lugar onde se praticava a tortura, sistematicamente. Maria
José da Conceição, a Maninha, esteve presa no PIC, juntamente com vários outros militantes da Ação
Popular (AP), no início da década de 1970. Em depoimento à Comissão Anísio Teixeira de Memória
e Verdade da Universidade de Brasília (CATMV-UnB), ela disse que, em todas as noites que passou
presa, escutou gritos de pessoas sendo torturadas. Maninha estava grávida, e sofreu aborto devido à
tortura no PIC. Ela também afirmou que Euclides Pireneus Cardoso, Ivonete Santiago, dentre outros,
passaram pelo PIC no período em que esteve nessa dependência militar.77
106. Paulo Speller afirmou que ele e Lenine Bueno Monteiro estiveram presos no PIC, em
1969, quando o presídio foi reformulado, tornando-se um centro de tortura. Em 1978, Paulo Fonteles
denunciou o PIC como centro de tortura:
Estudante da Universidade de Brasília, fui preso no dia 6 de outubro de 1971. [...] O PIC é
o inferno. Nele, conheci logo a “salinha”, sala de estar dos sargentos, onde eram promovidas
as torturas a todos que eram presos no PIC. Sem que me fizessem uma só pergunta, “só para
arrepiar”, na gíria dos torturadores, experimentei na carne toda a selvageria do aparelho de
repressão montado desde 1964. Inicialmente um brutal espancamento, murros, “telefones”,
tapas, chutes no estômago, cacetadas nos joelhos e nos cotovelos, pisões nos rins. Depois,
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107. Em depoimento à Comissão da Memória e Verdade do Sindicato dos Jornalistas do
Distrito Federal (CMVSJ/DF), o jornalista Hélio Marcos Prates Doyle contou que também esteve no
PIC, preso na investida contra a AP, em 1971:
Hélio Marcos Prates Doyle: Eu saí de casa no final da tarde com a minha então mulher, que era
a Maninha, e íamos para a casa do meu pai, na 106 Sul. Nosso carro, eu tinha um fusquinha,
foi fechado por duas veraneios, eles saíram de metralhadoras em punho, pegaram a gente e
colocaram na veraneio e mandaram abaixar, não colocaram capuz. Eles mandaram abaixar
e nós fomos abaixados. Quando chegou em um determinado lugar, eles mandaram andar de
cabeça baixa, mas aí identifiquei claramente onde estava, eu conhecia bem o Ministério do
Exército. Isso foi no final de 1971, eu estava no Estadão. [...] Na sobreloja do Ministério do
Exército havia vários caras, todos parecidos com a gente, de barba, à paisana, que deveriam ser
do serviço reservado. E eu fui colocado em uma sala muito pequena, com vidro, eu sabia que
estava sendo observado, e totalmente à prova de som e muito fria. Eu fiquei nessa sala algumas
horas, não sei hoje dimensionar quanto tempo, fazendo absolutamente nada, e era muito frio.
CMVSJ/DF: Junto com a Maninha?
Hélio Marcos Prates Doyle: Não, separados, ela foi levada para um canto e eu para outro. Até
que uma hora um cara me chamou e perguntou se eu sabia por que eu estava preso. Eu falei
que não, que não tinha a menor ideia, aí ele disse: “Você sabe, você já foi preso outras vezes”.
Eu disse: “Ué, mas eu não sei por que eu estou sendo preso agora”. “Dessa vez não é você
não, dessa vez é a sua mulher.” Na verdade estavam prendendo a Maninha, não a mim. [...]
Aí nós fomos levados para o PIC, fomos para o PIC, ficamos lá uns dez dias, calculo mais ou
menos oito a dez dias no PIC. Mas não era inquérito meu, era inquérito dela. [...] Fui levado
para o Pelotão de Investigações Criminais (PIC), na Polícia do Exército, e lá tinha o pessoal
do SNI, principalmente, lembro-me bem do major Clidenor, que era conhecido como “dr.
Moura”, que era na verdade o major Clidenor de Freitas. Mas depois disso tudo, um dia o
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apesar de meu esforço para resistir, tiraram-me as roupas, deixando-me completamente nu,
amarraram-me no pau de arara, e passaram a me aplicar choques elétricos, com descargas de
140 volts, na cabeça, nos órgãos genitais, na língua. Depois de muito tempo é que começaram
as perguntas. Como eu não lhes respondia, a “sessão” durou até alta madrugada, quando, já
bastante machucado, fui arrastado e atirado dentro de uma cela. Entre outros, participaram
dessa primeira sessão o delegado Deusdeth, da PF, o sargento Ribeiro, o sargento Vasconcelos,
o sargento Arthur, cabo Torrezan, cabo Jamiro, soldado Ismael, soldado Almir, todos esses do
Exército. O dia 7, quinta-feira, ainda não amanhecera, quando o sargento Vasconcelos, elemento bestial, despudorado homossexual que se aprazia em ofender as companheiras presas,
veio dizer que o da noite “fora só um aperitivo”. Que agora era que o pau ia cantar mesmo.
Cedo, um destacado elemento da tortura do PIC, o cabo Martins, foi me buscar na cela, colocou-me um capuz negro e levou-me para a “salinha”. Durante quase três dias seguidos, quase
sem interrupções, fui submetido às mais diversas formas de violências físicas que se possa conceber. Nu, pendurado pelos pulsos e tornozelos no pau de arara (uma barra de ferro, sobre dois
cavaletes, onde o preso fica dependurado, assim como se fosse um porco que vai ao mercado),
recebendo espancamentos generalizados, choques elétricos, afogamentos.78
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general Bandeira mandou que eu fosse levado à sala dele e me interrogou pessoalmente, fez
várias perguntas, eu neguei tudo, neguei tudo para o general Bandeira.79

108. O general de Brigada Antonio Bandeira era o comandante da 3a Brigada de Infantaria,
em Brasília, e foi um dos principais comandantes das primeiras operações de combate à Guerrilha
do Araguaia. Na região do Araguaia, foram empregadas unidades oriundas de diversos comandos
do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, sob o comando geral da 3a Brigada de Infantaria, contando ainda com a participação conjunta de elementos dos centros de informações, do CIE, CISA e
Cenimar.80 Nas primeiras operações, era comum que os militantes presos no Araguaia fossem transferidos para Brasília, para serem interrogados no PIC, em Brasília. À CNV, Criméia Schmidt, uma das
sobreviventes da Guerrilha do Araguaia, contou o que passou no PIC de Brasília:
[...] No dia 11 de fevereiro [de 1972] eu estava no PIC, e rompeu a bolsa, eu comecei a entrar
em trabalho de parto, pedi ajuda aos carcereiros e etc., e essa ajuda só veio por volta das 5h
da manhã, e me levaram para o Hospital de Base de Brasília. [...] Eu reclamei que a criança
não ia aguentar, que ia morrer, ele disse: “Não tem importância, é um comunista a menos”.
E eu fiquei lá na porta do quarto da enfermaria com a Polícia do Exército com a metralhadora na porta, todo o tempo que eu permaneci ali, inclusive na sala de parto tinha uma metralhadora apontada para mim. Bem, na madrugada do dia 13 meu filho nasceu. [...] Bem,
o meu filho ficou comigo no hospital por cerca de 50 dias até o dia 1o de abril. Em todo esse
período, mesmo na Oban, os militares diziam que se fosse homem, branco e saudável eles
iam ficar com ele, iam ajudar. Meu filho nasceu homem, branco e saudável. Aqui também
em Brasília a mesma coisa, eles também diziam isso, inclusive o tenente Moraes, que era responsável pela PE, e havia acabado de ter a segunda filha. A primeira nasceu, quando nasceu
o filho de uma outra presa política, que é o Paulo. A segunda filha dele nasceu, quando nasceu o meu, e ele me falou: comunista que não faz distinção entre homem e mulher, só tem
filho homem, e eu que queria ter um filho homem, para seguir a carreira militar [...] Quando
meu filho completou um mês estava pesando 2,7kg, era bem desnutrido. E chorava, chorava de fome no começo, chorava porque ficava sem amamentar. Então esse pediatra [...]
prescreveu um tranquilizante para o meu filho que chamava Luminaletas, e eu percebi que
meu filho chegava sonolento e muito molinho. Eu tinha que brigar com o pediatra, eu falei:
“Doutor, o meu filho não é paciente de vocês, nós estamos aqui na condição de preso, não
estamos na condição de paciente, não aceito que dê remédio para meu filho”. Bem, depois
meu filho foi levado para a casa de uma tia, eu voltei para o PIC, para a cela, e aí começaram
propriamente ditos os interrogatórios, que eram sistemáticos no Brasil.81

109. Outro sobrevivente da Guerrilha do Araguaia, Danilo Carneiro descreveu a tortura a
que fora submetido no PIC de Brasília:
Sabe qual era a estratégia que eles montaram para desestruturar o prisioneiro? De meia em
meia hora eles te tiravam da cela; às vezes de uma em uma, às vezes de duas em duas. Uma
hora eles te torturavam, outra hora botavam numa mesa um copo com água e um cafezinho
para o prisioneiro. Diziam assim: “Você tem que colaborar, nós somos contra a tortura, ou
esse pessoal aí vai te torturar”. Um cinismo total!
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[...] Esse processo continuou, a noite inteira, chegou um momento que eu comecei a enlouquecer. Disparei a falar, falava, falava... aí eles perceberam que era o momento. “Tá desestruturado o cara, então é o momento.” Tiraram as algemas, me colocaram lá com copo d’água,
café. E eu inventando história [...] Eu fazia a minha parte como prisioneiro, de ludibriar o
inimigo, até onde desse. Mas aí acontece que eu comecei a enlouquecer. Me levaram para a
cela, eu só tinha um desejo: morrer! Porque era a saída que eu tinha, eu não tinha outra. Eu
sabia que [eles] iriam continuar, não sabia o que estava acontecendo lá, embora soubesse que
vários companheiros haviam sido mortos. [...] Então, eu fui para a cela. Chegando na cela,
eu só queria morrer, eu dava cabeçada nas grades.82

110. Outro registro do PIC de Brasília como destino de prisioneiros refere-se aos desaparecidos políticos da terceira campanha do Exército contra a Guerrilha do Araguaia, em 1973. Segundo
Lício Augusto Ribeiro Maciel, então major-adjunto do Centro de Informações do Exército (CIE), que
atuou na linha de frente do combate à guerrilha do Araguaia,
[...] esses corpos [André Grabois, Antônio Alfredo de Lima, João Gualberto Calatrone e
Divino Ferreira de Souza] eu entreguei pro PIC, o PIC identificou e daí a três ou quatro
dias chegou a informação. Era o grupo mais importante de toda a guerrilha. Infelizmente,
estava o André Grabois no meio, que era o bandidão chefe. [...] Eu creio que eles, conforme
a norma, enterraram lá no sítio da Oneide [esposa de Antônio Alfredo de Lima]. Onde? Sei
lá. Vai e cavuca tudo. Eram três mortos e um vivo. Esse também foi identificado, mas morreu. [...] Os mortos [André Grabois, Antônio Alfredo de Lima, João Gualberto Calatrone
e Divino Ferreira de Souza] foram transportados para o sítio da Oneide e entregamos ao
pessoal do PIC, que ficou no local para os trabalhos de identificação e sepultamento, como
era a ordem. Os feridos, após receberem melhor medicação, voltaram juntos para Marabá.83

Em depoimento prestado em sessão da Câmara dos Deputados, em junho de 2005, o tenente-coronel
Lício Augusto Maciel confirmou seu relato.84

8. Goiás
8.1. 10o Batalhão de Caçadores – Goiânia
111. Hoje 42o Batalhão de Infantaria Motorizada, em suas dependências, na ditadura
militar, foram praticadas graves violações de direitos humanos. Ismael Silva de Jesus, preso em 8 de
agosto de 1972 e levado para o então 10o Batalhão de Caçadores (10o BC) de Goiás, morreu no dia
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[...] No outro dia a mesma coisa. Desmaiei umas duas ou três vezes. Aí o [Antonio] Bandeira, o general Bandeira, passou, ele tinha uma bengala. Quando eu volto em si, o general está
do lado, em pé, batendo na minha cabeça com uma bengala. “Tem que tirar a informação
desse cara, nem que você tenha que trucidá-lo. Eu quero informação!” Porque eles não
tinham informação de quem estava lá, não sabiam se eram dez organizações, se era uma, a
extensão, a dimensão das pessoas. Me levaram para a cela, eu não tive tempo de fazer quase
nenhuma reflexão. Tiraram novamente, interrogatório, interrogatório...
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seguinte, como consequência da tortura que sofrera. Seu corpo foi entregue à família com evidentes
sinais de tortura – tinha as orelhas machucadas e o olho direito estava vazado. Em 18 de outubro de
2013, em audiência pública da CNV sobre o caso, em Goiânia, o irmão da vítima, Paulo Silva de
Jesus, entregou fotografias feitas logo após a morte de Ismael, que mostram as lesões de tortura. O
ex-preso político Mauro Curado Brom declarou ter ouvido de outro ex-preso político, o ex-vereador
de Anápolis Geraldo Tibúrcio, que fora colega de cela de Ismael, que o rapaz morrera ao seu lado,
o que desmente a versão de suicídio.
112. Outras duas testemunhas afirmaram ter convicção de que Ismael não se suicidara na
cadeia. Aguinaldo Lázaro Leão servia no 10o BC quando Ismael esteve preso. Leão era militante do
PCB e amigo de infância e vizinho de bairro do preso. Durante seu turno de sentinela no Batalhão,
Leão teve a oportunidade de falar com o amigo quando ele esteve preso:
Ele me contou que estava com o braço quebrado e que havia sido torturado, mas pediu que
eu não dissesse aos pais dele todos os detalhes, pois estava preocupado com a segurança
deles, caso eles fossem cobrar informações no quartel. Essa não parece ser a preocupação de
alguém que fosse se matar.85

Aguinaldo Lázaro contou ainda que, por conta da amizade com Ismael, foi encapuzado, agredido,
acareado com o amigo e reconheceu sua voz. Depois disso, ficou preso no Pelotão de Investigações
Criminais (PIC), em Brasília.
113. A jornalista Laurenice Noleto Alves, da Comissão da Verdade, Memória e Justiça do
Sindicato dos Jornalistas de Goiás e viúva do ex-preso político Wilmar Alves, disse que
[...] as vítimas do 10o Batalhão de Caçadores sofriam muitos choques e também recebiam muitos golpes de toalha molhada na altura dos rins, que não deixavam marcas, mas lesionavam os
órgãos por dentro. Meu marido sofreu com problemas nefrológicos até o fim da vida.86

114. Na mesma audiência pública, foram apontados como autores de tortura e outras práticas de graves violações de direitos humanos, no 10o BC: Eni de Oliveira Castro, coronel do Exército,
comandante do 10o BC; Rubens Robine Bizerril, major do Exército, oficial da 3a Brigada de Infantaria
Motorizada (GO); capitão Aílton, capitão do Exército lotado no 10o BC; capitão Dourado, capitão do
Exército lotado no 10o BC; sargento Marco, sargento do Exército lotado no 10o BC; Clemilton, oficial
da Polícia Federal de Goiânia; e Xavier, agente policial que atuava no 10o BC.

9. Espírito Santo
9.1. 3o Batalhão de Caçadores/38o Batalhão de Infantaria
115. Denominado 3o Batalhão de Caçadores em dezembro de 1950, ficou conhecido como
Batalhão Tibúrcio em 1964 – em homenagem ao comandante Antônio Tibúrcio Ferreira de Souza – e
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116. No tocante às vítimas, há depoimentos que atestam a ocorrência de tortura no local,
como o de Míriam de Azevedo Almeida Leitão, prestado em maio de 1973 em auditoria da Aeronáutica
da 1a Circunscrição Judiciária Militar: “[...] que as pessoas que procediam os interrogatórios, soltavam
cães e cobras pra cima da interrogada, que por vários dias ficou sem alimentação alguma”.87

10. Bahia
10.1. Quartel do Forte do Barbalho
117. Localizado na área central da rua Marechal Gabriel Botafogo, em Salvador, o quartel
do Forte do Barbalho foi construído em 1638 e serviu de prisão para portugueses e contrabandistas,
tendo sido tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1957. Durante a
ditadura militar, o Forte do Barbalho abrigou o comando da Polícia do Exército e a 4a Companhia de
Guardas, e foi denunciado por presos políticos como um dos principais centros de tortura na Bahia.
118. Entre os depoimentos que denunciam a ocorrência de tortura no Forte do Barbalho está
o de Nilda Carvalho Cunha, que tinha 17 anos quando foi presa no apartamento que abrigava Iara
Iavelberg, quando da investida de agentes da repressão que resultou na morte dela. Junto com Nilda, foi
preso o jovem Jaileno Sampaio Filho. No processo da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos
Políticos (CEMDP), Leônia Alves Cunha, irmã de Nilda, disse que “Nilda foi detida e levada para o
quartel do Barbalho na madrugada de 19 para 20 de agosto de 1971, posteriormente transferida para
a Base Aérea de Salvador, em regime incomunicável”.88 Nilda sofreu tortura por mais de dois meses,
quando estava sob a responsabilidade do então major Nilton de Albuquerque Cerqueira, chefe da 2a
Seção do Estado-Maior da 6a Região Militar e comandante da Operação Pajussara, que tinha como
objetivo capturar e eliminar o capitão Carlos Lamarca, que se encontrava no sertão da Bahia. Iara
Iavelberg, morta em Salvador, era companheira de Lamarca.
119. Nilda foi liberada no início de novembro de 1971, muito debilitada pelas sessões de
tortura que sofrera. Morreu no dia 14 de novembro, com sintomas de cegueira e asfixia. Sua mãe,
Esmeraldina Carvalho Cunha, inconformada com a morte da filha caçula, passou a denunciar os
responsáveis pela tortura, inclusive nas ruas de Salvador. Meses depois, em 20 de outubro de 1972,
Esmeraldina foi encontrada morta, em sua casa.
120. Emiliano José da Silva Filho tinha 24 anos em 1970, quando foi preso no quartel do
Forte do Barbalho. Ele era bancário e militante da Ação Popular (AP). Ele conta que
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passou a chamar-se, em setembro de 1972, 38o Batalhão de Infantaria. O referido Batalhão está localizado na praia de Piratiniga, em Vila Velha (ES), e integra um conjunto de unidades subordinadas ao
I Exército, tendo por finalidade institucional garantir meios para segurança e defesa imediata, concentrando as funções de logística, alojamento, treinamento de militares e armazenamento de materiais. O
3o Batalhão de Caçadores foi denunciado por presos políticos como um dos principais centros de graves
violações de direitos humanos no Espírito Santo, durante a ditadura militar, sobretudo no ano de 1972.

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

[...] foi conduzido a um outro compartimento, que depois soube ser uma saleta contígua à
sala do comandante da PE, capitão Hemetério Chaves Filho, que conduziu as torturas a que o
signatário foi submetido; que, vendado, foi submetido à tortura conhecida como pau de arara,
que consiste numa barra de ferro que é atravessada entre os punhos amarrados e a dobra do joelho, sendo o “conjunto” colocado entre duas mesas, ficando o corpo do torturado pendurado
a cerca de 20 ou 30 centímetros do solo, por um tempo que ele não domina, durante a noite.
[...] que, terminada a “sessão” de pau de arara, o signatário foi submetido, na parte externa
da saleta, ao processo conhecido como “afogamento”, que consistiu, neste caso, a empurrar
o signatário repetidas vezes num tanque d’água deixando-o com a cabeça debaixo d’água
durante muito tempo, quase no limite do afogamento; que, na sequência, sofreu pancadas
de toda natureza, inclusive com a barra de ferro que servia como pau de arara no método
anterior; que toda essa violência era feita com o signatário completamente nu [...].
[...] levado a nova sessão, desta vez bem mais requintada; que, agora, o pau de arara era complementado pelo choque elétrico, normalmente dado por um telefone de campanha do Exército
que possui dois fios longos que, no caso do signatário, foram utilizados no corpo todo [...].
[...] que, após ficar pouco mais de dois meses, foi transferido para a Penitenciária Lemos
de Brito em Salvador, juntamente com Theodomiro Romeiro dos Santos, Paulo Pontes e
Dirceu Régis, entre outros que estavam também no quartel do Barbalho [...].89

10.2. Quartel de A maralina
121. O quartel de Amaralina, em Salvador, faz parte de um conjunto de unidades subordinadas ao IV Exército. A instalação foi denunciada por presos que a apontaram como local em que
ocorreram graves violações de direitos humanos, durante a ditadura militar. Entre os diversos depoimentos que atestam a ocorrência de tortura no quartel de Amaralina estão o de Antônio Sérgio Melo
Martins de Souza. Ele foi preso em 1971, aos 20 anos, quando era estudante e militante da AP. Em
1972, em depoimento à auditoria da 6a Circunscrição Judiciária Militar, disse que “[...] quer declarar
mais o seguinte: que nega as suas declarações prestadas no quartel de Amaralina, constantes no inquérito, uma vez que foram obtidas mediante torturas físicas, morais e psicológicas”.90
122. Outro ex-preso que depôs sobre tortura sofrida no quartel de Amaralina foi Euclides
Pireneus Cardoso, preso aos 26 anos, quando também era militante da AP. Ele contou que
[...] foi submetido a interrogatório no quartel de Amaralina, nessa capital; que não conhece
as testemunhas arroladas na denúncia [...] que tem outras declarações a fazer que são o seguinte: que nega a validade de seus depoimentos anteriores por terem sido obtidos mediante
torturas físicas, morais e psicológicas.91

123. Em 1972, Jane Crésus Montes era professora e membro da Organização Revolucionária
Marxista – Política Operária (ORM-Polop). Sobre sua prisão, ela testemunha que sofreu tortura no
quartel de Amaralina:
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10.3. Quartel de Fuzileiros Navais
124. A sede do Grupamento de Fuzileiros Navais de Salvador está localizada na avenida
da França, e sua função institucional era defender o porto e a área marítima restrita, bem como as
demais instalações navais e civis de interesse da Marinha, apoiando as operações dos fuzileiros da
esquadra, dentro ou fora da área do 2o Distrito Naval. Foi denunciado por presos políticos como local
de graves violações de direitos humanos, durante a ditadura militar, sobretudo no ano de 1971. Foi
lugar de prisão de dois membros da AP, que sofreram tortura no pau de arara, com choques elétricos e
espancamento. Nos casos denunciados, sempre surge, como torturador, o nome do cabo da Marinha
Antônio Moacir Pinho. A repressão nesse local também era articulada com a Polícia Federal, para onde
os presos eram encaminhados para prestar depoimentos oficiais. O Grupamento de Fuzileiros Navais
de Salvador era sediado na Base Naval de Salvador.
125. Entre os depoimentos que atestam a ocorrência de tortura nesse local, é elucidativo o
de José Carlos Zanetti, de dezembro de 1971:
[...] que nega completamente o depoimento prestado na fase do inquérito policial, face ter
sido interrogado sob coação física, moral e psicológica; que, durante o tempo em que o interrogado esteve preso no quartel de fuzileiros navais de Salvador, sofreu maus-tratos, inclusive, agressão física, por parte do cabo FN Antônio Pinho e de alguns de seus subordinados;
que, quando prestou depoimento no interrogatório na Polícia Federal, sofreu maus-tratos.93

Havia intercâmbio de presos entre esses órgãos em Salvador. Por exemplo, em depoimento em dezembro de 1971, o preso Renato Godinho Navarro relatou tortura sofrida em várias organizações militares:
[...] que o interrogado foi torturado, barbaramente; que passou por paus de arara, nos quais
recebeu choques elétricos, no corpo em geral e localizados no ânus, órgãos genitais e cabeça; que teve os pulsos cortados por algemas; que foi vítima de golpes de caratê, pontapés,
“pescoções”; que foi ameaçado várias vezes de morte e de ser sua esposa também presa e
torturada; que foi introduzido em seu ânus um cigarro aceso; que ficou seis meses em celas
individuais, sem tomar banho de sol e com tratamento desumano, principalmente no Grupamento de Fuzileiros Navais, onde alguns [...] chegaram, inclusive, a fazer três agressões
físicas, a dois colegas de prisão, liderados pelo cabo de nome Antonio Moacir de Pinho; que
todos os fatos anteriormente denunciados se deram no Forte do Barbalho, no quartel de
Amaralina, sob direção do major comandante José Leopoldino Silva.94
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[...] Foi conduzida à Polícia Federal, sendo aí interrogada, e posteriormente encaminhada
ao quartel de Amaralina, onde foi novamente interrogada. [...] Que quer declarar que não
empresta validade às suas declarações feitas no inquérito, porque as mesmas foram obtidas
mediante a coação física e psicológica.92

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

11. Pernambuco
11.1. DOI-CODI/IV Exército
126. Durante o segundo semestre de 1970, o DOI-CODI do IV Exército instalou-se ao lado
do Hospital Geral do antigo quartel do IV Exército, na rua do Riachuelo, no bairro de Boa Vista, no
Recife. Foi indicado por vários ex-presos políticos como um dos principais locais de prática de graves
violações de direitos humanos em Pernambuco.
127. Em 14 de outubro de 2014, a CNV realizou diligência ao antigo prédio do DOI-CODI
do IV Exército. Na ocasião, fizeram-se presentes os seguintes membros da CNV: Pedro Dallari (coordenador), José Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti, Maria Rita Kehl e Paulo Sérgio Pinheiro. Também
participaram da visita ao DOI-CODI, como membros da Comissão Estadual da Memória e Verdade
Dom Helder Câmara (CEMVDHC): Fernando de Vasconcellos Coelho (presidente), Manoel Severino
Moraes de Almeida, Nadja Maria Miranda Brayner, Roberto Franca Filho, Humberto Cabral Vieira de
Melo, Gilberto Marques de Melo Alves, Henrique Neves Mariano; como representante da sociedade
civil: Maria do Amparo Almeida Araújo; como representante do Ministério Público Federal: Carolina
de Gusmão Furtado; e como representante da Secretaria Executiva de Justiça e Diretos Humanos:
Paulo Roberto Xavier Moraes – além de quatro ex-presos políticos ali torturados em diferentes períodos, entre os anos de 1972 e 1974: José Nivaldo Júnior, Marcelo Mesel, Alanir Cardoso, Lilia Gondim
e José Adeildo Ramos. Ao prestar depoimento, durante a visita à antiga sede do DOI-CODI do IV
Exército, a ex-presa política Lilia Gondim denunciou:
Lilia Gondim: Era nos fundos desta casa. Eu me lembro daquela escada. Eu me lembro de
subir, só que aquela escada não tinha esta cobertura, não. Eu me lembro de subir nesta escada, era uma escada fora, eu me lembro. Tem uma tampa. Esta casa, o jeito do espaço não
me é estranho. Eu queria saber se há possibilidade da gente olhar ali também?
Comissão Nacional da Verdade: Vamos aqui primeiro e na saída a gente faz.
Lilia Gondim: E eu queria dizer o seguinte também: No tempo que eu estava presa aqui tinham três carcereiros que se chamavam Valdec, Teles e Leite. Se não me engano, eles eram
da Polícia Militar cedidos ao DOI-CODI. Tem outra coisa também. É que quando a gente
chegava aqui, além da tortura física, além da humilhação, você sofria a indignação de ver a sua
roupa toda arrancada do corpo. O tempo todo que eu fiquei presa aqui, eu estava sem roupa,
e só entregaram a minha roupa no momento em que eu fui solta. É isto. É uma indignidade.95

Ainda sobre o DOI-CODI do IV Exército, José Adeildo Ramos relatou ter sido testemunha ocular da tortura seguida de morte a que fora submetido Fernando Augusto Valente da Fonseca, o Fernando Sandália:
Sr. José Adeildo Ramos: Na primeira cela do lado direito, de lá, porque era bem estreitinho
assim, tinha um corredor bem estreitinho. Lá da última cela, de onde eu estava, eu vi, na
primeira cela, o Fernando Augusto. [...]
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Sr. José Adeildo Ramos: [...] da Fonseca. Valente da Fonseca. Ele foi assassinado aqui, eu
presenciei, sou testemunha.
Comissão Nacional da Verdade: Do assassinato dele?
Sr. José Adeildo Ramos: Do assassinato dele.
Comissão Nacional da Verdade: Como é que ele foi assassinado?
Sr. José Adeildo Ramos: E ele foi assassinado. Terrível, foi uma coisa terrível, foi uma coisa terrível!
Comissão Nacional da Verdade: Consegue descrever para nós?
Sr. José Adeildo Ramos: Consigo. Trouxeram ele, algemaram ele, comandante, na porta, na
grade da cela, de forma que ele só podia ficar deitado. E ele tinha um problema seriíssimo
de rins, não sei como souberam, não sei se ele disse, só que os caras chutavam ele, chutavam
exatamente em cima dos rins, que estouraram, e daqui a pouco ele começou a mijar sangue e
começou a pedir socorro. Aqui é o hospital. Já existia esse hospital, mas ele não foi socorrido
e morreu lá. Daqui a pouco chegou, foi aquela movimentação, chegou o pessoal, abriu, fez
aquele barulho, aí o cara, me desculpa a expressão que eu vou aqui dizer, porque foi o que
ele disse, que eu não sei quem era, não sei: “Esse filho da puta não podia morrer, ele tinha
muita coisa a dizer. Bando de incompetentes!”.
[...]
Sr. José Adeildo Ramos: Sandália, Fernando Sandália. Bom, Fernando Sandália então sumiu,
desapareceu e a gente não o viu mais. Quando eu saí daqui, que fui para o DOPS, aí no
DOPS, [...] eu estava lendo jornal velho, atrasado, de mais ou menos um mês ou dois atrasado, aí estava lá na manchete: “Terrorista morre em tiroteio no Rio de Janeiro”.
Comissão Nacional da Verdade: E era o Fernando?
Sr. José Adeildo Ramos: Aí, claro que eu, interessado, me interessou, quando eu fui ler: Fernando Sandália. Fernando Sandália, segundo a notícia, teria ido para o Rio de Janeiro. Teria
sido levado para o Rio de Janeiro para denunciar os colegas no Rio, quando chegou no local
onde ia se encontrar com o pessoal dele. O pessoal o reconheceu e abriu fogo, então houve
um tiroteio, queimaram o carro dele [...].96

128. Outro relato que merece destaque diz respeito à declaração de Rubens Manoel
Lemos, firmada e registrada no 3o Cartório de Notas de Natal (RN), datada de 16 de dezembro de
1995, na qual afirma que:
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Sr. José Adeildo Ramos: É, Fernando Sandália é o apelido dele, mas o nome dele mesmo é
Fernando Augusto. [...]

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

José Carlos Novaes da Mata Machado foi assassinado nos porões da ditadura militar, mais precisamente, no DOI-CODI, em Recife, Pernambuco, fato ocorrido em outubro de 1973. Na
condição de preso político, torturado e vítima da ditadura militar, nas mesmas dependências
do DOI-CODI, Recife – Pernambuco, compete-me dizer o seguinte: levado que fui, àquele
período e momento, para uma sessão de torturas, encontrei um jovem de cuecas, sangrando
pela boca e ouvidos que, debruçado sobre uma mesa, tendo ao lado um outro jovem que me
pareceu já estar morto, dirigiu-se a mim, com extrema dificuldade e falou: “Companheiro:
meu nome é Mata Machado. Sou dirigente nacional da AP. Estou morrendo. Se puder, avise
aos companheiros que eu não abri nada”. Isto foi o que vi e ouvi e reafirmei diante de qualquer
instância, seja ela de ordem político-congressual, jurídica ou militar.97

129. Somando-se aos relatos de ex-presos políticos que reconheceram o antigo prédio do
DOI-CODI do IV Exército, especificamente a sala onde foram torturados, destaca-se o depoimento
prestado pelo coronel reformado da Polícia Militar de Pernambuco José Carlos Acampora de Paula
Machado, no dia 13 de outubro de 2014, durante audiência pública realizada pela CNV, em parceria
com a CEMVDHC, de Pernambuco, em que foi confirmada a existência de tortura nas instalações
do DOI-CODI do IV Exército:
Comissão Nacional da Verdade: O senhor serviu no DOI-CODI, não foi?
Sr. José Carlos Acampora de Paula Machado: Sim, senhor.
Comissão Nacional da Verdade: E qual era o seu superior no DOI?
Sr. José Carlos Acampora de Paula Machado: O DOI se organizava com uma chefia, a quem a
gente era subordinado, equipe de interrogatório e equipe de busca. A minha equipe era de busca.
Comissão Nacional da Verdade: E qual era o seu trabalho no DOI?
Sr. José Carlos Acampora de Paula Machado: Quando me davam alguma missão de prender
ou trazer alguém eu fazia isto.
Comissão Nacional da Verdade: E o senhor participava também das sessões de tortura?
Sr. José Carlos Acampora de Paula Machado: Não.
Comissão Nacional da Verdade: Mas existia?
Sr. José Carlos Acampora de Paula Machado: Existia.98
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Imagem aérea do prédio onde funcionou o DOI-CODI do IV Exército, em Recife. Fonte: Google Earth
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130. De acordo com o “Quadro geral da CNV sobre mortos e desaparecidos políticos”, 26
pessoas foram mortas ou desapareceram em Pernambuco durante a ditadura militar.

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

Edificação com faixa de azulejos, ao centro, dificulta o acesso ao prédio original do DOI-CODI do IV Exército, local apontado como
de prática de tortura. Fonte: Arquivo CNV

Escada de acesso ao prédio reconhecido por ex-presos políticos como local de tortura. Fonte: Arquivo CNV
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Compartimento identificado por ex-presos políticos como local de tortura. Fonte: Arquivo CNV

11.2. DOPS de R ecife
131. A Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) de Pernambuco foi criada por meio da
lei estadual no 71, de 23 de dezembro de 1935, com endereço na rua da Aurora, no 405, bairro da Boa
Vista, em Recife. Sua implantação esteve relacionada à tentativa de coibir comportamentos políticos
considerados divergentes após o Levante Comunista de 1935, que deu ensejo a diversas manifestações
nas cidades de Recife, Natal e Rio de Janeiro. Por meio da lei no 423, datada de 31 de dezembro de
1948, foi instalada como Delegacia Auxiliar. A partir do final de 1957, apesar de manter a mesma
sigla, DOPS, passou a denominar-se Departamento de Ordem Política e Social de Pernambuco.99
Na década de 1960, o DOPS/PE tornou-se um centro de informação sobre o movimento camponês, fornecendo subsídios à atividade repressiva de diversas delegacias do país. Também desenvolveu
ações sistemáticas de combate aos sindicatos rurais e urbanos, ao movimento estudantil, ao Partido
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Comunista Brasileiro (PCB) e dissidências ligadas à luta armada (Ação Libertadora Nacional, ALN;
Partido Comunista Revolucionário, PCR; Partido Comunista Brasileiro Revolucionário, PCBR;
Organização Revolucionária Marxista – Política Operária, Polop; Vanguarda Popular Revolucionária,
VPR; Vanguarda Armada Revolucionária Palmares, VAR-Palmares; Movimento Revolucionário
Tiradentes, MRT; Partido Comunista do Brasil, PCdoB), além de protagonizar operações como a
Chacina da Chácara de São Bento (1970), em Paulista (PE), com a participação do delegado Fleury,
que levou à morte vários membros da VPR. Foi extinto em 22 de março de 1990, por meio do decreto
no 14.276, que estabeleceu a criação do Centro de Informações de Segurança Pública.
132. Internamente, o DOPS de Pernambuco organizou-se durante a ditadura militar a
partir de três frentes de atuação: investigação, censura e repressão. Foi uma unidade civil subordinada à Secretaria de Segurança Pública do estado. Estabeleceu relações de colaboração com o Serviço
Nacional de Informações (SNI) e com os demais órgãos de informação e segurança do IV Exército,
mais precisamente com os da 7a Região Militar. Com a criação do DOI-CODI do IV Exército, no
segundo semestre de 1970, o DOPS manteve um lugar de destaque na execução de atividades repressivas, ao lado do comandante do IV Exército e dos comandantes da Marinha e Aeronáutica da área.
133. Em 14 de outubro de 2014, a CNV realizou visita ao antigo complexo do DOPS.
Participaram da diligência os seguintes membros da Comissão: Pedro Dallari (coordenador), José
Carlos Dias, José Paulo Cavalcanti, Maria Rita Kehl e Paulo Sérgio Pinheiro, além de ex-presos políticos convidados pela CNV e pela Comissão Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara
(CEMVDHC), de Pernambuco, os quais reconheceram as instalações que serviram como locais de
prisão e tortura de presos políticos durante a ditadura militar. Edval Nunes e José Adeildo Ramos, ambos ex-presos políticos no DOPS, reconheceram uma parte do prédio da Associação dos Delegados da
Polícia Civil de Pernambuco (ADEPE) como uma antiga ala de celas do DOPS, interligadas por uma
passarela ao prédio principal, atualmente demolido. Tais depoimentos foram ratificados por Maria do
Amparo Almeida Araújo, ex-ouvidora da PM de Pernambuco, que mencionou, inclusive, a existência
de monografias, escritas por ex-policiais da época, sobre o tema.
134. Durante a visita, Edval Nunes comentou qual seria a finalidade da prisão no DOPS/PE:
Comissão Nacional da Verdade: Você teve preso naquelas duas celas lá?
Edval Cajá: Lá não, eu vim pra cá. Eu tive na Polícia Federal, eu tive aqui, no Dois Unidos,
que era um presídio fechado, hoje uma escola, e depois o Dias Cardoso, para o Batalhão da
cavalaria, em San Martin.
Comissão Nacional da Verdade: Aqui vinha o pessoal para ser castigado?
Edval Cajá: Castigado, interrogado. Era a fase de interrogatório. Quando você vinha para
pra cá não era para ser apenado, era para ser interrogado e torturado.

Nessa mesma ocasião, José Adeildo Ramos também relatou o caso da estudante Anatália de Souza
Melo Alves, que, durante o período em que ambos estiveram presos no DOPS, fora assassinada
por agentes dessa delegacia:

788

Sr. José Adeildo Ramos: É. A questão de que ela foi estuprada isso eu não...
Comissão Nacional da Verdade: Não sabe.
Sr. José Adeildo Ramos: Não sei, porque aí é particular lá dela, então não vou afirmar uma
coisa que eu não sei. Mas Anatália foi morta lá.
Comissão Nacional da Verdade: No DOPS.
Sr. José Adeildo Ramos: No DOPS, dentro do banheiro do DOPS, de uma forma extremamente
estranha, que não poderia ter havido suicídio, porque [...] Olha, ela tinha uma bolsinha aqui,
tirou a correia da bolsa, suicidou assim. Botou fogo na saia, botou fogo na saia e puxou. [...].
[...]
Sr. José Adeildo Ramos: Está entendendo? Olha, ninguém se suicida assim, porque quando você
estiver morrendo, automaticamente, você alivia. Entendeu? Você alivia quando estiver morrendo. E ela botou fogo na saia, então estava com [...]. Aí eu fui ver, me chamaram para ver. Eu fui
ver, tinha queimado aqui, tudo, estava toda essa parte aqui estava toda queimada, tudo, tudo.100

Placa informativa da demolição do antigo prédio do DOPS/PE. Fonte: Arquivo CNV
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Comissão Nacional da Verdade: Anatália foi aquela que foi a simulação do suicídio.

15 – instituições e locais associados a graves violações de direitos humanos

O prédio do DOPS ficava onde hoje é o pátio da sede da Polícia Civil e da Associação dos Delegados da Polícia Civil de Pernambuco
(ADEPE). No local, foi plantada uma árvore. Fonte: Arquivo CNV

11.3. Quartel da Base Aérea do R ecife
135. Foi instalado em 24 de julho de 1941, na avenida Maria Irene, no bairro Jordão. Sua
implantação fez parte de uma estratégia de fortalecimento da defesa do espaço aéreo brasileiro, motivada
pelas bem-sucedidas invasões alemãs e italianas ao norte da África. Com o final da guerra, o quartel
assumiu a função institucional de desenvolver operações de defesa do espaço aéreo.
136. Em 1973, Manoel Lisboa, o Galego, liderança do Partido Comunista Revolucionário
(PCR), liderou a ocupação e expropriação de armamentos de uma unidade da Base Aérea do Recife.
A partir desse momento, a base aérea passou a integrar uma operação mista de combate à luta armada
na capital de Pernambuco, que contou com a participação do DOI-CODI/IV Exército, do DOPS de
Recife e do delegado Sérgio Paranhos Fleury.
137. Há diversos depoimentos que atestam a ocorrência de tortura nesse local, o que pode ser
ilustrado por meio da declaração de Alberto Vinícius Melo do Nascimento.
138. Segundo o relato de Alberto Vinícius, ele foi levado para o quartel da Polícia da Aeronáutica
na Base Aérea do Recife, onde permaneceu 12 dias sendo submetido a novas torturas, inclusive ameaças
de ser jogado de uma aeronave em pleno voo, chegando a ser levado até um avião com motores em funcionamento para deixar clara a disposição de seus algozes em concretizar as ameaças. Ele apontou como
comandante das torturas o coronel Carlos Alberto Bravo da Câmara, que fora auxiliado pelo tenente
Castilho (comandante da Polícia da Aeronáutica) e o sargento Dejean.101
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12.1. Escola de Aprendizes-Marinheiros
139. A Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará, situada na avenida Filomeno Gomes,
n 30, atual avenida da Abolição, no 4.917, bairro Mucuripe, em Fortaleza, estava subordinada ao
comando do 2o Distrito Naval e possuía a função institucional de fornecer preparo intelectual, físico,
psicológico, moral e militar-naval para o exercício das atribuições dos marinheiros. Suas instalações
foram denunciadas por presos políticos como centro de graves violações de direitos humanos durante
a ditadura militar. Os presos eram geralmente encaminhados pelo Departamento de Polícia Federal e
chegavam ao local com um capuz, para evitar sua identificação.
o

140. Acerca das graves violações de direitos humanos ali perpetradas, merece destaque o
depoimento de Paulo Farias Veras, prestado em agosto de 1973:
Que das testemunhas arroladas o interrogando conhece apenas de nome João Lucena Leal,
que colocou um capuz na cabeça do interrogando quando este foi retirado de sua cela na Polícia Federal, e Nelson da Silva Meira, que juntamente com o policial de nome Porci, assistiu ao
espancamento do interrogando quando esteve preso na Escola de Aprendizes-Marinheiros.102

13. Sergipe
13.1. 28o Batalhão de Caçadores
141. Desde janeiro de 1943, encontra-se instalado na rua Tenente Jansen Melo, sem número,
bairro Dezoito do Forte, em Aracaju. Foi indicado como um centro de graves violações de direitos
humanos na capital sergipana, especialmente em razão da Operação Cajueiro, deflagrada em 20 de
fevereiro de 1976, nas dependências do 28o Batalhão de Caçadores (BC). Tal operação restou conhecida por sua brutalidade, que ensejou, aproximadamente, 36 sequestros, e consequentes prisões de
militantes do PCB e do MDB de Sergipe, ao final, levados para o 28o BC, onde foram submetidos a
tortura, estupros e cegueira.103 Foram vítimas de graves violações de direitos humanos nessa instituição
militar, entre outras: Wellington Mangueira e sua esposa Laura Mangueira, Antônio Góis, Rosalvo
Alexandre, Marcélio Bonfim, Carlos Alberto Menezes e Elias Pinho.104

14. Paraíba
14.1. Delegacia de Investigação e Captura (DIC)
142. A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória da Paraíba (CEV/PB)
apresentou, por meio do seu “Relatório parcial”,105 depoimentos que comprovam a prática de tortura
psicológica e física na Delegacia de Investigação e Captura (DIC), localizada na zona central de João
Pessoa. Um dos casos ali citados refere-se a Ubiratan Cortez, de Catolé do Rocha (PB), que relatou que
os presos políticos eram retirados de suas celas na madrugada, sob um clima de tensão, para assistirem
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a sessões de tortura com presos comuns, no pau de arara. Outro caso descrito no relatório citado diz
respeito ao médico Eraldo Fernandes, que, quando preso, recebeu socos, foi colocado no pau de arara
por seis policiais e submetido a choques elétricos.

14.2. Delegacia R egional de Sapé
143. Foi reconhecida por diversos ex-presos políticos como um dos locais de prática de tortura
na Paraíba e um dos centros da repressão contra as Ligas Camponesas. Uma das denúncias apresentadas no
Relatório da CEV/PB106 refere-se ao sapateiro Francisco de Carvalho Filho (Chico do Baita), que afirmou ter
sido preso em Guarabira (PB) e, em seguida, conduzido à Delegacia Regional de Sapé, onde fora colocado
numa fossa, com dejetos humanos até o pescoço e com as mãos amarradas, durante um dia inteiro.
144. Outro exemplo constante no relatório diz respeito a José Deodato Galdino, que, segundo sua viúva, Inês da Silva Lima, também foi preso em Guarabira, após o golpe militar de 1964, e
conduzido à Delegacia Regional de Sapé, onde foi torturado e, em seguida, transferido para uma prisão
em João Pessoa. O relatório também discorre sobre o caso de José Domingos de Oliveira, militante
das Ligas Camponesas de Sapé (PB), já falecido, que foi preso e torturado quando saía da Delegacia
Regional de Sapé para o manicômio em João Pessoa.

B) A estrutura clandestina
145. Os centros clandestinos, montados para a prática de tortura e homicídios de presos políticos fora de instalações oficiais, operaram por aproximadamente uma década, dos primeiros anos após
o golpe de 1964 – quando se destacou o “Dopinha”, em Porto Alegre –, com registro de funcionamento,
pelo menos, desde 1966 até os anos de 1975, 1976. Ao contrário de operações de grupos paramilitares
ou milicianos, as ações que tiveram como palco os centros clandestinos foram frutos de uma política de
repressão das Forças Armadas, e do conhecimento e da aprovação das instâncias de comando, como comprova este Relatório. Tiveram, dessa forma, funcionamento regular e controle de prisões e deslocamentos
de presos, com o consequente fluxo de informações entre os órgãos de segurança do regime.
146. Outra característica dos centros clandestinos foi a colaboração de civis nas atividades
ilegais e nas práticas de graves violações de direitos humanos que ocorriam nesses locais. Esse modelo
repete-se em diversos centros clandestinos pelo país, como em Petrópolis (RJ), na Grande São Paulo
(SP), em Maranguape (CE) e em Alagoinhas (BA). Estruturaram-se em imóveis disponibilizados por
particulares, que funcionavam como órgãos de tortura e execução, para que seus comandantes não
fossem identificados, como ocorreria se tais práticas fossem perpetradas em quartéis e delegacias. De
uma maneira geral, a escolha desses locais tornava a posição do preso político mais frágil – e com sensação ainda maior de impotência, contribuindo para a ocultação dos torturadores e, principalmente, da
cadeia de comando, assim como para a eliminação de pistas que levassem à identificação dos militantes
presos e às circunstâncias em torno das prisões, torturas, mortes e desaparecimentos forçados.
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147. Localizada na cidade de Marabá, no km 1 da rodovia Transamazônica, a Casa Azul
foi um centro de prisão clandestino utilizado pelo Centro de Informações do Exército (CIE) como
um Centro de Informações e Triagem (CIT). No local, estima-se que morreram, em decorrência
de tortura ou por execução, mais de 30 guerrilheiros que faziam oposição ao regime militar e que
atuavam na Guerrilha do Araguaia.107 Os principais alvos eram militantes do PCdoB e moradores
locais acusados de apoiar a guerrilha. De acordo com Leonencio Nossa, o município de Marabá
concentrou seis unidades108 das Forças Armadas criadas para desarticular a guerrilha rural do
Araguaia, e entre elas está a Casa Azul,109 que atualmente abriga a sede do Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT).
148. Por ser identificada por diversas testemunhas como um dos centros de graves violações
de direitos humanos na região Norte, durante a década de 1970, a CNV realizou uma visita de diligência à Casa Azul, com a finalidade de levantar e consolidar mais informações sobre ela.110 O reconhecimento do local foi realizado em parceria com a Comissão da Verdade do Pará e da Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP). Acompanharam a diligência dois camponeses que
estiveram presos no centro clandestino, Pedro Matos do Nascimento e Raimundo de Souza Cruz, além
do ex-soldado Manuel Messias Guido Ribeiro, que atuou na campanha do Exército contra a Guerrilha
do Araguaia, entre os anos de 1974 e 1980.111
149. Pedro do Nascimento (Marivete) e Raimundo de Souza Cruz (Barbadinho) reconheceram o centro clandestino no momento em que ali entraram, e apontaram a sala em que foram
encarcerados no ano de 1973. Cruz relatou que foi preso enquanto se encontrava com uma infecção
decorrente de ferimento de bala, o que não foi suficiente para evitar que fosse torturado com choques,
socos e pauladas. Tanto Pedro como Raimundo eram acusados de uma suposta colaboração com os
guerrilheiros do Araguaia e não eram militantes.112
150. O ex-soldado Guido Ribeiro também identificou a sala apontada por Pedro e Raimundo
como um cômodo usado para aprisionamento e tortura. Guido afirma que os soldados alocados em
Marabá participavam dos combates e presenciavam as torturas. De acordo com o ex-soldado, ele foi
torturado durante o treinamento por oferecer água, comida e cobertores aos presos da Casa Azul.
Também foi ameaçado de morte ao chorar com a imagem dos corpos de dois guerrilheiros que foram
enterrados em cova rasa nas proximidades do centro clandestino.113
151. Pedro, Raimundo e Guido apontaram para os membros da CNV presentes – Pedro
Dallari, Maria Rita Kehl e José Carlos Dias – uma porta que foi vedada e transformada em parede.
A mudança não gerou nenhum tipo de questionamento sobre a identificação do local, entretanto, foi
importante para a equipe de peritos reconstituir a estrutura física da Casa Azul nos anos em que era
usada como centro clandestino de prisão, tortura e execução.114
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Vista panorâmica do pátio onde se encontra a Casa Azul, em Marabá (PA). Fonte: Arquivo CNV

A Casa Azul, centro clandestino de prisão, tortura e execução de presos políticos. Fonte: Arquivo CNV
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Interior da Casa Azul, com os cômodos que serviam para tortura e execuções de presos políticos. Fonte: Arquivo CNV
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152. Abel Honorato relata que foi detido e encaminhado para a Casa Azul em 1972, sob a
acusação de ser amigo de Oswaldão, militante temido e procurado pelo Exército na região. Lá teria
sofrido torturas, e quando foi solto seu estado físico era grave: “Lá me bateram com vontade. Me retiraram daqui (de Marabá) semimorto. Saí vestido numa saia, pois não podia botar uma calça”.115 Após
ser liberado, Abel conta que foi obrigado a servir de mateiro para as Forças Armadas:
Disseram pra mim: “Você vai agora voltar e vai ter que dar conta dos seus companheiros”.
Fui obrigado a trabalhar de guia até depois da guerra, sob os olhos de Curió [o coronel
Sebastião Alves (sic) [Rodrigues] de Moura. Até em Serra Pelada [garimpo dirigido por
Curió na década de 1980], fiz missões para ele. Tem 40 anos dessa guerra, mas pra mim
é um desgosto. Fui muito judiado, fui muito acabado. Até hoje eu não sou ninguém. [...]
Eu tive de contar até o que não sabia para escapar. Eu tive que dizer, forçado, que fui um
amigo do Oswaldão, mas hoje eu posso dizer, de verdade, que fui amigo dele, pois ele foi
amigo da região, ajudou muita gente.

Além do coronel Curió, Honorato afirma que conheceu Romeu Tuma (“doutor Silva”), ex-delegado
da Polícia Civil de São Paulo, ex-senador e ex-superintendente da Polícia Federal, e que ele atuava em
parceria com Curió nas ações do Araguaia.116
153. O sargento João Santa Cruz Sacramento atuou nas operações militares da região do
Araguaia a partir de 1972, e iniciou seus ofícios no Serviço de Informação da Guerrilha do Araguaia,
cujos integrantes provinham do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Sacramento conta que a Casa
Azul era o centro de comando de algumas operações de contraguerrilha coordenadas pelo coronel
Curió, e os militares que atuavam no local recebiam ordens para transportar os prisioneiros da guerrilha direto para o centro clandestino ou matá-los.
João Santa Cruz Sacramento: É porque era obrigado a matar, vamos dizer assim, e eu tive
essa sorte, que Deus me livrou disso. Outras equipes encontraram, matavam, entendeu?
Quando se prendiam, a gente entregava lá na Casa Azul, quando era preso.
Comissão Nacional da Verdade: Mas quando prendia e quando matava? Qual era o critério?
João Santa Cruz Sacramento: Olha, para dizer a verdade, doutora, é o seguinte: eu não sabia
mesmo, porque quando a gente entregava o preso ou o corpo lá na Casa Azul, ninguém
tinha mais acesso e ninguém sabia o que acontecia. [...] É como eu falei há pouco, os que
eram capturados vivos eram entregues na Casa Azul, como eu já falei há pouco, aí de lá ninguém sabia mais o que eles faziam com o cara. Foi o caso do Piauí, que ele andou comigo,
não é? Depois vieram apanhar ele na Bacaba de helicóptero, levaram lá para a Casa Azul
e de lá não se soube mais. Como eu repito novamente, quando se perguntava pelo fulano
eles diziam: “Não, mandaram para Brasília”. A resposta que a gente obtinha era essa. [...]
Eu tive a oportunidade de ver a Dina lá na Casa Azul, porque eles me chamaram para me
mandar para uma missão, e eu fui e nessa noite eu pernoitei na Casa Azul e a Dina estava
presa lá, foi quando eu tive a oportunidade de ver ela. [...] É o seguinte, quando eles diziam
que “mandaram para Brasília” era que estava eliminado o cara.117
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154. A chamada Casa da Morte de Petrópolis foi um centro clandestino de tortura, execuções e
desaparecimentos forçados, criado, organizado e mantido pelo Centro de Informações do Exército (CIE).
A casa situava-se na rua Arthur Barbosa, no 50 (antigo 668), no bairro de Caxambu, e foi cedida em 1971
pelo proprietário à época, Mario Lodders, ao ex-comandante da companhia aérea Panair e ex-interventor
de Petrópolis, Fernando Aires da Mota. O chefe do CIE à época era o general de Brigada Milton Tavares
de Souza, sendo o subchefe José Luiz Coelho Neto, então coronel da arma de Infantaria.
155. A casa funcionou como apoio ao DOI-CODI do Rio de Janeiro, por isso era chamada
de “Codão”.118 Paulo Malhães, à época capitão de cavalaria lotado no CIE, e um dos coordenadores da
Casa da Morte, apontou o tenente-coronel Cyro Guedes Etchegoyen, chefe de contrainformações do
CIE, como o responsável pela casa:
Comissão Nacional da Verdade: Esses aparelhos como a Casa de Petrópolis, eram do conhecimento de quais autoridades dentro das Forças Armadas? Quer dizer, os ministros sabiam?
O ministro do Exército sabia da existência?
Paulo Malhães: Deveriam saber. Alguns deles, eu sei que sabiam. Mas deveriam saber, todos
eles. Se não sabiam foi erro. [...]
Comissão Nacional da Verdade: Mas quem era o chefe da Casa de Petrópolis?
Paulo Malhães: O chefe da Casa de Petrópolis era o chefe de contrainformações.
Comissão Nacional da Verdade: Quem era?
Paulo Malhães: Era o coronel [Cyro Guedes] Etchegoyen.119

156. Segundo o general Adyr Fiúza de Castro, que à época era coronel de artilharia e subchefe do Estado-Maior do I Exército,
nós [do CODI] cedemos umas dependências na Barão de Mesquita ao CIE para eles fazerem uma espécie de “cela preta”, que aprenderam nos Estados Unidos e na Inglaterra.
Mas o CIE tinha autonomia para trabalhar em qualquer lugar do Brasil. Eles tinham
aparelhos especiais, não oficiais, fora das unidades do I Exército, para interrogatórios
[...]. Como a Casa de Petrópolis.120

157. O centro clandestino esteve ativo por cerca de quatro anos, a partir de 1971. Carlos Alberto
Soares de Freitas, que usava o codinome “Breno”, dirigente da Vanguarda Armada Revolucionária
Palmares (VAR-Palmares), e Antônio Joaquim de Souza Machado, também da VAR-Palmares, são
apontados como os primeiros casos de desaparecimento forçado de Petrópolis, em fevereiro de 1971.
À CNV, Paulo Malhães admitiu:
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Comissão Nacional da Verdade: Mas o Breno, o senhor lembra. Quando eu falei Breno,
o senhor se lembrou?
Paulo Malhães: O Breno eu me lembro.121

158. Inês Etienne Romeu, sobrevivente da Casa da Morte, reconheceu vários nomes ligados à
casa, como o dono do imóvel, Mario Lodders, que seus torturadores chamavam de “Mário”, e vários carcereiros e torturadores. Alguns destes foram, posteriormente, identificados,122 como o capitão de cavalaria
Freddie Perdigão Pereira, o “dr. Roberto”; o major de infantaria Rubens Paim Sampaio, o “dr. Teixeira”;
o segundo-sargento Ubirajara Ribeiro de Souza, o “Zé Gomes” ou “Zezão”; o sargento Jairo de Canaã
Cony, o “Marcelo”; o segundo-sargento Rubens Gomes Carneiro, o “Laecato”; Antônio Fernando Hughes
de Carvalho, o “Alan”, oficial ligado à equipe de interrogatório do DOI-CODI do I Exército; o soldado
Antônio Waneir Pinheiro Lima, o “Camarão”; o médico do Exército Amílcar Lobo, o “dr. Carneiro”; e o
então comissário da Polícia Civil de Petrópolis, Luiz Cláudio do Azeredo Viana, o “Laurindo”.
159. Deixar Inês Etienne sair com vida da casa teria sido um erro, na avaliação de oficiais
do CIE. Segundo Marival Chaves,
[...] nós temos um caso clássico aqui na serra de Petrópolis, naquela Casa da Morte de Petrópolis, que foi Inês Etienne Romeu; mas depois eu ouvi um comentário a respeito, disse que
foi uma das maiores mancadas que deram, foi deixar a Inês Etienne viva.
Comissão Nacional da Verdade: Quem teria dito isso?
Marival Chaves: Isso aí foi num contexto do pessoal que gerenciava o cárcere lá. Especificamente, eu não sei, essa informação circulou no CIE.123

160. Paulo Malhães corroborou essa avaliação:
Paulo Malhães: A Inês Etienne saiu e derrubou a casa. Foi a Inês Etienne Romeu que derrubou a Casa de Petrópolis.
Comissão Nacional da Verdade: Foi o Cyro que soltou a Inês.
Paulo Malhães: Entendeu? Derrubou a casa porque ela reconheceu a casa.124

161. Outro que é vinculado à Casa da Morte é o coronel de infantaria Francisco Homem
de Carvalho, que em 1971 era comandante do 1o Batalhão de Polícia do Exército, onde ficava o DOICODI da rua Barão de Mesquita. O médico Amílcar Lobo, identificado por Inês Etienne Romeu e que
admitiu sua participação – ele aplicava pentotal sódico, o “soro da verdade” e, após examinar os presos,
autorizava ou não o prosseguimento de tortura –, disse que foi à Casa de Petrópolis por ordem do
coronel Homem de Carvalho. Memorando de março de 1983, do chefe do SNI para a agência central,
traz diversas informações sobre a denúncia de Inês Etienne – que havia movido ação judicial contra
Mario Lodders, por este ter cedido aos militares o imóvel onde ela foi torturada e mantida prisioneira
por mais de três meses. Há a seguinte referência a Homem de Carvalho:
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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.125

162. Apesar de funcionar como centro clandestino de apoio ao DOI-CODI do I Exército,
para Petrópolis também foram levados presos de outros órgãos e estados (como a própria Inês Etienne
Romeu, presa em São Paulo, capital), chegando a funcionar, durante algum tempo, como principal
centro destinatário de operações clandestinas no Brasil. Segundo o ex-sargento Marival Chaves,
[...] o casal Wilson Silva e Ana Rosa Kucinski, que foi preso em São Paulo, eu fiquei sabendo
através dele [Roberto Artoni] que esse casal foi encaminhado para o Rio de Janeiro. [...]
Evidente que o encaminhamento do casal para o Rio de Janeiro, para um cárcere privado
da serra de Petrópolis, só isso já pressupõe que o casal era marcado pra morrer, porque eram
pessoas dirigentes nacionais da organização naquela ocasião. Houve uma sequência de mortes, mesmo por conta das informações prestadas por esse médico de Brasília, o Jota, o João
[João Henrique Ferreira de Carvalho].126

163. Em março de 2014, peritos da CNV realizaram diligências em Petrópolis, que incluíram vistoria do imóvel, feita em coordenação com o procurador-geral do município Marcus São Tiago.
A vistoria realizada pela CNV foi a primeira a ter acesso ao imóvel em sua totalidade.
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O coronel Homem de Carvalho procurou o chefe da ARJ [agência Rio de Janeiro do SNI]
informando que está sendo assediado pela revista IstoÉ, Veja e o jornal Folha de S.Paulo, que
desejam entrevistá-lo.
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A pedido da CNV, Inês Etienne Romeu reconheceu, por meio de fotografias, alguns de seus torturadores e carcereiros na Casa da
Morte, em Petrópolis (RJ). Na foto, Inês com Sérgio Soares Xavier Ferreira, primo de Carlos Alberto Soares de Freitas, desaparecido
sob a custódia do DOI-CODI/I Exército. Fonte: Arquivo CNV

A Casa da Morte, em foto de novembro de 1973, quando estava em atividade. Reprodução/CNV
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Planta da Casa da Morte desenhada por Inês Etienne Romeu em 18 de setembro de 1971. Os peritos da CNV atestaram ser idêntica
à planta da casa da rua Arthur Barbosa, no 50, em Petrópolis (RJ). Reprodução/CNV

Maquete da Casa da Morte elaborada pela perícia da CNV, de acordo com a planta do imóvel à época, idêntica ao desenho feito por
Inês Etienne Romeu, em 1971. Fonte: Arquivo CNV
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164. Em 10 de agosto do mesmo ano, representantes da CNV, entre os quais peritos técnicos
de seu núcleo pericial, acompanhados do ex-delegado Cláudio Antônio Guerra, estiveram na sede da
antiga Usina Cambahyba, no município de Campos dos Goytacazes (RJ), norte fluminense. No local,
Guerra afirma ter incinerado corpos de 12 presos políticos, recolhidos por ele na Casa da Morte, em
Petrópolis, e também no DOI-CODI do Rio de Janeiro. Ele afirma que atendia a chamados do capitão
de cavalaria do Exército Freddie Perdigão Pereira e recebia os corpos diretamente da equipe do militar.
165. Guerra indicou as portas dos fornos onde os corpos foram jogados. Em 1974, a usina era
administrada por Heli Ribeiro Gomes e seus filhos. Cuidavam da usina um de seus filhos, João Lysandro
Ribeiro, conhecido por “João Bala”, e os funcionários “Zé Crente”, já morto, e Erval Gomes da Silva, o
“Vavá”, este a única testemunha viva, além de Guerra, da queima dos corpos. Um décimo terceiro corpo,
segundo Guerra, também foi incinerado na usina: o do tenente do Exército Odilon Carlos de Souza,
morto por “queima de arquivo” pelo ex-delegado, diante de João Bala, Vavá e do cabo do Exército Marco
Antônio Povoleri, que trabalhou no DOI-CODI do Rio de Janeiro e era braço direito do capitão Aílton
Guimarães Jorge. Guerra apontou para a equipe da CNV o local onde o tenente Odilon fora morto.
166. Em maio de 2012, o delegado federal Kandy Takahashi, a pedido do então coordenador
da CNV, Gilson Dipp, esteve na Usina Cambahyba e localizou Erval Gomes da Silva, o Vavá. Um
argumento utilizado contra a versão de Guerra, logo que trouxe à tona o destino de corpos de presos
políticos, era que os fornos não tinham profundidade para receber cadáveres. No entanto, como os
peritos da CNV constataram, o tamanho dos fornos é perfeitamente compatível com a versão apresentada por Guerra – naqueles fornos, é possível a incineração de corpos humanos. Ainda, chamou
a atenção do núcleo pericial da CNV a data em que os fornos entraram em atividade, 1974 (foto a
seguir). Entre os corpos identificados por Guerra, que teriam sido levados da Casa da Morte para a
Usina Cambahyba, estão os de David Capistrano da Costa, José Roman, Thomaz Antônio da Silva
Meirelles Netto, e do casal Ana Rosa Kucinski Silva e Wilson Silva. Todos desaparecidos em 1974. A
Casa da Morte de Petrópolis também é tema do Capítulo 12 deste Relatório.

Placa da caldeira da Usina Cambahyba, no município de Campos dos Goytacazes (RJ). Fonte: Arquivo CNV

802

comissão nacional da verdade – relatório – volume i – dezembro de 2014
Visão geral das caldeiras da Usina Cambahyba. Fonte: Arquivo CNV

Caldeira da Usina Cambahyba. Fonte: Arquivo CNV
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3. Casa de São Conrado – R io de Janeiro
167. Localizada no bairro de São Conrado, no Rio de Janeiro, o imóvel foi utilizado pelo
Centro de Informações da Marinha (Cenimar), em colaboração com o delegado Sérgio Paranhos
Fleury e sua equipe, como local de tortura de presos políticos no começo da década de 1970. O
centro foi indicado pelo jornalista Ottoni Guimarães Fernandes Júnior, que foi torturado na casa.
Em 21 de agosto de 1970, Fernandes Júnior foi preso pela equipe do delegado Fleury e por militares
do Cenimar no bairro da Tijuca, à noite, ao chegar ao apartamento que alugava:
Me botaram em um carro, me vendaram, me botaram um capuz. [...] Aí eles me levaram.
Na época, eu achei estranho, porque mesmo encapuzado eu percebia que a gente estava indo
para o sul e eu imaginava que eu ia ou para a Barão de Mesquita, que era o centro de tortura
do DOI-CODI do Rio de Janeiro, ou para o Galeão, que era outro centro de tortura, ou
para o Cenimar, que era no 1o Distrito Naval na praça Mauá. Eu estava indo pelo cheiro do
mar, pelo barulho da onda, eu estava indo para o sul. Como militante eu tinha que conhecer
a cidade como a palma da mão. Aí, depois passou uma estrada de terra, eu imaginei que podia estar indo para o Alto da Boa Vista, mas sabia que era para o sul e estranhei muito isso.
Aí eles pararam em um pátio de cascalho, os policiais me agarraram pelo braço, descemos
uma escada, uns degraus de pedra, entramos em uma sala de madeira que dava acesso por
sua vez a uma sala com piso de madeira, eu vou contar esse detalhe porque depois tem como
identificar a casa. Então eu percebi claramente, primeiro, eu passei um patamar, devia ser
uma ligação entre essa parte onde estava a escada e a casa, a casa era mais sólida, mas você
percebia que o piso era de madeira. Eles me jogaram no chão, começaram a me torturar, já
no chão desse quarto, no nível da entrada.
Comissão Nacional da Verdade: Torturaram naquele momento ou era espancamento?
Ottoni Guimarães Fernandes Júnior: Espancamento. Dentro da casa me jogaram no
chão, era um piso de madeira e aparentemente era um piso de madeira que não tinha
nada embaixo, ele estava em cima de vigas, você via ele vibrar. Depois de alguns momentos o Fleury tirou meu capuz e se identificou, ele perguntou se eu sabia quem ele
era, eu disse que não. Eu estava mantendo uma história, eu tinha uma “lenda” [sustentar uma história fictícia], como a gente chama. [...] Eu comecei a ser torturado, ele sabia
exatamente o que eu fazia na organização, sabia com detalhes, um pouco mais tarde eles
me levaram para um quarto embaixo da casa, tinham pelo menos mais dois quartos, eu
fui torturado com pau de arara, choque, afogamento, todos os serviços que eles faziam,
eu fiquei alguns dias nessa casa.127

168. Ottoni Guimarães Fernandes Júnior conseguiu identificar alguns de seus torturadores,
da equipe do delegado Fleury, além do próprio e do Cenimar. E testemunhou a presença, na casa, de
Eduardo Collen Leite, o “Bacuri”, dirigente da Ação Libertadora Nacional (ALN) que seria ser morto
meses depois, em 8 de dezembro daquele ano, 1970:
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Comissão Nacional da Verdade: Você falou de três, o Fleury, o Amorim do Valle e o [João
Carlos] Tralli. Tinha mais alguém?
Ottoni Guimarães Fernandes Júnior: Tinha uma equipe grande.
Comissão Nacional da Verdade: Mais algum que você viu? [...] E esse Ademar Oliveira?
Ottoni Guimarães Fernandes Júnior: Era da equipe do Fleury.
Comissão Nacional da Verdade: Que estava lá também?
Ottoni Guimarães Fernandes Júnior: Estava lá também. [...] Eles tinham um médico que
eu não sei quem é, esse médico, de tempo em tempo, avaliava se eu podia continuar sendo torturado ou não, me dava uma injeção de algum complexo para aguentar a tortura.
[...] Eu estava sendo torturado, no outro estava sendo essa outra pessoa que depois eu descobri ser o Eduardo Leite, o “Bacuri”. Nesta segunda ou terceira noite eles me colocaram
para dormir com o Bacuri. Eu não o conhecia, ele estava em outro grupo da ALN, no
Rio de Janeiro, era um grupo separado do Grupo Tático Armado (GTA) e nos colocaram
juntos algemados na cama. Assim que saíram do quarto, o Bacuri fez sinal para mim de
silêncio e apontou como se tivesse um gravador embaixo [da cama]. Nós não falamos
nada, passados alguns minutos, eles nos tiraram e voltaram a nos torturar. O que eu
suponho que aconteceu, com o Bacuri, o Fleury acabou o matando, como vocês sabem,
acho que foi em novembro ou dezembro. Ele foi morto no litoral, no norte de São Paulo,
depois de ser barbaramente torturado.128

169. Finalmente, Fernandes Júnior deu um “ponto” falso (indicou que teria um encontro,
mas era uma pista falsa), para tentar escapar da casa. Com a artimanha, conseguiu que os agentes o
tirassem daquele local e, na saída, teve uma pista da localização da casa:
[...] Abri o ponto falso, eles queriam prender a direção [da ALN], eles achavam que [o
ponto] era [com] o Câmara Ferreira, que eles iam pegar, que era o comandante “Toledo”,
o Joaquim Câmara Ferreira. Pararam de nos torturar, chamaram um camburão do serviço policial do corpo de fuzileiros navais, nós dois estávamos incapacitados de andar, eu
ainda conseguia andar arrastado, no ombro de duas pessoas, o Bacuri não conseguia, eu
inclusive pedi para o fuzileiro ajudar ele.
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Eu ouvia gritos no quarto ao lado, era outro companheiro que estava sendo torturado.
Pelo que eu me lembro esse piso não era em balanço, era em cima de cimento já, mas
aí tinha alguém sendo torturado. Quem eu identifiquei, além do Fleury que estava me
torturando, o comandante Armando Amorim do Valle, do Cenimar, em alguns momentos eles tiraram a minha venda, eu achei que eles iam me matar quando tiraram
o capuz e deixaram todos serem vistos. [...]
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Comissão Nacional da Verdade: Camburão dos fuzileiros navais?
Ottoni Guimarães Fernandes Júnior: Não sei se é serviço policial ou serviço de patrulhamento,
na época era um camburão C-14, cinza, que era a cor da Marinha. Eu pedi ainda para que levassem o Bacuri em uma prancha que estava no chão, só que nessa altura quando eu saí, apesar
de estar sem óculos e ter sete graus de miopia, quando eu subi a escada e fui para a sala para
sair, eu olhei para fora e vi o Hotel Nacional. O Hotel Nacional era absolutamente identificável, era uma torre cilíndrica na frente do mar, eu estava, portanto, na encosta oposta à torre,
que é uma encosta em São Conrado. Aí eles nos colocaram no camburão e eu fui levado para
o 1o Distrito Naval na praça Mauá, e o Bacuri foi levado para o Hospital de Ilha das Cobras.129

170. O ex-sargento Marival Chaves confirmou a existência desse centro clandestino, ligado
ao delegado Sérgio Fleury, e a passagem de Bacuri por lá:
Comissão Nacional da Verdade: Cárcere privado no Rio de janeiro, sem ser o de Petrópolis...
Marival Chaves: Tem outro que o Fleury usou. [...] Bacuri, ele esteve nesse cárcere no Rio
de Janeiro, ele morreu em São Paulo, no DOPS, chegou lá todo arrebentado, não é? [...] Ele
esteve nesse cárcere no Rio de Janeiro.130

4. Fazenda 31 de M arço – São Paulo
171. Localizado no bairro de Parelheiros, ao sul da represa de Guarapiranga, na divisa
dos municípios de São Paulo, Itanhaém e Embu-Guaçu, era chamado de Fazenda 31 de Março
de 1964 em homenagem à data do golpe militar. O empresário Joaquim Rodrigues Fagundes é
apontado como o proprietário do imóvel. Em 2008, investigações do Ministério Público Federal
de São Paulo descobriram que, originariamente, aquelas eram terras devolutas, sendo, portanto,
apenas formalmente emprestadas por Fagundes aos militares, para instalarem um centro clandestino de tortura e execuções. Fagundes tinha ligações com os militares e, por esse motivo, aliado
à sua generosidade pelo empréstimo sistemático do imóvel aos órgãos repressores, foi agraciado
com a Medalha do Pacificador.131
172. A utilização da Fazenda 31 de Março de 1964 pelas Forças Armadas e pela polícia foi
possível pela estreita colaboração de civis em ações clandestinas de repressão política. Sobre o funcionamento da 31 de Março, Marival Chaves disse:
[...] Para saber os nomes dos grupos “executivos” [cárceres privados], estrada de Itapevi [Boate Querosene], cárcere do Sítio Araçariguama, 31 de Março, casa no bairro Ipiranga [em
São Paulo], a CNV deve ouvir: Fábio Silva Prado [João de Sá Cavalcanti Neto], Roberto
Artoni, Silvio Giglioli e o coronel Audir Santos Maciel, que substituiu o coronel Ustra.132

173. Sabe-se que o local era usado por militares do DOI-CODI do II Exército e frequentado pelo delegado Fleury e sua equipe. Maurício Segall, que esteve na casa e foi torturado
por Fleury, afirmou que
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174. O advogado Affonso Celso Nogueira Monteiro, ex-vereador e ex-deputado, sobrevivente da Fazenda 31 de Março, em carta, narrada em terceira pessoa, anexada aos autos de seu processo,
de 26 de outubro de 1975, apontou características do local:
[...] foi iniciada viagem que durou, ao que supõe, perto de uma hora, das quais uns dez
minutos em zona urbana, meia hora em estrada de intenso tráfego e 20 minutos em estrada
ascendente não pavimentada, de solo irregular, cheia de curvas e que atravessa uma linha
férrea, fato este indicado pela coincidência da passagem, na ocasião, de um trem a velocidade bem reduzida. Chegando ao destino, foi retirado do carro por alguém que, chamando-o
pelo nome, disse estar em poder do “braço clandestino da repressão do governo”, do qual
ninguém poderia tirá-lo e que havia chegado a sua hora. Em seguida, é conduzido por um
gramado até uma calçada cimentada, transposta, a qual segue-se uma escada que desce uns
quatro lances em ângulo reto, até um recinto que denominam de “buraco”, onde o colocam
voltado para um canto da parede. [...] sente que o chão de cimento é lamacento e escorregadio e que as paredes são úmidas, com o reboco em decomposição, caindo aos pedaços ao
nele se apoiar. Supõe, por isso, tratar-se de ambiente subterrâneo. [...] foi levado para um
quarto de piso de tacos, tendo passado de novo pela calçada e pelo gramado, entrando em
um prédio, subindo nova escada e atravessado corredores que dobram em ângulo reto. [...]
é mais uma vez levado à tortura, agora ao ar livre, sem pau de arara, mas com novo método
que consiste em pendurar a vítima pelos pés, mantendo os braços suspensos, [...] Descido
do novo instrumento de martírio, perguntaram-lhe se sabe nadar e informaram-no de que
tomaria um banho de cachoeira e, a seguir, de rio. O primeiro banho consiste em ser deitado e mantido nessa posição no leito pedregoso de um regato pouco profundo, cujas águas
repentinamente crescem de volume e ímpeto, determinando desequilíbrio e revolvimento
de seu corpo nas pedras, aumentando os ferimentos e as dores. No banho do rio, a vítima é
amarrada pela cintura, empurrada para um poço ou pequena piscina cimentada, com fundo
limoso, onde vários homens se divertem com risadas e comentários “espirituosos” impon
do-lhes sucessivos afogamentos, até o presumido limite de resistência. [...] Para que sua
condição de prisioneiro não fosse esquecida, “grilhões” prendiam permanentemente uma
de suas pernas à cama onde se encontrava e, em um dos ângulos do quarto, existiam dois
blocos cúbicos de cimento com argolas, [...] A partir das novas condições, foi-lhe possível
reestruturar-se em relação a espaço e tempo. Deduziu, então, que o local onde estivera era de
natureza rural, situado em meio à mata, onde se ouviam pássaros e, ocasionalmente, ruído
de chuva ou vento em árvores, e cuja única referência com a cidade era a periódica chegada
de carros, quase sempre seguida dos gritos dos torturados. No local atual, lhe era evidente
estar em zona de subúrbio, ouvindo, com regularidade, passagem de carros, inclusive ônibus. [...] Quanto às características dos imóveis, [...] supõe ser sítio ou fazenda de bom nível
de construção e tratamento, com ajardinado e instalação de lazer (piscina ou poço), amplo
e com mais de um bloco de construção.134
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[...] no sítio, bem primitivo, ao qual chegamos de olhos vendados, a iluminação era de
velas, pois não havia luz elétrica. O sítio aparentemente tinha dois quartos, uma sala, cozinha e um banheiro. Os choques elétricos aplicados no pau de arara eram gerados num
aparelho, acionado por manivela manual.133
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175. Posteriormente, a propriedade rural foi identificada como um sítio em Parelheiros,
na Grande São Paulo, que trazia a seguinte indicação na entrada: “Fazenda 31 de Março”. A tortura
sofrida por Affonso Celso Nogueira Monteiro foi registrada no Relatório da Comissão da Verdade
do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro:
[...] o deputado Affonso Celso Nogueira, que era defensor dos jornalistas e do presidente do
Sindicato dos Jornalistas, Jairo Mendes, foi preso em São Paulo. O parlamentar comunista,
que jamais se envolveu em luta armada, filiado ao PCB, e foi preso duas vezes pelos agentes
do DOPS fluminense, torturado psicologicamente em Niterói e depois em outubro de 1975
torturado na Fazenda 31 de Março, em São Paulo. Affonso Celso mostrou à Comissão da
Verdade as marcas de torturas, nos dois braços, motivadas pelos choques elétricos e por um
produto químico que foi jogado sobre o seu corpo. Foi pendurado pelos pés, numa árvore,
onde recebeu socos e choque elétrico. Colocaram-no num poço lamacento que os torturadores chamavam de “piscina” e no pau de arara.135

176. São apontados como mortos na Fazenda 31 de Março: Antônio Carlos Bicalho Lana,
Sônia Maria de Moraes Angel Jones e Joaquim Câmara Ferreira, o “Toledo”. A morte deste foi denunciada pelos ex-presos políticos Maria de Lourdes Rego Melo, Viriato Xavier de Mello Filho e Maurício
Klabin Segall. À CNV, o ex-sargento Marival Chaves deu detalhes das circunstâncias das mortes de
Ântonio Bicalho Lana e Sônia Maria:
Comissão Nacional da Verdade: Ele era da equipe que prendeu [Antônio Carlos Bicalho]
Lana e a Sônia [Maria de Moraes Angel Jones]?
Marival Chaves: Sim. Prenderam e encaminharam o casal para o cárcere privado da Serra
do Mar [Fazenda 31 de Março].
Comissão Nacional da Verdade: Esse cárcere privado da Serra do Mar seria o segundo?
Marival Chaves: Seria o primeiro, o de Itapevi era o segundo, e o terceiro era a rodovia Castelo Branco. Araçariguama, na rodovia Castelo Branco.
Comissão Nacional da Verdade: [...] E naturalmente, em conversa no café da manhã, no
almoço, jantar, nos corredores, ele [Roberto Artoni] certamente lhe deu detalhes dessa
prisão, o que aconteceu.
Marival Chaves: Detalhes não. Era uma conversa, mas não era uma conversa detalhada:
“Olha, houve um interrogatório assim”, o que eu sei é que esse casal foi levado para esse
sítio, e [fizeram] até tiro ao alvo. Houve um comentário. Porque esse casal foi trazido pelo
DOI depois de morto e exposto a visitação pública. Visitação pública dos componentes
do órgão. [Antônio Carlos Bicalho Lana e Sônia Maria de Moraes Angel Jones foram
assassinados em 30 de novembro de 1973].
[...]
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Marival Chaves: Vi. Eu vi o casal morto, e vi perfurações de bala bem direcionadas, na
cabeça, nos ouvidos.
Comissão Nacional da Verdade: Se eu dissesse que a motivação foi exibir esses corpos como
troféu de vitória, o que o senhor diria?
Marival Chaves: Bom, aí o senhor está resumindo aquilo que é o meu pensamento. Por quê?
Porque o Antônio Carlos Bicalho Lana, por exemplo, ele no confronto à bala, no Rio de Janeiro, ele acabou aleijando a perna do Perdigão. No episódio da Mooca, onde três ou quatro
militantes da ALN morreram, ele rompeu o cerco à bala e conseguiu fugir. Então, havia quase
que uma ganância em relação a prendê-lo. Prendê-lo não, ele era um sujeito marcado para
morrer. Tanto é que foi preso vivo, e foi morto por conta das circunstâncias que eu falei.
Comissão Nacional da Verdade: Era da filosofia do comando do coronel Ustra a exibição de
corpos, como se fosse troféu de vitória?
Marival Chaves: É difícil afirmar no sentido oposto. Eu acho que é bem por aí.136

5. Casa de Itapevi – São Paulo
177. Após a desativação da Fazenda 31 de Março, foi criado um novo centro clandestino de
torturas na estrada de Itapevi, cidade da região metropolitana de São Paulo. O terreno fica em uma
minichácara na estrada da Granja, atrás de um antigo prostíbulo, a boate Querosene, hoje ocupada
por um posto de gasolina. Segundo Marival Chaves,
[...] a casa da Serra do Mar [Fazenda 31 de Março], nesse ínterim, parece que ela tinha
sido desativada. Em 1973, foi a última vez que essa casa foi utilizada, foi no caso do Antônio Carlos e da Sônia.
Comissão Nacional da Verdade: Por que ela foi desativada?
Marival Chaves: Difícil saber, não sei se é questão de segurança, de acessibilidade, alguma coisa [...]. O DOI de São Paulo ativou o Sítio 31 de Março lá na Serra do Mar entre
São Paulo e Santos. O Fagundes era o dono do sítio. O Fagundes não saía lá do DOI,
almoçava lá com os comandantes, aí depois veio a boate Querosene. Eu fiquei sabendo
[...]. Porque eu ouvi boate Querosene dentro do DOI e eu tinha servido no arsenal de
guerra de São Paulo. Eu comecei minha vida militar no arsenal de guerra de São Paulo,
não foi na Polícia do Exército não. Eu fui para a Polícia do Exército depois que eu fiz
curso de formação. Então tá, a boate Querosene era uma boate de terceira categoria que
tinha ali na estrada de Itapevi e essa estrada de Itapevi é pertinho de Barueri, pertinho
de onde eu trabalhei, de onde eu servi como [...]. Onde eu fiz o serviço militar obrigatório. Taí a mecânica da coisa, eu fiquei sabendo [...]. Bom, eu já conhecia a boate Que-
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rosene, de nome, na estrada de Itapevi, apesar de nunca ter estado lá. No DOI eu ouço
falar em boate Querosene, não é verdade? Que é um local e fiz a ligação, foi simples. E
olha, isso é a expressão da verdade, não há como contestar.
Comissão Nacional da Verdade: Quando você estava falando que você estava analisando,
nessa época, o PCB e recebia a documentação, era de onde?
Marival Chaves: Aí aparece a figura da boate Querosene.137

178. A Casa de Itapevi foi um centro clandestino utilizado pelo DOI-CODI do II Exército
e pelo CIE para tortura e execução de dirigentes do PCB, na ofensiva desencadeada pela Operação
Radar. Esteve em plena atividade em 1974 e 1975, sob comando do DOI-CODI do II Exército, tendo
à frente o tenente-coronel de artilharia Audir Santos Maciel, o “dr. Silva”. O imóvel teria sido arranjado
pelo major André Pereira Leite Filho, o “dr. Edgar”.
179. Na casa, teriam sido mortos dirigentes e militantes do PCB: Luiz Ignácio Maranhão
Filho, João Massena Melo, Élson Costa, Hiram de Lima Pereira, Jayme Amorim de Miranda, Itair
José Veloso, José Montenegro de Lima e Orlando da Silva Rosa Bonfim Júnior. Os corpos de todos
eles estão desaparecidos até hoje. À CNV, Marival Chaves disse:
Comissão Nacional da Verdade: Pode lembrar os nomes? De alguns pelo menos?
Marival Chaves: No decorrer do depoimento possivelmente eu me lembre de alguns nomes.
Comissão Nacional da Verdade: Hiram de Lima Pereira?
Marival Chaves: Hiram de Lima Pereira, sim.
Comissão Nacional da Verdade: Luiz Ignácio Maranhão Filho?
Marival Chaves: Luiz Ignácio Maranhão Filho, sim.
Comissão Nacional da Verdade: Orlando Bonfim?
Marival Chaves: É Orlando da Rosa Silva Bonfim Júnior, sim.
Comissão Nacional da Verdade: João Massena Melo?
Marival Chaves: João Massena Melo, sim.
Comissão Nacional da Verdade: Elson Costa?
Marival Chaves: Elson Costa, sim.
Comissão Nacional da Verdade: Itair José Veloso?
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Comissão Nacional da Verdade: Jayme Amorim Miranda?
Marival Chaves: Jayme Amorim Miranda, sim.
Comissão Nacional da Verdade: José Montenegro de Lima?
Marival Chaves: José Montenegro de Lima, aliás, eu o respeito.
Comissão Nacional da Verdade: O senhor pode afirmar com certeza isso?
Marival Chaves: Com cem por cento de convicção. Eu não tenho dúvida nenhuma, de que
essas pessoas passaram pelo centro de tortura da estrada de Itapevi, antiga boate Querosene.

180. Segundo Marival Chaves, somente em 1975, por questões de segurança, o cárcere de Itapevi
foi substituído por uma fazenda, às margens da rodovia Castelo Branco, a cerca de 30 quilômetros de São
Paulo. Essa fazenda, segundo ele, era de um amigo do major do Exército André Leite Pereira Filho.138

6. Casa do Ipiranga – São Paulo
181. Localizada na avenida Tereza Cristina, 58, no bairro do Ipiranga, em São Paulo, essa
casa funcionou, durante o ano de 1973, como um centro de recrutamento de “infiltrados” que, ao
serem capturados, assinavam contratos de prestação de serviços com o Exército. Esses serviços incluíam
a delação de ex-companheiros, relatos de reuniões e o fornecimento de informações que pudessem levar
ao desmantelamento de “aparelhos” – pontos de encontro desses militantes, nos quais eram articuladas
ações de combate ao regime ditatorial. Em troca, os agentes infiltrados recebiam proteção policial e,
muitas vezes, importâncias em dinheiro. Havia uma relação direta entre a Casa de Itapevi, utilizada
para tortura e extermínio de membros do Partido Comunista Brasileiro, e a Casa do Ipiranga.
182. A Casa do Ipiranga esteve ligada ao Destacamento de Operações de Informações – Centro
de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI) do II Exército (SP). O ex-sargento Marival Chaves já
havia denunciado a existência desse centro clandestino em entrevista à revista Veja, de 18 de novembro
de 1992, e voltou a reafirmar a denúncia em depoimento à CNV, realizado em 30 de outubro de 2012:
Comissão Nacional da Verdade: Você acha que quem ia para lá [para a Casa de Itapevi] era
gente marcada para morrer?
Marival Chaves: Marcada para morrer, eram pessoas presas clandestinamente, presas no contexto
de operações clandestinas, a Operação Radar era uma operação clandestina, ela tinha uma parte
aberta, mas tinha outra parte que dizia respeito aos dirigentes e era completamente fechada.
Comissão Nacional da Verdade: Algumas pessoas saíram de lá, essas pessoas que foram ao
sítio e saíram são aquelas que foram viradas?
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Marival Chaves: Itair José Veloso, sim.
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Marival Chaves: Não necessariamente, não. É bom que se diga que, concomitantemente
com atividades envolvidas no sítio na estrada de Itapevi, foi estabelecido outro cárcere privado no bairro Ipiranga.
Comissão Nacional da Verdade: Esse cárcere privado no bairro Ipiranga era área urbana?
Marival Chaves: Sim, área urbana.139

7. “Dopinha” – Porto A legre
183. No casarão amarelo no bairro do Bonfim, em Porto Alegre, região de classe média e presença da comunidade judaica, funcionou o primeiro centro clandestino de tortura da ditadura militar.
À época, entre vários outros casarões do bairro, o da rua Santo Antônio, no 600, passava despercebido.
O imóvel começou a ser utilizado como centro clandestino de tortura e desaparecimento forçado para,
dessa forma, não comprometer os órgãos oficiais do Exército e da polícia. A casa tinha uma passagem
subterrânea na lateral direita, por onde chegavam os presos políticos. Os agentes apelidaram o local
de “Dopinha”, diminutivo de DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social do Rio Grande do
Sul (DOPS/RS), que ficava no Palácio da Polícia, na avenida Ipiranga, em frente ao arroio Dilúvio.
184. A partir de 24 de agosto de 1966, quando o corpo do sargento Manoel Raimundo
Soares foi encontrado, com as mãos amarradas, no Rio Jacuí, nas proximidades de Porto Alegre, o
segredo que encobria o “Dopinha” começou a ser revelado. O episódio teve grande repercussão e ficou
conhecido como “Caso do sargento das mãos amarradas”.140 Manoel Raimundo foi preso ilegalmente
em 11 de março daquele ano, e passou mais de cinco meses sendo torturado, inclusive no “Dopinha”.
185. Apesar da forte repressão desde o golpe de Estado, em 1966 ainda não havia ampla
censura à imprensa, e a repercussão do caso e o clamor público ensejaram investigações pela promotoria de Justiça e por uma comissão parlamentar de inquérito (CPI), criada na Assembleia Legislativa
do Rio Grande do Sul. Nas apurações, surgiu, como responsável pela morte do sargento, o nome do
então major da infantaria Luiz Carlos Menna Barreto, comandante do “Dopinha”. Aos poucos, veio
a público a existência do centro clandestino, utilizado por militares e policiais. A CPI concluiu que a
morte de Manoel Raimundo foi responsabilidade de Menna Barreto, em coautoria com os delegados
do DOPS/RS José Morsch e Itamar Fernandes de Souza.
186. Vários presos políticos sofreram tortura no “Dopinha”, como Carlos Heitor Azevedo
e a jornalista Gilda Marinho. A utilização do “Dopinha” como centro de tortura teria cessado no
começo da década de 1970. Em 18 de dezembro de 2013, com a participação do Comitê Carlos
de Ré – Comitê Gaúcho da Verdade, Memória e Justiça, a presença de familiares, público em geral e autoridades, como o governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, e do prefeito de Porto
Alegre, José Fortunatti, foi realizado ato público de abertura do casarão que abrigou o “Dopinha”.
O evento foi um marco no projeto de transformação do imóvel no Centro de Memória Ico Lisbôa,
uma homenagem ao militante político Luiz Eurico Tejera Lisbôa, sequestrado e assassinado em
São Paulo, em 1972, e sepultado clandestinamente pela ditadura. Catarinense de Porto União, Ico
Lisbôa mudou-se com a família para Caxias do Sul, aos nove anos de idade.
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Fachada do casarão onde funcionou o “Dopinha”, em Porto Alegre. Foto: Divulgação/PSOL
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Túnel na lateral direita, por onde os presos políticos chegavam ao antigo “Dopinha”. Foto: Carlos Latuff/Sul21

Interior do casarão onde funcionou o “Dopinha”. Foto: Carlos Latuff/Sul21
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187. Em 1975, o Paraná foi palco de intensa perseguição do DOI-CODI da 5a Região
Militar e da DOPS/PR a dirigentes e militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Como
aconteceu em outros estados, liderados pelo DOI-CODI do II Exército, de São Paulo, houve uma
investida contra dirigentes e militantes comunistas no Paraná. Nesse estado, a ação concentrou-se
no segundo semestre de 1975, comandada pelo tenente-coronel Zuiderzee Nascimento Lins, que,
desde julho daquele ano, comandava o DOI-CODI/5a Região Militar (RM). O general Samuel
Alves Corrêa era o comandante da 5a RM.
188. Em parceria com o DOPS/PR, o DOI-CODI pôs em execução a Operação Marumbi,
uma grande investida contra militantes e simpatizantes do PCB em Curitiba e diversas cidades do
interior do Paraná. Em Santa Catarina, com o mesmo propósito, e sob o comando do DOI-CODI/5a
RM, foi desfechada a Operação Barriga Verde. Testemunhas apontaram que, durante a Operação
Marumbi, foram levadas para um local clandestino, possivelmente no centro de Curitiba, chamado
pelos agentes de “Clínica Marumbi”. Esse centro clandestino, para o qual os presos políticos eram
levados algemados e encapuzados, foi utilizado por militares e policiais para sessões de tortura. Em
Curitiba, as ações concentraram-se principalmente no antigo quartel da Polícia do Exército (PE), na
praça Rui Barbosa, nas delegacias de polícia, no DOPS e na Clínica Marumbi. Dezenas de militantes
e simpatizantes do PCB foram levados ao local, sempre vendados, o que dificultou sua localização,
assim como a identificação dos torturadores envolvidos.
189. A violência a que presos políticos foram submetidos na Clínica Marumbi contou, em
algumas etapas, com a presença de oficiais de outros estados, especialmente do DOI-CODI do I
Exército, de São Paulo. Ildeu Manso Vieira Junior, que foi sequestrado por agentes à paisana na rodoferroviária de Curitiba, em 14 de setembro de 1975, quando tinha 17 anos, junto com seu pai, Ildeu
Manso Vieira, disse que eles foram colocados em um carro e deram várias voltas pela cidade, com
armas apontadas para suas cabeças. Segundo ele,
[...] [os agentes] se comunicavam o tempo todo pelo rádio com um tal de “dr. Pablo”. Depois
de muitas voltas, foram conduzidos para onde é hoje a praça da Cidadania, antiga praça
Rui Barbosa, de Curitiba, onde funcionava o quartel da PE. [...] Em mim colocaram óculos
tapa-visão. [...] Neste dia, que durou uma eternidade, vi pessoas sendo barbaramente torturadas, afogadas no chamado “caldo da verdade”, no qual elementos do Exército urinavam e
defecavam e ali afundavam a cabeça dos cidadãos e militantes que eram resistentes, que não
queriam expor a sua situação e nem entregar outros companheiros.141

O “doutor Pablo” a que Ildeu Manso Vieira Junior se refere, provavelmente, era o major do Exército
Paulo Malhães, oficial do Centro de Informações do Exército (CIE). Seu pai, Ildeu Manso Vieira,
militante do PCB, confirmou que foi levado para a Clínica Marumbi:
Dias depois foi levado à Clínica Marumbi, onde foi apresentado para [Francisco Luiz de]
França, para ser reconhecido; que foi testemunha ocular do espancamento a que foi submetido França naquele local.142
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8. Clínica M arumbi - Curitiba
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190. O ex-preso político Antonio Narciso Pires de Oliveira também confirmou que fora
levado para a Clínica Marumbi:
[...] É estabelecido um padrão, nessas prisões de 1975, que aconteceu pela primeira vez no
Paraná. Isso já era comum no Rio de Janeiro, com a Casa da Morte, e em São Paulo, com
centros clandestinos de tortura. Mas, no Paraná, as torturas sempre ocorreram no DOPS,
na Polícia do Exército, no quartel do Exército em Apucarana, ou no quartel do Exército em
Foz do Iguaçu, locais oficiais. Pela primeira vez, a repressão no Paraná institui um centro de
tortura clandestino. E vão chamar esse centro de tortura de Clínica Marumbi.
CEV-PR: E onde era essa clínica?
Antonio Narciso Pires de Oliveira: Nós não sabemos. Nós fomos levados para lá com capuz
na cabeça, com algemas. Eu fui sequestrado em Apucarana [...]. Cerca de 100 pessoas
foram presas, e todas com um modus operandi: algemas, capuz na cabeça, levadas para
esse centro clandestino.143

191. Mario Gonçalves Siqueira é outro ex-preso político que testemunhou sobre esse
local clandestino:
[...] Foi levado até a Clínica Marumbi, que presume o interrogando ser de militares, uma vez
que havia tratamento de coronel [...]; que na clínica foi levado para uma saleta, onde havia
aparelho de choque, pedaços de corda, paus e prateleiras; [...] que, em seguida, uma pessoa
de compleição forte e barbudo começou a prender uns fios de cobre nas orelhas e depois enrolar os mesmos fios nos dedos do interrogando; [...] que ainda sofreu outras sevícias como
choques nas partes genitais e socos no ventre [...].144

192. João Alberto Einecke, comerciante e também militante do PCB, apontou em seu depoimento a possível localização do centro clandestino:
Após colocarem óculos escuros no interrogado, que não permitiam a visão do que estava
ocorrendo, foi transportado para a cidade de Curitiba para a casa situada à rua Pedrosa,
esquina com a rua Brigadeiro Franco [...]. Foi introduzido numa sala e, mediante ameaça
de que o interrogado teria que falar o que seus inquisidores quisessem, foi-lhe perguntado se
conhecia o sr. Luiz Gonzaga Ferreira e Osvaldo, e, diante de sua negativa, foi de imediato
seviciado com tapas no ouvido, socos na altura da boca do estômago, “cuteladas” no pescoço. [...] O interrogado foi conduzido para o local situado na rua Pedrosa, esquina com a
rua Brigadeiro Franco. Neste local, foi levado para uma sala, a mesma sala em que esteve
quando pela primeira vez foi conduzido a Curitiba; [...] que, em seguida, o interrogando
ia entrar no “magneto”, que é um aparelho quadrado, espécie de uma caixa, não podendo
adiantar as dimensões [...]; que do “magneto” tinham dois fios que foram ligados em um dos
dedos de cada pé, que recebeu três choques [...].145

193. Calcula-se que mais de 100 presos políticos, provenientes das operações Marumbi e
Barriga Verde, tenham passado pela Clínica Marumbi.146 Vários ex-presos políticos testemunharam

816

9. Casa dos Horrores – M aranguape (CE)
194. Centro clandestino de tortura situado no distrito de Penedo, zona rural de Maranguape,
município no interior do estado do Ceará. Encontra-se em terreno contíguo ao depósito de armas da
10ª Região Militar. Conforme o relato de ex-presos políticos, as violações de graves direitos humanos
cometidas nesse local contaram com a atuação de policiais federais e de policiais do DOPS/CE.

Sítio identificado por ex-presos políticos como a Casa dos Horrores, em Maranguape (CE). Fonte: Arquivo CNV

Portão principal do sítio identificado como a Casa dos Horrores, em Maranguape (CE). Fonte: Arquivo CNV
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tortura sofrida na casa, como Antonio Lima Sobrinho, Arnaldo Ramos Leomil, Diogo Afonso
Gimenes, Genecy Souza Guimarães, José Caetano de Souza, Nilton Abel de Lima, Osvaldo Alves,
Salim Haddad e Zízimo de Carvalho. Todos tinham em comum o fato de terem alguma ligação
com o Partido Comunista Brasileiro (PCB).
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195. Em 2004, o jornalista Raimundo Madeira, acompanhado do fotógrafo Evilazio Bezerra,
conseguiu revelar a exata localização da casa, depois de décadas de procura por ex-presos e familiares.
“Aqui não é o Exército, nem a Marinha e nem a Aeronáutica, aqui é o inferno.” Com essa frase, dita
à época por um dos algozes ao farmacêutico José Elpídio Cavalcante, Madeira abriu a reportagem do
jornal O Povo, que reuniu cinco ex-presos políticos – Gil Fernandes de Sá, Crisóstomo Prata, Cláudio
Pereira, Chico Lopes e Benedito Bizerril – para juntos tentarem identificar a Casa dos Horrores. A
expressão “Casa dos Horrores” foi o nome usado pelos próprios agentes, quando levaram para o centro
clandestino o bancário Gil Fernandes de Sá, então com 29 anos. Cláudio Pereira, que à época chefiava
o setor de imprensa do Banco do Nordeste, conta que foi preso por policiais federais ao ser chamado
ao gabinete do presidente do banco, o general Murilo Borges. O mesmo aconteceu com Bizerril e Gil
de Sá, também servidores do banco.147

Na frente da Casa dos Horrores, da esquerda para a direita: Gil Fernandes de Sá, Benedito de Paula Bizerril, Tarciso Crisóstomo Prata,
Francisco Lopes da Silva (Chico Lopes) e Cláudio Abreu Pereira (em cadeira de rodas). Foto: Evilazio Bezerra/Jornal O Povo

818

Pavimento superior da Casa dos Horrores, onde os presos políticos eram torturados. Da esquerda para a direita: Tarciso Crisóstomo
Prata, Benedito de Paula Bizerril, Gil Fernandes de Sá e Francisco Lopes da Silva (Chico Lopes). Foto: Evilazio Bezerra/Jornal O Povo
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Na varanda da Casa dos Horrores, da esquerda para a direita, os ex-presos políticos Tarciso Crisóstomo Prata, Francisco Lopes da Silva
(Chico Lopes, sentado), Gil Fernandes de Sá, Cláudio Abreu Pereira e Benedito de Paula Bizerril. Foto: Evilazio Bezerra/Jornal O Povo
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196. Para chegarem ao imóvel, que foi identificado por todos os ex-presos políticos, foram
consideradas a distância do centro de Fortaleza e a localização do sítio, à margem da estrada, em direção ao nascente. Em relação ao imóvel, consideraram sua estrutura, que contava com piso superior, em
terreno distante da zona urbana, além de sua composição interna, especificamente, o tipo de assoalho
e uma escada em espiral no interior do imóvel.
197. Em 16 de julho de 2012, o Comitê da Verdade, Memória e Justiça do Ceará promoveu
audiência pública, na qual tomou o depoimento de Valter Pinheiro, ex-militante do Partido Comunista
Brasileiro Revolucionário (PCBR), que confirmou as torturas no local:
[...] me encapuzaram e me levaram para um local fora de Fortaleza. Para chegar a esse
local, [...] eu sei que demorava um pouco e passava por água. Ao chegar a esse local, eu
tinha de me despir e então eles me amarravam e colocavam deitado no chão e ligavam
eletrodos nos lóbulos das orelhas, colocavam eletrodos no meu pênis, nos mamilos e na
ponta da língua, e aí começava a sessão. Aí começava o verdadeiro terrorismo, tortura e
terrorismo [...]. Houve três sessões de tortura. Na terceira vez, ainda deitado, sendo torturado no choque elétrico, [...] era de corrente contínua, como agulhas perfurando o corpo.
Na tortura, a gente se estrebucha, mas a gente fica amarrado. Durante isso, enquanto a
gente está se estrebuchando, gritando, ou tentando se estrebuchar, eles ficavam rindo e
contando piada e diziam: “Olha, isso é grito de prazer”.148

198. O deputado federal Chico Lopes (PCdoB/CE) confirmou sua prisão e tortura na Casa
dos Horrores. Disse que tinha uma ideia da distância do imóvel, uma vez que saiu do 10o Grupo de
Obuses (GO), em Fortaleza, onde estava preso, durante a madrugada e somente chegou à casa pela
manhã. Sua lembrança estava associada, além da distância, a dois fatores: a estrada para a edificação e
uma escada em espiral existente no interior do imóvel. Mencionou que, ao chegar à casa, fora levantado
pelos cabelos, por agentes da repressão. Permaneceu no local por quase 24 horas, algemado e encapuzado, com, pelo menos, três ou quatro agentes da repressão, além de um profissional da área da saúde,
provavelmente um médico, que, em meio às torturas, auscultava Lopes e dizia:
“Aguenta mais. Esse filho da puta aguenta mais! O coração dele é bom!” Eu tenho um sopro,
mas é de nascença. E eles deram um [golpe] tão forte, que eu caí todo o corpo pra trás. Aí,
eles viram abrir. Puxaram na marca e feriram. “Este filho da puta morreu de sorte, porque o
choque era para ter se concentrado na boca dele.” Assim que a coisa acontecia.149

199. Benedito Bizerril, outro ex-preso político, falou sobre as sessões de tortura a que fora
submetido na Casa dos Horrores, em fevereiro de 1973. Disse que, na ocasião, foi retirado do GO,
em Fortaleza, onde estava originariamente preso, e durante a madrugada foi levado por militares para
fora da cidade. Apesar de estar com os olhos vendados, Bizerril percebeu que o local era uma fazenda,
dotada de um alpendre, onde, inicialmente, ficou recostado em uma coluna, sendo-lhe possível ouvir
barulho de animais e sentir o cheiro de uma espécie de estábulo ou curral. No princípio da manhã,
chegaram de helicóptero os agentes da repressão responsáveis pela tortura, iniciada, aproximadamente,
às seis horas, quando Bizerril foi conduzido para o andar superior da casa:
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Ele sublinhou que, também em seu caso, um médico era chamado regularmente, para medir sua
pressão e verificar sua resistência à tortura. Registrou ainda que no mesmo local, em um cômodo vizinho, outra pessoa, com idade avançada, também estava sendo torturada. Pelo que ouviu, os agentes
tentavam vinculá-la a um movimento no Pará, provavelmente, a Guerrilha do Araguaia.151 Quando
retornou ao 10o Quartel de Obuses, foi colocado em uma cela grande, com vários outros presos políticos, que relataram ter sido submetidos à mesma tortura na Casa dos Horrores.

10. Granjas do Terror – Campina Grande (PB)
200. Duas propriedades particulares dos comerciantes Manoel Ferreira, Severino Bezerra
e Bartolomeu Bezerra, localizadas entre Cuités e Jenipapo, na estrada do Cardoso, zona rural de
Campina Grande (PB), foram cedidas aos militares para serem utilizadas como centros clandestinos
de tortura. Conforme Relatório da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória da
Paraíba, nas granjas foram torturadas dezenas de pessoas, como Jorge de Aguiar Leite, João Dantas,
Maura Pires Ramos e Josélia Maria Ramos, que prestaram depoimento em audiência pública realizada
pela CEV/PB. Segundo Maura Pires Ramos,
[...] em 1974, saindo da escola [onde dava aula] para casa, fui abordada por elementos desconhecidos, numa Kombi, e foi quando fui sequestrada. Encapuzada, algemada e levada
para um local desconhecido, que pelas características [...] a gente sabia que era uma granja
[...] cedida por alguém daqui para servir de local de tortura. Foi lá nessa granja que eu fui
espancada, torturada com choques elétricos, torturada por várias horas.152

O depoimento de Maura Ramos foi ratificado pelo relato de João Crisóstemo Moreira Dantas, ator e
diretor de teatro, que também fora levado às Granjas do Terror:
Eu sabia que eu estava na zona rural. Em princípio eu fiquei encapuzado todo o tempo [...] e os
gritos, os safanões, as agressões, [...] e murro e chute e pancada. Lá pelas tantas eles tiraram meu
capuz. Eu vi que não era uma casa que estivesse mobiliada [...]. Lá tinha um tonel de 18 litros,
desses de metal, tinha uma cadeira. Eu não identifiquei o que era, mas vi que tinha um equipamento diferente, com manivela. [...] Em 1973, eu fui levado para a Câmara Municipal da [rua]
Floriano Peixoto. A delegacia da Polícia Federal era no mesmo prédio da Câmara Municipal
de Campina Grande. [...] E de certa feita, quem estava presente era o sr. Bartolomeu Bezerra,
que era o dono da granja, assistindo [...]. Todos os comerciantes que negociavam com arma,
munição ou explosivos tinham uma relação muito próxima com esses órgãos de repressão.153
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[...] me pegaram pelo braço, subimos essa escada em espiral. Percebi que eram três agentes. O
piso do andar superior era de madeira e lá me conduziram para um quarto. Tiraram toda a
minha roupa. Colocaram fios no dedão do pé e nos testículos. Me colocaram sobre duas latas
e fiquei me equilibrando. Iniciaram mais ou menos às seis horas da manhã e me torturaram
até o início da noite. [...] O tempo todo eu caía dessas latas, e eles me colocavam de volta. 150
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11. Fazendinha – A lagoinhas (BA)
201. Em 1975, no município Alagoinhas (BA), a cerca de 120 quilômetros de Salvador, um
centro clandestino foi utilizado como local de interrogatório e tortura de presos políticos do PCB, durante investida contra o partido, na Bahia – denominado Fazendinha. Alagoinhas é a cidade natal do
então major Antônio Bião Martins Luna, ex-chefe da 2a seção do Estado-Maior da 6a Região Militar.
O contexto não poderia ser pior para os militantes comunistas: em 25 de março de 1975, o general de
Brigada Adyr Fiúza de Castro assumiu o comando da 6a Região Militar. Pouco antes, em 24 de dezembro de 1974, o então major da artilharia Carlos Alberto Brilhante Ustra deixara a chefia de curso da
Escola Nacional de Informações (EsNI), onde havia trabalhado como instrutor por quase seis meses,
para integrar os quadros do Centro de Informações do Exército (CIE). Em 30 de abril de 1975, Ustra
foi promovido a tenente-coronel, “por merecimento”. As folhas de alterações do então tenente-coronel
do CIE registram, no segundo semestre de 1975, um deslocamento para Salvador (BA), chegando dia
4 de julho, para uma missão que durou sete dias.
202. O tenente-coronel Ustra, que tinha comandado o DOI-CODI do II Exército, em
São Paulo, foi apontado como um dos responsáveis pelos interrogatórios, seguidos de tortura, dentro
da Fazendinha. Marco Antônio Rocha Medeiros, ex-dirigente do PCB na Bahia, identificou Ustra
no centro clandestino. Marco Antônio trabalhava como assessor do prefeito Jorge Hage quando foi
preso, em 5 de julho de 1975. Em depoimento à Comissão da Verdade da Bahia, ele contou que fora
colocado encapuzado em uma Veraneio, junto com outros presos, e logo percebeu que uma das vozes
era do professor Roberto Argolo, também do Comitê Estadual do PCB. Como havia trabalhado na
implantação do Polo de Camaçari, reconheceu que os levavam em direção ao litoral norte. Achou que
o destino seria Recife, mas, a pouco mais de uma hora de Salvador, o carro parou em um lugar, que
seus algozes chamavam de “Fazendinha”:
Chegando na Fazendinha, nesse local, eu fui conduzido para um determinado ponto, fui
conduzido, porque estava encapuzado, me colocaram para sentar em um determinado ponto [...]. Aí começou nova pancadaria, eu caí. Aí veio o choque elétrico, muito choque elétrico. Primeiro prendendo esse dedinho do pé, aí a descarga passa por aqui, se você resiste
a isso, aí vem a sessão de botar um terminal na sua orelha e outra no dedinho do pé. Aí o
choque é no corpo todo. Eu tentava resistir ao máximo. [...] A partir daí ficamos todos algemados, presos, numa longa corda, e vigiados permanentemente e, a cada instante, cada um
de nós era retirado e levado para o local onde se praticava a tortura, que era esse galpão. [...]
Eu posso só fechar aí a questão da Fazendinha. Bom eu só vou fechar aqui, concluindo que
em um determinado instante estávamos todos nós amarrados, dentro dessa casinha lá.
CEV/BA: Aí, sem venda e sem capuz?
Marco Antônio Rocha Medeiros: Não, o tempo todo com venda e com capuz. Todos os dias que
permanecemos na Fazendinha, só nos foi retirada a venda no momento em que a gente tinha
alguma necessidade fisiológica e era levado para o meio do mato. Você gritava e tal e era levado
para o meio do mato. Então, nessa hora, levantava o capuz. Mas o tempo todo foi encapuzado.154
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Chega um determinado instante em que eles param, levantam meu capuz, primeiro momento
em que eu vi a cara do coronel Luiz Antonio, o [tenente-] coronel Brilhante Ustra, na realidade. Eu vi a cara dele. Então ele me disse: “Olha, tem alguém aqui que vai fazer você falar”.
Aí trouxeram de lá o traidor: Venceslau de Oliveira Moraes, que acompanhava a comitiva, a
equipe do DOI-CODI. Ele estava todo bem trajado, de manga comprida, branca.155

203. Marco Antônio ficou perplexo ao se deparar com Venceslau de Oliveira Moraes,
o “Emiliano”, que havia sido deslocado pelo comitê central do PCB para atuar na Bahia. Luiz
Contreiras, um dos presos na mesma ocasião, quando constatou a traição de Venceslau Moraes,
deu-lhe uma cusparada e foi ainda mais torturado por isso. Marco Antônio se recorda, também, da
atuação de um enfermeiro, na Fazendinha:
Agora um detalhe: é que em todas essas sessões, quando você já estava nos estertores, às vezes, você ouvia que alguém dizia: “Chama o enfermeiro, chame o enfermeiro”. Aí ele vinha
de lá certamente para ver sua condição, se você aguenta, se não aguenta mais e aí pegava
no pulso, e tal [...] Aí, depois de alguns instantes, ele dizia: “Pode continuar”. O enfermeiro
dizia: “Pode continuar” e a sessão continuava.156

204. Na auditoria, durante o julgamento dos presos, Marco Antônio, que, na Fazendinha
havia tirado a venda dos olhos para receber uma pomada, reconheceu o enfermeiro que autorizava
a continuação das torturas. Ele era um dos três militares que acompanhavam o juiz auditor. Ele
avisou o advogado Jaime Guimarães, que pediu licença ao juiz auditor, Alzir Cavalhaes, e fez toda
a defesa dirigida somente ao capitão médico Aníbal Sidney Pessoa Reis, o enfermeiro que atuou na
Fazendinha. Após o constrangimento, segundo Marco Antônio, “a reação do capitão médico foi
tirar um óculos que tinha, botou um óculos escuro, baixou a cabeça e durante todo o julgamento
ele permaneceu de óculos escuros e cabeça baixa”.157

C) Navios-prisões
205. Os navios-prisões foram navios mercantes da Marinha – que a Marinha de Guerra chama de navios civis – utilizados como prisões no período da ditadura. Foram os casos de navios como
o Canopus, utilizado como navio de pesquisa hidrográfica, ou o Custódio Mello, um navio de guerra
e de patrulha do litoral brasileiro, com estrutura para transporte de tropas e canhões em seu interior.
206. Foram identificados seis navios utilizados como navios-prisões durante a ditadura militar: Raul Soares, Canopus, Custódio de Mello, Princesa Leopoldina, Bracuí e Guaporé. Para tornar-se
um presídio, o navio era adaptado para esse fim. De uma maneira geral os porões eram divididos em
pequenas celas, e em alguns casos os camarotes também serviam de celas individuais. Outros pontos,
como a área onde a água da caldeira era fervida, o frigorífico e o local de despejo de fezes, também
chegaram a ser utilizados como solitárias ou como locais de punição para presos. José Alípio Ribeiro,
radiotelegrafista, ex-preso dos navios Custódio de Mello e Princesa Leopoldina, relata que
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Em determinado momento, Marco Antônio se deparou com o tenente-coronel Brilhante Ustra:
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[o Princesa Leopoldina] era um navio de passageiros, de luxo para os padrões da época, que
foi requisitado pelo comando da Marinha. Os menos graduados foram colocados em um
camarote coletivo, com camas beliches.158

Do Princesa Leopoldina, onde receberam, segundo José Alípio Ribeiro, tratamento digno, foram transferidos para o navio Custódio de Mello e colocados no porão: “Aí era tudo junto e misturado”. Segundo
Nelson Gatto, jornalista, ex-preso do navio Raul Soares, “fui levado através de um corredor escuro e
malcheiroso até o último camarote da popa, transformado em xadrez, com grades na vigia, a porta
fechada à chave por fora e guardada por uma sentinela de arma embalada”.159
207. A decisão de transformar um navio mercante em um navio-prisão era de competência
do comando-maior da força, ou seja, teria que ser por ordem direta do ministro, a partir da orientação
do Estado-Maior da Armada. Somente essa autoridade podia tomar essa decisão, e a ordem somente
poderia ser dada em caso de conflagração – guerra ou revolta. Dessa forma, pode-se afirmar que a
existência dos navios-prisões era de conhecimento do comando da ditadura militar brasileira. O depoimento do almirante Júlio de Sá Bierrenbach, responsável pelo porto de Santos, ilustra como foi a
decisão de tornar o navio Raul Soares um navio-prisão. Aos 94 anos, lúcido, citando nomes e situações
em detalhes, o almirante Bierrenbach relembra que recebeu um telefonema no final de expediente, do
então ministro da Marinha, Ernesto Batista de Mello, comunicando que o navio Raul Soares estava se
deslocando para Santos. A finalidade era abrigar presos políticos. Segundo ele, “quando ele disse ‘alô’,
conheci logo a voz, vi que era o ministro. O que me coube fazer, foi acatar”.160
208. Uma das prováveis razões apontadas para a utilização dos navios da Marinha como
prisões foi a superlotação dos cárceres. No entanto, outra justificativa pode ser o fato de os navios
serem um local de difícil acesso a familiares, advogados e imprensa, possível somente por meio de
lancha ou outras embarcações. Essa percepção é corroborada pelo relato de ex-presos, que, invariavelmente, ressaltam a incomunicabilidade e o isolamento dos navios-prisões como principais
características. Um último aspecto é a possibilidade de a Marinha aproveitar sua própria estrutura
para executar prisões de seu interesse.
209. A identificação dos navios-prisões e dos presos que ali estiveram aponta para dois aspectos importantes: primeiro, o fato de que os navios-prisões existiram somente no primeiro ano da
ditadura militar e foram usados como prisão, em sua maioria, no mês de abril de 1964, imediatamente
após o golpe de Estado; e, também, a constatação de que parte significativa dos presos era ligada a atividades costeiras, como líderes sindicais dos trabalhadores portuários, além de militares da Aeronáutica
e da Marinha, entre eles o almirante Cândido da Costa Aragão, o “Almirante do Povo”, defensor das
reformas de base propostas pelo presidente João Goulart, que foi preso e torturado. Como, no período
anterior ao golpe de 1964, a Marinha passava por turbulências internas, há a possibilidade de que os
navios-prisões tenham sido utilizados por essa força armada para prender militares perseguidos, que
não apoiaram as decisões do alto comando. É o que mostra o depoimento de Raimundo Porfírio Costa,
cabo da Marinha, ex-preso do navio Princesa Leopoldina. Mesmo tendo participado do movimento
dos marujos que antecedera o golpe, voltou para o navio onde servia acreditando que receberia apenas
uma punição: “Como o nosso processo ainda não estivesse instaurado, fiquei tranquilo, aguardando”.
Seu comandante, o imediato Darcy Rubens Gonçalves, era seu amigo. “No inquérito, aberto posteriormente, ele até aliviou a minha barra.” No entanto, o ministro era Augusto Rademaker, que era
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210. A incomunicabilidade a que presos foram submetidos nos navios-prisões pode ser entendida como um isolamento prolongado, situação que viola a integridade psíquica e moral da pessoa
e os direitos de ter uma defesa efetiva e de questionar a legalidade da detenção. Nos navios, os presos
também eram proibidos de conversar entre si, principalmente durante o banho de sol no convés, além
de, muitas vezes, ficarem presos em locais sem iluminação, como os porões. E, portanto, não podiam
identificar, ou ao menos saber quantos presos estiveram no local. Os presos também não podiam se
comunicar com o mundo externo. Há depoimentos que afirmam que a família só pôde ter algum contato após meses de prisão, o que revela dano à dignidade e à integridade pessoal do preso. Conforme
relata Ademar dos Santos, líder sindical dos portuários, ex-preso do navio Raul Soares:
Depois de uma incomunicabilidade de 92 dias no camarote 29, os colegas Iradil e Aldo Ripassarti reivindicaram o fim de sua incomunicabilidade e a descida para o porão. Eu estava todo
este tempo sem falar com nenhum deles e sem banho de sol ou arejamento, como chamavam.162

211. Os ex-presos relatam as condições precárias dos navios. Algumas celas eram invadidas
pela água do mar, e em algumas a água chegava até o joelho. Havia infestação de insetos, o chão
era frio e úmido, e não havia coberta para os presos. Vários relatos ressaltam o frio que os presos
sentiam. A comida foi descrita em diferentes depoimentos como “nojenta”, “ruim” e feita em péssimas condições de higiene, e os presos tinham que utilizar colheres que não eram lavadas. Outro
problema relatado era em relação à saúde, já que alguns presos dependiam de medicamentos para
doenças crônicas e não tinham acesso aos remédios. De acordo com os relatos, em vários momentos
não havia médicos nos navios, apenas enfermeiros. Um exemplo é o Raul Soares: quando o médico
Thomas Maak chegou preso, o médico do navio, que vinha de duas em duas semanas, deixou de ir
à embarcação e o preso passou a ter que ajudar no atentimento a tripulantes e aos outros presos. Há
vários relatos de tratamento degradante nos navios-prisões, como o de Pedro Luiz, filho do brigadeiro Rui Moreira Lima, ex-preso do navio Custódio de Mello:
Dois dias depois do áspero diálogo, ele foi contatado para apresentar na 3a Zona Aérea, de
onde foi conduzido, já na condição de preso, por um oficial, ao 1o Distrito Naval. Dali foi
levado para o navio Custódio de Mello, de transporte de tropas, ancorado no próprio 1o Distrito Naval. Foi o único a ser jogado no porão daquele navio, infestado por baratas, ratos e
percevejos. Recebia comida todos os dias, mas como era colocada no chão, através de uma
abertura minúscula, ele se recusou a comer, fazendo greve de fome.163

212. Outro tipo de violação era sofrido pelas mulheres dos presos, que tinham que passar por
revistas vexatórias nos navios, situação que infringe a integridade e a dignidade humana. Há relatos
de que, no Raul Soares, as mulheres eram obrigadas a ir de vestidos, não podiam usar calças, para que,
quando subissem a escada de corda do navio, fossem zombadas pelos militares:
Ela revela que, mesmo sendo uma criança, a maior indignação que sentia era ver os marinheiros zombando das mulheres dos presos, que subiam as escadas de vestido, porque não
era permitido o uso de calças compridas em locais considerados repartições públicas.164
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conhecido, segundo Raimundo Porfírio, como “o cruel”. “As ordens vinham dele. Foi ele que exigiu
uma limpa na Marinha, alegando que ela estava contaminada pelos comunistas.”161
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Quando cismavam, proibiam que a gente levasse alimentação para eles. E tem uma imagem
que não me sai da lembrança. A de Geni Guarnieri, que não conseguia subir a escadinha
estreita, de corda. Chorava de medo enquanto os marinheiros riam dela. E também a da
esposa do Osmar Alves Campos Golegan, que estava grávida e também tinha dificuldade
para subir. Nenhum deles ajudava. Era lastimável ver aquilo. São coisas que marcam.165
Ficávamos completamente nuas. Eram mulheres quem nos revistavam, mas mesmo assim
é uma humilhação.166

213. Além das detenções arbitrárias e ilegais, os navios-prisões abrigaram outras graves violações de direitos humanos: foram identificados casos de tortura física nos navios-prisões, dentre os
quais se destacavam o Raul Soares, que ficou ancorado em Santos (SP), e o navio Canopus, ancorado em
Rio Grande (RS). No Raul Soares, há relatos da prática de punições a presos que se rebelavam contra
as autoridades, ou que simplesmente eram perseguidos por determinados comandantes. Era o caso de
Tomoshi Sumida e de Nelson Gatto. Ambos foram levados à sala em que fervia a água da caldeira,
apelidada de “El Moroco”. Segundo Tomoshi Sumida, após ficar preso nessa sala, ele foi levado ao
frigorífico do navio; e o choque térmico resultou em complicações de saúde. Nelson Gatto revelou
que sempre eram feitas ameaças de ser lançado ao mar ou de ir para um dos calabouços do navio. O
depoimento de Thomas Maak confirma a tortura no Raul Soares:
A arbitrariedade de castigos e punições era flagrante. O mais comum era colocar prisioneiros em cela inundada como foi o caso quando eu cheguei ao navio, ou em cela com temperaturas muito altas ou baixas, ou malcheirosas. O coletivo de prisioneiros no porão me pedia
para eu fazer alguma coisa, como médico. Em geral eu me dirigia ao comandante do navio
e lhe dizia que a punição estava abalando a saúde do prisioneiro e eu lhe pedia para parar.
O caso mais grave que vi foi o de Tomoshi Sumida, que era frequentemente encarcerado
na “cela quente e fria” e realmente sua saúde estava sendo afetada. Mandei avisá-lo que ele
deveria requerer ajuda médica (no caso eu), e eu daria um jeito de convencer o comandante
do navio de parar a tortura (o comandante do navio tinha realmente um medo enorme que
algum dos prisioneiros morresse no navio, um medo que se devia menos a compaixão por
prisioneiros, do que o medo que os outros prisioneiros se revoltassem).167

214. Segundo Benedita Ripassarti, viúva do ex-preso político Aldo Ripassarti, do navio-prisão Raul Soares:
Íamos para a fila no porto às quintas-feiras e domingos pegar o passe para entrarmos nas
lanchas que nos levavam até o navio. Eu preparava algumas merendas para ele. Como era
um dos incomunicáveis, conversávamos com um soldado de cada lado. Aldo foi um dos
que foram colocados ao lado da caldeira de água fervendo que produzia o vapor responsável
pela iluminação do navio. De lá o levam para perto do frigorífico. Isto minou a sua saúde.168

215. Outra grave violação de direitos humanos nos navios-prisões era a existência de detenções arbitrárias e ilegais. Isto é, as embarcações foram lugar de privação do direito à liberdade
sem a devida apuração da legalidade da prisão. Uma pessoa, quando é presa, tem o direito de ser
informada das razões de sua detenção, de ter acesso a defesa e à presença diante de um juiz. E a prisão
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[...] foi levado do seu laboratório, na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, na
manhã do dia 8 de junho daquele ano, por militares à paisana e agentes do DOPS. A acusação
era de subversão e planejar a implantação do regime comunista no país. Na mesma tarde em
que foi detido, seu apartamento foi invadido. Levaram livros e papéis, desatarraxaram lâmpadas, esvaziaram gavetas e armários. Buscavam provas para as acusações que lhe imputavam.169

216. Hernani Fittipaldi contou que atendera a um chamado do presidente João Goulart
na madrugada: “Não podia negar um pedido do presidente”, afirmou. Ele era piloto da Força Aérea
Brasileira (FAB) e levava o presidente em suas viagens oficiais. Ao voltar para casa, em Brasília,
Fittipaldi teve o avião cercado por centenas de militares, que o prenderam e instauraram um inquérito
policial militar contra ele. A acusação foi que ele seria comunista, mas o aviador não tinha atividade
política, era apenas um militar de carreira. Após ser interrogado, Fittipaldi foi levado para o porão de
um navio-prisão, o Custódio de Mello. Enquanto isso, sua família sofreu com a incomunicabilidade.170
217. Os navios-prisões estavam articulados a outros mecanismos de repressão. No caso
do Raul Soares, a maioria dos presos passou antes pelo DOPS de São Paulo e, de lá, foi levada para
o navio. Quando o navio desatracou de Santos, após sete meses, alguns presos foram liberados e
outros foram encaminhados para a cadeia da cidade. Militante do PCB, Alípio Abrantes, que já
estivera preso em Campinas (SP), desta vez foi levado primeiro para o DOI do I Exército, em São
Paulo, e depois para o DOPS/SP. Após voltar para casa, Alípio foi novamente preso e levado para o
Raul Soares.171 No Rio de Janeiro, foi comum a prática de trocar o preso de navio. O navio Bracuí
era utilizado basicamente como triagem dos presos.

1. Navio R aul Soares – São Paulo (SP)
218. Transatlântico alemão no início do século XX, o Raul Soares tinha a função de
transportar imigrantes europeus para a América do Sul, até ser adquirido pela Companhia Lloyd
Brasileiro, em 1925. Funcionou como navio-prisão em 1935, durante o Levante Comunista e na
Revolta dos Sargentos em Brasília.
219. Logo após o golpe de 1964, entre abril e novembro, o navio Raul Soares permaneceu
ancorado no porto de Santos (SP) e funcionou como navio-prisão. Ficou fundeado na direção do
Rio Sandi, próximo à Ilha de Barnabé, no porto de Santos. O almirante Júlio de Sá Bierrenbach,
que à época era o chefe da Capitania dos Portos de São Paulo, relata que recebeu a ordem diretamente do ministro da Marinha, Ernesto Melo, para abrigar presos políticos no Raul Soares. Para a
nova função, a composição do navio foi adaptada: os porões foram divididos em pequenas celas. Os
calabouços do navio foram utilizados como locais de tortura: em uma pequena sala, semelhante a
um frigorífico, o preso ficava com água gelada até os joelhos. O local era chamado de “Night and
Day”, e a área de despejo de fezes foi apelidada de “Casablanca”. O navio teve presos políticos até 2
de novembro de 1964, quando desatracou do porto de Santos.
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arbitrária é a porta de entrada de outras violações de direitos. Segundo Thomas Maak, docente da
Universidade de São Paulo (USP), ele
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220. O comandante da Capitania dos Portos era também o chefe do navio Raul Soares. A
Polícia Marítima, subordinada ao governo do estado de São Paulo, era responsável por montar a guarda
dos presos. E os fuzileiros navais tinham a função de vigiar a Polícia Marítima.

2. Navio C anopus – R io Grande (RS)
221. O navio hidrográfico Canopus H22 foi um navio de pesquisa, cuja função foi alterada
entre os dias 19 de fevereiro e 25 de abril de 1964, quando serviu de presídio temporário, abrigando
21 presos civis e um militar no porto de Rio Grande (RS). À época das prisões, o comandante do
navio era o capitão de fragata Maximiano Eduardo da Fonseca, que viria a ser ministro da Marinha
no governo do general João Figueiredo. O chefe da Capitania dos Portos de Rio Grande era o comandante Mário Rodrigues da Costa.
222. Para adaptar o Canopus como navio-prisão, presos políticos como parlamentares eram
conduzidos aos camarotes, enquanto outros presos políticos iam para a enfermaria e os porões. Quando
o Canopus deixou o porto de Rio Grande, no dia 25 de abril, os presos do navio foram conduzidos
ao DOPS de Porto Alegre e ao navio Princesa Leopoldina, no Rio de Janeiro. O Canopus possuía 77
metros e era usado para a sinalização das hidrovias. Segundo o portuário Antônio Nailen Espíndola,
[após o golpe de 1o de abril de 1964], ficou em estado de sítio o porto. Não conseguimos mais
acessar o porto até dia 6 de abril. No dia 6 de abril, às 13h, o porto abriu. Aí, eu, na condição
de secretário e presidente interino, dirigi-me ao porto para fazer a distribuição de trabalho no
navio. Quando cheguei, em seguida, encostou um jipe do DOPS, porque lá tínhamos um
posto do DOPS que funcionava na Delegacia Regional, em Rio Grande. Em seguida, já chegaram dois jipes da Marinha, e aí me deram voz de prisão. Fui o primeiro a ser preso no porto
de Rio Grande. Colocaram-me no jipe, levaram-me à Delegacia Regional, onde fui identificado. Dali, levaram-me para a Capitania dos Portos. [...] Fui levado para o navio Canopus,
da Marinha de Guerra, éramos 23 presos políticos. O Canopus estava fazendo levantamento
hidrográfico da costa brasileira. Nos colocaram numa camarita no navio que ficava abaixo do
nível do mar, quer dizer, nós não tínhamos ar direto para respirar, respirávamos através de um
exaustor. Eles ligavam o exaustor e descia o ar por um cano e subia por outro, para renovar o
ar dentro da camarita. Ali nós ficamos em torno de 15 a 18 dias. Tínhamos direito a meia hora
de sol a cada 72 horas. Só. [...] De lá, o navio atracou no armazém Atlante, no cais do porto, e,
conforme o navio atracou, já tinha escolta da Marinha e tinha gente do DOPS e da Delegacia
Regional esperando para nos botar no jipe. Dali nos levaram para o 6o Batalhão da Polícia
Militar da Brigada Militar do Rio Grande do Sul.172
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223. Navio de guerra da Marinha brasileira, de origem japonesa, o Custódio de Mello foi
construído para transporte de tropa e lançado ao mar em 10 de junho de 1954. Era equipado com
dois canhões antiaéreos e quatro metralhadoras, e posteriormente foi acrescido de quatro canhões
antiaéreos e quatro canhões para salvas.
224. A embarcação serviu como prisão entre abril de 1964 e janeiro de 1965, quando
esteve na base de fuzileiros navais da Ilha das Cobras, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro.
As acomodações – compostas de quinze camarotes – foram adaptadas para esse fim. Os presos
eram marinheiros, alguns encaminhados do navio Princesa Leopoldina. Há relatos de que as condições no Custódio de Mello eram piores, pela falta de higiene e quantidade de insetos e sujeira nas
celas. O almirante Ângelo Nolasco, do 1o Distrito Naval, em depoimento ao Centro de Pesquisa
e Documentação de História Contemporânea do Brasil (CPDOC), relatou que a prisão no navio
Custódio de Mello deveria ser sempre rigorosa, tanto para marinheiros como para oficiais de alta
patente, como o caso do almirante Cândido Aragão.173
225. O coronel Hernani Fittipaldi, piloto da FAB, relatou que,
[...] após ser interrogado por dezenas de militares, foi levado para o porão de um navio-prisão, o Custódio de Mello, fundeado na Baía de Guanabara. Enquanto isso, sua família
sofria com a incomunicabilidade. Dias depois, ainda sem uma confirmação oficial da FAB
do paradeiro do pai, a Aeronáutica, enfim, telefonou para os Fittipaldi e informou que deveriam desocupar o imóvel funcional em que viviam, em dois dias. No curso do inquérito
e no processo que se seguiu, foi cassado, colocado na reserva arbitrariamente, teve o brevê
de piloto confiscado e o soldo cortado. Apesar de ser da mesma turma de Rui Moreira
Lima [outro aviador perseguido pela ditadura], até hoje não tem a patente de brigadeiro.
Na prisão, afirma não ter sido torturado, mas sabe que outros colegas no navio-prisão
passaram por sevícias. Somente meses após a prisão, já no fim de 1964, a família, que foi
morar num apartamento cedido por um deputado federal, foi informada oficialmente da
sua prisão e levada até o Rio para visitá-lo.174
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LOCAIS DE GRAVES VIOLAÇÕES DE DIREITOS HUMANOS (1964-1985)
QUANTIDADE POR ESTADO

Tocantins
1 local

Amapá

1 local

Amazonas
1 local

Maranhão
1 local

Pará

25 locais

Piauí

3 locais

Ceará

10 locais

Rio Grande
do Norte
3 locais

Paraíba
4 locais

Pernambuco
12 locais

Sergipe
1 local

Bahia

Distrito Federal
Goiás

12 locais

6 locais

Minas Gerais

1 local

24 locais

Espírito Santo

Mato Grosso do Sul

2 locais

1 local

Rio de Janeiro
38 locais

Paraná

São Paulo

11 locais

26 locais

Santa Catarina

8 locais

Rio Grande do Sul
39 locais

LEGENDA
locais
indeterminados

830

centrooeste

nordeste

norte

sudeste

sul

NORDESTE
1-9
1-6

1-5

1

6

10
1-3

1

1

2-3
4
1-12

1
1

2

4-12

CENTRO-OESTE
3

Distrito Federal
1

Batalhão da Guarda Presidencial

2

DOI-CODI

3

DOI-CODI

Piauí

3

Departamento Geral
de Investigação e DOPS –
Polícia Federal

4

DOPS

1

25o Batalhão de Caçadores

5

Escola de Aprendizes –
Marinheiros

2

DOPS

3

Penitenciária Estadual do Piauí

4

Ministério da Marinha

5

Ministério do Exército

6

Pelotão de Investigações
Criminais situado no Batalhão
de Polícia do Exército

Brasília

Instituto Penal Paulo Sarazate

7

Polícia Federal

8

Presídio do 2o Distrito
Policial da Delegacia
de Segurança Pública

9

Goiás
1

6

10o Batalhão de Caçadores

Goiânia

Mato Grosso do Sul

Maranhão

1 Navio-prisão Guaporé ou Guarapuava

1

NORDESTE

DOPS

Alagoinhas

1

Granjas do Terror

2

Delegacia de Investigação
e Captura (DIC)

3

Quartel do 1o Grupamento
de Engenharia

4

Delegacia Regional de Sapé

1

Fazendinha

2

Comando Militar
da Refinaria da Petrobras

3

Antiga delegacia
da Polícia Federal

4

4ª Companhia
de Guarda do Exército

Pernambuco

5

19o Batalhão de Caçadores

1

7ª Cia. de Guardas de Recife

6

35o Batalhão de Infantaria

2

Batalhão Moto-Mecanizado

7

Base Aérea de Salvador

3

Casa de Detenção de Recife

8

DOI-CODI

4

9

Quartel de Amaralina

Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva

5

DOI-CODI

6

DOPS

7

Quartel da
2ª Companhia de Guardas

8

Mataripe
Porto Seguro

Salvador

do Barbalho/
11 Quartel
Forte do Barbalho
General
12 Quartel
da 6ª Região Militar

9

Ceará
2

23o Batalhão de Caçadores

Maranguape

São Luis

1

7o Regimento de Obuses

2

Base Aérea de Natal

3

Base Naval de Natal

4

Quartel da Polícia Militar

5

Quartel do
16o Regimento de Infantaria

6

Base Aérea de Parnamirim

João
Pessoa
Sapé

1

28o Batalhão
de Caçadores de Sergipe

Colônia Militar
de Clevelândia do Norte

Oiapoque

Amazonas
1

Centro de Instrução
de Guerra na Selva

Manaus

Pará
Base de Araguaína
2ª Batalhão
de Infantaria na Selva

Quartel da Base Aérea do Recife

3

4o Distrito Naval

Quartel de Subsistência
do Exército

4

5ª Companhia de Guardas

5

Aeroporto de Belém

6

Batalhão de Infantaria da PM

7

Círculo Militar
(Forte do Presépio)

Federal
12 Universidade
de Pernambuco

Aracajú

Amapá

1

11 Secretaria de Segurança Pública

Parnamirim

NORTE

2

10 Quartel General do IV Exército
Fortaleza

Natal

Sergipe
Campina
Grande

1

10 Quartel de Fuzileiros Navais

10o Grupo de Obuses

Rio Grande do Norte

Paraíba

Bahia

1

Fortaleza

Quartel General
da 10ª Região Militar

10 Casa dos Horrores

Teresina

Recife

Araguaína

Belém
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Rio de Janeiro

norte
1

15

1 2-14
16-21

1

23-24
25
22

1

1

Instituto Penal Cândido Mendes
(Ilha Grande)

2

1o Batalhão
de Infantaria Blindada

3

Refinaria Duque de Caxias

4

DOPS

5

Casa da Morte

6

Academia Militar
das Agulhas Negras (AMAN)

7

1o Batalhão da Polícia
do Exército

8

2o Regimento de Cavalaria
de Guardas Andrade Neves

9

1o Batalhão das Guardas

Angra
dos Reis
Barra Mansa
Duque
de Caxias
Niterói
Petrópolis
Resende

10 1o Distrito Naval
o
11 3 Batalhão de Polícia Militar
do Rio de Janeiro

12 3o Comando Aéreo Regional
8

DOPS

9

Hospital da Aeronáutica

10 Hospital Geral de Belém
11 Presídio São José

Belém

12 Quartel da 8ª Região Militar
13 Quartel do 2o Batalhão da PM
14 Tiro-de-Guerra General Dutra
15 Tiro de Guerra

Castanhal

Batalhão
16 52°
de Infantaria de Selva

Centro de Preparação
de Oficiais da Reserva

7

Penitenciária de Linhares

8

Penitenciária
José Edson Cavalieri

9

Quartel General
da 4ª Região Militar

Marabá

14 CODI
15 Colégio Militar
16 Delegacia de Furtos e Roubos
de Polícia
17 Delegacia
da Pampulha

Piçarra

24 Base Militar de Oito Barracas

São
Domingos
do Araguaia

25 Base Militar de São Raimundo

São Geraldo
do Araguaia

Tocantins
Base Militar de Xambioá

16 Base Aérea de Santa Cruz
17 Base Aérea do Galeão
18 Base Aérea dos Afonsos
19 Casa de São Conrado

Xambioá

Rio de
Janeiro

de Armamento
20 Centro
da Marinha
21 DOI-CODI
22 DOPS
23 Hospital Central do Exército

13 12o Regimento de Infantaria

21 Incra

1

Delegacia Distrital
15 32ª
do Rio de Janeiro

2ª Seção do Estado Maior Geral
Polícia Militar
10 da
de Minas Gerais, conhecido
como "Casa Amarela"

20 Prisão de Itacaiúnas

23 Base da Bacaba

o
14 9 Delagacia Militar
do Rio de Janeiro

Juiz
de Fora

Delegacia de Polícia
12 10ª
de Belo Horizonte

do Tuma - DOPS
19 Casa
(Cidade Nova)

22 Base da Marcilinense

o
13 6 Batalhão da Polícia Militar
do Rio de Janeiro

11 4ª Divisão de Infantaria

Central de Polícia
17 Antiga
(Velha Marabá)
18 Casa Azul

6

24 Ilha das Cobras

Belo
Horizonte

25 Invernada de Olaria
26 Penitenciaria Prof. Lemos Brito
27 Presídio Hélio Gomes
Central da Polícia
28 Quartel
Militar

18 Delegacia de Vigilância Social

da Polícia do Exército
29 Quartel
(Vila Militar)

19 DOPS

30 Quartel do Regimento Sampaio

20 Penitenciária Estevão Pinto
21 Reformatório Krenak

Resplendor

22 Penitenciaria Agrícola
23 Colônia Penal Magalhães Pinto

Ribeirão
das Neves

Companhia
24 3ª
do Batalhão de Caçadores

Uberlândia

31 Regimento Escola de Cavalaria
de Ordem Política e
32 Serviço
Social (SOPS) da Guanabara
Federal do Rio
33 Universidade
de Janeiro
34 Base Naval Ilha das Flores

São Gonçalo

SUDESTE
Espírito Santo
1

3o Batalhão de Caçadores/38o
Batalhão de Infantaria

2

DOPS

Vila Velha

22-23

Vitória

24

21
10-20

3

Minas Gerais
1

Delegacia de Polícia
de Além Paraíba

2

Delegacia de Polícia de
Cataguases

Cataguases

3

Companhia da Polícia Militar
de Divinópolis

Divinópolis

4

2o Batalhão de Infantaria
da Polícia Militar

5

10o Regimento de Infantaria
de Juiz de Fora

832

Além
Paraíba

Juiz
de Fora

4

3 7
2
8-24

4-9

2
25 6
5-6 1 1 7-33

2
1

2
1

5

34
4

SUDESTE

o
de Cavalaria
31 7de Regimento
Santana do Livramento

36 Navio-prisão Bracuí

11

37 Navio-prisão Custódio de Mello

o
Regimento
32 2de Cavalaria de São Borja

10

38 Navio-prisão Princesa Leopoldina

1-9
São Paulo
1

Quartel do Exército de
Caçapava/6o Batalhâo
de Infantaria Leve –
Regimento Ipiranga

2

Casa de Itapevi

Itapevi

3

4o Regimento de Infantaria

Osasco

4

Penitenciária Regional
de Presidente Venceslau

5

Base Aérea de Santos

6

DOPS

7

Instituto Tecnológico
de Aeronáutica (ITA)

8

5o Comando Aéreo Regional

9

Aeroporto Campo de Marte

Caçapava

36-37
32-33
9 10 6 2-3
8
1
34
29-30
31

Presidente
Venceslau
Santos
São José
dos Campos

4-5
38
11-28

35 19o Regimento de Infantaria
de Polícia
36 Delegacia
de Três Passos

35

da Brigada
37 Quartel
de Três Passos

SUL

10 1o Batalhão de Fronteira
11 13o Regimento de Infantaria

Foz do
Iguaçu
Ponta Grossa

Rio Grande do Sul

11 Casa de Detenção de São Paulo
12 Casa do Ipiranga
Estadual de
13 Departamento
Investigações Criminais (DEIC)

1

6o Regimento
de Cavalaria José de Abreu

2

5o Comando Aéreo Regional

3

Base Área de Canoas

4

Delegacia de Polícia
de Caxias do Sul

14 OBAN/DOI-CODI
15 DOPS/DEOPS
16 Fazenda 31 de Março
São
Paulo

do Estado
18 Penitenciária
de São Paulo
19 Presídio do Carandiru

21 Presídio Tiradentes

Alegrete
Canoas

Caxias
do Sul

5

Quartel do Exército
de Caxias do Sul

6

Penitenciária Estadual de Jacuí

Charqueadas

7

Delegacia de Polícia de
Frederico Westphalen

Frederico
Westphalen

8

Ilha das Pedras Brancas

Guaíba

9

Delegacia de Polícia
de Palmeira das Missoes

Palmeira
das Missões

da Brigada Militar
10 Quartel
de Passo Fundo

20 Presídio do Hipódromo

38 Delegacia de Polícia de Viamão

São Gabriel
São
Leopoldo
Três
Passos
Viamão

Santa Catarina
1

DOPS

2

Escola de Aprendizes –
Marinheiros

3

Hospital da Polícia Militar

4

Polícia Militar do Estado
de Santa Catarina

5

Secretaria de Segurança Pública

Florianópolis

6

5o Distrito Naval

Itajaí

7

Delegacia de Polícia de Lages

Lages

8

5o Batalhão de Engenharia
de Combate

Porto
União

Passo
Fundo

Delegacia de Polícia
11 8ª
de Porto Alegre

General
22 Quartel
da 2ª Região Militar

o
Regimento
12 12
de Cavalaria Mecanizado

23 Quartel General do II Exército

13 Cais do Porto

de Cavalaria
24 Regimento
Mecanizada do II Exército
de Custódia
25 Casa
e Tratamento de Taubaté

1-5

o
Batalhão de Engenharia
34 6e Combate de São Gabriel

São Borja

39 Navio-prisão CANOPUS

10 Base Aérea de Cumbica

Pelotão de Investigação
17 Criminal do Batalhão de Polícia
do Exército de São Paulo

6
8 7

7

de Artilharia
33 Grupo
de São Borja

Santana do
Livramento

14 DOI-CODI
Taubaté

15 Dopinha (Clandestino)
Estação Assunção
16 do
Corpo de Bombeiros

26 Navio-prisão Raul Soares

17 18o Regimento de Infantaria

SUL

18 1o Batalhão da Polícia Militar
19 DOPS
20 Hospital Militar

Paraná
1

5ª Brigada
de Cavalaria Blindada

Feminina
21 Penitenciária
Madre Pelletier

2

20o Batalhão
de Infantaria Blindado

22 Polícia Federal

3

Clinica Marumbi

4

DOI-CODI

5

DOPS

6

Presidio do Ahú

7

Quartel General
da 5ª Região Militar

8

Quartel-general
da 5ª Divisão de Infantaria

9

Subsolo da Rodoferroviaria

Porto
Alegre

23 Presídio Central
Quartel da 6o Polícia
24 do
Exército
Curitiba

da
25 Quartel
Companhia de Guardas
de Cavalaria
26 Regimento
de Guardas de Porto Alegre
da Guarda Civil de Porto
27 Sede
Alegre
28 Serviço Social de Menores
o
Batalhão de Infantaria
29 6de Santa Maria

30 Presídio de Santa Maria

Santa
Maria
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