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Ordem dos Advogados do Brasil
Seção do Estado do Rio de Janeiro

Comissão de Direitos Humanos Assistência Judiciária

Rio de Janeiro, 11 de junho 2013.

Of. CDHAJ/032/2013
Ref. Reg. CDH/2.660/2013
(em caso de resposta, favor mencionar este nº)

Senhor Presidente,

A Comissão de Direitos Humanos e Assistência Judiciária
da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Rio de Janeiro, ao
ensejo de cumprimentá-lo, vale-se do presente para encaminhar em anexo,
para conhecimento de V. S. e adoção das medidas cabíveis, cópia dos
processos CDHAJ/81910/1985 e CDHAJ/89903/1987.
Na oportunidade, apresentamos protestos de estima e
consideração.

---Pr sidente da Comissão de
:/ Direitos Humanos.

limo. Sr.
Dr. Claudio Lemos Fonteles
DD. Presidente da Comissão Nacional da Verdade.

Av. Marechal Câmara, 150 - 6º andar Castelo CEP 20020-080 Rio de Janeiro RJ
Tel: 121\ 2272-204212272-2043 E-mail: direitoshumanos®oabri.ora.br
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fieferincia: Processo MJ-07.252/8 1 , contendo den0ncia de pri~1ca
de tortura na cidade de .Petr5po1is/RJ e Offcio GM/SA
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Autoridade: Exmo. Sr.

Secret~rio

de Segurança PGblica do Gover-

no do,E.stado rio Rio de Janeiro

S2crei:a.ri e

Muito agradeceria os prestimos de Vossa Excel~n
eia no sentido de determinar seja dada a este Mini.sterio respo~
ta ao Oficio acima referido para que a materia possa ser examina
da pelo Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana em sua
reunião a ser fixada em dàta oportuna.
Aproveito a oportunidaáe para renovar-lhe

pro-

testos de estima e consideraçâo.
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EUCLIDES PEREI
Chefe do

Gabin~

DE MENDONÇA

e Secretãrió do CDDPH
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BRAS!
Emô) de

Senhor Secretãrlc
Em :norte Cb Senhor Ministro da Justiça

e PresiClente

selho de I:efesa àos Direitos da Pessoa HurílêiJ.J.a, i::eTh.-:,0 a hon....v-a de levar ao
·IrP_nto

éb

ci:m

conhec.!_

ãe Vossa Exce::iência <I\E sexemriu, em Brasília, em oubm:ro pa.ssado, o. Cqh-

selho ~ Defesa cbs Direitos

·aa Pessoa Humana,

a ·que oorrpareceram ~s os

g-..rl.ntes O::inselh~iros: :COutor .BARBOSA LTi)1A SOBILTNHO,Enbâixaébr I.DIZ PAUID

se-

LINDÉ!i

Professor
:eEDiú CAI.ID.~ MI.fm:z IE BITENOOURI' 1 Professor BENJAMIN · IE 1'1'.JRAES
BENJAMIN ALBAGLI; Professor GERALOO ~o BEZERRA
LO

rn

FILHo,

Professor

~ZES I Senaàor MURI-

BADARJ..e I:eputaêb _JOLIO MARITNS.
Entre os assuntos em pauta, encontrava-se·! para exame,

o

Processo MJ-007.252/81, d: interesse da Ordem dos Advogados do Brasil, com denún
c::i.as

de

re tortura qua teriam sicb praticados na Cic1are re Petróp:>lis e que

atos

teriam envolvi.do

INBs

E'TIENNE IavJEU.

l~to agradeceria os t.ons ofícios de Vossa E..x~lência
sé...'1ti.Cb

ae

no

obter informações o::>nsideradas pertinentes que pennií:arn ao C.D.D.P.H.

o exane que lhe oonpete Cb caso em a}?reço.
Aproveito a cportunidade para remvar a Vossa

Excelência

protestos de alta estima e distinta oonsireração~

~y?f~~--;'J,.M,
O (/
/~t.ov,;. n
.EUCLII.ES PEREIRA IE~lXl\"ÇA
Chefe do

A Sua EY.cel''ncia o Senhor

.'

Gabinete e Se~tário do CDDPH

./

Deserrbargaaor OCTÁVIO GJ:'!ZAG-:1\ JDNIOR .
Secretário de segurança PÜblica ào Estado é1e São Paülo
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Em narre do Senhor Ministro àa J'ustiça e Presidente Cb Cbnselh.o de L'efesa dos Direitos da Pessoa Humana, te..r1ho a honrá de levar ao con.'1.eci
rral.to

e.e

Vossa Excelência que· reuni·v.-se, em Brasília, em outubro passado, o Cbn-

seTho de J:efesa cbs Direitos da Pessoá Hurrana, a que a:mpareceram toCbs os
-,

se-

guintes Consel..'1eiros: :CO~l-Or BAR8C6A ~- SOBRINHO I' Enbaixador Luiz PAUID LilIDEM

BEF.G SETIE, r:outor INcd!Ncro MÃRI'IRES CXEIRO, D:n...1.i:or BERiARIX.l CABRAL~

PEDRJ

CAilVm

fvllNIZ DE BI'IENCúURl', Professor BmJAMIN DE MJRAES FlliD,

Professor
Professor

BENJAMIN ALBAGLI,· Professor GE:RALIX> .trn'IEr:ô:UO BEZER.m rE MENEZE.5, Senaoor MURIID

BAmID e Deputaéb

JÚLIO MARI'INS.
Entr:e os assuntos·

&'fl

pauta; e.."1cantrava-se, para, exarre

o·

Processo l:liJ-007..252/Slr de interesse da O.rde.rn dos Advogaébs do Brasil, cx::rn denún

cias <E atos

ae

tortura qre teriam sido praticados·~ Cidade de Petróp:>lis e qre

teriam envolvid:::> ~ El'IENNE .ro.1EU.
i.v:iuito agiadeceria os bons of.ícios ~ Vossa Ex.oelência
5e.t"Tti~

re obter infonnaçôes consid=radas pertinentes que

no

f€n:rd.tarn ao C.D~p.P.H .

o exarce qoo lhe conpete cb· caso em aprecp.

--.

Aprovei to a oportunidade para reoovc,+

protestos

re alta estina e

n~·

~

EUCLIDES PEREIRA

Sua Excelên.cia o Senhor
General WALDYR .MONIZ
.

Vossa Excelência .

distinta consideração.
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Rio de Jane iro ;

19 de dezembro de 1985.
Of. CDF..AJ/994/85
~ef. Proc. CDAAJ/081.910/85

SenhoT Presidente,
A Comissão d.:: Direitos Humanos e Assistência Mu
diciâria da Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos

gados do Brasil deliberou dirigir-se a V. Bxa.

1

solicitando

<mo especial obséquio, cópia d.~ materia.l existente sobre o

da Sra.

IN~S

Advo

co
caso

ETIENE ROMEU.
Queira V. Exa. reeeber expressoes de apreço

ORIGI .,

·_i) ~- S S INA DO

0--{~-r-sr;.-·--

-·-N·-i1.

Pre s ià.en te

llixm:a • Sr ~

Dr. HERMAN ASSIS BAETA
DD. Presidente da Comissão de Direitos Humanos e da Ordem dos
Advogados do Brasil - Conselho Federal.

e

Ó:,c/eni- d()(f ~c:?ackxJ do
.

<G'O?'ta.e-áf'o.

~ d,;

..9"c/,,,.,,,,.,,/

fineno -

g't/

Of. CDH-001/86
Ref. Proc. CDHAJ/0 81.910/85
Proc. CDH-017/80

Senhor Presidente,
Atendendo solicitação contida em seu ofício
CDHAJ994/85 de 19 de dezembro de 1985, estou remetendo

n9

cópia

xerográfica do Proc. CDH-017/80 referente ao caso da Sra.

INES

ETIENNE ROMEU.
Queira V. Exa. receber expressões de apreço
consideraçãoº

,. · -- ..

Exmo. Sr.

DR, NILO BATISTA
DD. Presidente da CDHAJ
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Aos cinco dias de setembro de 1979,
ná sede do CONSELHÔ FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL,perante . o Presidente Dr.Eduardo Seabra Fagundes e na presença dos ·Drs.Barbosa Lima Sobrinho,Presi<len~e

sar

Au~usto

Secional

d~

de Associaçio Brasileira de Imprensa,e C~
Conselho

Gonçalves Pereira,yresidente do
Ordem dds

Advo~ados-Estado

convidad~ pa~a

neiro,especialmente

do Rio de

J~

compar~

este ato,

ceu Ines Etienne Romeü a ±im de fazer entrega de documentos relacionados com a sua prisao no período de
cinco

(5) de maio de mil novecentos e

(197·1) a

se~e

(7) de

no~embro

setenta e

um

de mil novecentos e se

tenta e um (1971) bem como ~e prestar informaç~es de
es clare címen t -Õ adi'cionai s - sobre .-õ as s·unt o . ..
Achava:m-s e ,presentes, outrossim, Maria Celina Romeu Cialdin~ irmi da r~ferida Inis Etienne ' Romeü, . . Sergio S_oares
_;Aªvie_i;:_
.Ferreira e Antôn_io
- - ...
.- .
. --· ··
Henrique Lago que acompanhav~m a citada Ini~.
Inicialmente,Ines Etienne

Rom~u

qua

lificou-se como brasileira,casada,bancãria,domicili~
da na cidade do Rio de Janeiro,neste Estado. Em seguida,entregou ao Pr.esidente
os

s~guintes

documentos:!

-

Relataria escrito por ela em 18

de setembro de 1971,quando internada na Casa de Saúde Santa Maria,em Belo Horizonte,no qual se ach.am ex
postas as cir.cunstancias de sua prisao e o

(

tratamen

to recebido enquanto permanecia encarcerada atê

/

/i

o (

seu internamento .na - referida Casa de Saúde.
1I - Atestado passado pela Casa

de

Saúde Sqnta Maria consignando o período de seu inter

\

namente..

1

III - Carta de seus pais,àatada

1b

·a e-

09 de agosto de 1971,àir~gida ao General Sylvio Fro-

~

ta,entio Comandante do 19 Exercito,solicitando a en-

Y

,...

~~,t
.]J~.

#~~~~!Jt~
~z-~
~,de,~ ~,JP ·

- 2 trega do corpo de sria filha,a referida Inis,em face de
notícia do seu falecimento em poder de autoridades mii~tares.

IV

Certidão da 3a.Auditoria do Exer

cito,Primeira Circunscrição Judiciãria Militar,

data-

da de li de janeiro de 1969,na qual consta como data i
nicial de sua prisao o dia 5 de Maio de
V -

Ca~ta

1~71;

dirigida por ela ao

advoga~

do Augusto Sussekind de Moraes ·Rêgo,em 3 de outubro de
1971,relatando falecimentos,

digo,padecimentos

sup~rt~

dos em sua prisão;

VI - Car 't ão datado de. 09 de agos t o 'de
1971 diri~ido ~ pelo Gene~al Everaldo Jos~ da Silva

ao

General Sylvio. Frota,solicitando providencias para que
seu p~i,dela Inês,pudesse · localisar a iilha ~companha
do do de r x~;bc6pia do respect~vo envelope.
Esclarece-se .que ·o relat6rio,ora
. -·

. ..

~.

-~·.':,:

\

en-

tregue,reprodução feita nesta data,daquele .i.nicialmen-:----· ...---- -.. t~- ~-~ cri to ·-.em 18 . de se temb-~o . d·~ · ·;:-;7·1, com ~;guma~ ~orr~
çÕes e adiçÕes,tornadas necessârias,em face do decurso
do

~empo

e de fatos

supervenientes.

Perguntada respondeu mais o seguinte:
que respondeu a

do~s

processos criminais perante a

Ju~

tiça Militar neste Estado,um dos · quais tramitou pela 3a
Auditoria do Ex~rcito, e o outro 'ela la.Auditoria

da

Aeronautica; que,na primeira dentre as citadas Auditorias,quando interrogada,pretendeu relatar aQ Auditor,Oswaldo Lim·a Rodrigues,os maus trat~s recebidos durante a sua prisão, mas foi por ele obstada de faze-lo
sob o fundamento de que tudo jã constava . de volumes
q_µ:~.:.e.-:,-achavam

sobre~- mesa;

q-ue, nesta ocasião, acha-

......''\l.am;-.se ... p.res.entes;-a-i-n-d·a-;-o ·· escrivão ·· e o seu advogado,Dr.

f
/~·

Aug-us4:-e-S~ssekind- ·d-e--Mones Rêgo :não podendo -ela preci

sar a presença de outras pessoas; que,no

segundo

o-

f'

'{

&~~~,dygj~
~~
~~~.§1,,.9
3

cesso a que respondeu informou ao Auditor Mãrio Morei·ra ~ suscintamente,

as torturas

suportadas>te~do

S.Excia.

feito constar do processo not~cia desta informação;
depois o mencionado Auditor,Mãrio

Moreira,in~istiu

e
com

a depoente para que dissesse as verdadeira situação em
que se ichava no carcere quanto ao tratam~nto que
lhe
.
.
era dispensado,dispondo=se a fazer cessar eventuais vi
olências contra a depoente; que,entretanto,nesta

oca-

si ão, a depoe~t·e não mais. vinha sofrendo maus tratos )m~
~ivo·pelo qual não

se tornou necessãria a interferen -

eia 4o Auditor; . que a sua prisao foi legalisada no dia
7 de novembro de 1971 por ato do então Ministro da Gue
ra,General . Órlando Geise1,apos o seu advogado,Dr.

Au-·

gusto Sussekind àe Mor aes Rêgo,haver feito protocolar
no Gabinete de S .Excia. a cart'"a acima referida como do
cumento niimero cinco (5); que,a partir desta ~aça,dep~
ente não foi mais torturada embora ' ·tenha recebido amea
ças no quartel do Batalhão de Guardas,em São · crist·õvão,
;/-

onde p~rmaneceu presa,com a rec~mendação de que não de
veria denu~ciar as ~iolências sofridas, ou os fatos
presenciados; que,apÕs a legalisação

digo,que àpos o

ato do Senhor Ministro da .Guerra,foi . presa em Belo Ho
rizonte.no dia 7 de novembeo de ·19j1 pelo Tenente Marcelo Paixão Paraizo e Sargento .Dirlan,sendo conduzida
para o Quartel de Comunicações dà Pampulha,em Belo Ro
' rizonte,de onde foi "transferida,no dia seguinte.em avião da FAB para o Rio ~e Janeiro,sendo recolhida

ao

Batalhão de Guardas de são Cristõvão;q~e~quatro meses

~

depois,aproximadamente,foi transferida para a Vila Mi
____ ___J.j,_t..ar onde permaneceu presa em v:ãrios quarteis,ate F~

vereiro de . 1973,quando foi

:-::7-:---------i:...i::~i.tenciario

d_o_E_s_tado,

. transferida··-;-~;-;-·~ Si~t~;~

o~Ç,e permane~_eu

ate a

~

(,,

"·~

s e m 3 : \1! a
l

passada,mais precisamente ate- 29 de agosto de 1979, quando foi libert ada apos haver cumprido,integralmen-

I

,

jt

&~~~~$~
~~
~~~~JP

-

4 -

te,a pena a que foi · con~enada pelo crime de sequestro
tendo sido anistiada no que
~ao;

concern~

a outra condenaBelo-

que enquanto permaneceu hospitalisada,em

Horizonte; de setembro a novembro, digo de ages .to a n~
vembro de 1971,sua família buscou auxílio junto

ã .or-

dem dos Advogados Mineira que,entretanto,por seu Presidente,Ariosvaldo Campos Pires,declarou não poder in
tetferir no

assu~t~;

sada,seu

ad~ogado

pleiteou

peran~e

qué enquanto

Morae ~

a Terceira Auditciria do

desse o carater de
qu~

achava hospitali

Augusto Sussekind de

o~iciàlização da sua:-prisao,

sãva,mais

s~

Rego,

Ex~rcito

a

a fim de que a mesma pe~

~landestinidade

que a .intianquili-

isto nio foi obtido.
Nada mais havendo a consignar o Pre-

sidente determinou o encerramento deste Termo

que

vai assinado
pelo Presidente,mandando
que o mesmo• fos
•
I
se autuado,juntamente ·com os . documentos apresentados,
para posterior . conclusão

. /7

?.. Presidencí~

7() í

.

-----------~----··---·

Augusto Sussekind- de Moraes Rego
Janeiro - Guanabara

Se eu morrer,
como as forças. de segurança do· Governo inalguns fatos relacionados comigo des..

-

quando. fui presa pelos agentes governamentais.
De 5/5/71 a · ll/B/71 estive incomunicável, proibida de ma~
com familiares ou advogados e sem que se desse ciência de minha
Justiça.
No cativeiro torturar~m-me fisica e mentalmente, até o
'--··

entregaram à minha familia, em i;irecárias condições de saúde,
psiquicamente.

... .

.._ ,

Na prisão, tentei o suicídio . para escapar 'das perversida-

~

carcereiro$ e para fugir das ameaças de morte lenta e de violên
meus parentes.
Em 12/e;/71, com pleno conheci.menta .das autoridades milit5- ·"' _
;'
.
.

Belo Horizonte, fui internada, para ' tratamento, na Clinica Pinel

e

na ·casa de SaÚde Santa Maria·, onde' me ·encontro presentemente, sob
médicos e vigiada por agentes de segurança ·.
Em razão da$torturas de que fui vitima, fui e~minada e

·-

médicos psiquiatra, clinico geral e ginecologista.
Tenho sido visita periodicamente por agentes de segurança
de Janeiro (GB) que se apresentam com nomes falsos porém com conheciComandante da ID-4, General ·Everaldo José da Silva,
para que eu me torne umá colaboracionista, em troca de minha li
por dinheiro e com ameaÇas sobre meus familiares.

Pelos fatos por que.passei durante o meu cativeiro, onde
e vi companheiros sofrendo e morrendo e pelas conversas que
agentes secretos que;: me visitam, tenho motivos para acredicarcereiros preten.dem me eliminar, falseando a maneira e as
minha morte.

- Meus carrascos afirmaram que "me suicidariam" na prisão,,
r,;....r-~···

revelasse ds fatos que

ouvi, · v~

a

e que me contaram durante os três me

minha prisão, pois reconhecem que "sei demais".
Querem que eu morra "naturalmente",

O_i

- v'
~t

,,
bilizados pela morte que me

_?i,

~-:_-~ _:.._~~)~'
!;~;

;?~

im~ingirem.

l) suicfdio na prisãe ou .em qualquer outro local;

z) tiroteio contra subversivos (estouro de ·"aparelhos" etc), onde eu "figure
seja como terrorista, seja como agente do Governo;

1:··

3 ) "justiçamento" (morte) por pessoas ligadas a atividades politic-as contrárias ao Governo;
acidentes, atropelamentos etc;
"fuga

d~

qualquer local onde me encontrar;
declaro que ..terei -sido assassinada. pelas "forças polici'ais

r .... ·

pois:
me suicidarei em qualquer circunstância;
'·

participarei . de qualquer aÇão policial-militar
contra quem quer gue
.nem estarei em "aparelhos" .estouradós, por livre e expontânea vonta
...;.

-. -: ;::;.;

existe nenhuma razão para o meu njustiçamento·n por parte de grupos

-

contrários ao . regime instalado no País a partir de 1964;

já tentar~m · que eu me :~tirasse sob as rodas de um Ônibus (no periodo em
estive enc.arcerada);
pretendo fugir.
:·.

·'

Encaminhei a diversas pessoas um longo e circunstanciado
os dias de meu cativeiro, narrando.

'.~tos

ocorridos na casa

,.

::cJ'~cte "fiq.uei presa (torturas e . mort;es de çliversas pes~as) e casos que me con
;5y~:·

e onde identi"fico alguns de meus carcereiros.
Se eu morrer, essas pessoas divulgarão o documento no Pais
censura deixar) e no exterior, para que um dia se esclareçam "fatos ob~
e se registre na história do Brasil os nomes e as patentes dos tortura
escondem sob a proteção do Governo.
Se eu morrer, peço-lhe que requeira nova autópsia, pois p~~ . .
"falsear a "causa mortisH e a data de meu "falecimento.
Se eu morrer, quero que todas as circunstâncias de minha
sejam escf.arecidas, ainda .que demande tempo., tràbalho e ~acrificio, m~
nos em minha memória, mais em nome · da honrâ do País em que nasci, muitq pela
Pátria e de illeu.s compatriota-~- ·

.........

--·-·
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AUDITORIA
CJRct.'NSC:RlÇ.\0

DO

EX:f:HCITO

JllDJCJARJA

lúlLITAJl

·.

1

GLÃt)"ClO. GARCINDO FERNANDES DE SÃ, Es-

c'rivão da ·3a. Audit..oria do Exército da la. Circuns-

··.

;:-

criçã& Judiciária 1'!ilitar, na forma da lei, etc..

. · CERTIF1CA, atendendo ao pedido ào interess&do · Dr~

Lavig.:i.e, AdYogc.do, co!!! esc:::-itÓrio nesta cidade do Rio
ê.e .:-aneiro, "da ç_ualidaàe à.e ?tocur<::.do:r de IJ;::SS :STIEH:S :Ro;:,BU,
b:::-asilei:ra, filha de :Pac:lo :ho:::eu JU!:iõr e ).': e:.:-ia :L:tie:r::e
:?.o-

:rr:eu, :nasc:iC.a no · ~ia 22/8/42, natural êo :Est&.dc d.e 1-::inas Gere-\l'E!J.CO em ct::..rté:.rio C.est~ Juízo( 3a . i-.. 1:..ditú:r:ia ão :S:·:8:rcito da lC'.• C.J.l,:.), os liv:rcs corr.:petcr1tes a
seu. cargo, co::-J.sts. ·(iue a ciõ.e.d.ã de q:uc.li:fi.c;:;.;:ão acilné. re:feri.da, foi. _~ulgaõ.a :;:;elo c.onselbo :Ss:pecial ê.e Justiça C.esta
toria, em sessao à.e 24 de agosto de 1972 e condenaõ.a à :pena
de ·;i:ri_sao pe:r:t·éti.:.a. no i;rau minir:io õo
co cc :Jec::-eto :e:. r.:.~ 898/69, bé.-..re:r.!~O
dida SE::rJ.teEÇa pani. · o ~grégio .s·:i:l?er:i o:::- '.i.'ribu..""J2l !i.:ili "tc..r q:.i.e,
por .Acordi;'.c C.e 13/5/77; ceu prO"\'iDe:nto 1 eru :part.e,
:::.pelo
aci~ e, rara conaen~~la a tri nta( 30) a~o~ a~ reclusio,· por
õescl:=.E:~iiicação do artigo 28"cé.put",do referiC.o TiecRI:ei.- CZJI?J:'C_!._,:qéis,_ que o Su}:eTio:r ~·ri"bu.r! al i,:ilita:r, em eessãc :5.I
2/ 5/ 78, acc. l~.:e !':: à.o os e:::::C.a::-f:CS opostos :;.elo ~}:::.o. SY.~Y.F~::·cu
r· c.c"lc:!"-GE::~2.l da Ji..;.stiça 1.~i·li te:.r, :.e'!l-111.e s ;::r-c:-;.~in:ento, por wai
rie., :;.;;:.ra
C:O~O
·~1·~·~c~o·
;~oQ
~
~o
no
reê.uz:.nC.o
~- -- ~· - ..J J e...
- '--2
- -

-::-ais, "s-ol~ei::a, q_u.e,

ao

::: .·: ~ -.:..
·'.,''

~~ de artigo 51, -~uàc à.o Decret.o Lei nº 89ê/é9, n.ão.
••

·cc:riSt.a::-

..:i...... 1,

:::.:-::.::~-:.:.::. :;- :-::- ce~sc ;:::!.~ ·lc..i:;. :.-:. -:~ :>~ie:. \Se _.:._eror:á1.1"tic2. G.ê.

:..a.e;-::

lõ<".:!::o ~c::; •:e:::,c:.::.a er::. s.~i-sãc ês l/S/72, E. :;:.e':;a ce 2 z;os e
ô
=ese:; ê.e r ·e clusão, cc,rr:.o inc:zsa no <::.rt. 14 C.o D=7-Lei .!!;;
0ç;"8/ 65 1 cuja ~ecisão foi co::::firr.aG.2 pelo 3g::éé;iO. Su.:pe:rio:r

Tribunal J.!ili-ta.ro. NADA MAIS consta. nesta Casa, co::n rÊi'"erên
r-.. . ·.. : .
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já qualificada. E era tudo

· Le cabia certifice.r :face· i=.o _ req_uerido o· que fêz ben:, fi el!:_!Jen-''
e, .ao que se reporta e à~ f~.D~da ~passada nesta cidade do
:.:) C:e Jc.:!leiro, :ia seãe da ··:32. • .Audi teria à.o ·Exército àa 12. Cir,,.,scrição Juài~~' em meu "cartó;rio, aos onze ê.ias
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CASA DÉ SAÚDE "SANTA MARIA" LTDA.
DOENÇAS

NERVOSAS

E

MENTAIS

Av. do Contorno, 4.765 - Belo Horizonte

. ATESTO, para. os devidos efeitos e fins que o SR.

INEZ ETIENE

ROMis.:g::,i':LL·.·'/

esteve interna.do nesta. Casa. de Saúde, por conta. do _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~
no periodo de17 de Agosto da l9T.L a 05 de Novembro de 197l~x.x.x.x.x.xo

Obs. :ssteve aos cuidados do Dr!.. .Austregesilo Ribeiro de.

Mend.onça~~x •.x
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Belo Horizont.e,
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de_d_e_z_e_m_b_r_o______ de 197_8_

"Santa Maria"- Ltda.
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R E L A T Ô R I O

Fui presa no dia cinco·de maio de mil novecentos e
setenta e um, em são Paulo, na Avenida Santo Amaro, entre os
numeras quatro mil e quatro mil e duzentos, as nove horas da
manhã, por agentes
Fleury.

.
f

coma~dados

pelo Delegado Sérgio

Paranhos

Estava em companhia de um velho camponêsr de codino

me "Primo", com quem tinha encontro marcado desde abril. Assistiu impassível à minha prisão, sem ser molestado.
Levada para o. DEOPS, iniciou-se o

interrogatório.

O camponês, que era da região de Imperatrizr já havia denunCos~

ciado um encontro marcado entre ele e José Raimundo da

ta, ao qual compareceria também Palhario, ex-líder dos bancários do Rio de Janeiro, para o dia seguinte.

Confirmei a in

formação e diss~ que desde o dia dez de março deste ano esta
va

d~sligada

País.

do movimento e que me preparava para deixar

o

Em seguida, fui levada à sala de torturas, onde me co

locaram no "pau de arara" e me espancaram barbaramente.

Fo-

ram-me aplicados choques elétricos na cabeça, pes

e

Queriam conhecer o meu endereço na Guanabara

consegui,

·mas

apesar de tudo, ocultá-lo, para proteger uma pessoa
se encontrava.

maos .
que

lá

Para evitar a continuação da tortura, meneio

nei ter um encontro no dia seguinte, no Rio de Janeiro,
doze horas, em Cascadura.

Era minha intenção

as

suicidar-me

tão logo chegasse ao local pois a perspectiva da continuação
da tortura me aterrorizava.

Â

tarde deste mesmo dia fui le-

vada para o Rio de Janeiro, de automóvel.

Chegamos por vol-=-=--

ta de vinte e uma horas, parando, ihicialmente, em frente ao .
Ministério da Guerra, na Av. Presidente Vargas, quando,
··---··· ·-·

do

carro, desceu um indivíduo que se dirigiu ao interior do Ministério, pela entrada destinada aos carros e de lá regres-

e;~~~~~YJ~
~z-~

~~~~,}7

incorporou

sou em companhia .de um outro, a paisana, que se
ao grupo.

Seguimos, então, para uma Delegacia situada

na

Av. Suburbana, próxima ao Largo dos Pilares, onde fui coloca
da numa cela.

Meia hora depois, levaram-me para fazer o re-

conhecimento do local do "encontro".

Eu havia dito que

te-

ria que :andar uns trezentos metros, atravessando, inclusiV.e,
o Viaduto de Cascadura.

Retornei à Delegacia onde passei

que

·noite., ouvindo gritos e espancamentos de presos comuns
lá se encontravam.

a

No dia seguinte, seis de maio, ao me

a-

prontar para o "encontro", fizeram-me calçar meias para ocul
tar as marcas de espancamento, bem visíveis, em minhas

per-

nas. As doze horas fui para o local e atirei-me sob. as rodas de um ônibus. Semi-consciente, fui levada pelos polici~
ais para o Hospital da Vila Militar,

· O~de

recebi

transfusão

de sangue. Quase imediatamente, fui transferida para o Hospital Carlos Chagas e atendida por duas enfermeiras e
dois .::=~·'· ·~~
médicos jovens.

Ao ser feita a ficha de entrada, disse

o

meu nome e declinei minha condição de presa política.

Fui

desmentida por um policial que disse ser meu parente e

que

eu me chamava·Maristela . de Castro, fornecendo,
nha filiação.

inclusive~

Neste hospital permaneci somente o tempo

cessário aos primeiros socorros (suturas etc) .
transportada para

Q

H9spital Central do

Logo

Exérc~to

onde

·ram radiografias de minha bacia, constatando-se não

mi
nefui

tirahaver

fraturas e que os ferimentos que tinha no corpo, queimaduras
de terceiro grau, foram consequência de ter sido
pela roda traseiro do ônibus.

arrastada

Quando do preenchimento

da

ficha no H.C.E. fqrneci meu nome verdadeiro, filiação,

ida-

de, etc., novamente declinando minha condição de presa política e as circunstâncias do acidente.
maram-me que

~u

Após medicada, infor-

teria alta em cinco dias.

Na mesma

noite,

isto,,é, no di'a seis, os agentes invadiram meu quarto e tenta
raro me interrogar, sendo.impedidos pelo médico que me assisTI1alogaram asperamente e um dos agentes disse aos berros que "estávamos em guerra" e que não poderia nav er obstátiã~-

r?~µ~~~g(J~
~%~

~~~~.9
culos legais para o que faziam.

Mas º· méd.ico proibi.u o

terrogatório dizendo que só poderiam fazê-lo com
do Diretor do H.C.E.

in-

perrnissao

No dia sete de maio fui visitada,

em

horários alternados, pelo Diretor do H.C.E., por um psiquiatra e por um Capitão do Exército, que queriam saber
minha saúde.

No dia seguinte, entre oito e nove horas, reti

raram-me à força do Hospital e jogaram-me numa

caminhonete

C-14 que estava estacionada no pátio do Hospital.

d'

sobre a

Deitada e

com ·os olhos vendados, fui conduzida para urna casa que,

com

o decorrer do tempo, descobri situar-se em Petrópolis, .e cu-

.
f.

jo telefone e quatro mil· e noventa (creio ser urna ·' extensão
- -- ·- ·· - do telefone do vizinho, ao que_parece o .:j_ocador da casa; dia
riamente, este indivíduo a quem os agentes chamavam

Mário,

visitava o local e mantinha relações cordiais com os seus mo
radores.

Mári'O

e estrangeiro - possivelmente um alemão - e

~in·~ª:S-~1,l~s_,_ ,
···-- -- __ ·---vive em companhia . de uma innã. PO$~.P..t_ul]__çª·º
cujo nome é Kill; ·embora não participe pessoalmente das ati-

vidades e das atrocidades cometidas naquele local, tem delas
pleno conhecimento).

Sem nome é Mário Lodders. Telefones

e

endereços atuais: 423254 e 426119 - Rua Arthur Barbosa 120 e
668a - Petrópolis - RJ.
Ainda durante a viagem, iniciou-se o
rio.

interrogató-

Recebi todo o tipo de ameaças, inclusive a de que esta

va me reservado o mesmo tipo qe tratamento dado pelo
drão da Morte: sevícia e morte.

Esqua-

Eu estava traumatizada

e

sentia dores fortíssimas em decorrência do atropelamento, além de um profundo sentimento de frustração por não ter morrido; temia não suportar as· torturas.
Chegando ao local, uma casa de fino aéabamento,fui
colocada numa cama de campanha, cuja roupa estava
com as iniciais C.I.E.
--~-de

marcada

(Centro de Infonnação .do Exército) ,on

o interrogatório continuou, sob a direção de um dos

mentos que me torturara em são ·paulo.
grafia de José-RG9erto Rezende-r
eia e

dizendo~me

Mostrou-me uma

que~endo

que ele já estava preso.

elefoto-

saber se eu o conhe
Disse-me

também

~~
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que Palhano, o ex-lider dos bancários . já referido, fora __ pr_~__
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so no mesmo dia seis de maio, em companhia do camponês
me ent~egara.

que

Após tres dias de prisão, dois dos quais pas-

sados no H.C.E., os agentes já sabiam que as informações que
eu lhes pudesse fornecer seriam inúteis:

as pessoas

que eu

poderia eventualmente comprometer já conheciam minha prisão,
Janeiro

pois minha ausência ao encontro marcado no Rio de
alertá-las~

_para o dia cinco seria o suficiente para

Foi

·o

que ocorreu".
O agente paulista retirou-se dizendo: "ela está en
tregue .a vocês" ·.

Imediatamente "Dr. Cesar"

( codinome)

pas-

sou a chutar minha perna machucada, sendo contido por um outro elemento.

Talvez, porqUe eu me achasse em precário

es-

tado de saúde.
Meus carcereiros-, conheci-os por codinomes.

Posso

reconhecê-los:
1. Dr. Bruno - baixo, meio gordo, tipo sírio-libanês.
ceu-me o oficial ___!!).ais___g_r<:iÇi:U:,a_çlg do grupo (coronel) .

Pare-

Defendeu

tese na Escola Supe:r;-ior d~_ Gu.er'.La ~ _s .e gundo me contou.

:t': gau

cho·.
2. Dr. Pepe - claro, cabelos e olhos castanhos, estatura me-

diana.

É um homem inteligente, bem falante.

lando Rangel, acho.

Seu nome é Or-

Tenente-"Coronel.

3. Dr. Teixeira - moreno

claro~

estatura mediana.

:t':

ofi-

cial.
4 . Dr. Roberto

claro, cabelos pretos, estatura mediana, bi

godes, marcas de ferimento à bala na p~rna, em
de

tirotei~

consequência

em janeiro de mil novecentos e setenta, nas pro-

ximidades da· Lagoa Rodrigo de Freitas.

Disse-me que o

res-

ponsável pelos seus ferimentos era Fayal de Lira e que

ele

iria matá-lo.
acredito.

Seu nome é Capitão Freddie Perdigão
-· ----- . -.

\

·\

~

Pereira;

..

5. Dr_._ __G:U~lherme - _ ba~xo .! _ _r.?_ag,_r_o_.~~· -· -~ - -·-·
6. Dr. Carneiro - é médido. Apesar do tratamento
no Hospital Carlos Chagas e no H.C.E. fiquei .muito tempo sem

-
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abdo-

trocar os curativos, tendo infecções nas pernas e no
men .. Em fins de maio, houve necessidade de uma
quando fui por ele atendida.

raspagem,

Seu nome real e Dr. Lobo.

7. Dr. Cesar - baixo, meio gordo.

~oficial.

Participou

8. Raul - claro, estatura mediana, meio gordo.

de um tiroteio em Copacabana em mil novecentos e setenta,con
tra Mariel Mariscot.

Parece-me que seu nome é Severo.

9. Márcio - claro, cabelos· castanhos anelados, gordo . .
10. Rui - baixo, mulato.
11.-Pardal -

moreno~

estatura mediana, pértence a PM.

Seu

nome real é Jarbas F_o ntes, acho.
12. Camarão - baixo, claro, natural do Ceará.

família

Sua

:t:
do Exército e fez parte da segurança pessoal do
Presidente
João Goulart. Disse-me que "Breno" (Carlos Alberto
Soares
de Freitas) foi o primeiro "terrorista" que esteve preso naquela casa~ :t: uma espécie de caseiro do local, lá permane-

reside em Fortaleza.

Seu nóme real é Wantuir ou Wantuil.

cendo durante todo o tempo acompanhado por outro
(inicialmente foi o Raul, depois Pardal).

t

elemento

de baixa instru

çao.
13. Mauro - alto, ·claror bigodes e cabelos pretos.
Camarão, passou tres anos em Cuba, a serviço dos

Segundo
órgãos

de

informação do Governo brasileiro, ·após 1964.
14 . zé Gomes ou Zezão - alto, mais de 1.90 m,

mineiro, pre-

to, ex-jogador da Seleção Mineira de Basquete, ocasião
que era sargento do Exército.

Disse-me que foi

em

reconhecido

por Carlos Alberto Soares de Freitas, pois este havia jogado
basquete no Minas Tenis Clube.

Seu nome é Ubirajara.

15. Laecato - preto, alto (1, 85 m) ·, pouca instrução.

Tem ci

catrizes no peito, em consequência de tiroteio travado

por

ocasião da · prisão de Fayal de Lira, segundo me contou.
Tem
quatro marcas de bala no corpo, do lado direito.
'Disseeme
pertence:r::-a.G--Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro.
Rubens.

~

··::_....

Chama-se

·.

C/0áemv,dod -~1.-/W"//Y.d~,,ch J'cf~
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16. Laurindo - claro; baixo, é comissário de policia de
trópolis.

Telefonavam para ele ligando para uma Delegacia e - ·-

perguntando por Luiz ou Luizinho.

Seu nome é Luis

Claudio

Azeredo Viana.
17. Marcelo - moreno

claro,. estatura mediana, .tem 28

disse-me pertencer ao Exército.
namento anti-guerrilha.
.f·

Disse~me

anos,

Pratica alpinismo. Fez trei
ainda ser parente do

es~

critor Carlos Heitor Cony •
18. Alan - claro, cabelos pretos, 27 ·anos

aproximadamente.

Fez treinamento anti-guerrilha.
19. André e Otávio - brancos, estatura· mediana.

Idades

en-

tre 30 e 35 anos.
Até o fim de maio figuei acamada, sem condições se
quer de levantar-me, pois sentia tremendas dores.

Dura:\). te

esse tempo fui interrogada mas não sofri nenhuma coação fisi
ca,. a não ser os pontapés dados ;pelo Dr. César.
Queriam saber:
1. Onde estava o dinheiro da organização: ·
2. Quais os membros do "esquema médico" da VPR;
3.

e-:::..
(

o nome da pessoa que ficara, · no dia do

seques-

tro do embaixador suiço, encarregada de .b uscar o médico,

ca

so houvesse feridos na ação;
4. Quem era "Raquel";
5. Onde estivera escondido Carlos Lamarca,

quando

de seu encontro com "Douglas".
Maio findo, houve uma radical ·mudança de comportamento: passaram a achar que eu mentia sobre o que lhes havia
dito e, em consequência, torturaram-me quase que ininterruptamente.

Quando não me submetiam a torturas físicas, destro

çavam-me mentalmente.

Nesta ocasião, aplicaram-me na

uma droga qualquer, . dizendo ser o soro da verdade.

veia

Senti

o

corpo .-entorpecido e nao consegui manter· os olhos -abertos mas
----Dr. Roberto, um dos mais brutais-torturadores

~

~;

a mente permanecia lúcida. -·
ar-

r a stou-me pelo· chão, segurando-me pelos cabelos. Depois, . ten

---~

V~fto:j cW-av-~dcYYcJ~
~~
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tou entrangular-me e so me largou quando perdi os
Esbofetearam-me e deram-me pancadas na cabeça.

sentidos~

Colocavam-me

completamente nua, de madrugada,- no cimento molhado,
a temperatura estava baixíssima.

quando

Petrópolis e · intensamente

fria na epoca em que lá estive (oito de maio a onze de agos.

.

to) .

Fui várias vezes espancada e levava choque$

na cabeça, nos pés, nas mãos e nos seios.

.-

'lfj

elétricos

Nesta época

Dr.

Roberto me disse _que eles não queriam mais informação
ma;

algu-

-estavam praticando o mais· pur? sadismo pois eu já

condenada à morte

e

fora

que ele, . Dr. Roberto, decidira que

seria a mais lenta e cruel possível,
-pelos "terro.r istas".

t~l

o ódio que

ela
sentia

Fui então .obrigada .a escrever tre-s do-

cumentos: uma análise sobre as esquerdas, os motivos de
.

.

mi-

nha saida da organização e uma critica sobre os orgaos de re
pressão do Governo.

Evidentemente as condições em que foram

escritos estes documentos não refletem verdadeiramente o que
/

penso sobre os assuntos neles abordados .
O meu estado

ps~cológico

era o pior possivel.

"batata

outro lado, eu sentia que estava . me tornando uma
quente" nas mãos de meus carcereiros·-.

Por

Camarão me. disse

que

o meu nome já estava no Superior -Tribunal Militar e que

meu

11

sequestro

11

já era conhecido de todos .

Es.t a informação. con-

tradizia a de seus superiores hierárquicos que afirmavam que
ninguém tinha

conhecim~nto

de minha prisão e que minha f amí-

lia não se preocupava com o meu sumiço.

Pedi-lhes que

me

entregassem à Justiça Militar, que eu responderia pelos meus
atos.

Negaram-me com o argumento de que eu sabia demais

em tom de desprezo disseram que o

Super~or

Tribunal

e

Militar

é brando no julgamento de casos como o meu.
Alguns dias após submetida a verdadeiro horror, apareceu o Dr. Teixeira, oferecendo-me uma saída
suicídio.

"humana": o

Disse-me que eu tinha sido condenada à morte, mas

ao invés de urna morte lenta nas maos do Dr. Roberto, eu
ria dar cabo de minha vida.
já não suportava mais.

Aceitei e pedi um revólver

Entretanto, Dr. Teixeira queria

&~µ~~,d{ygJ~
~~

~~~!!1.9

o meu suicidio fosse pÚblico.
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Propos-me então que eu me ati

rasse debaixo de um Ônibus como já fizera.

Concordei e

dia seguinte (sete de julho) fui levada para o local.

no
No mo

mento em que deveria atirar-me sob as rodas de um ônibus, agachei-me e segurei as pernas de um deles, chorando· e gritan
do.

Minha atitude começou a

desperta~

a atenção de

res e imediatamente fui reconduzida para a casa.

popula-

Por ·'-

ter me matado, fui violentamente castigada: uma semana

nao
de

choques elétricos, banhos gelados de madrugada, "telefones",
p~lmatórias.

Espancaram~me no rosto, até ficar desfigurada.

A qualquer hora do dia ou da noite sofria agressoes
e morais.

fisicas

"Márcio" invadia minha cela para"examinar"

meu

anus e verificar se "Camarão" havia praticado sodomia

comi-

go.

pênis

Este mesmo "Márcio" obrigou-me a segurar em seu

enquanto se contorcia

obscenament~.

Durante este

periodo

fui estuprada duas vezes por Camarão e era obrigada a limpar
a cozinha completamente nua, ouvindo gracejos e

obscenida-

des, os mais grosseiros.
Em dezenove ou vinte d.e ·julho terminou essa
Q.e ·.torturas.

fase

Dr. Pepe comunicou-me que haviam chegado a uma

decisão a meu respeito:

eu

d~veria

tornar-me agente

pressão e infiltrar-me em minha organização • . Fihgi

da reaceitar

pois eu precisava quebrar a minha incomunicabilidade. Estava
literalmente reduzida .a um verme.

O tratamento que me

foi

dispensado foi o mais cruel e o mais · desumano.
Apesar de concordar,

apar~ntemente,

com a

solução

do Dr. Pepe, pedi-lhe novamente que me entregasse a Justiça.
Dr. Pepe reiterou-me que eu sabia demais e que, se

chegasse

aos tribunais; poderia denunciar tudo o que ocorrera comigo.
Ponderei ainda que não tinha condições de me-infiltrar
organização _pois esta havia sido liquidada e que não
sentido uma infiltração nó nada.

na
tinha

Respondeu-me que havia ain

da.---algumas.-p..essoas e que outras viriam do exterior.

---~~

Ini'.".'"

~

ciou-se, então, o processo de minha recuperação física e psi
cológica.

,......

~J-;.
..(';
i

t

.
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Dr. Carneiro, o médico, .voltou

a·examinar~me,

pois

chegaram a supor que eu estava tuberculosa, tal o meu estado
de fraqueza.

Receitou vitaminas A e D, remédio para abrir o

apetite, Anafranii e vários outros de que não me

re.cordo.

Em meados de julho, na fase mais crítica das torturas,

ten-

tei novamente o suicídio, cortando o pulso esquerdo com
pedaço de ferro arrancado da armação da cama de

um

campanha,

mas o· material não era suficientemente cortante e levei bastante tempo para perfurar o pulso, mas não consegui
a veia principal.

atingir

Esta segunda tentativa de suicídio

ignorada pelos meus carcereiros;

disse-lhes

qu~

ficou

havia corta

do o pulso no latão de lixO.
Nesta fase, reforç<?-ram a minha alimentação, deram-me roupas limpas e inclusive um par de óculos
pessoa - pois sou
sem usá-los.

bas~ante m~?pe

e passei

q~ase

~

:de

outra

tres

meses .

Nesta época fui forçad~ a assinar papeis

branco e escrever declarações ditadas por
situação, desde o momento de minha prisão.

~les

em

sobre a minha

_Forçaram-me ain-

da a assinar um· "contrato de trabalho" em que ·me comprometia
(

.,,,;

a colaborar com os orgaos de· segurança em troca de minha· li-

'r•,•

berdade e de

dinheiro~

Neste contrato constava uma cláusula

segundo a qual, se eu não cumprisse o combinado, minha irmã,
Lúcia Etienne Romeu, seria presa, pois eu mesma, sua própria
irmã a acusava de estar ligada a .grupos subversivos.
Até
arrazada,
isto foi feito pelos meus carcereiros; ~u estava
doente, reduzida a um verme e .obedecia como um automato.

A-

proveitando-se disso, fizeram-me acusar ininha irmã, que nunca
se envolveu em atividades políticas, como muito bem sabem os
própriqs Órgãos de segurança, que nunca a molestaram.
Obrigaram-m~

também a gravar um "t.ape" em que

me

declaro___agente remunerada do governo, e filmaram-me contando
notas de dez cruzeiros, quando li o meu "contrato de · trabalh~- ~---

Declarei nesse "tape" que fui muito bem

- - - -·-·-

---· - ··--

tratada
f'

\i,
~

'
' / '\..,,,.- . ,- j 1 \. '

\

\' \;

.\.. -.·

,.
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por meus carcereiros.

para __

Filmaram-me de calça e soutiã

mostrar que as marcas de meu corpo eram consequência do atro,
pelamente.

Não me recordo de tudo que disse, mas afirmo que

era tudo falso e

mentiroso~

As respostas que me obrigaram a

dar e as afirmações e gestos que me obrigaram a fazer
previamente ensaiados.

foram

Terminada essa fase, combinou-se minha vinda

para

Belo Horizonte, onde deveria dar à família a versao de

que,

presa em são . Paulo pelo Delegado Fleury e tentado o suicídio
no Rio de Janeiro, conseguira

.
f-

bur~ar

a vigilância do. H.C.E;

de ·onde telefonara·para uma amiga que me. tirara de lá, escon
dendo-me em urn sítio onde permanecera até ·a recuperação

to-

tal dos ferimentos.
Para infiltrar-me-na organizaçao, foandaram-me contar

qu~se

a mesma história,

var~ªndq_ª2enas

o final:

depois ·

de medicada no H.C.E. fui transportada para uma casa onde con
segui seduzir ·e embebedar o Único agente do local,

fugindo

após um passeio de carro, no decorrer do qual teria

havido

um acidente.
O video-tape foi gravado no dia quatro de
De posse de todos os documentos que me foram

agosto.

arrancados de-

baixo de tortura física e mental - mas nos quais não

traí

nem comprometi quem porventura pudesse ser por mim traido ou
comprometido - Dr. Pepe me comunicou, no dia seis de

agosto

de mil novecentos e setenta e urn, que no dia nove,

segunda-

-feira, eu seria retirada do local, obedecendo ao

seguinte

plano:

para evitar que eu localizasse

~

casa onde eu me en-

contrava, rodaríamos de carro durante umas quatro horas
com os olhos vendados) .

Seria então deixada em urn .-

qualquer, ·teria que andar uns 200 metros a pé e então

(eu
lugar
entra

ria nQJLg.mente em um segundo carro, que me __ levaria a um hotel· ·
no Rio de Janeiro, no Catete.

Depois disso, um . terceiro car

.ro--me--btls.Garia, me conduziria a Rodoviárá.a,--3-á-GGm passagens
compradas para Belo Horizonte. Eu tomaria o ônibus, no qual
viajariam elementos dos órgãos de segurança do governo, desconhecidos para mim, a fim de me vigiarem.

Chegaria a

Belo

-11-

Horizonte, procuraria a minha família e contaria a
acima descrita.
Entretanto, por conversas ouvidas de ·

história
madrugada,

entre Pardal e Laurindo, pressenti que se tramava uma
da que culminaria com a minha morte.

cila-

Pardal .disse a Laurin-

do que "logo que ela desça do carro para andar os 200 metros
eu já estarei

:< com

o carro em alta velecidade; ela não

nem tempo de ver o -que lhe acontecerá
mentou comigo:
guarda".

11
•

terá

Zé Gomes também co_;

"você cairá dura quando souber o que te

a-:- ·

Diante de tudo isto e para não colaborar com a far

sa de uma "morte acidental", cortei os pulsos (na
de domingo para segundá feira, nove de agosto).

madrugada
Perdi muito

sangue e sentindo que já estava perdendo os sentidos,

ocor-

reu-me a certeza de que deveria lutar pela minha vida,

por-

que tinha esperanças de _ denunciar tudo o que ocorrera e

ain~

da, todas _as coisas que presenciei no inferno êm que estava.
Assim, gritei por Pardal que, juntamente com os que se encon
travam na casa, providenciou os primeiros socorros .

. Imedia-

tamente, telefonaram para os seus superiores, Dr. Bruno, Dr.
Gúilherme e Dr. ·pepe, que acorreram ao local.

Fui

medicada

pelo Dr. Carneiro, que me fez uma transfusão de sangue e

$U-

turas.
Laecato perdeu o controle e disse: -"sua comunista
filha da puta, eu sabia que não podíamos confiar em você."
quase
Dr. Bruno fez o seguinte comentário: Você
destrói um trabalho de anos.
Durante ·o tempo de meu cativeiro, tentei o
dio quatro vezes, tres das quais já descrevi.

.

...

suici-

Na outra, en-

goli certa quantidade de vidro moído, obtido pelo trituramen
to de

~~~~as

de

injeç~o.

~

Apesar de todas estas tentàtivas,

quero escrarecer que nao sou e que nunca fui uma suicida em
~
-.·
potencial .e que somente em virtude do que me fizeram, do tra
tamento-desumano e cru~l a que · fui subme·tida-;---é-qne-- por qua- --tro vezes tentei me matar.

~
·~

.·

~-

.'\_

i

i

·..,

.

: :. . '\
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Na quarta feira, onze de agosto, . fui informada
que seria trazida para Belo Horizonte, documentada com
cartei~a

de..
uma

de identidade falsa, fornecida por eles, com o nome

de Maristela de Castro.
Dr. Pepe, Zé Gomes e

:um outro desconhecido trouxe-

ram-me numa Perua Veraneio, 1971, azul escuro e

deixaram-me

na porta da casa de minha irmã, aproximadamente às vinte
uma horas.

e

Dr. Pepe preveniu-me para que eu não me entregas

se a nenhuma autoridade pois se eu fosse· presa, ele me "suicidaria" na prisão.
Após minha chegada, minha irmã imediatamente comunicou-se com os Órgãos de segurança, ·:irnlici tando a
do Major Boffa, do

S.N.I~,

presença

demais membros da minha familia e

amigos.
Foi

p~ovidenciada,

em_seguiª~'-

a vinda de um médi-

co e do advogado Iberê Bandeira de Melo.

Fui conduzida

a

Clinica Pinel, onde permaneci cinco dias e de li, fu{ transferida para a casa da Saúde Santa Maria, onde me
até hoje, em tratamento.

- ·· - ·- ..

encontro

:-;. .:...::..,-- --== · ~~---

Cheguei a Belo Horizonte com vinte quilos a
do meu peso normal, traumatizada, sem condições

menos

psiquicas.

Enquanto estive hospitalizada, fui interrogada umas tres

ou

quatro vezes pelo Major Orlando, da ID-4, que somente queria
conhecer a identidade das pessoas que me trouxeram para _Belo
Horizonte.

Informei-lhe apenas que fui presa pelo

Delegado

Fleury e que ele poderia prestar melhores esclarecimentos.
Até o dia quinze de setembro não ocorreu

nenhuma

mudança no comportamento das autoridades que tinham conhecimento de minha presença em Belo Horizonte.

familia

Minha

manteve contatos com o General Everaldo José da Silva, coman
dante da:3:D-::4, a fim de te;ntar esclarecer a minha

situação,

mas a informação era sempre a mesma: eu estava em

liberdade

. vigiada--mas__pOderia ficar onde quisesse..;-- na casa- de

minha

mãe ou de qualquer de minhas irmãs casadas, inclusive em For
talezar Ceará~ Mas eu tinha medo: nao entendia o porque de

,'
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minha vinda, nem a razão da minha liberdade.
Finalmente, no dia dezesseis de setembro as coisas
se aclararam.

Recebi a visita do Dr. Pepe, que se

tou no hospital com o nome de Dr. Pedro Batista.

apresenPor

estar

·em presença de minha mãe·e de minha irmã, conversamos informalmente.

Entretanto, ao se retirar, disse-me ele:

"tudo o

que combinamos está de pé, você terá de trabalhar para nós".
No dia seguinte, Dr. Pepe voltou com o Dr . .· Bruno e me disse-··
ram, em resumo, o seguinte: querem que eu vã para o Rio, para .um convento (com exceção do das dominicanas) onde,

sema-

nalmente receberei a visita de um deles, a fim de ser "recuperada", ou melhor, para que eu me torne um agente do governo.

Teria a obrigação de entregar os remanescentes da

VPR,

quando então ficaríamos quites e eu livre para fazer o

que

bem entendesse pois fariam cair no esquecimento todas as acu
saçoes que pesam sobre mim.

Caso eu tentasse fugir ou prati

car alguma açao, o video tape e o contrato seriam
nas prisões, para que os presos políticos

fos~em

de que eu realmente era uma agente do governo.

exibidos
convencidos

Além

disso,

_procurariam envolver minha irmã Lúcia em IPM.
Ameaçaram-me de morte ou de condenação para o resto de vida, n:as prisões.

Como se o que passei não represen

:!;:asse a pena mais çruel que qualquer crime pudesse jamais acarretar.
Belo Horizonte, 18 de setembro de 1971.

( ')
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ANEXO

Durante o tempo de meu cativeiro, presenciei os se
guintes fatos:
1. Quando fui levada para a casa de Petrópolis, lá já se encentrava um campones nordestino, Mariano Joaquim da

Silva,

cognominado Loyolá.

presen

Conversamos tres vezes, duas na

· ça de nossos carcereiros e uma a sós.

Mariano fo·i preso

dia primeiro ou dois de maio, em Pernambuco.

Após sua

no
pri-

sao,
permaneceu vinte e quatro horas em Recife, onde foi bar
baramente torturado.

Seu corpo estava em chagas.

Em segui-

da, foi levado para aquele loca_l, onde--foi --int_errogado duran---··
te quatro dias ininterruptamente, sem dormir, sem comer
sem beber.

e

Permaneceu na casa até o dia trinta .e urn de maio,

lenha
fazendo todo o serviço doméstico,
cortando
··-- ....inclusive ---. ·-- para a lareira. Dr. Teixeira disse-me em princípio de julho
--

--;· ---- ~-·:.::::-- - ·

que Mariano fora executado porque pertencia ao Comando
VAR-Palmares, sendo considerado irrecuperável pelos
do governo.

da

agentes

Quando conversei a sós com Mariano, ele mencio-

nou a prisão de Carlos Alberto Soares de Freitas.
2. Dr. Pepe confirmou-me que seu grupo ·"executara" Carlos Al

berto Soares de Freitas, por cuja prisão, ocorrida em

feve-

reiro deste ano, fora responsável.

grupo

Disse-me que seu

não se interessa em ter líderes presos e que todos os "cabeças" seriam sumariamente mortos, após interrogatório.
tou ainda que Marilena Vilas Boas Pinto estivera também

Conna-

casa e que fora, como Carlos Alberto Soares de
. tas , condenada à morte e executada.

Frei-

3. Segundo ainda o Dr. Pepe, o ex-deputado Rubens B.

Paiva

teve ·o mesmo fim, embora não fosse intenção do grupo
-lo.
SÓ queriam que ele confessasse mas, no decorrer

matá-

q~ela

,,

~:i.
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torturas, Rubens

Paiva morreu ..

A morte do ex-deputado

considerada pelo Dr. Pepe como "uma mancada 11

foi

•

4. Aluisio Palhano, ex-lider dos bancários do Rio de

Janei-

ro, preso no dia seis de maio de mil novecentos e setenta

e

um, foi conduzido para aquela casa no dia treze do mesmo mes
onde ficou até o dia seguinte.

Não o vi pessoalmente mas Ma

riano Joaquim da Silva contou-me que presenciou sua chegada,
dizendo-me que seu estado físico era deplorável.·
tudo sua voz várias vezes, quando interrogado.

Ouvi

con-

Perguntei a

Dr. Pepe sobre ele, que me respondeu: "ele sumiu".
5. Dr. Guilherme disse-me, antes do "dia .quinze de .. maio,

iriam prender o Ivan Mota Dias nesta data.

que

Posteriormente,

-

. o
Ja

contou-me que Ivan havia sido executado por eles;
Roberto disse-me que ele se· :encontrava no exterior.

Dr.

Entre-

tanto, outr_os elementos sub.alternos confirmaram-me a

morte

de Ivan Mota Dias.
6. No mes de julho, estiveram na casa dois militantes da VPR
e um da ALN.

O primeiro penso ser Walter Ribeiro Novais, ex

-salvavidas de Copacabana.
Inclusive, na época

Mareio me afirmou que o mataram.

"(oito a quatorze de julho de mil

nove-

centos e setenta e um)., houve uma ruidosa comemoração,
virtude de sua morte.
ser Heleni Guariba.

O segundo 7 e uma moça que

em

acredito

-----..,_ .._

Foi barbaramente torturada durante três

dias; inCiusive com choques elétricos na vagina.

O terceiro

é Paulo deTarso Celestino da Silva,.que foi torturado duran
te quarenta e oito horas

por Dr. Roberto, Laecato, Dr. Gui-

lh~rme, Dr. Teixeira, zé Gomes e Camarão.

Colocaram-no

no

pau de arara, ·deram-lhe choques elétricos, obrigaram-no a in
gerir uma grande quantidade de sal.

Durante muitas horas eu

o ouvi suplicando por um pouco d'água.
7. No dia ·quatro de agosto, Laurinda

cheso~_a

casa e comuni-

cou ao Dr. Bruno e Dr. César que José Raimundo da Costa
-----:via-s-i-dG-preso numa barreira.

ha-

Segundo. me_ disse _posteriormen

te Dr. Pepe, José Raimundo da Costa não foi torturado,

pois

no interrogatório disse que não sabi.a onde estava Lamarca ·e,

)

&~~~~$~;!
.

~ea.o.-%~

~~c.-%w~ g),.Ç

se o soubesse, não diria.

Assim,

-16-

José Raimundo da

Costa

foi morto vinte e quatro horas depàis de sua prisão, num uti
roteio 11 na Av. Suburbana, no Rio de Janeiro.
8. No .roes de maio, soube por Camarão que o Cabo Anselmo
via sido preso.

ha-

Em fins de junho, Dr. Teixeira disse-me que

ele estava solto e .trabalhando para os Órgãos do governo, co
mo infiltração nas organizações.

Fizeram-me perguntas sobre

fatos de que apenas o Cabo Anselmo tinha conhecimento.
9. Na ausência dos oficiais, a casa foi muitas vezes visitada por prostitutas, quando eram realizadas "festas",
quais participavam Perdal, Camarão, Raul, Marcelo e Alan.
Belo Horizonte ., 18 de setembro de 1971.
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Excelentíssimo Senhor
Presidente Da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal da
Ordem dos Advogados do Brasil.
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Os abaixo-assinados, familiares dos
mfiitp:ntes políticos abaixo discriminados :Mariano Joaquim d
Aluizio Palhano, Carlos Alberto Soares de Freitas, Heleni
-Peireira Guariba, Ivan Mota Dias, tomaram

conh~cimento

de

na

hoje de que estiveram eles presos e submetidos a tort

na casa

situada ria rua Arthur Barbosa n9 120 em Petrópolis.As circusntân-

-

cias em que tal revelação se deu foram amplamente documentadas pela
imprensa, e sabe-se que a única · sobrevivente de todos aqueles

que

passaram pela referida casa na época, Ines Etienne Romeu, esta-pro
cessando o

p~oprietãrio

da casa, na ocasião dos fatos.

Solicita~

mos . a Vossa Exselência, na qualidade de membro do Conselho ·de Defe. sa dos Direi tos da Pessoa Humana que tome as providêncil.as .que
considerar cabíveis para apurar a sorte de nossos familiares que
ali estiveram.
Rio de Janeiro, 03 de janeiro de 1981.
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Escritório de Advocacia
José de Aguiar Dias

· José de Aguiar Dias
Rui Berford Dias
Paulo Afonso Ouriveis
Marcus Otavio Menezes
Lll\a Maria Menezes Pires

Rua México, 90 salasj 04 a 1'09
(021) 24D-B678 240-5328
20031 Rio de Janeiro RJ

VARA

EXMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA
DE-PETRÓPOLIS

DA

COMARCA

( '
INtS ETIENNE ROMEU, brasileira,

solteira,
quer pr~

estudante, residente na cidade do Rio de Janeiro,

por contra MARIO LODDERS,
alienígena,
de qualificaç~o
1
.

ign~ ·

rada pela Autora, que, por isso, o identifica pe·la residên
.
t
eia e telefone, em Petrópolis: rua Artur Barbosa, _ 120'e
668-A

423254 e 4261119, esta ação declaratór~a, com · base

nà art. 49, n. I, d_o Código de Processo Civil, para o
ête.__~stabeleÇ=er

a rel~_<fãõ

fim

juridi~ã.- decorrente- dos fatõs-·que - ~

passa a expor, resumidamente, em cronograma que

abrange

período de 5 de maio 4é i971 a 5 de setembro ·de _.11979,

o
com

pletado pelos relatos dêtàlhádós que instruem esté}:i.}..riiciai •
(

. 'l

"

"-- -

.

( j ,1 . j (~

1.

Crô:iiogrârrtã:

/ .:

i) ~- d~ ~aio de 1971 - ·. ....Data da. sua pr~
sao (fls. 2 7 e 28) pel0 _D elegaâ.o Sergio PBJ:)ânhos Fleury, em
são Paulo, tendo sido stibrnétidà a torturas':1-as

dependê~c!

as do DEOPS. Neste mesmõ dia fóí lévada par~ o Rio de Janei
ro. Passou a noite
Cascadura.

numa

Delegacia de .Policia no bairro

de

ZJ ~ -4~_ mãí9 de 1971 - Foi internada no
Hospital Central do Exércitb· (HCE)'

I

após ter passado

~lo

__ Ho_sp.i:ta:i Carlos Chagas, em decc:iirencia dos ferimentos prov~
nierites dé atropelamento no Viaduto de Cascadurc;i,
------x=~tà de :fbiii~~ i e -2;

conforme

'15

-----------:--:-::---

3) 8 de maio de 1971 - Retirada 'do
e levada pa.ra a residência na cidade de Petrópolis,

··----

HCE

Estado

do Rio de Janeiro, mais tarde identificada como

de ·

Mario

Lodders., tendo ali prosseguimento o atendimento

médico que

vinha recebendo.no HCE, conforme relato de folhas 2, 4 e 7.
A localização do imóvel foi levada a efeito através de

sua

reconstituição de memória (fls. 14), planta elaborada sobre
esta· reconstituição (fls. 15), e dados obtidos a partir
número do telefone instalado na residência à época da

prl

sao em cárcere privado ali (relato de fls. 2) • O imóvel

(_:

4) No período de 8/5/71 a 11/8/711.

dur~

ç~o da prisão em carcere privado, foi submetida' às torturas
perman.§_

que especifica no dossiê anexo, por elementos que
ciam no local ou que ali
'

es

1

tá fotografado a fls. 30 e 31.
-

do

'
compareciam

confor

para esse fim,

me relato de folhas 2·.1 3, 4, 5, 6, - 7, 8; 9.

~·

i
;

5)

L

Neste periodd:, testemunhbu

pessoal:

mente.ocorrências dé torturas de diversas pessoas, bem como
foi informada pelos elementos encarregados destas ·práticasde-.fatos acontecidos eam óP,tros prisioneiros no mesmo local
ou em outros, conforme rélãto de folhas 3, 4, 11, 12.
I

(.
1 ··-·

__ 6) lt_ ~-é. ê!g9 s.to de 19 71
Firri~(~º cárce
em decórrência, possivelrriérite
da
1 '
r

re privado em Pê-Er&põiis

pressao exercidâ áe Bêiõ Hõrizónte por sua familia.'~

alerta

da pela inforrnaçãe, v~iâda

pélô Tenente Mar<?elo.Paixão Araú
jo, do DOI-E:0DÍ; à.a óêoErên-éiÜi âe sua morte"'..oelo
Exército
(fls. 20, :ii; 22; 23) ~ :Fai, ievãda frara BelJ~orizonte •

.::jj Ífitêrn-âtnêfitó no HospÍ.tal Pine.l na da
ta de sua chegada à Béio Hô:t'Í.z·onte, devido ao seu
estado
precár.}o de saúde.1 fÍ.S:i.é'6' é' psi8õi&qic'ô, com
_Para a Casa de

saáàê Sãnta Mãria, otíde

transferência

permaneceu

17/8/71 a 5/11/71, ê6nf6rme d&él:L~êntos ·de.folhas 24 e 25.
-- ____ ---=...:..::::. _____

· ·----~-

-·-·-- ____-:____:.:..=-_-:_

- ·--· __ ·;_.

~

de

- - - - - - - -- · -··- - - ·

_t

8 de novembro de 1971 - Em clccorren 1:

8)

eia das gestões realizadas pelo advogado Augusto Sussekind
de Moraes Rego junto ao Ministro do ,Exército (documento de
folhas 16, 17, 18, 19) foi determinada a oficialização

de

sua prisao pelo Comandante do Quartel de Comunicações,baiE
ro da

Pampulh~,

onde permaneceu 24 horas, até sua

transfe

rência para o Quartel do Batalhão de Guardas, no bairro de
são Cristóvão, na cidade do Rio de Janeiro, tendo só então
tido inicio a fase regular de sua prisão, ocorrida

em

5/5/71.
~

\

9) 5 de setembro de 1979 -

.e

.Depoimento

prestado à Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho
ral, Rio de Janeiro, sobre os acontecimentos

Fede

'decorrentes

de sua prisão, que inclua~ os fatos acL~a enumerados (fls.
32, 33, 34, 35).
·, .

.

.

Consta do relatório aqu~ apresrntado o fa
to do qual decorre a relaçao jur::.dica a estabel-ec.er: · foi
2.

.

~

-

1

""

mantida em cárcere privadõ e.t~ propriedade ocupada pelo Reu
a _ti:t;.ulo de dominío ou de locação, pouco importa,

presta."'.!_ ·- - . ·- :

do~?e ele a assim proporcionar local seguro _para as

ras a que a Autora foi submetida, sem risco de
ou percepção do que àli acontecia.

e

tort~

divulgação
/~, /

ô seqüestro; ou carcere privado~ (~lém de
~
sua conotação penai, tem gu.alificação de ilicito . .' civil,
conforme expressa pl;'evis~ô do art. 1551, n. I, . do
Código
3.

•

"f'

•

/

·;

Civil, não cabendo éiÚvi.dà de que, como tal,:,_se enquadra na
definição genériêã do à.t't.. 159 do mesmo Có<\}go, segundo
qual ·

o

hAqileL~

qae po4 a~ao oJ omi~~~o volun
:tditl..d..; h.ê.glig ênc.ia ou imp!tu.dê.nc.ia, viola.!t
,di~ei~d ou éd.a-0~4 p~ejuZzo a ou:t.Jtem_. &ic..a.
abí&J..gci,dó a: lt.épct.1ta.1t o dane",
estabelecendo pôr süà
do ...mesmo estatdto qué

vez

6 p·ârâgt:ãf"ô único do art.

~~id ~ólidd1tidmente ~e~pon6~vei~
o.6 iiü.tóit.e.õ ôJ; c.~mp,U.c..e6 e ~ p~~.ó oa.~

.6i.gná.da.6

. ri.o

a.11..

.t.

1521.

11

1518

c..om
de

-n··

;;(",é:~;;c;c;>~\
,:: .

~· · : .

··~.

;

..k,;
~

. ·~·· ~-. _:::::--.- ~; .... ,...... .

i· ...... ..

•..

'

.

.

;

. . · •··

. ..~"". .~.:·.;:.:·~<~~ .~.:: .: _..·;

4.
Pretende, pois, por meio.da presente ação
·declaratória, baseada no legítimo interesse reconhe~i.9o no
art. · 49, n.I, do Código de Processo Çivil, deixar

constân

eia judicial da existência da relação jurídica consistente
na colabo_ração, prestada pelo Reu, mediante proporcioname::!_
to de meios adequados, em cárcere privado, ~s torturas
e
vexames por ela so"fridos, em criminosa ofensa a sua dign~
dade, à sua honra de mulher e à sua integridade
flsica,
com desrespeito total às normas nacionais e internacionais
de proteção aos direitos humanos.
\

5.

e.

Para que assim se julgue, requer a

cita

çao de Maria Lodders, no endereço acima indicàdo<, para vir
acompanhar . a presente ação até final sentença,

em

que seja

contra ele reconhecida a existência da relação
retro

descrita~

1

condenado, ainda, nas custas e

juridica
honorários

de advogado.
6.
Protesta por todo o genero de provas, es
pecialmente pelo depoimehto pessoal do Reu,
testemunhas,
vistorias e perícias, requisição de documentos a
reparti_
çoe$_ e Órgãos públicos etc. e dá ... à causa o valor
de
Cr$

..

.

~~

.. . /

.

r§~~~~gj~
~n,u./k~

.

~~~9i.Y

J

u

N

T

A.

D

A

·-Nesta data, faço juntada a estes autos
dos does. fls.

3

~

Ó~ · .

a. f.ls.

Rio,rl!~o~J:r/ .
·-~

WJJc.~~ (1,,,

•

- -

Secre~a da canissãoude Direftos Humanos-OAB

.,.

' ·\
~

·-

-~~~ÁYgj~
~~

i~'
1.

\
l
i,

•'

t
'

(_

;.

,

f.

"t[

1

'

~f

1
.i!

•.• 1

11t

1;1

...

'-..._
\··-·

1
~
·:i
·:.1
1

"i
1

1

!

.j

i

-·-··

-----·----·- ----:--·--...... ·-

-· ... ···------------

~~~~gj~
~~

t

· ~

•l •

t

í.

,,

li
li

~-

~t

I'

.
~f;
;;i
1••

-

;.

~

i.'.
1

'-

!!
~,

,.

~.

~

'

t!
ti~·

il

~:
i-

t1

t --

-·

(3~~~,ofygj~
~~
~4ff~9i.Y

··~

JUNTADA
(

..•

Ne~fa data, faço juntada, a ;istes autos

dos do;s, de fls,
Rio.

1q

a· fls._'1.of •

:;.t/oi:t/(J.f"I -- ----~~.-... _. ...

--·-·-Secretaria
f{t)
.lA?:Y, ;~·~---...~-~
da Com1ssãe1 de Direitos Humanos
- -- -----

...... . ._ ...::. .. ........ ·-· ·-·- ··- - ·-- ..
-~

: :.-:._, -·------- -- ~-- - ~- · ~-

~

. -· --· -

'

~·
r/·

.8~~~~gj~
~~

.

~~~f}l~
TERMO DE DECLARAÇÃO

Aos--doze dias do m.ês

.~• feverei~~

tos e oitenta e um;_ compareceu perÇin te a 2a. Subcomis~'lã

il novecen
da COMIS-

SÃO DE DIREITOS IWMANOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, a Senhora Inês Etienne Romeu, brasileira, casada, bancaria, domiciliada
na ·cidade do Rio ·de Janeiro . neste estado ·inquiridâ, respondeu!
que confirma · inte.gralmentE? ~~ os termos de seu relatório que consta
de folhas 13 á folhas ·25, bem como o seu"anexo" que consta de folhas
·26 à 28; bem como as declarações de folha

; que acrescenta a

decl~

··r-a:õ.tê- -qu·e ·· esteve 'presa à cama,· algumàs ,vê·i~s, ·por algemas, e que cer-

.

...

ta ocasião um dos torturadores que era c~amado por Ma~cio lhe aplicou um golpe de facão, do qual · resultou um corte na região peitoral;
digo. que Mareio cortou

a sua '. pele na al'tura . da região peitoral;

que a decl_ara!lt~ afirma que o Dr. Pe.p e referido a folhas 26
nel Aviador Orlando.

( --

~angel,

e

o Coro-

que Dr . . Pepe ' frequ;entava constantemente

a casa de Petrópolis ; que qua~dd Dr. Pepe narrou .a execução de Carlos
Alberto Soares de Freitas a declarante deduziu da narrativa que a execução se dera naquela

.

própria casa; que Dr. Pepe referiu ·que Carlos

.

Alberto Soares de Freitas foi posto de joelhos e que pediu que nao o
matassemr que quando a .declarante esteve no Hospital Central do Exército
no dia 6 de maio de

197~,

após haver tentado o suicídio lançando-se

sobre um Ônibus, depois nos termos em que tal fato é relatado, foi
informada pelo médico de que

Marilena Villas Boas Pinto havia chegado

ao HCE morta; que quem lhe deu tal inforrriação foi .o médico de plantão;
que essa informação foi dada a declarante

ã

noite; que no dia 8 de maio,

--- ·---· na casa de-Petrópolis, o Dr~P_epe·-disse--que · Ma-r.i-lena· -:h.avia morrido exatamente na cama _de campanha sobre a qual se encontrava a declarante,
·- -- ·--- acrescentando ~e a mesma li tinh'ã- sido dura li i . qÜe a declarante"" foi in::.formada pelo Dr. Bruno que os registros do Hospital central
do Exército e do Carlos Chagas, relativos ao atendimento da declarante,
haviam sido destruídos para que não ficassem vestígios de sua passag~
por tais. estabelecimentos; que a declar~te não esteve pessoalmente e.oro
Aluizio_ Palhano, porém tem absoJ;ü ta,._ convicção de que o mesmo esteve

- - - - - - - - - - - - - -·-· - - -

~~~_Á,gj~
~~
~~~. gt.}7

~
sua

,
de que o ·mesmo esteve naquela casa nao sõ porque -~-°'::viu

·corno também po:r: ter sido interrogada em aposentos diversos

.2.·
voz

as ao

mesmo tempo que Al1iizio Palharià e ter percebidd pelo contexto do
interrogatório que se tratava, digo, que só se podia tratar de Aluizio
Palhano, isto porque sõ ele, · arém da declarante, conhecia determinados
fatos relativos a ~ua militância; que os aposºentos que foram interroga-

O' .

.

.

.

dos eram contínuos; · que a declarante s~ . r _e corda de' que "Márcio" lhe

-~

dii;;sera · que Ivan Mo_ta Dias. havia sido mor.t o, sendo "Márcio" um dos
"elementos subalternos" aos quais

se

refere a dec"larante no item 5

de seu relatório~ ·a folhas 27; que a . declarante ·desej.a esclarecer- que
entre os torturadores havia alguns que eram tratados por

11

Doutor"i

que a declarante . ded~ziu que aquele que por esta forma eram tratados
· eram ofictais,
raciocínio
' fundado,
'digo 'oficiais
das forças armadas,
.
.
.
-:. .
raciocínio est~ fundado na posiçao hiéra::i:quiea

que assumiam perante os

demais,
bem
um · deles de codinome Marcelo, ,lhf?
.
.... corno além do f ·a to de
. que
.
·donfessou pertencer ·a.o . Exército, tratar ·as "D.o u tores 11 com reverência; ~
que VPR significa Vanguarda ·?.opuiar Revolucionária e ,ALN. significa
Ação Libertadora Nacional; que as informações sobre a prisão de

e·,.

Heleni Guariba e Paulo de Tarso Celestino da Silva foram obtidas através
de um torturador de codinorne zê Gomes ou ~ezão, cujo nome real é Ubirajara, e cujas

1

informou a

características constam do reiatorio·, sendo que o mesmo

d~cl~r~nte ~er

Sargento do. Exército; que

info~ações

rela-

tivas a prisao de Helerii Guariba e ·Paulo de T.a rsp Celestino da . Silva
também foram fornecidas a declarante

~or

Zenaide Machado, esclarecendo

a declarante que não mencionou · anteriorm~nte tal fonte por ignorar
se o fato seria por ela· confirmado; que a · declarante integrou urna organização política clandestina denominada Vanguard~ Popular Revolucionãria, tendo sido condenada pelo fato de

pertenc~r

a tal associação

e também pelo fato de ter ?articipado. do sequestro do Senhor Ernbaixad0r da SuiÇa,· tendo sido· anistiada pela primeira condenação e obtendo
redução de pena, pela reforma da lei de segurança; que , sintetisando,
a declarante afirma que, na casa de Petrópolis esteve pesoalrnente e
conversou com Mariano Joaquim da Silva; que embora sem conversar diretamente r perêébeu a presença, por ouvir suas vozes e outros indícios

~~~.

:?117
!.

mentes,

~e

vee

Aluizio Palhano, Heleni Guariba e Paulo de Tarso Celestino

da Silva; por ultimo, através de informações obtidas de sues carcereiros

r3~À:J~ÁY!JJ~
~,.on,1~~

.

g&~~~.Y
.3•

de seus carcereiros, teve ciência de que estiveram naquela casa
Marilena Villas Boas Pinto e Carlos Alberto Soares de Freitas.
Nada mais tendo sido perguntado a declarante,
o Presidente mandou encerrar este documento que vai

a~sinado

por

mim · Elizabeth. do Amaral _Vergued!.ro ., Secretãr-io designado:,. pelos
membros da Comissão presentes e pela declarante.

\l··J' \

PRESIDENTE

J~·.(

VICTOR

NUNE~

LEAL

Bi(~A
(' ILOd~ t:-f0.~Ku
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Senhor Ministro IBRAHIM ABI-ACKEL
Presidente do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana

Em anexo ao .presente acham-se depoimentos,- denu~
cias e outros documentos relacionados com a pratica de
tor
tura. contra dissidentes do regime, ·no inicio da decada
de
70, em .casa situada na Cidade de P~trõpolis, Rio de Janeiro.
Segundo os referidos documentos, coligidos ou apresentados ã Ordem dos Advogados do Brasil, existiria, na e
poca citada, em casa de ·propriedade do Sr. M"ario Peter Carl
Richard Lodders, um estabelecimento clandestino de repressio
áos movimentos · s _u bversivos de esquerda, no qual vãrias
pe~
soas teriam sido torturadas, inclus~ve INES ETIENNE ROMEU.

- de fevereiro do ano em cur
Recentemente, no mes
so, a mencionada INES. ETIENNE ROMEU ajuizou açio
declaratõ
ria perante uma das Varas Civeis da Comarca de Petrõpolis
pleiteando o reconhecimento do seu direito ã reparação
dos
danos sofridos em consequ~ncia das v1ol~ncias que diz ter s~
frido no_yeferido estabelecimento clandestino. Momentos an
tes do ajuizamentó de~t~ ação, foi ã casa de MARIO LODDERs · ,
e m:...-c~-Ft.J::i-4 a d e s eu s a d v o g a·d os , r e p r e s e n ta n te s ---d a
Or d em

tl~,dv~,c&W~
.

~~~~kd

.·

~~ ~uW;<O/% J.

.

. 2.

e jornalistas, com o objetivo de afastar duvidas· quando aos
fatos ·articulados na petição inicial. Na ocasião,
tanto
MARIO LODDERS como outras pessoas ligadas a casa em questão,
admitiram a existência do e~tabelecimerito clandestino
de
tortura com f i na l i d a d e s p o 11 ti c as . Este· f a·t o foi · regi s t r a d o
por cãmeras de televisão, cujas fitas estãd acauteladas por
ordem do Juiz processante da aludida ~ção declarat5ria .

f

Hã, .portanto, fatos da maior gravidade, que requerem a atuação deste Egregio Conselho, que tem o indecli
nãvel dever de, pelo menos, tomar medidas· capazes de
imp~
dir a sua repetição no fuiuro.
Este Conselho não estã adstrito a provid~ncias
relacionadas com a responsabilização penal ou
disciplinar
dos autores de torturas. Cabe-lhe tambem estudar e propor
medidas de carãter geral e preventivo, objetivando . o res
guardo dos Direitos Humanos no Pa1s~ Jam~is poderã eleagir
eficazmente, no entanto, se insistir em fechar os olhos . ao
passado,. abstendo-se de verificar como· se tornou
poss1vel
a prãtica de certas violências, por parte de agentes do Es
tado, apesar da vig~ncia de normas protetivas dos Direitos
Humanos, tanto no plano constitucional como no plano da le
gislação ordinãria.

o

julgamento etico dos que praticaram ou colabo
raram com a tortura na referida casa de Petrõpolis e inevitãvel, a esta altura, na medida em q~e o direito de
INES
ETINttE~-MEU ao julgamenTcf da ação cíveTc'j'ue inT.elitou e irYar

4>t

f!l~~~,a{yg}~
~_.onu.á'zg~~,.d

g~~ §aneV.-<o/f?i .Y

.3.

redãvel. Se o julgamento criminal ou disciplinar dos implj_
ca~os serã viãvel, jur1dic.a ou politi.camente
falando,
e
q~estã9 9ue não . deve afastar este Conselho do cumpri~ento do
dever. Sua competência e mais abrangente.
e tem objetivos
mais altos.
Em face do exposto, concluo pela necissidade de
se instaurar, nes~e Egr~gio Conselho, inqu~rito com o obj~
tivo de apurar os fatos relatados nos documentos anexos.

S a la d.as S e s s õ e s , 2 4 d e março d e l 9 81 .

e
EDUARDO SEABRA FAGUNDES
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·~ Médicfo~Ddinite qu~

atendeu Inês na
casa de .p etrópólis

..
'

ex-presa política
s Etienne Romeu rec;inheceu ontem te ·foi · ..-- .,.·_·
rlconbecida por ele) o ~ " ,/!};;;!-~ ·
~médico do 1~ Bata-·;, •.-,. ·
· ·Jljo de Polícia do Exér- ~;"' · ;: , / '. •!:,_ ~.ct?, A~ílcar Lobo Mo.- ~-r: ~( iA.;-~'- ':._ ·
- ;l'erª S~va, 41 anos, que·~ ·';J;~{ · .:' pilrês.\iezes foi .:à. éasa._. ~~;.,,,;H
•bÓ·a "'"
_ d Rua Artur fll!rbo·s~ ;: .:;~- ·: •.-·• ~ª'·. º.., ,·, ..;
;· ~1 .·em ~etrópoliS: ~â,.-;.;~~~~~~:~.0 .P~wiloµas
t de ferimento.s causa ...- -Nso. Eu er~ teDellte ~.. ele
d por tentativas de coronel.
·. ·· ·
.,
s cídio depois de ~ofrer · - Qual. o >lendi1nent.o _feito
nhs tratos dur t
''" ln!sEtienne?
;~
<> : .L Eh. perdeu t.ecido ua E.arte
. p iodo de carcereannoe!o..superior da coxa direita, e.i~ho
e , de 8 de maio ·a 11 de que ta1nbé1n do abd61nen. l'o- . .
a sto de 19n, de acor- ' deria ser em decorrêocia ~·~a.rd com relatório anexo. r~shmento (atropel.arcc2to) .
.~ fÇão declaratória que F1:,_d~a~=:~1:,.ª~·~o a mecHêou
lllpetrOU anteontem na QU>Ddo e'Ll engoliu vidro m:l[!do
· j~iça. .
_ ·. · ou, de out::a vu, · corto}~ 01 .

-

t

·i.

.'

1·

· sicanalista Amílcai-Lobo; J1~01? ··. " ·:
· :....
· D.a poca (1970 e Hlln) tenente
-Não.
· · ·. ·
· . ,.
cO ocado do . Exército, 'disse·
- O senhor .notou, nel1 º1!.t~
: qu. recebeu or'deos expressas outros presos que t~a .a tendido omaDdante do l~ Bata~ão, · do, mnca~ ~_ro1h~1d1~ ,J>Or
cotel Homem de CarValho. maus tratos. .
' .. .
.Pa ir a Petrõ_polis sigilosâ.."
- Não vou respot1der a ,e;sz
me etra.tci:tdeumapresà.que Jlergunta.• .'· :· ·
-.fo1atropelada. EJe saiu do
- Inês disse que o conbé:ceu
Ri um carro o~ab. açompa. como dr. Carneiro. o !e~or
Dh 0 de dois homens em tra- usava seu nome o~ ou~o. ht
jes\vis, e foi recebido na casa _- Nunca . !'1' 1d~r.tifique~ i.
po~duas pessoas qui?, sem ninguém durante cs~:as v~jt.as,
ide!ilicaçãó, 0 conduzirllm a e se me chõ!.~assem de dr; ~~e.
Inêj Eticcne. o médico af'll'- l.bo eu lambem respoDdena. .
moi;ue foi 0 único tntamento
-QuaDtu vezes o senhor fo1
a p~So leito fora da sua unidaPetróp<>fu? _ .
~.-.
de :\mtar. ondé calcula ter
- Umas três vez~s._ JJu~s
ate "do ::i. ceru de 20 pessoas, paço de talvez cinco d.ias, !iemdct1 e as quais duas mulheres: P!e par,a tratar dos mesmo5JeVer (companheira de. Fernan. nmet1tos d;i.perna e abdõmep.
do ~eira) e Efigénia.
-Eavú. alguém aguardando
JU IÇA
~ªa~~se~~~:i sempre u m;'s..
A C:ar Lobo )â fora citado
-Todas as veies fui sempre ..
com m~dico atendente de tor. DO mesmo Opala ·com as m~s. tura s pela imprensa a partir mas duas pessoas, e fomos re. · do ré.tõx'io de Inr.s, de 18 de se- e ebidos por duu ou tr~s Que ·
tem"ti:o de 19TI, ~ue o idei:itifi- Dos aguardavam. Não sei
cav{ pelo <:odinome· dr. identificá-las.
'
Carnz.ro. Depois da ºprisão de MAL
lnêslm 5 de maio, pelo falecido degado Sérgio Fleury, em
Amílcar Lobo Moreira da SilSão bulo, e transferência pa- v.a disse que durante o tempo
ra a1a·sa de Petrópolis (per- de .servjço no l~ Batalbão 'da
tcncéte a Mário Lodders), Polida do Exército, ot1de fÜnAmUB.r Lobo foi um dos médi- ciotiava o Dol-Codi, pediu Por
cos q! a atenderam depois de três vezes o deslig;;r.mecto, mas
. t en.tafas de.suicid!º·
.
c~o obteve permisdo. Ot1tem,
o pcanahsta fo1 Joca1izado ~~ti~is:! :::nft:!r;:~~~p~ur~
que· sua função era iocom.
acão lecl:aratôria movida por pativel com a e.specialid:ade
Inês Íiei::me coctra M.àrio Lod- (n:a fez. tratamentos·psiquico.s
ders, bortcr proporcionado os no Exército) e porque não coa.
meio:!ãdequados para que ela ·cordava com esse tipo de aténfossetaii.tida em cárcere .J>~- .diiTienºLo (operações sigilosaf).
vado tortl*J"ada na casa da · .:...:. O s:e.nhor pensou em rela.
Rua ur Barbo.sa". Em seu ta.'r ao Conselho Regional 'de
consu rio da Avenida Nossa M'edkilla soas condições ~e
Senlita de Copacabana. trabilho?
~
seguHte esta entrevista:
- Pensei algumas vez.~s.
- Cienhor reconheceu Inês mas nao passou disso. Na ocaEtie~ Romeu como 1 ;presa" slão me se.alia muito mal. Ho. ~.tendJa em Petrópolis"?---· _ je, nto sei .se .rela.taria-tudo-:1:~----------7-No reconheci no primeiro Co.cselbo.
;
· :
mom«lo, e acho que nem eb.. JUIZ NÃO FALA
Â.jd.é( Que fu~a~ era ' d""e .d...ez· o
d~ ·3~ Vara Ctvei. ~·
:ii.nos)lssados, era uma pessoa ::Petr6polls, Leon Cilsou'"Alv~
mais ~ça .. ·
··
Soares; dine ontem que Dlojli.
- 41.al foi • ordem. que nha. illformação a dar sobre o
receli1s?
processo aberto Para apur.a~ a
- '#ebi orden 'do <:oman- · decin:i.cia de lnh Etieua.e Bodaote ornem de Carvalho p;a. men. que aCUJ:ou. lU.rio .14d·
j n .it er .em absoluto sigilo den de ter cedido lira.a can m;.
' uma saque linha sido atr0- quela tidade :para que ela fos;,e
pelad Sai d1> quartel :iium mantida em circere privado·
Opala~om doi5homens ém tra- durante algwu m~st-1, em 19'p..
jes
e fo~os para Petrópo. . -.Nlo_posso falar sobre pro·
cessos em que eu esteja atu*·
lls. ~ .
- (]senhor n.lo .esfr.anhoa. do.Ast..a.rorm:açõessobrcdatas' ---:··· atendt algu~m fora de sua relaeion.,das com o aadamco~
unldaC mlli~? (ele era médi- no processo devem ser proc:z;coclirrollobahlhJ.o).
radu uo'••ni'ri~ Oficiar• -

ª

;~~?:~ª ~~:~~~i~a ~ln~~~a:

1

l

(

juiz·

ci°'

-1~!
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' :.-·-~' ." ·_dlsuojult..-"-'"C:~~~: ~ .-:'e,: ·
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lVféâico confirni.a ,.-_·. que socorreu -presa
--P-ºlítica em Petrópolis

..·

o médico Am.Ocar I.obo More..lra da s nva contlnnou
ontem te.r sido e mM.lc.o que atendeu a presa polltlca lnê.s"
Etle.n ne Romeu. em U17lrnuma casa na Rua Artur

:,

. Barbosa, 120, em PetrOpolls, de propriedade de Ma.rio
· Lodders, uiada na ocasião coxno cá.tcere .c landestino e
onde se teriam praticado torturas. p m~co. iden~cado
· pela presa como Dr Can:i.elro, esteve tr't$ vezes na .ÇUll. .

num pedodO de .15 d.las. e declarou que Inês apresentava
61nal3 de atrQpeloment.o. · ·. .
.
..
/
· ·
· Ontem à tarde, Inê:s Etlenne Romeu - condenada l
.Pri.a.O perpêtwl por ações armadas e benenclada pela ·
anlst1a - est.eve no c.onsultórto do mêdlco em Copacaba·
na, acompanhada pelo Deputado Mod esto da Silveira. A
noite, bastante tenso, o psleanallsta recebeu a imprensa e . .·1·
·contou que nas três VeleS em que esteve em Petrõpout fol

)

:~~~ra;rf=~~~~~:~~~8!~~~~ .

Bomem de Carv.alho; que lhe reeoinendou ''slgllo abso- .

luto".

.

A visita

'

.

1

1

11

:-_ Í

. ' '1

Se~do o Dr' Lobo, tarito ele como. gew; acom~ 1
nhantes vestiam lr.!Jes,,dvls (o mêdlco à fpa(:a -era 2"- . !
tenente) e foram recebidos na casa ..por duas ou trég • .

·.1

. :o· Dr A

pessoas quejé. aguardavam.nossa chegada". Ele disseque ·
loês estava num quarto para o qual fol le-çado, nào vendo ·
mais nlnguêm na casa "Ela t:inha perda de tecldo na .· ··
parte superior da coxa, n.z duas suturas plAstic.as, curati- · .
vos. e recomende! que !o&&e internada. Ela CoD.nnnou 1sso ·.
hoje (ontem) à tarde". acre.s cento.u . falimdQ em pé é muito . .
devegar (aguardava uma client.e que acabou nào clle- ~ · .

.

.

~~

;Í··::,·:L·. ~M~~d~§j~~·rd~;d'.tl
j
e ico ·· ateu etc ·: ·-·

:··

- Eu sab1a que els era uma presa polltlca e !oi
recomeodado que mantivesse sUencio: Me6lllo assim falei

1•

"{j

~.~:~~=:~~~z::~º~-=·:o~~-

-·-P~~s-i,-:p~lí!.ic~~-~: ·:·/·, '

que me recomeudou abandonar o Seiviço Mfiltar, ped1xr
do dispensa "'- allnna.·
.
. ·
. ·
.
Ele diz que em um ano · e meio fez três .]:>edldos de
baixa.. todos recusados, e coz:tinuou Servindo ::io l 0 Bata· · ·
Jhâo da Pollcla do Exélclto, na Barào de M~squJta. para
onde fora mandado. . ·
-

· · Outro médico
va. como mêd!c:.o do

Q~I,

. ,;~~:. ?-e.tr9p_olis. .·,_ ,_· _,. :

·-~,# . o médico: Ariill,ê~fLObq Moreira :

1

"Declarou que na êpoca em que serviu na PE trabalhi-

\

j

junta.meti te com o Dr Rl car~

· ·.-.:da:· Silva· . identificado como .o .Dr
.\ : "·carnêi.rci! pela ex-presa j>oliticâ Inês

do Faial!. "Ham outro mêdlco, no pres!d!!>, ma. desco,.
llheço uu nbme, e 2. gente nAo enttava lê. A fPQC& era a .. -{
mais brava"", lembra. ~do que nas vezes em que o
1
médlco da presidio nào estava de serviço eles eram .. · .

· ::--·Etier.irie· RomeU, córifirm.ou que a

on!ermarla do QuarteL · .
.e . . .
. .- · ·..
·· . . \·
-Devoteratenc11domalsde20ptesos,amaioriac;om
·., __ .
problemas de lnt<stlno, maa hàvl.a alguns mala sn.•0$. · _
,. ·1
como a E!lgênk. que tinha uma Infecção~ e a SDvlL • ·
N4.o .&el seus sobrenome&. - . ·
·.
· . .i
- Alinma vc::: o senhor, durante o atendimento, viu . · J

~~u~ p_úd~ 1.ntc.rPi:et87' co~o ~onseqQêuc.1• de

· .t

- Não vou responder a eSSa pergunta.
da. ~~ Gh~;!~º questionou ~ c.arAte: Uniular

!

ele· coronel...
Não; D.A.o perguntel ·n!!m questlonet. mas levei ·pan a
mtnha análise, porque aqullo estava me !aundo mal e.aJ

rw ·a comelhado a sa1r d1sso.

-

1
1

t

:
="'

1

.

Os Jom.a.UstaS cont1nuavam presslo:::i&ndo, querendo
saber se ele não estava Conrutado na oculAo, ao que ele

•

:fu~~~~~~~~~:~:~~Q:~~~

Quartel Anrmou a!nda que n1Dguêo1 morreu sob &eus

cuidados, nem presenclou qualquer morte..
Devido aos. atendimento& eiD Pet:X'Opolls, e na entermarla do pres1d1o, pensou em notllic.ar o Conselho RCglonal de Medicina, mas n!io o foz. ·
·
·

r

-Por qut!
,.
- E vocês não sabem? :.._ respondeu com outm
pe'1!Wlta. al!rmando que até hoje E militar da reserva e

. · passlv~ de

convoca~~~~ii '."~,. ·,

i
..1
,
.1

1

'· · ·- a:tenaeU:·em 19.71 imriiá fasã -da Rua . · •
· ·:ArturBarbosa, 12o: emPetrôpo)is. ·A ,
·.· ·::'·casa .era usada como cãrcere clan- ·•.1··. - --"
.-." · destino e nefa t.eriàm sido praticadas ·. ·
rorturas_ Ele dissé que Iriês apreseri.7
tavã sinais de atropêlamenro e esteve em Petrqpolis_trés vezes por ordem do Coronel Francisco Homem
1
de Carvalho- .
· . .
AmlJ.car Lobo disse que sabia ser -!
Inês uma presa política. ·e embora
tivesse sido advertido para manter
••sigilo aõsoiuto'', revelou o caso ao
seu analista didata, Leão Cabernit.eRecebeu, então, o conselho de abandonar o serviço· militar_ ·Além de
mês, Amiléar revelou que at.endeu a
. · .: · mais de 20. presos políticos.. (Pâg. 9)

chamados para atender presosj>Olltlcos. mas sempre.na ...

:__ Se eu questionei? Eu era· tenente

car Lo"f,f>~ _qú.e em . . -:

.. '

.' -· •• • -e- •.. -.. ·- .., /., . ,·:.;. " ·j

os problema. do Di:Lob<i começaratti".•m im, cj;a:;·~ ·.·
~

do a tevista argcn.tUia Quest:Ianamos· re:produz:lu uma

maU:rta do Jornal comu.'llsta (clandestino) Ve>< ()j>eriria, ·. ,;

~

onde ele era cltado como ••e.speclallsta em testar a reQ.a.. ··
têncla.dos presos'". Nes.!8. época di:t ter pedido seu afuta.monto da Soc!edade Ps!can.illtlca ao 'Rio ae "Janel:O

fazia~ ':··,_,: .• · .. ··,..._ :.; . ·.'
· ' .·
- :Meu Ce.50 fol investigado por umá com4sêo da ·
Bocledadi e pelo pnlprto p?eSidente da Soc!edade Internaclonal ·de P&é.en.tl.13e, que · esteve' no Bras:D -dl&:se
lnton:nando quê fol readimltldo, mu' D.unca 50ube det.a:
lhes do processo e nê.o sabe os no:tnes dOlii membrD6 da -

onde

0

coml&são que o Investigou. · · · ·

.... :,. . .

· ·,

0

.

·- - ~-

.~

. - Seu nome rea~ teeen~mente. Q.uaii~ ibi ~~
ntmdado pelo ex-p:eso paUt!eo Rõmulo A:antes, que

·

. dLsse- ter lddo torturado por ele. A de:o"On.c1a fol fe1t.a numa
reual.Ao na Cllnlca Boclal de Ps!canillae, na POC. "E&toa ·
d15post.o a aer acareado com ele em. ae&Slo .PQbllc:a... ·

~~"':n~~~!_e&pro':'."teuqu·~-~~

.:..·A3&1m que o 'meu caso Voltau à tOna pedi me.ü
de.U~nto da Bocli!dade de Ps!C&!14llse; pa:a que·da · · ~ !aç. o que JulguiDelhar_·Nâo quero= lllmumento
.

~~T./:-~~~~~~-~

.

lnfunnoti também que. em'lm, ofk;J.ou ao 1nterve!l- ~j
tordo Conselho RegloD&I de Med1cll:m. SIM.o SertA, eaí: ·:~ r
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·
cm. pritica?

- ·Vocês estã.o querendo me

compll~

- f1nali.z:DIL

"t : ...

e

%ma,

elmo e·br~o ~- n~~ ?.~m:s~ _-

CÓmánd~hte ·c~Ilfirlria ·qu~~~

coiil:i~~~-Ho~~m
·d~ .Càrvalh~·
.o
da :Pan&ir .
poetaS.
pfu- - ·-

-~x~o~te a\.iado;
É cnde ele reé;,~
escrlto:res,
do Bia.sll. Femando Sérgio Aires da Mo- • tores. para tertúlias sob": cul~ lu-,
ta, declarou, ie!erlndo= aos · casos ~e ·.sf;ada. ::- . ;· ;·i; - ..:.-: ·: :.;:· .. · ~i;, .
tortuxa a presos polltlcos em Petrópolis, ·
•. .
:...- . Mem6ria . ... . , "' ..~ . ·
em 1971, que ..é am1go ·do Qoronel Ho:
. . • • ... :· ·- .
. .- - , .·~ .• · .mem de Carvalho", mas "nAo·:pode acreDizendc>-se ca!lSB.do e <!esmemoriado, .
ditar que um homem cuja vela art!stlca · ~m condições de ãai entrevlsta e sentln-· :
salta à pele- considero-o excelente cartdo-se desgastado juntO aos poucos alii!- •.·
caturista - possa ter envolvimento .C::Om
gos que tem, Mãrio Lodders, dono da casa . ·
atrocidades~-:'.\ .:>·: :..-·=, _~-..c-.·i•:>.'::r.'=:; :, 668-A,daRua.Artl!?!!a;bosa;quee_ml~.l "< _:, ..
Alres ela.Mota. falando em sua residêii- · . se;vi.u de cá:rcere prlvado para pre;;:c>5 --;- - ela na Rua Santos Dµmont, Petrópolls, ·.: pollticos, voltou a negar qualquer en:o:ol- •••••.•
dizia-se completa.mente alheio aos a:convl.mento com torturadores e a efiimar que
.i
·tecimentos. atê que, "de repente, vejo
só de_ nazµe C:O~ o Cel Homem~de . .
·meu nome vinculado à tal casa das tort?- ,;. º'.'2'=cio de seÜs lÕ Cãés ~e· I11S, que s6 collhecl quando meu. fllho a
Ses.J>am sua·proteçào e guarda dos sao :.
~&o~ ~~ :is~3'"'.~-~~~:·~ :.: .mn metros guadrados de sua ~roprleda-"_.~-: :.··· _ ·:, ·:A·:~._A.::.;?t·~~Z~:..""i~~ 2 .:,..:""2~~.3 ... .P.e,.~ . Ç;~U. Petrõpolls, ~ . lur;ar .: .
.· ~..~ r' ,__":: Iilterventor >'. -~ ~-,·;· ._:.:.. . ermo, Lodders não çonllnnou a v~c_tde. ~ .•
' '." · •"'!. ' :.
·
•· • •• ·
' ,... · • ·• .: ': que teria emprestado a casa ao COpllll>. •
·Aposentado aa Panal.r em 1960, Aires
dante Aires da Mota, cont:rarlando BWU1 • "·
da Mota teve sua primeira atuação pollt1- primeiras declaràç6e&,,-·Y :-:;;;,;:.::~;,:;.. ,·.
ca em 1963, como secretárto ~e VlaçAo e- · ecn!uso' quanto.. a ií.ii.tas, disse ílãó.
Obras · Plllllicas de Petrópolis. Depola, · - lembrar-se de ter alugado a casa ao co- ·
com a cassação do ~felto e do Vice- • - i:Dandante Alrei da Mota, mas aflnnoit ...
, Prefeito, Flãvlo Cestrioto e .R ubens B<m- · .- que 0 fllbo do ·. comandante, Fernando . ·
[ tempo, foi ·nomeado "Interventor, desem- ·• Edwi.rdo _ atual presldente da seçã.o:cia • :
; penbando o cazgo de Prefeito de 21 de · OAB de Petrõpolls- foi se1i locatãrlÕ de · • ·
l . jmiho de 1968 B:.15 de fi;_vere1ro _do ano
1973 a 1978 e· que com ele teve:vw'ios ·
;. segulnte: :·. · '."'~ ::.:: ~- .':, · :. · ·:
problemas a _n :spelto _da casa., ~vo:i;i.do •
, . _ sua ascCnsào se deu depois da consullnclusiv~•.~Juc!,i~_,_";<·-.:"2. .~ •
. ta a uma lista tnplice apresentada ao
.1-~ ', .. Anistia dá D.otii -:<·-'::.;-~,~,..
.
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~~~tc~f,~~~~~~:=~~~;~~~;
: IPERJ' e então Deputado federal Carlos '" clamando

·

da Justiça e ··.::_ ··· ; ~.". 1::·::

·:·:' Y> :i[.

rLº\G ':_:·.-:.-':'.~~~iÉ:;~~~~ : '. gã~,;q~ia~
~~s:;~~~~,
:inornlli:ar a aclmiolstraçao, "",!'!~a to-

-·dos os secretários municipais a .Permane-°
· cerem em seus postos. Apenas dol.s não

(

por.lfD"JÓ!l• ·e contra a fome, que usem
da mesmI: eneigta na púnlção de todO&

·

q~ 11?naram possbr.el...A..exist:.c!a-·~-------·-----jj
da Casajá Morte'.
'
A noi:.'coDS!dera ser lmposS!vel, ago-

continuaiiim.
Aos 63 anos, aposenta~o. Fernando
Sérgio AlreS da Mota dedica-se hoje à
ra, •
fatos". e continua: ••AI está o
cónfecção de um livro de poesias dedicaproprte o, Mârlo Li>dders; a connrinar
das a amigos lnt!mos - já tem 360 Prona ·cessão casa aos grupos panunllltatas e revisadas .,- e a oompor canções de
res; al
o depolinento de InêS Etlenne
exaltação a Portugal. e à em!zade. Nos
RcmeU,fstemunha sobrevivente da càje.rdlns de sua casa ele construiu o que · • . mata d
rrores; al estão os nomes, ·a~
chama centro de Atividades CillturSJs.
mesmo
l:nê?Jc<>I<, que serviam à lI>.-

tooo em~}~º~;::~~f~ . -~: · .:~~;:.:~ ·-.:_,"· .• _ -~~ - ~·;

.!
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Após dez anos, 9. ex-presa política Inês Etienne Romeu
volta a Petrópolis e descobre a casa onde foi
torturada .e por onde passaram vários "desaparecidos"
- - - - - - - - - - - - - - - L Ú C I A ROMEU e ANTÔNIO CARLOS

FON'---------------

A cena foi dramática. Em pé, no meio
Segundo seu relato, ela foi torturada,
da rua, estavam Inês Etienne Romeu estuprada, submetida ao Pentotal Sóe seus acompanhantes (*); dentro do
dico, o chamado "soro da verdade" e,
Chevette cor-de-mel BW-1566 com
depois de cada uma de suas duas tentativas de suicídio, medicada para reum adesivo da Polícia Federal colado
no pára-brisa, trêmulo, visivelmente · cuperar as forças e ser de novo supliciada. Dez anos depois, graças ao tenervoso - ele chegou a bater o carro
na garagem da própria residência -,
lefone 40;-90, número que ouviu em
Mário Lodders, o antigo proprietário
uma conversa de seus carcereiros e
da casa n9 668 da rua Arthur Barbosa,
memorizou, Inês Etienne c9nseguiu
em Petrópolis.
.
localizar a casa de seus pesadelos.
Nessa casa, entre 8 de maio e ·11 de ·
Não havia ninguén:i. Jlº n9 668 da

soas à sua porta, chegou Mário Lodders em seu Chevette cor-de-mel. Ele
nem havia parado o carro quando
Inês começou a falar. "O senhor está
me reconhecendo'! Estive em sua
casa durante.três meses em 1971, fiquei mantida em cárcere privado, fui
suometida a torturas. - ."
Um homem de prestígio. Lodders tentou
negar, mas, diante das evidências que
Inês lhe apresentou - "O senhor me viu

,.
(

Roç:leada pelos parlamentares e
parentes dbs presos
desaparecidos, Inês Etienne
reconheceu Lodders (ao lado)
como o dono da casa (no
alto) onde ·ficou 91 dias, foi
torturada e medicada pelo
dr. Lobo, codinome dr. Carneiro
~·

.._. .

.

agosto de 1971, Inês Etienne, militante da organização clandestina Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), acusada de participar do seqüestro do embaixador suíço Giova·nni
Enrico Bucher, em 1970, presa pelo
delegado Sérgio Fernando Paranhos
Fleury na avenida Santo Amaro, em
São Paulo, em 1971, e condenada à
prisão perpétua, depois reduzida para
oito anos, que cumpriu integTalmente,
passou 96 dos piores dias de sua vida.
(•) Acompanhavam Inês Etienne os deputeêlos Modesto da Silveira, Marcelo Cerqueira, Raimundo de
Oliveira, Paulo César Gomes e José Eudes; e conselheiro da OAS Nilo Batista " fammares de Mariano
Joaquim da Silva, Aluizio Palhano, Carlos Alberto
Soares de Freitas, Heleni ·Telles'-FerremrGuariba e
·-rvan Mota Diãs :: quã iiãsSãrãrií pelo 'éêntfõdãtõfturas de Petrópolis e estão desapàrecldos
10

rua Arthur Barbosa quando os memmachucada, chegou a me dar uma
bros da caravana chegaram a Petróbarra de chocolate" -, capitulou. Explipolis, na manhã de terça-feira, dia 3.
cou que emprestou a casa, entre 1971 e
Mas no n9 120 da mesma rua, onde
1978, ao ex-comandante da Panair e exmora Mário .Lodders, eles foram
interventor nà prefeitura de Petrópolis,
atendidos pelo caseiro Gervásio
Fernando Aires da Mota, ligado, seAraújo. Trabalhando há dez anos
gun·do Lodders, a um grupo paramilitar.
para Lodders, Gervásio não teve dú"Ele é um prócer da Revolução de 64,
vidas em confirmar um relatório feito
um homem de muito prestígio político",
por Inês Etienne ainda em 1971: de
conta Lodders, "eu não tinha como nefato, naquela época costumavam ficar
gar". Ele nega, porém, que tivesse cona casa 668 dois homens conhecidos
nhecimento de que na sua casa se praticomo "Pardal" - já identificado
cavam torturas.
como Jais Fontes, soldado do 99 BataA desc.oberta parece ter apenas
lhão da Polícia Militar, em Rocha Miaprofundado as divergências entre
i::anda, no llio - e "Camarão", dois
Lodders e Aires da Mota. Os dois, na
dos torturadores de Inês.
ver.dade, já se vinham desentendendo
Exat~e.minutos depois de cl!a,- . . d.e~de . 19.18., quando Lodders se recu·atlo por sua mnã H;elena Júlia, as- ·sou a vender a casa que servira de
sustada com a presença de tantas pes- centro clandestino de torturas ao antigo
lSTOÉ 11/Zf1981

comandante da Panair. Por ís.so Fernando Eduardo Aires da Mota, presidente da seccional da Ordem dos Advogados do Brasil de Petrópolis e filho do
ex-int~entor, chegou a tentar matar o
dono da casa. "Lodders está maluco",
defende-se Aires da Mota

"Eu cumpria ordens". O jogo de acusações e negativas que costuma
acompanhar esse tipo· de denúncias
continuaria na quinta-feira, no Rio de
Janeiro, quando o médico e psicanalista Amílcar Lobo (leia seu diálogo
com Inês Etienne nas páginas 12 e 13)
reconhecia ter estado em Petrópolis
para prestar assistência médica aos
presos. Ele se defendeu, dizendo que
cumpria ordens do coronel Homem
de Carvalho.
O coronel Homem de Carvalho,
·comandante da Polícia do Exército
entre 1971 e 1972, e hoje na reserva e
próspero empresário, proprietário da
Homem de Carvalho Incorporações,
tamóém nega qualquer envolvimento:
"Eu conheci o dr. Ami1car Lobo. Ele
era tenente do Exército, mas nunca

Desses, o mais conhecido é a Fa- Ao chegar à porta·dp~·q~~rtel eia PE,
zenda 31 de Março, em Parelheiros, na rua Barão de }1esqúita, porém o
São Paulo, usada ·pélo delegado Sér- oficial teve sua entrada impedida. .
gio Fleury e onde foi morto, entre outros, Joaquim Câmara Ferreira, o "To- O "Codão" de Petró.Polis. Ao saber
ledo", na ép6ca o principal dirigente da disso, o general ,Sylvio Frota telefoAção Libertadora Nacional (AlN). nou para o general Hugo Abreu, na.
Mas havia, ainda em São Paulo, uma época comandante da Brigada de
casa na avenida 23 de Maio, utilizada Pára-quedistas, e ordenou que coloesporadicamente para torturas, e um sí- .casse sua tropa de prontidão. Em setio na região de Atibaia, até hoje não lo- guida, ligou para o comandante do
calizado. Sobre este segundo sítio sabe-. CODI-DOI para informá-lo de que
se apenas que ficava próximo a um seu oficial iria novamente visitar opa- .
grande reservatório de 'água e que ali rente. "E eu quero avisá-lo, comanmorreram vários prisioneiros cujos no- dante", explicou Frota, "de que se ele
mes hoje constam das listas de não entrar, eu vou pessoalmente
"desaparecidos".
prender ao _senhor e a sua guarnição".
Desta vez o óficial conseguiu enFrota contra o CODI-DOL O mais im- irar, mas, aborrecidos com ::i. atitude
portante; todavia, foi o "aparelho" de do comandante do I Exército, os hoPetrópolis, agora descoberto por Inês
mens do CODI-DOI carioca, para
impedir novas interferências do coEtienne Romeu. Sua localização pomandante do l Exército, montaram o
derá esclarecer não apenas diversos
"aparelho" de Petrópolis. A casa da
"desaparecimentos" quanto o episódio da .luta travada em surdina pelo rua Arthur Barbosa, nç 668, passou a
general Sylvio Frota, então coman- ser conhecida entre agentes dos órdante do I Exército, e o CODI-DOI. gãos de segurança e prisioneiros polído Rio de .Janeiro.
ticos como "Codão", e ali foram tor- .

'"-·:j-~

O caseiro Gervásio conseguiu 1embrar de tudo

dei ordens para·ele participar de coisas assim", .defende-se o coronel. Inês
Etiennejá entrou na Justiça com ação
contra Mário Lodders. São seus advogados o ex-ministro do Tribunal Federal de Recursos José Aguiar Dias e
os deputados do PMDB Marcelo
Cerqueira e Modesto da Silveira.
A casa da rua Arthur Barbosa, em
Petrópolis, não foi o único "aparelho"
- era assim, com o mesmo vocabulário de seus adversários de esquerda,
que os órgãos de segurança se referiam
ª seus esconderijos - utilizado como
centro clandestino de torturas. Além de
suas instalações oficiais, havia um sítio
em_~igi~ usado pelos órgãos·de sç~rança de Salvador; um apartamento erri Goiânia; uma casa no Recife; e dois sítios e uma casa em .SãQ Paul.o~---·

O cel. Carvalho (dir.) ao lado do· gen. Frota

Apesar de profundamente antico- turados - e desapareceram - prisiornunista e de ser considerado um dos
neiros não apenas do Rio de Janeiro
oficiiis mais "duros" do Exército, o
mas também. de Belo Horizonte,
general Sylvio Frota nunca tolerou o
Goiás, Espírito Santo e até do Rio
. uso de torturas contra prisioneiros
Grande do Sul, do Nordeste e de São
Paulo.
políticos. Por isso suas relações com
os homens do CODI-DOI do Rio de
Ainda na quinta-feira, dia 5, o preJaneiro nunca foram muito cordiais.
sidente da Ordem dos Advogados do
Elas se deterioraram ainda mais, enBrasil, Eduardo Seabra Fagundes, encaminhou ao Conselho de Defesa dos
tretanto, com a prisão por agentes do
Direitos da Pessoa Humana
CODI-DOI de um parente de um dos
oficiais de seu gabinete.
(CDDPH) o requerimento de parenO oficial queixou-se a.o coman- tes de cinco desaparecidos que sofredante do I Exército de que seu param maus tratos no "Codão", em Pererite estava sendo torturado, e Frota trópolis. E a Comissão de Direitos
ligou para o então cpronel Fiúza de
Humanos da OAB, por · outro lado,
. Castr:o._.Após · esse--_!ele[qp~ma,:...ele .. decidiu-ouYir'todos~ os. antigos.presos
políticos que, em alguma época, fomandou q_ue o oficial fosse pessoalmente verificar o tratamento que seu
ram tratados pelo médico Arni1car
. parente estava re~bendo na prisão. _ ... Lobo.-----·--· __ _
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O-Carneiro era o dr. lobo
Identificado por Inês, o psicanalista Amílcar Lobo
admitiu: foi convocado pelo Exército para
atender o.s presos políticos que sofriam torturas

(

Inês: Eu não disse isso, em nenhum
Quase dez anos depois de sua passagem
momento.
pela casa da ruaArthur Barbosa, em Pelrópolis. Inês Etienne Romeu e o médico Lobo.-Ajudei muita gente ·. ..
Modesto. Naquela casa, não?
e psicanalista Ami1car Lobo - que lá
Lobo. Naquela casa não. Lá só estive
acendia pelo codinome de Carneiro com ela. Ajudei muita gente, posso
voltaram a se encontrar. quintdfeira
chamat várias pessoas. Eu nem sei
passada. Do tenso reencontro partidparam, também, o deputado Modesto da · onde é esta casa, eu era levado. lá encapuzado. A confiança que tinham
Silveira (PMDB-RJ) e_ a repórter Lúda
Romeu, de · ISTOE. Abaixo, seu · em mim era tão pouca ... Lembrome de que a gente subia uma ladeira e
diálogo:
era urna casa no final de uma rua.
Inês. Dr. Lobo, eu acho que conheço . Mo·desto. f: isso mesmo.
ó senhor. Meu nome é Inês Etienne · Lobo. Se eu tiver que ir"lá, eu não séi.
Romeu, e eu estive com um médico Modesto. Quais erarri as pessoas que
estavam lá, com as quais o senhor enchamado dr. Lobo na casa de Petrótrou em entendimento?
polis. Outros presos políticos também
o conheceram na PE da Barão de Lobo. Eu recebia ordens do comando
do 1 Exército, recebi ordens do coMesquita.
·
Modesto. O senhor esteve naquela
mandante da época.
. .
Modesto. Quem era o comandante na ·
casa em Petrópolis, não é verdade?
época?
Lobo. Eu fui convocado. Eu não fiz o
serviço militai e, após terminar o Lobo. Coronel Homem de Carv.alho ·
ou Nei Antunes, não me lembro bem.
curso de medicina, fui . convocado
pelo Exército. O que se está levan- Modesto. O senhor chegou a ficar lá
tando é um assunto muito sério: que
quanto tempo? - - - ..
eu teria participado de tortura. Minha Lobo. 1970, 1971. Seis meses no Forte
função Já foi exclusivamente de aten~
Copacabana, em 1970, e depois fui
dimento médico.
para o I Batalhão da Policia do ExérModesto. Isto Inês confirma.
cito, onde fiquei até o final de 1971.
Inês. O senhor tratou da minha perna Modesto. A ordem que o senhonece(mostra a perna) que estava com uma · bia era escrita ou verbal? ·
parte da carne apodrecida." O senhor Lobo. Verbal. Modesto. Era diretamente do coconseguiu cortar a carne.
mando?
Lobo. Não tenho lembrança, não. Eu
me recordo de ter tratado de urna Lobo. Era.
Lúcia. O senhàr sabia que estava em
pess.oa ...
Petrópolis?
Inês. De uma moça machucada. Eu
tive um desastre, um atropelamento,
Lobo. Sabia. O capuz foi colocado la.
estava fisicamente arrasada; Eu tive Inês. Além do atendimento da perna,
uma tentativa de suicídio, então o dr.
do ventre, da bacia, ·desses pontos
,
Bruno, o dr. Teixeira.. .
aqui na minha mão e também um
Lobo. Le.rnbro-rne de uma tela para
exame de pulmão, houve urrí dia em
urna plástica que arranjei para a recuque o dr. Pepe . . .
Lobo. Lá, a úruca coisa que me disseperação do tecido de sua perna.
Inês. O senhor disse que eu deveria rarn foi que esses seus ferimentos foser transportada para um hospital.
raro porque você foi atropelada por
Esse é o meu depoimento real, eu sou
·
um ônibus.
uma pessoa com muita responsabili- Ini!s. Isto é verdade.
dade e não vou inventar nada sobre Lobo. Disseram-me que ela foi presa e
ninguém. Eu tive vários atendimentos
se jogou debaixo de um ônibus.
pelo senhor.
· Inês. Um dia o dr. Pepe e o dr. TeiLobo. f: muito importante dizer que xeira - eu os conheci com esses codinomes - oJ.eY.aram Já e_õ-::Sénli.Or...:m:euma _çois-ª..91}.Cê.11ª9 fiz fdi_ter torturãdo.
aplicou.algurnas injeções, que eles me

disseram ser Pentatal. Eles iam fazer
um interrogatório.
Lobo. Não é verdade.
Inês. f: verdade. O senhor pode não se
lembrar, mas é verdade. O <lr. J:._obo
nunca conversou comigo. Ele só se dirigia ou ao dr. Pepe, ou ao dr. Teixeira, ou ao dr. Bruno.
Lobo. Eu não sei quem eram.
Modesto. O senhor poderia descrever
o tipo físico de cada um deles, por
exemplo?
Lobo. Um deles era alto,
.magro, branco, cerca de
40 anos.
Inês. Tinha um gordo
que no dia em que o dr.
Lobo me fez urna transfusão de sangue ...
Lobo. Eu não fiz essa
transfusão~

Inês. Foi apJicado no dia
em que eu cortei os pulsos,
eu perdi muito sangue. Então de madruga.da, ..
Lobo. Eu não fiz isso.
Me lembro de ter tratado de sua sutura ...
Inês. Eu fui tratada pelo
mesmo médico. O senhor
era chamado de dr. Carneiro. O seu nome de
guerra lá era dr. OÍrneiro.
Lobo. Eu não sei disso.
Inês. Chamavam o senhor de dr. Carneiro na minha frente. Se o senhor
não se l.ernbra, eu me lembro.
Lobo. Minha posição é urna posição
de esquerda, podiam até me chamar
de dr. Satanás ... Eu não me lembro
de ter feito essas transfusões de sangue. Só atendi o ferimento.
Lúcia. O senhor sabia que lá era uma
casa onde se torturavam pessoas,
. onde sumiam presos?
(Lobo balança a cabeça, e diz .que
sim.)
Modesto. O senhor chegou a registrar
esse fato em algum dossiê, em alguma
ficha, algum diagnóstico?
Lobo. Não.
Modesto. O senhor comunicou esses
fatos às autoridades médicas ou ao
-Exército>"?----Lobo. Eram autoridades do Exército
ISTOÉ 11W1981
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que me mandaram Já.
·.
·
Modesto. Então o senhor não comunicou a ninguém?
·
Lobo. Não.
Modesto. O senhor já descreveu uma
pessoa. E as outras?
Lobo. Um tinha estatura mediana, era
forte, moreno claro. 'É difícil lembrar
porque se passaram muitos anos.
Modesto. Tem dez anos, mas, como
era um fato muito inusitado, naturalmente o senhor marcou ...
Lobo. Eu chegava lá em estado quase
de · transe, quase de automatismo.
Modesto. O senhor ficava muito
tempo Já, só no dia das operações que

muito longa
Lobo. Duas horas, no máximo, e fi. quei .o tempo .todo dentro do quarto.
Inês. O tratamento desse ferimento foi
numa única vez, o senhor fez a raspagem. Mas o senhor foi lá outras vezes.
·obo. O tratamento desse ferimento
tenho o registro na minha memória ...
Inês. Mas eu estive com o senhor em
três cômodos diferentes da casa. Uma
vez foi na despensa, outra no corredor e uma terceira vez o senhor auscultou meu pulmão num quarto.
Lúcia. Gostaria que Inês rememo-•
rasse a cena em que o dr. Lobo lhe
aplicou o Pentotal, já que ele não se
lembra ...
Lobo. Não é que eu-não m·e lembre,
ISTOÉ 11/2/1981

eu nego isso.
Lúcia. O senhor nega, mas eu ·quero
que Inês reproduza na sua frente tudo
o que aconteceu.
Lobo. Posso ter aplicado nela um
soro. Glicose. Nunca Pentotal.
Inês. O dr. Lobo não participou do interrogatório, quem fez perguntas foi
o dr. Pepe e o dr. Teixeira.
Lobo. Pode ter sido aproveitado esse
instante para você se iludir que estava
sendo aplicado em você o Pentatal.
Nesse sentido, eu admito.
Lúcia. E a agulha na veia?
Lobo. Posso ter aplicado uma glicose,
uma coisa assim.
Inês. Foram vária.S aplicações. . .
·
Lobo. Posso ter aplicado
um medicamento.
Modesto. Esse ferunento
da perna (aponta o lugar
da cicatriz) precisava de
. ,. um enxerto porque ficou
faltando bastante carne.
Eles não permitiram fazer
o enxerto na época?
Lobo. Eu sugeri isS'o .. ·
Lúcia. Dr. .Lobo, o se~
nhor se recusou aiguma vez a fazer esse tipo de atendimento? ·
Lobo. Você está louca?
Lúcia. O senhor tinha medo, então?
Lobo. Três veres tentei desligar-me do
Exército, numa das vezes me resp::mderam
que o requerimento tinha ido parar na &
Seção. E o Exército só tem cinco seçõ:s.
Lúcia. Isso quer dizer que o pedido
não foi considerado?
Lobo. J::.
Modesto. O senhor não se lembra do
nome das pessoas da casa, nem
mesmo do tipo; foi muito vaga a descrição que o senhor fez. Mas aqueles
que· levaram o senhor de ·automóvel
até Petrópolis, quem eram?
- Lobo. Um era baixo, forte, tinha uma
fala.nordestina, era um tipo meio estranho, acho que por causa da coloração. da pele, avermelhada. Tinha
cerca de 30 anos. Ia dirigindo o carro.
Modesto. E o nome dele? .
Lobo. Não sei.
Lúcia. E as conversas deles no carro
durante o trajeto?
Lobo. Eram pessoas rudimentares, de
nível primário, no máximo ginasial
Lúcia. Quantos havia no carro? ·
Lobo. Dois. Eu fui recoiitaào no banco fu..
mando. }rao participei da conversa.
Modesto. E o outro?
Lobo. Era amulatado e mais forte do
que o que ia no banco da frente. Este
estava atrás comigo. Tinha também
perto de 30 anos.
Modesto. Como é que os senhores se
tratavam na viagem?
·Lobo. A únicacoisa quê me"leiiiliroe

que, chegando erfi''PeU:óp0li.S,,eles me
disseram que estavam curriproido ordens e
me encapuzaram. QUãndõehegamos em
frente à casa, eles tiraram o capuz.
Modesto. Então o senhor viu a casa
pelo lado de fora também?
Lobo. Lembro-me de que tem uma varanda na frente, a sala tinha uma lareira.
Modesto. Por uma foto o senhor areconheceria?
·
Lobo. Sim. Lembro-me de que entrei
num quarto menor do que aquele em
que você esiava (dirigindo-se a Inês).
Ficava à direita ... Da outra vez que
estive com você, eu entrei no corredor à esquerqa, no quarto à esquerda.
Inês. Exato. A direita tinha uma copa
pequena, um banheiro e logo a seguir
uma despensa onde havia umá cama
de campanha.
·
Modesto. O senhor nos esclareceu que
recebia ordens do comando do 1 Exér·cito. Do comandante Nei Antunes ou
do comándante Homem de Carvalho?
Lobo. Tenho a impressão de que foi o
·
-Homem de Carvalho.
Modesto. O senhor estava subordinado a quem na época?
Lobo. Diretoria de Saúde.
ModeSto. Mas subordinado a quem?
LobO. Nunca tive contato com médico nenhum.
Modesto. Então o senhor só ficava lá
servindo, cumprindo ordens do I Batalhão da Polícia do Exército?
Lobo. 'É.
Modesto. Durante os dois anos que o
senhor serviu lá, atendeu quantas pessoas no Exército? Centenas?
Lobo. Centenas, não. tramas três médicos. Havia um médico do presídio ...
Modesto. Presídio do I Batalhão?
Lobo. O presídio Já não era do Batalhão, era do CODI-DOI, o Batalhão
apenas emprestava as dependências.
Eu era médico do· Batalhão.
· Mõdesto. E esse médico do presídio,
quem era?
Lobo. Não sei. Ele tinha codinome. ·
Modesto. Mas era um colega seu ...
Como é que o senhor sabia que era
codinome?
·
Lobo. Eu supunha. .
Modesto. Qual o nome que o senhor
dava lá?
Lobo. Eu nunca escondi meu nome.
Modesto. E o terceiro médico?
Lobo. Dr. Ricardo Agnesi Fayad. Nós
dois, na ausência do médico que
usava codinome, atendíamos casos
como o dela. Os responsáveis pela
tortura que encontrei foram punidos.
Modesto. O senhor nos deu explicações ...
Lobo. Esse é o tipo de ajuda que eu
posso dar ... eu ainda sou oficial da
reserva .. .
Modesto. O senhor é R-1?
Lobo. R-2.
13
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chefe terrorista an. tes que ele morres-.
se, .ferido de balas.
Limpando suas gavetas na chefia , da
agência do SNI do.
Recife; o coronel ~i
mita-se. ã dizer que
não p0de. ser "con-.
fundido. cóni" uin
torturador". · :," ::

. .. .

. U1';{ .· l!OMBA'R-

:;

oE:io _:. Numa ae-

mcinstração dê' que
antigos presos políticos pretendem resgatar o passado, a:
. mineira 1nês · Etienne Romeu, presa' a
5 de maio de ·1971
e só libertada
..;.
. '>li i 979, com â ·ariis~~- _,,__~,...-.:!)? tia, gu~dou na me.....:~.~-.,.· ., . mória dur~nte dez
Jt'~
;<< anos um numero de
,. : ,. "'".'-""..;,<L:"',;; . ·• ..JL.
,~ S telefone: 4090: Inês
Na casa da mo
funcionava ·o centro de toi;tura
o ouviu, em 197.1,
·
. ·: ·
·
numa casa de monTORTURAS ._
. '
tanha para o~de havia sido levada, ~ncapuzada, para uma permanência de 95
dias pontilhados por sessões de tortura.
Duas mulhere vão aop'assado Ei:1 setembro passado, livz:e da prisão,
.
' ' - s_..:.. , _; -~ - ·:-:- : _lhes ..P_assou. a folhear pacientemente .a
e voltam com denunczas
· lista-telefônica de Petrópolis, cidade
serraria mais próxima do Rio, e acabou
paciente trabalho de reconstituição chegando ao . aparelho e seu dono .. Ao
. da história da prática de ilegalida-· lado do número 4090 estava o nome 'de
des contra presos políticos . foi sacudi- Mário P. C.
Lcidders. ·
_
do, nos últimos dias, -por duas impor-, _ .. .. A ex-,pr:.esa política montou ·ao longo ·
tantes pistas reveladas no Rio de Janei- de cinco meses um insuspeitó esquema
ro. Na sexta-feira, 30 de janeiro, 'a pre- de confirmação d.a descoberta, fln.alsidente da seção carioca do Comitê mente movimentado na semana passa- .
Brasileiro pela Anistia, lrarÍlaya .Benja- da. Na terça-feira, uma caravana de cinmim, acusou o coronel N!lton Albu- co automóveis levou a Petrópolis, além
. querque Cerqueira, nomeado dias · antes · de Inês, deputados e representantes da
· para o comando da Polícia Militar do OAB, para um · flagrante decisivo. JunEstado, de ter-torturado, em 1971 , seu tos, localizaram a casa e 'seu proprietáfilho César Benjamim, que à época ti- rio, e .durante uma hora submeteram
nha 17 anos. Segundo Iramaya Benja- Mário Lodders a um intenso interroga- .
mim, isso sucedeu quando o oficial co- tório, 'com os melhores resultados.
mandou o DOl-CODI da Bahia. Quatro "Foi um bombardeio", disse, depois,
dias depois , escudada numa· caravana Inês Etienne. "Todas minhas convicde. parlamentares e. representantes da ções íntimas se confirmaram." De faOAB, que a acompanhou até Petrópo- to, não foi difícil obter de Lodders a in-.
lis, a ex-presa Inês Etienne Romeu, 39 formação de que emprestara, por três
anos, põde reconhecer a casa onde fora anos, a parte térrea de seu sobrado .ao
torturada em 1971 - e, com isso, iden- ex-comandante da Panair e ex.
tificou, pela primeira vez:, no Rio, um interventor em Petrópolis, Fernando Ay.. ~i_Qs cárceres privados onde prisioneiros
res da Moúa, um político direitista ·
----·----furam mantidos ile!?almente.
"com grande influência do município.
O coronel Cerq~eira, que coordenou
os 215 homens que empreenderam a ca"DR. CARNEIRO" - Foi fácil confir----ç-a~da a Carlos Lamarca, no interior baia- .. . mar nomes de torturadores que atuararn ·
no , foi ·a úhima pessoa a falar com o no local. O caseiro Gervásio de Araú· ·
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jo, que já trabalhava ali em 1971, ~em
brou-se rápido de "Pardal" e "Ç~ma
rão", dois dos torturadores, compl~tan
do um minucioso quadro de detalhes
êncomprovados no interior das depe~'
cias. Evidências tão fortes estimul
o advogado.José de Aguiar Garcia entrar, na mesma terça-feira, com ma
ação. declaratória na vara da Com ca
de Pe~ópolis para que seja apurada . ligação de Mário Lodders com o ceptro
de tortura da serra.. No fim da semlma,
o proprietário foi citado judicialmente e
agora tem quinze dias para apresdntar
sua defesa.
·
As pistas de Inês Etienne, no e~ to, não estancaram em Lodders ~ 1sua
casa. Ela revelou ainda a identidad!f do
médico que ll:Ssistia os P,risioneiro~ ·ara.
e, em seguida, provou o que afi~
Na quinta;feira, acompanhada por um
séquito de testernwihas, ela invadi o
consultório do psicanalista Amilcar Lobo,
Copacabana, e ó apresentou a
todo's como o misterioso "dr. CaÍnei1
ro", de Petrópolis.· Amílcar Lobo onfirmou (veja a reportagem na pá ina

L

f

em

32).

.

A descoberta do aparelho clandes ·no
de Petrópolis pode ser útil até pafj3 o
governo, pois é possível que nele! tenham ficado algumas das pessoas !.dadas hoje como desaparecidas e, nesse
caso, ·o ex-chefe do SNI João Baptista
Figueiredo, qtie jamais conseguiu uma
pista a respeito do - que lhes sucedera,
p0derá pegar o fio da meada das atividades ilegais dos grupos de repre~,· sã•o
política.
1
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o coi:isult6ri_o do. ?síca.nali.!!t.a ' ' · ·~sas ac.~ações. apanharam a 'psic:"- . ·.. ào ..~0%-i;ios úl~m~s .doi~ -~º~··E· isso é
Ami.1car 'Lobo no Rio de .Janeiro, · nálise bras'ileira num momento de séno seondo longe. . "Nao perdi .clientes mas
é 'o passado do.terapeuta que pre- ·.' embaraço. Analistas e· analisandos anda~ tive cjue dimlnuir Õs.preços'.', .faz coro
cisa ser explicado aos pacientes~, Do ~s: vá:in j~ alvoroç~dos· ·jx:Ia expulsão, .duás . em Sã,o Paiilõ o psi_canalistâ L~ Ten6forço de recordá~lo já 5e encarregaram semanas antes, de Hélio Pellegrino .e .rio. "Numa época d~ cri~e econômina . semana pàssada.·os presos políticos . Eduardo MáScar~nhas da ~oc_ie~~ Psi- . e~·~; justif!ca· outro anal is.ta· P.aulista,
·que, entre .1970 e 1971, conheceram· canalítica .dó Rio de Jàneiio ._por faze- Ant~Il;Íº· ~los PachC?co e Silv_a Fµ_ho,
Lobo oa,pe~~..~ó ~·pi._ ~.º!~~~:·~·...~t : : ~?.i.·~~.c-~ é~,.p~l:i~ ~·. ~·ge~!lt~- ., :}.~~~~ :.9~~:.·S:·Proc~i:n ?S càis~
nome do ten.en~e . ;;. ....: . ,:- .·_.>, .··. ··:. · :. :..:; ·"' ;::·.• , ..., ~,., ·:.. .:· .::- -. . .., . . . , ..... · .• •• ,. , , •·· •• : ·-. ,,:,. que. prome~ mais
e·m: ip.eno~ . ~empo.
médico qu~· fazia
serviço militar-.nõ. J
:., ~_.como ~m gover1.º Batalhão da Po-: ·
,: no que não tem con:.· diÇões dC? recápear
liéia do Ex.érci~ ç,'-:::
·. . as estradas e fiqi. tanessa condição, .se·~~·
~ envolv~u corri' 'tortti-'.. ~·
• p~do buracos." .
~ ras. · /·
Tapar buracos,
•
Quanto, exatanesse cainpo, signimente, ele se envol-·
. fica procurar as·,
veu, ainda.falta apu-. .
mais·· variadas, às
rar. Na última quinvezes até estapafúrdias modalidades
ta-feira, Inês Etienne Romeu, presa
de terapias breves
de 1971 a 1979 por
que, longínquas dester participàdo do.
·cendentes
d
seqüestro do embaiFreud, começaram
xador alemão Eha desembarcar n
i Brasil - em ºgeral.
rerifried Holleben,
em 1970, foi leva~ · pelos Estados UI1i
da ao consultório .
.~ dos. Lá,. há alguns
3 anos; o número d
de Lobo - na avenida Nossa Senhora Lobo: <?.indesejado co~onto. com ex-preso.s politi~os · - . ·. .
. -. .
analistas em p~
de Copacabana,
. . .
;
·
·
· ·-·· ..
· - ·::..
·
so' de formação se
1108, sala 110~ - parà um constrange- cia", ao "'e~tismo'~ e ao regime e~ . ·mantém estávél - enquanto explode
dor reconhecimento recíproco. Inês rial da· instituiçã~. Mais que isso, i
a sua volta ó~ tratamentos milagrosos,
identificou-o como ·o médico que a·visi- . uma íase de vacas magras para a maio- .. rápidos e .baratos. "Não há dú~da
tou três vezes em cárcere privado,. em ria dos consultórios . de psicolerapeutas que o método tradicional está saindo d
Petrópolis, para tratá-la das violências ...:._ até os mais ·conceituados, como Ho- moda", diz, nos Es~ados Unidos, o dr
sofridas na prisão é de sucessivas tenta- rus Vital Brasil que, no Rio de Janeiro, Judd Marmor. A prova é que, em N
tivas de suicídio. "Estou-me lembran- apesar de ainda ter fila de candidatos a va York, já existe uma clínica só para
do de você", admitiu o analista, cuj9 clientes esperando por hora em seu di- orientar os aspirantes a um tratamento
nome consta desde 1973 de uma lista vã, está reajustando seus preços a índi- que sirva, sob medida, para seu cas
de tortUradores publicada na Argentina ces abaixo dá inflação.
ou seu orçamento. Por 25 dólares, .
pela revista Cuestiones e, desde setemPsycboterapies S,election Service
bro, qu.ando a Clínica Social de PsicoloTAPAR BURACOS - Vital Brasil, coindica o caminho para cerca de 205 t ·
gia promoveu na PUC do Rio de Janei- mo um número crescente de· seus cole- rapias diversas - de resto, já arrolad ·
ro· um seminário pará "lavar a roupa· ga9, teme . que os pacientes tenham de num guia de A a Z pelo psiquiatra Ri·
suja" da profissão, de uma denúncia · trocar um problema de cabeça por um chie Henrik, à venda ·em qualquer livn·
·
formal encaminhada à Sociedade Psica- problema · de bolso. De fato, calcula-se ria.
que a-deITilúitladé"tratarnt:hto· tehha caí-· ·---No-·Brasil; uma oferta tão vasta dc-i:
naJmca ao-Rfo de Janeiro.
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·:mim:~ ~nhor -~~ '.1~cii1'ra? 6·~~~o~.:~~

-:\'.ii:Pliê.óil" eletrochoque~('.·.: ;~b.9. h_esito~
.um ióstaxi.te; para responder: ''De voce
·eu nj.e 1~1?z'o'.\~'.'..)~ :.:~·5:J; :;·?
·:.. -Foi" a vez de. _Geriµana: F.igueire~o:
_~·você não pode fugir de~s~. :_~r9n~.: .
· Ção'.' ~ ela atacou; Loqo, reagiu CC!~ ~µr-_. ' -:
presa:· "Mas ~~cê s.~ · nãC! . ê:o~h~ço'
Conhecia, 1embra, na verdade a própna . .
Gemiàna, <I1:1e hçje é neuropsiquiatra ~ :_ ·
. em maio de 1970 o encontrou "várias ve: .
· ies ·no quartel" da P9Iícia do· Exército; ·
embora nunca o tenha . visto. torturar .
. "'ConheÇe; s~m, nós trabalhá.IIios juntos no Centro de Orientação da ~ân
..,eia do Instituto de Psiquiatria ãntes que
: eu fossé presa:•: 'Depois; reencontrano 'cárcere:~ onde ele treinava
para os futuros . .misteres aplicando testes psicológicps e pedindo redações so· ·
·.bre ''A família"· às detentàs~
. · ...

.::·· .···:

!· · ·

.raro-se

;.,:;~ICÂNAiisE SUSPEITA. .:_ A passagem de Amílcar Lobo· do DOI-CODI
· . para o consultório :.privado é um sintoma, por certo caricato, mas. sem dúvida
z eloqüente, da crise de crescimento ace~ · lerado pl)r que passava, a psicanálise
~ · brasileira ·na década passada. Assim co~ mo suas difi~ldades. atuais :efleteJ:!1 a
:;: crise de saturação do mercado nos anos
.. ..
80. Houve utn ~mpo, no país; em que
O divã de Freud: do relacionamento 'formal com o paciente;.;:::.. ~~... .....
, . · . . · .-. · -. :~ ·: '· · · : -;~ .. ;_,.~:.·\·"" ;'"'-:_:._ :- ··:·: ·· :f.·~." · :.. ·
. parecia haver lugar para todo º mundo
panacéias está Jonge, ip.as seu número ·Benja1µlii.:. "~m abril de. 1970 o senhor .. no divã herdado ·do· austríaco .Sigmund
já é suficiente para diminuir a clientela'" costurou a frio miiiha ·cabeça." . E Lo- · Freud. Era a fase· em que ·tanto Lobo,
de .consultórios tradicioriajg (:veja. o qua- bo: ·~vocês .estão atrapalhando minha · que assistia a torturadores, como Alfredro na página 34 ). É silfi.ciente, tam- ·. Vid8. profissional. Tenho u;nii:. cii.C:l!~)l~: ·.. ~d.o _Syrlà.s, que andava ocupado com o. . -~~
1
~· ·
bém, para povoar os anais
psicanáli- gui ·a 15 minutos~·. Apresentou-se ou- seqüestro de dois embaixadores, se re- .
··
t . se com os primeiros· rumores sobre ·ca- tro ex-preso,; !\bigail Fernánd~:,- "De servavam uma trégua na política vários
\.
SOS de pacientes que Se estão CUrandó'
1o tratamento dado por cbar!atães. · "O ·
) ·- fascínio
pelo místico sempre aumenta
nos tempos difíceis", ·diagnostica ó psicanaJista Samuel Menezes Faro. "Uma
das causas dessa procura de novidades
é que a análise está deixando de ser vis.1 /ª como algo miraculoso. O que, aliás,
' (.'l-: bom_para a análise."
·
.

.

âa

-\!

CONFRONTAÇÃO - No encontro com
Inês Etienne Romeu, porém, Lobo ressalvou que sua atividade .no DOJ-CODI
se limitara a prestar serviços de atendimento médico aos presos. Desafiou .o
advogado que assistia à cena - o deputado Modesto da Silveira - a encontrar testemunhas . de que havia torturado .. Sexta-feira, no fim ·da tarde, Silveira atendeu ao convite: chee:ou com oito
testemunhas ... e se mais te-mpo houvesse, dc:>utor. traria oitenta ... E assim começou. na ante-sala de Lobo. uma sessão õe patologia da política dos anos
70. ··o senhor se lembra de mimr·.
perguntou-lhe o ex-pres~ Cid Queiroz
VEIA. 11 DE FEVEREIRO. 1981
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... à completa intimidade proposta pelo ousado Mascarenhas
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por

dias
semana pa-·
ra 50 minutos (tem- ..
po regulamen1!U' de .
uma sessão terapêu- ·
tica) de .autocpnlie:· :
cimento. Lobo, por· :
exemplo~ se analisa: ; "
va com Leão Caber- ··
nite - que foi o·avalista de sua for- ··•
mação e era presi~·.··
dente da Sociedaqe ·.
Psicanalítica· do Rio ~
de ºJaneiro guando,:
há oito ano~,· 'surgiu
· pela 'primeira vez
"o caso Amilcar
Lobo".; .'
Na época "braba";· como hoje afirma o próprio
Lobo, talvez porque a situação o·
.
·. ·· ' :
obrigasse a trabalhar dé capuz .- , .ª
denúncia era anônima. M~ o psicanalista Ernesto · Laporta, secretário da çn.
.
tidade, lembra que as inve~tigações es- tica: a de que ele não contou tudo pabarraram na palavra de Cabemite, que ;· ra se~ ter!lpeuta. Logo, · foi· mal
n~gou categoricamente a participação analisado e, nesse caso, pelas norm!lS
~e seu paciente ·e pupilo em sessões ·un;versais da psicanálise, . não po-

o

!

·---

'j

l~

Terapias alternatillas-~~--, ..
Do passeio.na praia ao·
computador;; tudo vale para vender .
o equi!wrio e"!C?.c~ona/_.__ ...

j

.,.
As dissidências nâ psiqu!atria ·e
na psicologia em geral, e na psfoanálise em particular, criaram um mundo fantástico de terapias, algumas
com ar de seriedade e outras sem nenhuma base· cientlfica. A terapeuta
carioca Anna Maria Saraiva, por
exemplo, ~troduziu uma nova técnica que . a faz passear 50 minutos pela praia com o paciente - enquando faz a análise também se oxigena
o pulmão do cliente .. O psiquiatra
Roberto Freire está escrevendo a
próxima novela de TV das 7 horas,
para a Globo, em que o personagem
central é um psicoterapeuta. Na novela, o "dr. Leonardo" (Slênio Garcia) faz uma salada de terapias, da
bioenergética à gestalterapia (veja a
__ _ ... __ _ __ _§_~guir). tal como ~óprio Freire
faz na viaa real. Todas essas terapias têm em comum, porém, a vantagem apontada pel9 psiquiatra José

deria ser
NOVO ESCÁNDA·

io -

Há 'três meses, ressuscitada
lo -seminário feito
na· PUC, a denúnéia passou a ser firmada. O psicanalista Hélio Pellegrino
... escreveú uma. cârta
' · ao novo . presidente
da Sociedade, Vítor
· Manuel de Andra. · de, pedindo que ela
· fosse apurada. Mas
a questão foi engolfada por um escân, .~ dalo menor, porém.
.. " mais ruidoso: a polêmica levantada pelo ·próprio Pellegri: · · ·~~-:: · · ... . no e seu aliado
Eduardo Mascarenhas-contra o gue chamaram a gerontocracia reinante. na Sociedade. ·
.
Que a briga de Pellegrino e Mascarenhas tenha podidÕ extravasÍl:r o estrito
·ambiente analítico, no Rio de Janeiro,
é uma· boa medida da vulgarização da·

pe-

Paulo e çusta de 500 a 3 000 cruzei. ros a sessão semanal indivjdual.

Ps1coLOGIA DE fACIENTES
- Em casos de pacientes terminais, ou seja, que estão
condenados inapelavelmente à morte
próxima; o teraJ)euta tiabalha junto
. ··-~ _.- ··-- _ ... ' -;-::-.-:~-::-;• . - · ·· ao· doente e sua família preparandoFonseca FiJP.o, ele próprio psicodra. os para o desenlaee. Essa terapia é
matista:. "Elas :·são mais "baratas; Õ . gratuita. ·:.
·
·preço .da hora é dividido pelo grui)o
e se pode fazer a terapfa só ui:na vez - BIODANÇA
por semana". Eis algumas das mais
- Chamava-se
exóticas:
psi"codança, mas
seus cultores mudaram o nome paPSICOTERAPIA BIOENERGÉTIra fugir à fiscalizaCA - Derivada dos princípiÓs de
ção dos conselhos
Wilhelm Reich, o teórico do orgasregionais de Psicologia. A partir dos
mo, a bioenergética sustenta que,
com massagens em alguma parte
movimentos naturais das pessoas de
um grupo ao som de música, procuproblemática do corpo, surge na
ra-se estabelecer noyas relações enmente a lembrança da dificuldade
tre os pacientes. ao se trata, asque levou a essa incorreção corpo. aprendizado
N, ral. Diz o bioenergeticista Antônio
sim, de um
de dança
_pois o que se usa são os movimenCarlos de Godoy: ''Quero dar uma
orientação global para o indivíduo.
tos espontâneos. Custa 2 500 cruzeiros por quatro encontros de duas. ho· - Cuido da alimentação, da postura fisica, etc., e isso leva a uma nova re-~ P?.!..~ês. . _
lação do pacie.nte consigo próprio e
com os outros". A bioenergética é
a grande moda atualmente em São
MENTO - O paciente faz análise
TERMINAI~

CONSCIÊNCI~ _P.~L~ -~O~~~
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mo a reudiana ·num país que tem
12 000 psicólogos registrados e 4 000
doentes mentais internàdos pelo
INAMPS.
·-' . . .. .!.:: : ·. .
_DOIS PROBLEMAS ..:..... Crésc;ndo . rápi-:: :"
do· demais, a psicanálise corre no paí$. ·
o risco de repetir a descoberta. do '.'dr,
Simão Bacamarte", personagem de Ma-·· ·
chado de Assis que, depois de des_c~ ·· ·
· ·brir que hã loucos demais, acaba · trancando os sãos num hospício. Há .6 QOQ
analistas no Brasil. Na.França," que frc- ·
qüênta o ramo há muito mais tempo,. e ·
onde a renda. per capita é pelo menos ·
cinco vezes s'uperior à. brasil.e ira, .há ·
3 000. Só no Rio de Janeiro, 1 000 divãs· disputam pouco mais de 12 000 pa- .
cientes. "Foi ·de 1968 para cá que a
psicanálise se tomou um grande produto no Brasil~' 1 assegura Samuel . Mene~ ·
zes Faro, presidente do Instituto de Me-· Azevedo: devolvendo à psicanálise seu legítimo pap~l ' ::;,.·",',:;-~;. :,; ..:'=.,.: •.: ·,
•
•
•
•
•
r .•
•
· -..
·"'~: ... _ , .
...... -·-.~ ",.·•
dicina Psicológica; um dos quatro cencanc.~ou ~ : ~rtas da univ"ersid~de -bia~ -·~. ~s~ial~açã~. õ~ s~ied~d~~· 'psicana. 'S de formação de psicanalistas no
· ..ao que têm reconhecimento intemaci~ sileira. "Formam-se psicólogos aos mi- ' líticas", diz Vital ;Brasil. Nestas socienal. "Até 1968, a gente conhecia prati- lhares", alarma-se Horus Vital Brasil. · dades, a formação é demo~da e cara: ·
camente pelo nome todos os p~icanalis- · Essas· fornadas ·lançam .no mercado dois exige no mínimo quatro anos de análi- ·
tipo~ de problemas. · "Os psicólogos se, geralmente ·com uin analista didata, .
f{
tas da cidade."
ESsi proliferação foi empurrada pela · que têm honestidade reconhecem as de- outro ·tanto .de prática e ainda estudos
,j (J'.:C_isã<t do MEC qu:,, nessa ocasião, es- ficiências de sua formação e procuram teóricos .. Só com a · análise, o aspirante

l

. . .
individual e terapia de grupo com
movimentos corporais. Do grupo fa- ·
zem p~e, além dos pacientes, ou- "
tras pessoas que só fazem os ,movi. mentos, sem recorrer à análise individual. Custa 2 500 cruzeiros a s~são individual semanal.
·
PSICODRAMA - Está saindo .da moda. Os
pacientes, ·como
no palco de um
teatro, representam situações trau·máticas de sua vida. Custa cerca de·
4 000 cruzeiros por mês.

,. r

MUSICOTERAPIA - O pacien- ·
'\!:-te ouve músicas que despertam emoções e pode gritar ou chorar - ou
·rir e pular. A idéia é que com isso
se extravasam as angústias. Mais ou
menos como no carnaval.
O GRITO PRIMAL - Ainda
não chegou ao Brasil.. Nos Estados
Unidos, está na moda: o grupo se
reúne e todos começam a gritar revi- ·
vendo situações angustiosas ·da infância. A idéia é a de que, com isso,
acaba saindo o grito original, engoliVEJA. 11 DE FEVEREIRO, 1981

do numa situação'de angústia antiga .
TERAPIA ·:OOS TERAPEUTAS
e da qual não há lembrança cons- --- Nos ·Estados Unidos, é destinada
ciente. Com o gíito, supera-se essa ,. aos próprios . psicoterapeutas por
angústia.
·
· .
meio da ioga e de exercícios de rela- ·
xamento.
' 1
: PSICOTERAPIA PROVOCADO- ·
RA DE ANSIEDADE - Também .
TERAPIA DA
. · ainda não .chegou ·ap Brasil. Em vez
GESTALT
de o paciente ficar falando o que
Observa-se o que ·.
bem entende p~ o terapeuta analise chama de "fe. sar, o terapeµta faz . perguntas que
nômeno"' ou seja, a aparência
_provocam angústia .no paciente. Pre- · .
do paciente, a ex-·
tende-se, assim, acelerar-o tratamento.
·
p,ressão de seu rosto, seus gestos.
O paciente, P.Or exemplo, observa
sua própria mão e procura descoTERAPIA POR
COMPUTAÇÃO
brir o significado de por que ela
está numa determinada posição e
- Um computador é programado
não em outra. · Dizem os gestaltispara lidar com a
tas que é dad.a uma importância
história específica
muito grande à capacidade de criar
de cada paciente
do indivíduo. No Brasil custa
e .eventualmente fornece um p:r:ogra3 000 cruzeiros a sessão semanal.
ma de exercícios e metas físicas.
Nos Estados Unidos, reunida à
. Atualmente só existe nos Estados
bioenergética, à meditação transcen~
Unidos.
dental, à contracultura, ioga e reli.
giões orientais,' a Gestalr - que,
SEXOLOGIA - Usa a teoria do
em alemão, significa "forma" aprendizado do reflexo condiciona-_ _ deu ..origem aos grupos de encontro
do, por meio -clêexercícios, para mede Esalem, na Califórnia, onde as
lhorar o desempenho sexual do capessoas ficam nuas e fazem terapia
sal.
dentro da piscina.
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pode gastar, .aos preç~s ·atuais,' quis<~- ire_ou sua_ clínica, enconfrou:-0 -~pg~~i- . -~ C?~Pl_~~do a·bo~ f("lilhefa:·_o h~~~
70000 cruzeiros por mês. _E bá, tam~.-:~ nhando,nadéCa~a__pli;SSa~::.':'~/~=·:-:t:::·· · .: ·.~ ~s~ ~c·Fromm tinha_UII_l che~t~ que •_
bém se&undo_ Vital ~rasil, os que__ têm_;:'~:~ 'S. .~/:' ? ;.=,-_
; ·'· --=~ '.' ; :: ·~::-;~.\>~:;. ;:-. ·~-"-;~>·
viaJaV{i em. · s:u encalço_ a~ red_o !: do..
menos senso crítico e, .mal saídos :dos ~- :· SETE GRUPOS·_: Psicanálise nao se mundo para naçi perder -sessoes e; para
cursos de graduação, "instalam sua c1íní-~ _..aprende··na. escola .....:.: rn'esmo porque a .Hvrar-se dessa dependênda, éle precica "de_ terapia ai:alíti_ca''.-'" ~:.:_:_ . ..-.·~- ~ : ·_.. · . faculd~de de psicanálise j~ feita no :sra: sou faz7r um semi~ário sobre o caso
- . '.> : ·: · : : .::->.. ·:·_;...-<'.: -: <: ·si1fo1 fecbada~em São . Paulo~ em no México. Na equipe da TV Globo,
AUfODIDAfii: _:: Cõmo
proflss~o-. ~- 1979, ao .s e rev'elâr uma irrec.-uperáve._l na qual se abriga uma fabulosa. trupe
não é regulámentiida; não há lei que im~ ' ·arapuca. Formam-se em associações~ · de anàlisandos, ·há quem_ diga como o
peça um psicólogo de se irititular analis- ·.. e o problema é que associações de psi- · autc;ir de novelas ("Água-Viva") .Gilta assim como nada .pune ·o médico que .' can.ilistas parecem ter herdado do gru- berto ~raga:- "Me analiso "há seis anos
· se arvora ém psiquiatra. Oficializar a .: Po dbs primeiros alunos de Freud urna e acho" que voú fazer· !3- vida toda porprofissão é perigoso. Um dÓs últimos·es- ':_ inéon_tro1Jve1 capacidade para gerai fi~ . que análise é como · fazer gjnástica.
forças _feitos _'pelo Congresso Nacíoiial .·: lhotes · ....::.._ a. título de abrigar dissidêil-' . Tem que exerdtar sempre": -.
·
queria submeter, por meio de projeto !l~~- ..das teóricas· ou políticas.· Há sete gru~
·. =;• ." ·, · .. - · .-- • ... deputado paulista Salvador Julianelli,-to----, j>os novos só no Rio _de JaneirO, ·ri.asei600 000 MENSAIS...:.... Contudo, o anali-.
do o ·controle da .carreira aos· médicos. :· dos · do cisma ·da Sociedade Pskanaliti~ sanda 'crônico, se· faz parte da galeria
No emanto; em São Paulo, mesmo uri(._ ca .do Rio de 'Janeiro; que .se prqclama de perso.nagens do anedotário .psicanalidos mais rép_utados . psicanalistas, Mark · .' a· zeladora dã_mais pura ·tradição'freu- : tico, não é ó 'bom cliente - pode ser,
Phillips _:_ qué,-~iás , 'cob~ si.ias ·consul-_ di~a."<::;·: · : e;· ~:· T'"·:: ~.-;-:.~~- .·; ··. :··; '': :; ~· ·:· . na·~ verdâde;
atestádo de "fracaso de
tas em dólar- é engenheiro. Outro pro-··· · Neri:l" sempre é possível ·ao paciente_ um analis!à>' ~'Quando um ·analista · cojeto que dormita nas comissões técrucas · saber · quem ~redencia: à entidade ºque meça a ·ter muitos c1ientes com muitos

.- :

ª·

·:o'

.

Pelegrino: i:ríticas mal recebídai>

-t

1

é o do deputado Simão Sessim - cujo
interesse em regulamentar a psicanálise
é surpreendente _pois, apesar de primo
do bicheiro Aniz Abrahão Davi, de Nilópolis, jamais se preocupou em regulamentar o jogo do 'bicho.
Entre os analistas brasileiros, há de
tudo. Clínicas como a de Samuel Katz, ·
no Rio, que se formaram como autodidatas. Gente conhecida como Mascarenhas que, embora estivesse até há duas
semanas ligado à Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro ··~ por sua vez,
em atitude reconhecida pelo Instituto Internacional de Psi.canálise, de Viena
---=, costuma surpreender seus primeiros
clientes com blagues com esta: .. Você
me desculpe, estou-lhe devendo quatro
anos de análise". Ou seja - quem es36
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O cenário do psicodrama na clinicà de Fonseca, em São Paulo

credenciou seu analista a atendê-lo. Por anos de clínica", recomenda Horus Viisso ensina o psicanalista Roberto Aze- tal Brasil, "é hora âe ele, o terapeuta,
vedo, de São Paulo: .. Bons e maus psi- pensar em refazer sua ·análise." Com iscólogos só poderão ser identificados so concorda o psicanalista Paulo Motpor uma melhor informação da popula- ta, do Rio de Janeiro. ··o analista tem
çãó a respeito da natureza de diversos de saber selecionar ós pacientes já que
tipos de tratamento psicoterápico. Pro- a ética não permite que, depois de aceifissionais competentes e incompetentes tar um. paciente, ele rompa unilateral~
existem dentro e fora 'das sociedades" . mente o contrato do tratamento", diz
ele; ~'O cliente crônico é indesejável.,.
· Há também bons e maus clientes E cheia de mitos a psicanálise. Co-,
uma fatalidade que ronda os consultórios anal ít icos desde . que Sigmund mo a idéia .de que os analistas bem -~
Freud libenou os terapeutas da obriga- sucedidos são milionários. Eles são é~
caros - uma hora de consulta, que rja~
ção de lidar apenas com loucos. · .
Hoje, os anafütas podem cuidar tarn- verdade dura só 50 minutos. che12:a a~
·bém ·de..candidatos ao autoconhecirnen- custar 7 000 cruzeiros no Rio de J;nei;~
to, à felicidade, ·ao equilíbrio emocio- ro e lO 000 em São Paulo. Cobrando!
nal, sem que lhes pese sobre a reputa- por essa tabela, um p~icanalista com pe·t
ção ou a ética a menor suspeita de es- lo menos dez anos de formação e horá-l
.
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rio~ repletos Pode f~r <6ÕÔ
&llzei- :
ros por mês. ·:Porque ele .só pode aten.- ·
der no máximo a · sete· ou oito :clientes ·.
por dia", 'lembra . Horus . Vl~ll,l ~iasn.: .:·
"Não pode tér assistentes,. como um, .
cardiologista· ou .um ciJ:urgião ,Plástico,:·
que multiplicam su.a capacidàde de atendimento." E acrescenta Samuel Mene- ·
zes Faro: .. Analista não tení'férias. En~
tão s6 'recebe onze meses' por ano .. :
Com sessões a 2 500 cruzeiros; ganho' ·
. cercá de 300
cruzeiros 'por~m'ês.·
Eu, proporciol!f!lment~. ganho mais. co- :
mo professor de mestrado da Univ~rs.~.::..:
dade Gama Filho~· 'Lá; o salárió é me-. ·
nor, mas trabalho sete meses .por ·~9. e
recebo treze salários"_ ."· : '. · ·" ...,.. · :·· · ·: ·.
. ,:
.
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· iNcESTO ~~e 'os psicanalist~,'~egün- ·

do suas contas, não são mais ricos"q~e/.
.
.
. .
. ..
. .
.
por exemplo, os" dentistas, também .não .Py (com, a mulher):' reafimiando os Iinl,ites da relação' terapeuta-paciente;~=~: .
têm em seu currículo, de acordo com às -~ " -.. ::=~·::::: ·-.~ .. ::»'·. :-·...1 ·.::-.:.:...
7t:
'i'/' :·~i.;...-:.::~~:-~~ -:.::~-:::. .,~, .:.-.:..~·,:-.;.> ' ....
'atísticas americanas de abuso· sexuái, :· ·. acabO.ú" 'casando Com a: niú de Úma· àdcr... i:neú
â ~oiocar .i ·quiló dÚbumbo m)..·. ·~i·cgistros de tantas cOnquistaS ·âmorosaS .Jescenté que ~lavei-:·~:~~·:~· .. ~ . ·. .' ~ .... : ···::..'.-~ ·· .ma. balinça onde VOcê li~;:t coin miligracomo querem fazer crer as fantasias sO:. '.'_'.·: No Brasil,.·agora que os · analista$ nãêi- ·. mas do sentimento humano''.:Ele tem febre o que se passa n!l recesso dos consul- usain sequer gravata. e:: estã~se livrand? ". cebido m~it.os '.~lientes que trazem· de out6rios. Mas que isso acontece,. não há dú-. de inúmeros '..éscildos ·que os ·sepa.tayaffi : tros divãs p tráuma de'experiências do gê- ·.
. vjda ; mesmo se histórias como a que ·· os- analisandos -:- éomo ·a'.õb!igação de .:· nero. E é:om elas aprendeu que .. o sexo.é
( f/nvol~eram o·presí?ente da Sociedaae ln- tratar o cliente, por mais jovem que seja, .. ~buraco negro d~ psici:r!.álise~:.
. _· •·
::;;ternac1on.a1 ~e Zunque, Carlos Byngton, por "Senhor" ou "Senhora" - , presu- · . Os problemas da ps1cah.áhse bras1le1são inexatas (Veja seção "Cartas"). Em me-s_e ·que a interdição de contatos mais . ra, portanto, não estão exatamente onde
1979, quando passou pelo Rio o psicana- íntimos ·com o cliente esteja ameaçada. costumam vê-los os desafetos inconciliálista· francês Pierre Fedidas, Eduardo Mas com graves riscos, como alerta o veis 6.e Sigmund Freud. Estão, hoje, on. ;r..fascaren'\.l;as peJgU!!tQ!:!~lhe por_que UI!!· psicanalista· Luís ·bJqerto .Py--Oe-Mello... e . .de:·OS-'}>réprios -psicanalistas -<>s loca1i-:-..:.=-:: .. _.
terapeuta não podia !~pnelação n:iai~ ínti- li~ilva, e~e-mesmo-üm ~à~pto-dó inforrna:;' - zam,. Surpdreendendtemente -Para:·da·ósd J:lábi--.--·· ... ~
ma com pacientes.
orque sena mcessmo: • As tentativas ,e1tas até agora...:... tos e os ogmas essa comum
e que
to", respondeu. De qu~quer forÍna, nun- a retomada do culto do corpo - .têm si- sempre foi muito fechada a <fevassas e anca se pode ter certeza do,que vai aconte- · : do muito grosseiras. Por exemplo: ter re- . cestralmente· pudica, são os anaiistas,
cer. Na Inglaterra, o psicanalista Donald lacionamerito sexual com ~s clientes. agora, que·pretendeJ!l abrir aos olhos dos
~
Meltzer, tão rigoroso que jamais mudava Sou radicalmente .contra isso .., A_anái.ise ~.:"leigos as· entranhas da profissão - . e áaí,
a cor do temo para n'ão dar ao cliente in~ lida com .emóções· muito ·suüse ·o-sexo _,, em parte; def.jva o temp0ra1 que nos últi~
formações sobre seus gostos pessoais, entre analistá e analisando equivale, .a ~ mos dias tem ass0Jad9 a'psicanálise brasi•
leira. O psicanalista Jobann Kemper- fi· ·
· ·
·
~
lho da fundadora da Sociedade do Rio de
· Jàneiro, 'Katherine Kempei: -~ quando
,· '
1
promoveu em setembro o seminário s~
bre psicanálise na PUC, pretendia que
viessem à tona polêmicas, como a de Pellegrino, e .segredos, como o de Amilcar ..
Lobo.
Como ele, Paulo Motta acha que é natural que "a psicanálise esteja hoje na
berlinda, se tudo está sendo discutido
abertamente". Estão longe de seus ances~
trais da linhagem freudiana - como o
discípulo do próprio Sigmund que o biógrafo Paul Roazen entrevistou uma vez
em Viena. '"Ele era tão pio que mantinha um buquê de rosas sob o retrato de
Freud em sua sala de espera . Decidi
abrir a entrevi~ta com uma pergunta bem
_ ., .,,~-..- ~-.-.· ~~ .. inofensiva: 'Quando é que o senhor se fi:j':S,.~~:~-;~.:,~~@ liou à sociedade de Viena?" E ele retro-~-" Jf ~~B~:<ll ~ - coirq= nãu-ia· me revelar os-sc:gred0s da---- ·- ·
A Bioenergética: exercícios re~piratórios ·para aliviar tensõe~
profissão.,.
O
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INFORMAÇÃO

Na Sessão do CDDPH em 13 de outubro de
•
1981, deliberou-se_deligenciar a todas ·as autoridades
mencionadas na Indicação a fim de elucidar devidamente
os fatos relatados.
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Of. CDHlLl"/514/95

Rio de Ja.neiro, 29 de setembro C.e 1995.

Ref. Proc. CDF..AJ/081. 910/85

S.e nhora Presidente,

-

_fl._

Comissão de Direitos Humano s e -~ssistência Ju-

diciãria ó.a. Seção do Estado do Rio de Janeiro da Ordem dos Advog::i.dos do Brasil acusa. o recebimento de correspondência, datada de 22

de setembro do corrente ano.
La.men.tavelmente a liberacão de cópia do depoimen
,:,

to prestado pela Senh0ra Inês E-d.enee Romeu, só ;;ioõ.erá ser .enviada

a. esse Grupo de T!Drtura Nunca Mais, com a autorização escrita,

da

referida senhora, como também, do deferimento do Presidente do Con

selho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil.
Receaa .expressões de apreço e consideração.

~A' ANTONIO CARLã; BER'ENHAUSER

Conselheiro Secretád.o

ILT[la. Sra.
CEC:!LIA M. E. COIMBR"!i..

DD. Presidente do Grupo 'I'ortura Nunaa Mais-r-<J.
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Comissão Nacional da Verdade

DESPACHO

Encaminha-se o processo nº 00092.000660/2013-31 para Daniel Josef Lemer, Gerente
de Projeto do GT - Graves violações de Direitos Humanos (torturados, mortos e
desaparecidos), por se tratar de assunto relacionado à sua competência.

Brasília, 18 de junho de 2013.

Larissa Candida Costa
Coordenadora de Gestão da Informação e do Conhecimento
Comissão Nacional da Verdade
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COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

DESPACHO

Encaminhe-se para o assessor André Botelho Vilaron, conforme distribuição interna de casos no
Grupo de Trabalho Graves Violações de Direitos Humanos (Mortos e Desaparecidos Políticos).

Brasília, 17 de julho de 2013.

COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) - 2° andar - Portaria 1
Setor de Clubes Sul - SCES - Trecho 2 Lote 22
70200-002 - Brasília-DF

NUP: 00092.000660/2013-31

O presente processo refere-se a cópias encaminhadas pela Comissão de Direitos
Humanos Assistência Judiciária da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Rio de
Janeiro (CDHAJ/OAB-RJ) referentes aos processos do testemunho de Inês Etienne Romeu
e do atentado do Riocentro, processos CDHAJ/81910/1985 e CDHAJ/89903/1987
respectivamente.
O objetivo do envio de cópias dos processos da OAB à Comissão Nacional da
Verdade (CNV) é subsidiar os trabalhos desta, em relação a dois casos que têm grande
destaque nas investigações que estão em curso na CNV: (1) a "Casa da Morte", centro
clandestino do Centro de Informações do Exército (CIE), de tortura e execução de presos
políticos, localizado em Petrópolis (RJ), que foi revelado pelo depoimento da ex-presa
política Inês Etienne Romeu; e (2) o atentado do Riocentro.
O material enviado pela OAB tem sido importante fonte de consulta para nossos
trabalhos de investigação, já que, pela relevância, estes casos deverão ser objeto de
audiências públicas da CNV em 2014, a serem realizadas no Rio de Janeiro,
provavelmente em conjunto com a Comissão da Verdade local.
Desta forma, solicito que os presentes volumes sejam desmembrados em dois
processos distintos, já que tratam de temas diferentes: o primeiro volume, até a página 86,
trata-se do caso da denúncia de Inês Etienne Romeu sobre a "Casa da Morte" de
Petrópolis; a partir da página 87, do primeiro volume, até o final (volumes dois e três),
trata-se do caso do atentado do Riocentro.
Após, arquivar.
Brasília, 29 dejaneiro de 2014

)~~ lltv~\ l.Y.v___v~
ANDRÉ BOTELHO VILARON

Assessor da Comissão Nacional da Verdade

Comissão Nacional da Verdade

DESPACHO

NUP: 00092.000660/2013-31

Conforme solicitação do assessor André Botelho Vilaron registrou-se sob o NUP
00092.000413/2014-16 cópia do processo CDHAJ/89903/1987 referente ao atentado
Riocentro, encaminhado à Comissão Nacional da Verdade por meio do Ofício
CDHAJ/032/2013 , de 11/06/2013.

Brasília, 28 de fevereiro de 2014.

Luciana Cristina Corrêa de Siqueira
Bibliotecária
Comissão Nacional da Verdade

