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Uma pergunta que vocês estão cansados de fazer: “Tinha tortura [no DOICODI do II Exército]?”. Eu digo que, institucionalmente, não. Mas, eu
imagino que possa ter havido. Eu seria inocente e ia bancar o idiota na
frente de vocês se dissesse que não. E quem nos ensinou a trabalhar foi a
Polícia Militar e a Polícia Civil. A Polícia Civil era [o pessoal] do DOPS,
comandados pelo Sérgio Fleury, o maior delegado que São Paulo já teve. E,
lá, era na base do “pau”.
[Depoimento do coronel reformado Pedro Ivo Moézia de Lima à Comissão Nacional da Verdade, em 9 de setembro de 2014. Arquivo CNV,
00092.002166/2014-92.]
1. Na ditadura militar brasileira, a repressão política nunca foi exercida por uma só organização. Houve a combinação de instituições distintas, com preponderância das Forças Armadas, além
de papéis importantes desempenhados pelas Polícias Civil e Militar. Também ocorreu a participação
de civis, que financiavam ou apoiavam as ações repressivas. Essa forma de atuação foi incrementada,
principalmente a partir de 1969, em especial em São Paulo, por meio da Operação Bandeirantes
(Oban). E, depois, com os Destacamentos de Operações de Informações − Centros de Operações de
Defesa Interna (DOI-CODI), que se instalaram em várias capitais do país.
2. Com tantos órgãos e hierarquias, um desafio para a repressão política era a coordenação entre os órgãos e a definição precisa de funções. Houve colaboração entre Exército, Marinha e
Aeronáutica, expressa pelo intenso intercâmbio de informações, em operações coordenadas visando
os mesmos alvos e troca de presos para interrogatórios sob tortura. No entanto, em alguns episódios,
os serviços secretos das Forças Armadas atuaram de forma concorrente.
3. Um exemplo dessa colaboração foi o caso de Eduardo Collen Leite, o “Bacuri”, preso
em 21 de agosto de 1970 no Rio de Janeiro por policiais do DOPS/SP,1 sob o comando do delegado
Sérgio Fernando Paranhos Fleury. Eduardo Collen Leite foi levado para um centro clandestino de
torturas em São Conrado, no Rio de Janeiro, e depois foi entregue ao Centro de Informações da
Marinha (Cenimar) do Rio de Janeiro. Foi, posteriormente, levado ao DOI-CODI do I Exército
(Rio de Janeiro), onde foi visto pela ex-presa política Cecília Coimbra, já quase sem poder andar. De
lá, Bacuri foi transferido novamente para um centro clandestino de torturas, depois seguiu para o
41o Distrito Policial de São Paulo, novamente sob os cuidados da equipe do delegado Fleury. Bacuri
também voltou ao Cenimar/RJ, onde foi torturado até setembro, quando foi levado novamente a
São Paulo, primeiro para o DOI-CODI e, depois, para o DOPS/SP, onde foi morto sob tortura.
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5. A Polícia Federal (PF) também participou da repressão política do Estado ditatorial.
Nascida em março de 1944, a partir da Polícia Civil do Distrito Federal, em 1960, veio da fusão com
a Guarda Especial de Brasília, com o objetivo de criar uma polícia judiciária do Estado brasileiro,
capaz de atuar em todo o país. No entanto, quando houve a intensificação da repressão política a
partir de 1967, seu efetivo ainda era pequeno. Depoimento do delegado José Paulo Bonchristiano,
do DOPS/SP, conta como esse órgão estadual colaborou na instalação da PF em São Paulo, quando
já era forte a repressão. Inclusive, foram usados contatos do DOPS/SP para pedir doações a empresários. Outra característica importante da PF é que, durante a ditadura, todos os seus diretores foram
militares, a maior parte com patente de general.
6. Há relatos de vítimas da repressão e documentos oficiais que mostram a organização PF
atuando de forma efetiva na repressão política. Outro papel importante da PF foi na censura − por meio
da Divisão de Censura de Diversões Públicas –, além de ter sido usada pelos militares como cartório,
conduzindo inquéritos e ouvindo militantes já interrogados em outros locais.
7. Paralelamente, havia também as 2as Seções das Polícias Militares (P2), que funcionavam
como serviços de informações e tiveram grande participação na repressão militar. Mesmo no período
democrático, as P2 de muitos estados ainda continuavam a enviar relatórios ao Exército.2
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4. Para a compreensão da estrutura dos órgãos da repressão criados pela ditadura militar,
segue o organograma:

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

A) A criação de um Sistema Nacional de Informações
8. No Brasil, as primeiras preocupações com a montagem de uma estrutura semelhante ao
que hoje é um serviço de inteligência remontam à institucionalização, em 1927, do Conselho de Defesa
Nacional (CDN), composto pelo presidente da República e seus ministros civis e militares, além dos
chefes dos Estados-Maiores. Segundo o Decreto no 17.999/1927, o órgão tinha caráter consultivo e suas
atribuições correspondiam ao estudo e à coordenação de informações sobre todas as questões de ordem
financeira, econômica, bélica e moral, relativas à defesa da pátria. Tinha como maior preocupação o
acompanhamento do movimento operário, eventuais repercussões da Revolução Russa de 1917 e os
impactos das crises econômicas no país, tudo ainda muito pouco articulado.
9. Em 1934, a entidade foi reorganizada como o Conselho Superior de Segurança
Nacional (CSSN), com nova composição: uma Comissão de Estudos de Segurança Nacional, a
secretaria-geral de Segurança Nacional e as Seções de Segurança Nacional, uma em cada ministério. Essas seções, embora em um primeiro momento não fossem propriamente consideradas órgãos
complementares da política de informações, eram um prenúncio de que esse planejamento deveria
abranger, da maneira mais ampla possível, todas as ações do Estado. Os objetivos principais do
conselho eram: estudar os problemas de tempos de paz que, por sua importância e natureza, pudessem afetar os interesses da defesa nacional; centralizar as questões referentes à defesa do país;
e assessorar as relações entre a secretaria-geral de Segurança Nacional e os outros ministérios, nos
assuntos de suas competências.3
10. O governo de Getúlio Vargas manteve essa estrutura, não obstante a Polícia Civil do
Distrito Federal (à época, no Rio de Janeiro) e o Ministério da Guerra terem, na prática, se convertido
em serviços secretos contra os inimigos do Estado Novo. Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a
deposição de Vargas, o órgão foi substituído pelo Conselho de Segurança Nacional (CSN) e ganhou
novas atribuições, previstas no artigo 162 da Constituição Federal de 1937.
11. O advento da Guerra Fria e a decorrente polarização política no Brasil passaram a exigir maior
profissionalização dos serviços de informação, o que levou a uma transformação da incipiente estrutura,
tendo como referência modelos em larga operação em países como Estados Unidos, França e Inglaterra.
12. Em 1946, na gestão do presidente Eurico Gaspar Dutra, general e ex-ministro da Guerra
no Estado Novo, a estrutura foi mais uma vez reformulada. As Seções de Segurança Nacional, apesar
de subordinadas aos ministros, agiam em estreita relação com a secretaria-geral do CSN, prestando
informações, quando solicitadas.4 A partir daí, essas seções passaram a atuar, formalmente, como
órgãos complementares do CSN.

1) O Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI)
13. O Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI) foi criado pelo presidente Dutra por meio do Decreto no 9.775, de 6 de setembro de 1946. Como parte do arcabouço do
CSN, o órgão tinha como função centralizar todas as informações ali produzidas. É considerado o
primeiro órgão nacional de informações, com as funções de serviço secreto do país.
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15. Como decorrência natural da implantação definitiva do SFICI, as Seções de Segurança
Nacional dos ministérios civis foram novamente remodeladas e passaram a ter colaboração mais estreita com a secretaria-geral do CSN. Houve também melhorias nas estruturas, como a previsão de
dedicação exclusiva e gratificações financeiras para os funcionários. No quadro da página ao lado,
vemos como se estruturaram no Ministério da Educação.
16. O general Golbery do Couto e Silva foi o chefe do Sfici durante o governo Jânio
Quadros, cabendo a Subseção de Operações (SSOP) do órgão ao então coronel João Baptista de
Oliveira Figueiredo, que viria a ser o último presidente do período ditatorial. Golbery também foi
peça-chave do Conselho de Segurança Nacional, além de criador do Instituto de Pesquisas e Estudos
Sociais (IPES), centro a partir do qual foi dado apoio civil às conspirações que resultariam no golpe de
1964, e fundador do Instituto Brasileiro de Ação Democrática (IBAD), maior grupo de mobilização
das camadas médias da sociedade contra o governo do presidente João Goulart. Golbery articulou
a Campanha da Mulher pela Democracia (Camde), grupo de mobilização anticomunista contra o
governo democrático. Golbery também criou o Serviço Nacional de Informações (SNI), órgão central
de inteligência da repressão, com rede capilar de agentes espiões. Ele foi eminência parda do regime
ditatorial e artífice da devolução controlada do poder aos civis. Sempre a seu lado esteve João Baptista
de Oliveira Figueiredo, um dos comandantes do SNI.
17. Também participaram da organização e implantação do SFICI o então coronel do
Exército Humberto Souza Mello, depois comandante do II Exército durante o governo de Emílio
Garrastazu Médici; o então capitão do Exército Rubens Bayma Denys, membro da assessoria do
Conselho de Segurança Nacional durante o governo de Ernesto Geisel; o coronel do Exército Ednardo
D’Avila Mello, que foi comandante do II Exército quando, nas dependências do DOI-CODI/II
Exército, foram mortos, mediante tortura, o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel
Filho. Rubens Bayma Denys e Humberto de Souza Mello estavam entre os quatro brasileiros enviados
aos Estados Unidos para aprender com a CIA (Central Intelligence Agency) e o FBI (Federal Bureau
of Investigation) como implantar uma rede de espionagem e repressão para o SFICI. O órgão existiu
de 1946 até 1964, quando deu lugar ao SNI.5

2) Comissão Geral de Investigações (CGI)
18. A Comissão Geral de Investigações (CGI) foi criada pelo Decreto no 53.897, de 27 de
abril de 1964, com a finalidade de regulamentar a investigação sumária, prevista no artigo 7 do Ato
Institucional no 1, de 9 de abril de 1964. Esse ato suspendia as garantias constitucionais dos brasileiros
por um período de seis meses, podendo retirar a estabilidade, a vitaliciedade da função daqueles que
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14. Inicialmente, o SFICI foi criado somente no papel, sem funcionários ou estrutura material. Seu funcionamento efetivo teve início somente dez anos depois, após funcionários brasileiros
terem sido enviados para visitas técnicas aos serviços de informações dos Estados Unidos. Em 1958,
o presidente Juscelino Kubitschek deu maior autonomia ao órgão, submetendo-o diretamente ao secretário-geral do CSN. Entre as competências do SFICI, estavam: pesquisa e monitoramento de ocorrências subversivas; acompanhamento das ações dos partidos políticos; e elaboração de estudos sobre
a conjuntura política e a situação das entidades de classes.
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Gabinete do ministro

CSN (SFICI)

órgão complementar do CSN
SSN/MEC

secretaria
corpo de auxiliares administrativos
turma de expediente (T-1): arquivo geral,
comunicações mecanografia e biblioteca
turma de expediente (T-2): arquivo geral,
patrimônio, pessoal e protocolo

assistente técnico (subst. diretor)
corpo técnico (caráter consultivo)

designados por portaria ministerial (livre escolha do
ministro, priorizar diretores e cargos de chefia)
protocolo e arquivo de documentos sigilosos
diretoria

reuniões
setor de informação
chefe do setor designado pelo diretor
levantamento de dados sobre possibilidades e
limitações do Poder Nacional
investigações
serviço de criptografia
setor de estudos e planejamento
chefe de setor designado pelo diretor
estudos e avaliação da Conjuntura Nacional
atividades de planejamento

Quadro 1: Organização da Seção de Segurança Nacional, conforme Decreto no 47.445, de 17/12/1959.
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19. A CGI era ligada à Presidência da República pela estrutura administrativa do Ministério
da Justiça e Negócios Interiores. As investigações poderiam ser abertas por iniciativa da própria CGI,
por determinação do presidente da República, de ministros de Estado, dos chefes dos gabinetes Civil e
Militar ou por solicitação de dirigentes de autarquias, de sociedades de economia mista, de fundações
e empresas públicas, e de governadores ou prefeitos.
20. A CGI era composta por membros escolhidos pelo presidente da República, e um
deles era indicado para presidir a comissão. A primeira CGI, nomeada por decreto em 5 de maio
de 1964, foi integrada por Estevão Taurino de Rezende Netto, seu presidente, Carlos Povina
Cavalcanti e José Barreto Filho. Posteriormente, em nova composição, o almirante Paulo Bosísio
a presidiu, tendo como demais membros Amarílio Lopes Salgado e Felipe Luiz Paleta Filho. O
órgão foi extinto em 26 de outubro de 1964, e uma nova CGI, ligada ao Ministério da Justiça, foi
criada em 17 de setembro de 1968 pelo Decreto-Lei no 359. A segunda CGI tinha como objetivo
específico investigar o enriquecimento ilícito de pessoas no exercício de cargo ou função pública,
com vistas ao confisco sumário de seus bens.

3) O Serviço Nacional de Informações (SNI)
21. O Serviço Nacional de Informações (SNI) foi criado pela Lei no 4.341, de 13 de junho de
1964, como órgão da Presidência da República. Tinha como atribuição articular e coordenar, em todo
o território nacional, as atividades de informação e contrainformação que interessavam à segurança
nacional, e seu comandante exercia prerrogativas de ministro de Estado.
22. O SNI foi o grande repositório das informações obtidas pelos demais instrumentos
da repressão. Absorveu o Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI) e a Junta
Coordenadora de Informações (JCI). Foi idealizado e chefiado, inicialmente, pelo general Golbery do
Couto e Silva, que anos mais tarde teria dito, ao referir-se ao órgão: “Criei um monstro”.
23. Ao SNI foi repassado todo o acervo do antigo SFICI, além de funcionários civis e militares que ali exerciam funções. Com a reforma administrativa instituída pelo Decreto-Lei no 200, de
25 de fevereiro de 1967, o órgão foi modificado em busca de modernização administrativa e eficiência
operacional no campo das informações, com o objetivo de fortalecer e aprimorar os instrumentos de
controle, coordenação e planejamento da administração pública.
24. A primeira regulamentação do SNI foi o Decreto no 55.194, de 10 de dezembro de 1964,
que previa uma chefia civil ou militar de confiança do presidente da República e assistentes, e um gabinete com status de ministério, além de uma agência central no Distrito Federal e agências regionais. A
agência central estava organizada em Chefia, Seção de Informações Estratégicas, Seção de Segurança
Interna e Seção de Operações Especiais. As agências regionais estruturaram-se nos mesmos moldes,
porém, com menor número de agentes.
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poderiam, então, ser demitidos, dispensados, postos em disponibilidade, aposentados e transferidos
para a reserva ou reformados. Podia também suspender os direitos políticos por um período de dez
anos ou cassar mandatos legislativos federais, estaduais e municipais.
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25. O SFICI, até então integrante da secretaria-geral do Conselho de Segurança Nacional
(CSN), foi absorvido pela estrutura do SNI como agência regional, com sede no Rio de Janeiro, então
estado da Guanabara. Enquanto não foi instalada a agência central em Brasília, a agência regional da
Guanabara cumpriu o papel de agência central.
26. Entre as atribuições do chefe do SNI estava a de estabelecer ligação direta com órgãos
federais, estaduais e municipais, com entidades paraestatais e autárquicas, além de poder solicitar
a colaboração de entidades privadas. Outras atribuições eram: criar e extinguir agências; requisitar funcionários e propor a designação de oficiais das Forças Armadas; classificar assuntos como
“secretos” e “ultrassecretos”, de acordo com o regulamento para a salvaguarda das informações que
interessam à segurança nacional.
27. À agência central do SNI cabia, entre outras competências, estabelecer a ligação com as outras
agências, com órgãos cooperadores; processar informes e informações e difundi-los; planejar e implementar
os planos de informação e de contrainformação; acionar seus órgãos de busca; instruir e treinar pessoal; arquivar a documentação de modo a permitir consulta rápida e manter seus fichários atualizados. As agências
regionais tinham atribuições semelhantes e complementares, já que se reportavam à agência central.
28. A Seção de Informações Estratégicas planejava a pesquisa e a busca de informações, além de
reunir e processar os dados e os estudos realizados. À Seção de Segurança Interna competia identificar e
avaliar tensões oposicionistas, processar os dados e propor sua difusão. E a Seção de Operações Especiais
realizava a busca especializada de informes e participava do planejamento das operações e ações.
29. Alguns dos chefes do SNI eram membros ilustres do regime militar, como os ex-presidentes
Emílio Garrastazu Médici e João Baptista de Oliveira Figueiredo, além de Golbery do Couto e Silva, Ivan
de Souza Mendes e Otávio Aguiar de Medeiros. Dentro da chamada comunidade de informações, o SNI
revelou-se o único organismo a ter as funções definidas, que eram coletar, armazenar, analisar, proteger e
difundir informações sobre os opositores do regime. Mesmo assim, abrigou oficiais como o coronel Freddie
Perdigão Pereira, que executava ações clandestinas, nas quais não havia acatamento à disciplina e à hierarquia
militar. Ele foi o responsável por várias mortes e atentados, como o que vitimou Zuzu Angel e o do Riocentro.6
30. O general de Brigada Adyr Fiúza de Castro, um dos fundadores do CIE, explica o funcionamento do SNI e das Divisões de Segurança e Informações (DSI):
[O] SNI [era] uma coisa que foi criada pela revolução, mas que já existia como embrião.
O SNI só tem um cliente: o presidente da República. Ele só informava ao presidente da
República, a mais ninguém. Então, qualquer agência que quisesse uma informação do
SNI lutaria com grande dificuldade, porque ele não se prontificava a informar nada. Mas
recebia de todos. Criou uma estrutura nos diversos ministérios civis, com as Divisões de
Segurança e Informações − as DSI −, que lhes remetiam as informações em canal direto,
com cópia para o ministro da pasta, porque são subordinadas ao ministro. Então, a estrutura de informações do SNI era baseada nas DSI e nos agentes que contratava, ou nos
informantes etc. E isso constituía uma rede muito extensa, porque havia agências exclusivas do SNI em todas as capitais. E recebia também informações do CIE, da Marinha e
da Aeronáutica. Isso era o SNI, uma estrutura à parte. Agora, elaborava suas informações
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31. O Decreto no 96.876, de 29 de setembro de 1988, já sob uma nova Constituição democrática e o Estado democrático de direito, regulamentou as novas funções do SNI, definindo seu
papel na atividade de informação e contrainformação em proveito da política nacional, especialmente quanto à soberania nacional e à defesa do Estado. Entre a competência do SNI estavam: difundir
conhecimentos para a Secretaria de Assessoramento da Defesa Nacional; salvaguardar e assistir
entidades nacionais no que se refere à salvaguarda de conhecimentos e dados sob a responsabilidade
do Estado; estabelecer doutrina nacional de informações; preparar profissionais, realizar pesquisas
e desenvolvimento científico e tecnológico em proveito da atividade de informação; colaborar no
controle de transferência de tecnologia, considerado o interesse público; e colaborar com órgãos e
entidades encarregados da atividade de controle de estrangeiros.
32. Por conta do novo regulamento, o SNI assumiu a seguinte estrutura: Gabinete do
Ministro, Consultoria Jurídica e Assessoria de Coordenação e de Planejamento, Agência Central, agências regionais, Escola Nacional de Informações (EsNI), Secretaria Administrativa (SAD), Secretaria
de Controle Interno (SCI), Centro de Informática (CIn), Centro de Telecomunicações e Eletrônica
(CTE), e Centro de Pesquisas e Desenvolvimento para a Segurança das Comunicações (Cepesc).
33. O órgão dispunha de um fundo especial (Fesni), de natureza contábil, criado pelo
Decreto-Reservado no 5, de 12 de julho de 1979, cujo funcionamento foi regulamentado pelo Decreto
no 96.876/1988. Ao Fesni destinou-se o custeio de projetos e atividades nas áreas de ensino, pesquisa,
programação e desenvolvimento tecnológico. Suas principais fontes de receita eram dotação orçamentária, serviços prestados e doações, entre outras. O SNI foi extinto nos primeiros dias do governo
Collor, pela Medida Provisória no 150, de 1990.

4) A Escola Nacional de Informações (EsNI)
34. A instituição de maior destaque na transmissão de conhecimentos de informações foi a
Escola Nacional de Informações (EsNI), do SNI. Montada em cooperação com os Estados Unidos,
a EsNI foi criada a partir de um diagnóstico de que os agentes de informações precisavam ser mais
profissionais. Por isso, a escola nasceu para ser o principal centro de treinamento de agentes de informação. O presidente Médici enviou o general Ênio dos Santos Pinheiro e o almirante Sérgio Douerty aos
Estados Unidos, onde ficaram por seis meses, tendo aulas na CIA e no FBI. Além dos Estados Unidos,
o SNI mandou oficiais para Alemanha, Israel, França e Inglaterra, para estudarem o funcionamento
dos serviços de informações.8 Segundo o general Ênio Pinheiro,
na Inglaterra, o Moacir Coelho ficou num forte de Londres, situado no Rio Tâmisa. Lá
havia uma escola especialmente dedicada ao problema com a Irlanda. Não era emboscada.
O relatório que ele trouxe dá para cair duro. Nós somos violentos!? É porque não se sabe
o que fazem por aí! Na Alemanha, não havia escola, havia “aparelhos” − como eles chamam −, casas separadas em que colocavam as equipes. Normalmente, os oficiais levavam
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e entregava ao seu único cliente, que era o presidente da República. Então, se o ministro
do Exército quisesse uma informação do SNI, não iria obter com facilidade. Teria que
obter através do presidente. Se o ministro da Justiça quisesse, seria através do presidente.7
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a mulher, que, obrigatoriamente, fazia o curso junto com o marido − isso era para evitar
o vazamento para as esposas. Na França era diferente. O curso era na Sûreté Française,
perto da Notre Dame – também não era bem uma escola.9

35. A EsNI foi inaugurada em maio de 1972, tendo Ênio como seu primeiro diretor. Dos
cursos participavam tanto militares como civis. Estes eram selecionados pelos ministérios, e chegavam a ser maioria em alguns cursos da instituição.10 Segundo Ênio Pinheiro, havia dois tipos de
agente formados pela escola:
[A formação] incluía dois tipos de pessoas, dois produtos: um, intelectual, e outro que trabalhava no campo de operações. Havia uma parte no Brasil muito difícil: o sigilo. O sigilo
era um aspecto difícil de se obter, uma dificuldade que se encontrava até dentro da família.
A pessoa que trabalha com informações não pode conversar, não pode discutir os assuntos
do seu trabalho. O brasileiro é muito falador, e isso é perigoso. Mas nós conseguimos fazer
uma seleção e dizer como deveria ser o trabalho. Também foi feito um código de honra e
um código de ética para o pessoal.11

36. André Leite Pereira Filho, chefe da Seção de Busca e Apreensão do DOI-CODI/II Exército,
foi um dos militares que frequentou a EsNI. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, após ser comandante
do DOI-CODI/II Exército, tornou-se instrutor de operações da EsNI e passou a difundir, para alunos vindos de variados órgãos, as táticas e técnicas empregadas pelo DOI-CODI/II Exército. Assim, os currículos
de formação dos cursos A, B, C1 e C2 da EsNI, após 1976, passaram a contar com um módulo específico
sobre o DOI-CODI. Em audiência pública da CNV, Ustra confirmou que, quando era instrutor da EsNI,
confeccionou apostila sobre “Cobertura de ponto e neutralização de aparelhos”.12 Um interrogatório deixava
de ser ato formal de tomada de depoimento e passava a ser “graduado em intensidade” quando começavam
as sessões de tortura, de acordo com a referida apostila. Os presos eram submetidos a sevícias nas dependências do DOI e, para garantir que os agentes pudessem atuar mais livremente, os parentes dos militantes
eram mantidos desinformados e sem contato com os presos. Os casos relatados na apostila, obviamente,
não descrevem torturas a familiares. No entanto, sabe-se que eram largamente empregadas para convencer
um preso a falar, conforme apresentado no capítulo 9 deste Relatório.

5) Divisões de Segurança e Informações (DSI)
37. As Divisões de Segurança e Informações (DSI) sucederam as Seções de Segurança
Nacional (SSN), criadas pelos Decretos-Leis no 9.775 e no 9.775-A, de 6 de setembro de 1946, e regulamentadas pelo Decreto no 47.445, de 17 de dezembro de 1959. As SSN eram órgãos diretamente
subordinados aos respectivos ministros de Estado, criadas para atuar preponderantemente em atividades relacionadas à segurança nacional, em estreita cooperação com a secretaria-geral do Conselho de
Segurança Nacional.13 A estrutura das SSN era simples, sendo assim organizada: Direção, Secretaria,
Corpo Técnico, Setor de Informação e Setor de Estudos e Planejamentos.
38. As DSI foram criadas pelo Decreto-Lei no 200, de 25 de fevereiro de 1967, como órgãos
de assistência direta e imediata aos ministros civis, em mesmo grau de hierarquia que o Gabinete do
Ministro e a Consultoria Jurídica. As DSI passaram a integrar o Sistema Nacional de Informações
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39. As DSI estabeleceriam relações diretas com pessoas previamente designadas pelos
órgãos da administração indireta, que ganhariam autonomia. Podiam, por exemplo, contratar pessoal técnico especializado, por tempo determinado, sob o regime da Consolidação das Leis do
Trabalho. Essa atuação profissional nas DSI era reconhecida, por seus servidores, como um serviço
relevante. Passaram, também, a ter verbas próprias no orçamento do ministério, o que garantia
autonomia financeira no desempenho de suas atribuições. No fundo, o regulamento apontava no
sentido de maior autonomia administrativa e maior controle sobre as atividades de informações no
país. Apesar de, em regra, estarem submetidas diretamente ao ministro, na prática as DSI podiam
receber atribuições diretamente da secretaria-geral do CSN e do SNI, muitas vezes colocando em
xeque a autoridade do ministro de Estado.
40. Esse último aspecto trazia uma contradição, já que a atividade de informações biográficas, intensa na fase inicial após o golpe de 1964, agregou às DSI certa conotação policial, transformando-as em órgão temido dentro dos ministérios.19 Essa característica teria gerado uma externalidade
negativa para a divisão, visto que disseminava a desconfiança entre os órgãos do ministério, com
prejuízo direto para o desempenho de suas atribuições.
41. Por vezes, a DSI não contaria com o apoio e a confiança do próprio ministro de Estado.
Em alguns casos, as divisões estariam relegadas a uma posição de segundo plano, desempenhando
tarefas não condizentes com suas atribuições legais, como a guarda pessoal do ministro e a segurança
física de instalações. Em outros casos, o órgão viveria fechado sobre si mesmo, sem comunicação com
os demais setores do ministério e, portanto, impossibilitado de executar suas funções. Por fim, havia
casos em que a DSI padeceria de uma espécie de gigantismo, em razão da tentativa dos ministros de suprirem as deficiências de outros órgãos ministeriais. Tal situação teria ocasionado conflitos com outros
setores, além de uma diversidade artificial na estrutura e no contingente de funcionários entre as DSI.
42. O diretor da DSI era escolhido entre cidadãos civis diplomados pela Escola Superior
de Guerra, ou oficiais superiores da reserva das Forças Armadas, de preferência com curso de comando e Estado-Maior ou equivalente. Após prévia aprovação de seu nome pelo secretário-geral
do Conselho de Segurança Nacional, era nomeado pelo presidente da República, por indicação do
ministro de Estado. O Decreto no 66.622, de 22 de maio de 1970, ampliou o rol de competências
dos ministros de Estado em relação ao campo da inteligência, arrolando entre suas atribuições “as
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(Sisni), por meio da Comunidade Setorial de Informações (CSI) dos ministérios civis.14 Inicialmente,
as DSI possuíam os seguintes cargos em comissão: um diretor, um chefe de Grupos Especiais, um chefe
de Informações e um chefe de Estudos e Planejamento.15 As DSI foram criadas para atuar preponderantemente em atividades relacionadas à segurança nacional, em cooperação com a secretaria-geral do
CSN,16 e como órgão de colaboração com o SNI.17 Aprovado o primeiro regulamento das DSI, ficava
clara a prevalência das atividades de segurança nacional em relação às de informações.18 Estabelecia
que as DSI eram “órgãos complementares do CSN, subordinadas diretamente aos respectivos ministros de Estado e destinam-se ao estudo de assuntos de interesse da segurança nacional, no âmbito das
atribuições de seus ministérios”. No parágrafo único do mesmo artigo aduz-se que “as DSI colaborarão
estreitamente com a secretaria-geral do CSN e com o SNI, aos quais prestarão todas as informações
que lhes forem solicitadas”. A estrutura do órgão era assim constituída: Direção, Assessoria Especial,
Seção de Informações, Seção de Estudos e Planejamento e Seção Administrativa.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

responsabilidades no campo da segurança nacional e no das informações anteriormente consignadas
às DSI”. Nesse contexto, as divisões continuaram como órgãos subordinados aos ministros, encarregadas, porém, de assessorá-los nos assuntos pertinentes à segurança nacional e às informações, “sem
prejuízo, no campo das informações, de sua condição de órgão sob a superintendência e coordenação do SNI”. A partir de então, os regimentos internos desses órgãos deveriam passar pelo crivo
preliminar do SNI. O decreto traduz uma ideia fundamental e lógica: as atividades de segurança
nacional, tais como já eram concebidas as do desenvolvimento nacional, constituem atividades-fim
dos ministérios e, consequentemente, são da responsabilidade direta dos ministros de Estado, no
âmbito de seus respectivos ministérios. As atividades de informações, ainda que também de responsabilidade dos ministros, são consideradas atividades-meio e foram organizadas sob a forma de
sistemas. Daí o vínculo de coordenação e supervisão das DSI ter ficado a cargo do SNI e não mais
da secretaria-geral do CSN. Essa mudança, portanto, não minimizou a importância da segurança,
mas importou substancial modificação no posicionamento das DSI dentro dos ministérios.20
43. Enfatiza-se a necessidade de as divisões se adequarem ao espírito do Decreto no
66.622/1970, que transferiu a responsabilidade dos encargos de segurança nacional e informações das
DSI para os respectivos ministros. Coerente com essa orientação básica, a CSI deveria assim se reger:
A DSI, por sua subordinação direta ao ministro de Estado, deve estar capacitada a
proporcionar assessoramento de alto nível ao respectivo ministro, nos assuntos de seu
ministério, relacionados com a segurança nacional e as informações. Para tanto, o diretor da DSI deve estar perfeitamente entrosado com a política e as estratégias setoriais
de seu ministério; [...]
As informações setoriais, em princípio, serão coletadas pela DSI, ou CSI, já processadas
pelos órgãos vinculados ao respectivo ministério;
A DSI não terá a iniciativa de realizar operações de busca de informações, nem realizará ou
coordenará atividades de policiamento ou de segurança física (de pessoas ou organizações);
A DSI coletará os dados necessários aos estudos e planejamentos relativos à segurança nacional, bem como coordenará e supervisionará as atividades de contrainformação na área
do respectivo ministério;
O pessoal necessário ao funcionamento normal da DSI, ou CSI, deve ser fixado em
estudo prévio pela AC/SNI e constar do quadro de lotação aprovado em decreto, de
modo que as requisições, quando necessárias, só devem ser feitas em caráter excepcional
e por duração limitada.21

44. Por outro lado, os ministérios e o SNI deveriam respeitar o rol de atribuições das divisões, não lhes repassando tarefas fora do âmbito da segurança nacional e das informações. Quanto aos
demais órgãos da CSI, deveriam ser constituídos de número reduzido de funcionários, a ser definido
em estudo prévio, tendo como finalidade o assessoramento no campo da segurança nacional e informações, a salvaguarda de documentos sigilosos e a tramitação de documentos entre os canais do Sisni.

122

46. Finalmente, foi publicado o Decreto no 75.640, de 22 de abril de 1975. Da mesma forma
que os dois regulamentos anteriores, aprovava o regulamento básico das DSI nos ministérios civis e
definiu prazo para a atualização dos regimentos internos pelas divisões e assessorias. As DSI passaram
a ter a seguinte classificação, de acordo com o número de servidores:23
CLASSIFICAÇÃO

EFETIVO

MINISTÉRIOS

Tipo 1

Não superior a
35 servidores

Ministério da Saúde, das Relações Exteriores e da Previdência e da Assistência Social

Tipo 2

Não superior a
45 servidores

Ministério da Fazenda, da Indústria e do Comércio, da Justiça e do Trabalho

Tipo 3

Não superior a
60 servidores

Ministério da Agricultura, da Educação e Cultura, das Minas
e Energia, dos Transportes, das Comunicações, do Interior e
Secretaria de Planejamento da Presidência de República

47. O “Estudo de situação” e o “Estudo sucinto”,24 de autoria, respectivamente, do SNI e do
CSN, permitem-nos surpreender aspectos do funcionamento dos órgãos de segurança e informações dos
ministérios civis que permaneciam ocultos em outras fontes. Eles nos fornecem detalhes, ainda que sob o
prisma do CSN e, sobretudo, do SNI, de algumas das dificuldades enfrentadas pela CSI, particularmente
as DSI, em meados da década de 1970. Lançam luz, por exemplo, sobre: a) a falta de prestígio das divisões
dentro da estrutura de alguns ministérios; b) os desafios do órgão no interior de cada pasta, sobretudo no que
concerne à interação com outros setores na busca de dados e informações; c) a falta de clareza, no interior das
próprias divisões, quanto à sua finalidade e atribuições; e d) as distorções e carências em termos de pessoal.
48. Um aspecto importante é perceber a clara tentativa do SNI de conseguir mais “espaço”
nas DSI. Ao que tudo indica, a transformação das SSN em DSI não pavimentou de imediato a relação
do SNI com a CSI nos ministérios, problema que parece não ter tido o mesmo significado para o CSN,
tendo em vista a estreita interação que o órgão já mantinha com as antigas estruturas de inteligência.
Daí, talvez, a necessidade do SNI de lutar por mais influência na nova estrutura, como forma de contrabalançar os canais de contato de melhor qualidade existentes entre o CSN e a CSI.
49. A configuração da estrutura das Seções de Segurança Nacional, formatadas em 1959,
foi pouco foi alterada. Em função de suas características específicas, passaram a ter novas regras.
A DSI do Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, tinha regimento interno para atender a
peculiaridades de sua área de atuação. Já a criação de uma assessoria especial, mesmo tendo caráter
transitório, buscava realizar um levantamento de dados e informações setoriais, contando, inclusive,
com profissionais externos ao quadro do ministério. Até fins da década de 1960, boa parte dos órgãos
da administração pública federal mantiveram estruturas na cidade do Rio de Janeiro, incluindo
setores ligados à coleta de informações. A transferência efetiva de competências e funcionários para
Brasília se deu lentamente ao longo dos anos.
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45. Com base no novo marco normativo, foi constituído um grupo de trabalho encabeçado
pelo chefe da AC/SNI, com o intuito de revisar o regulamento das DSI. “O fato de as DSI, no que
se refere às atividades de segurança e informações, terem passado de executantes diretas a assessoras
serviu como orientação básica do GET para elaboração do novo regulamento.”22
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ministro

SNI

CSN

órgão complementar
estreita colaboração

estreita colaboração
DSI

seção
corpo de auxiliares administrativos
secretaria, documentação e arquivo,
controle financeiro e serviços gerais

assessoria especial
chefe (ref. 5C) – nomeado pelo presidente
diretor
(nomeado pelo
presidente)

grupos especiais

seção de informações
chefe (ref. 5C) – nomeado pelo presidente
planos particulares de informação; medidas de
contrainformação; trabalhos criptografados
normatiza a organização SI/DSI obedecendo a
sistemática da secretaria-geral do CSN e do SNI

seção de estudos e planejamento
chefe (ref. 5C) – nomeado pelo presidente

Quadro 2: Estrutura geral das Divisões de Segurança e Informações, conforme Decreto no 62.803, de 3/6/1968.

6 ) Sistema Nacional de Informações (Sisni) e Sistema de Segurança Interna (Sissegin)
50. As reformas das Divisões de Segurança e Informações, em 1970 e 1971, já incorporavam
os princípios norteadores da implantação do Sistema Nacional de Informações (Sisni) e do Sistema de
Segurança Interna (Sissegin), ambos criados em 1970. As DSI passavam, ainda mais amplamente, a
responder ao SNI, com obrigações, inclusive, de encaminhar à agência central do SNI as “informações
necessárias”, de acordo com a periodicidade estabelecida no Plano Nacional de Informações (PNI).
Além de formularem documento especial para os dados que, pelo princípio da oportunidade, deveriam
ser do conhecimento imediato dos clientes do SNI (Decreto no 67.325/1970).
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52. Os Condi eram compostos por governadores, comandantes militares, chefes das agências regionais do SNI, superintendentes regionais do Departamento de Polícia Federal, secretários de
Segurança Pública e, quando necessário, chefes ou diretores de outros órgãos, cabendo-lhes promover
a articulação de todos os órgãos envolvidos – Distrito Naval, Força Aérea, Departamento de Ordem
Política e Social, SNI e Polícia Federal. Seu papel era assessorar os comandantes das ZDI.
53. A regulamentação aprovada em 1969 já previa que fosse contratado pessoal externo com
carteira de trabalho, Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), para formar grupos de trabalho que
fizessem levantamentos e estudos específicos. A principal dificuldade enfrentada para a concretização
dessa rede de informações continuava sendo a manutenção das estruturas administrativas pelos ministérios na cidade do Rio de Janeiro. Por essa razão, somente a partir do início da década de 1970 as
atividades das DSI passaram a ser mais efetivas.
54. Pesquisas no Diário Oficial da União identificaram pelo menos oito grupos de trabalho constituídos no Ministério da Educação, entre os anos de 1971 e 1976 – quando foram diretores da DSI o coronel-aviador Pedro Vercillo (1970-73) e o coronel Armando Rosenzweig Menezes
(1974-78). Como esses grupos eram formados em média por cinco profissionais, e tinham duração
que variava de seis a dez meses, sendo possível a prorrogação, houve grande ampliação do corpo
técnico das DSI.

7) Comunidades Setoriais de Informações (CSI)
55. A implantação das Comunidades Setoriais de Informações (CSI), que integravam o
Sisni, foi importante inovação apresentada pelas reformas administrativas. Anteriormente, a necessidade de que as DSI estabelecessem ligações com agentes de informação destacados em órgãos
vinculados ao ministério constava apenas dos regulamentos, era mais formal do que operacional.
Com a finalidade de manter controle sobre as atividades das DSI, o diretor e os chefes de setor deveriam ser nomeados por decreto, de acordo com parecer prévio do SNI. Além disso, foram definidos
requisitos para seus diretores, que, quando civis, deveriam possuir diploma da Escola Superior de
Guerra (ESG), de preferência no seu Curso de Informações; e, quando militares, diplomados na
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, ou o equivalente da Marinha ou da Aeronáutica.
56. A implantação do Sistema Nacional de Informações e, consequentemente, das
Comunidades Setoriais de Informações tinha como objetivo a valorização e profissionalização do
setor. Dessa forma, cargos em comissão previstos para as chefias das DSI tiveram seus vencimentos
majorados e os funcionários requisitados para o setor passaram a receber gratificações pela representação de gabinete e por serviços especiais, o que implicava significativo acréscimo salarial. O servidor

125

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

51. As diretrizes da criação do Sissegin estabeleciam que cada comando militar deveria ter
um Conselho de Defesa Interna (Condi), um Destacamento de Operações de Informações (DOI) e
um Centro de Operações de Defesa Interna (CODI), todos sob responsabilidade do comandante do
Exército da área, que era o comandante de uma das seis Zonas de Defesa Interna (ZDI) em que o país
foi dividido. ZDI era o nome do espaço terrestre sob a jurisdição de um Exército ou Comando Militar
da Área, para efeito de segurança interna.
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aposentado do Ministério da Educação Luiz Motta Molisani, que trabalhou na DSI/MEC, disse que a
gratificação por ele recebida, quando ingressou na DSI, representava mais que o dobro do seu salário.25
57. O crescimento das Comunidades Setoriais de Informações e a necessidade de controle
dos dados coletados impulsionaram a reorganização e a redefinição do papel das DSI. Em 1975,
elas foram formalmente definidas como órgãos centrais dos Sistemas Setoriais de Informações e
Contrainformações dos ministérios civis.26 Suas sedes, obrigatoriamente, deveriam estar em Brasília, e
as DSI deveriam estabelecer estreita relação com a secretaria-geral do Conselho de Segurança Nacional.
58. Essa regulamentação buscava dar efetividade aos Sistemas Setoriais de Informações, com
a ampliação dessas estruturas, uma vez que a criação das Assessorias de Segurança e Informações (ASI)
dependeria, desde então, não apenas de disponibilidade financeira, mas também de parecer favorável
do SNI (Decreto no 75.524/1975). Dessa maneira, a nova regulamentação das DSI buscava limitar,
quantitativa e qualitativamente, os profissionais e os órgãos envolvidos. Para isso, foram estabelecidos
critérios para a criação de ASI, e para a categorização de DSI e ASI. Em complemento, a regulamentação exigia qualificação técnica dos profissionais envolvidos na coleta de dados e na produção de
informações – em regulamentos anteriores era exigida formação específica apenas para seu diretor. A
partir de 1975, já o chefe da Seção de Informações e Contrainformações e os assessores de informações
deveriam possuir curso da ESG e o curso “A” da EsNI.
59. Era a seguinte a categorização das DSI e ASI:

funcionários

Pessoal especializado
(chefias e analistas)

DSI Tipo 1

35

4 cargos de chefia e 13 analistas

DSI Tipo 2

45

5 cargos de chefia e 17 analistas

DSI Tipo 3

60

6 cargos de chefia e 24 analistas

ASI Tipo 1

2

1 cargo de chefia

ASI Tipo 2

5

1 cargo de chefia e 2 analistas

ASI Tipo 3

8

1 cargo de chefia e 4 analistas

Tipo

Quantidade de

Qualificação técnica dos funcionários
Tipo

Qualificação profissional

Analista de informações A

Curso superior incompleto e curso “B” da EsNI

Analista de informações B

Curso superior completo e curso “B” da EsNI

Analista de segurança
nacional e mobilização A

Curso superior completo em área de atividade-fim do ministério, órgão ou
entidade, ou curso de Escola de Formação de Oficiais das Forças Armadas

Analista de segurança
nacional e mobilização B

Cumprir os requisitos exigidos para o analista de segurança nacional e mobilização A
e possuir três anos de exercício de atividade-fim em órgão setorial ou seccional do Sisni

60. Em relação a esse quadro, as comunidades complementares eram responsáveis pelas
atividades de informações, em suas respectivas áreas geográficas, fossem elas estaduais (como DOPS
e 2ª Seção da Polícia Militar – P2), municipais, ou mesmo entidades privadas, selecionadas pelo SNI
para realizar repasse de informações ao sistema.
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1) A Operação Bandeirante (Oban)
61. A ideia de uma atuação conjunta de todos os órgãos de segurança, federais e estaduais,
no combate aos grupos que lutavam contra a ditadura surgiu após o episódio da deserção, com armas e
munições, em 24 de janeiro de 1969, do capitão Carlos Lamarca, então pertencente ao IV Regimento
de Infantaria, Regimento Raposo Tavares, no bairro de Quitaúna, em Osasco (SP).
62. Em 1 de julho de 1969 foi criada, em São Paulo, a Operação Bandeirantes (Oban), financiada por multinacionais como o Grupo Ultra, Ford e General Motors.27 A cerimônia de criação da Oban
contou com a presença das principais autoridades políticas do estado de São Paulo, como o governador
Roberto Costa de Abreu Sodré; o secretário de Segurança Pública Hely Lopes Meirelles, o prefeito da
capital, Paulo Salim Maluf; o comandante do II Exército, general José Canavarro Pereira; além de figuras
proeminentes na elite econômica paulista, oriundas dos meios empresarial e financeiro, como Antonio
Delfim Netto, Gastão Vidigal, Henning Albert Boilesen, Luiz Macedo Quentel e Paulo Sawaya.
63. O nascimento da Oban é decorrência direta da Diretriz para a Política de Segurança
Pública, segundo a qual os comandantes militares de cada área deveriam centralizar informações de
caráter subversivo em um único órgão e sob um único comando. A nova experiência de combate à
subversão tinha como objetivo integrar os órgãos repressivos. Essa necessidade de coordenação centralizada resultou da avaliação, feita pelo II Exército, da situação da área de São Paulo, que, conforme
documento confidencial intitulado “Operação Bandeirantes”,
[...] vem sendo alvo da ação de vários grupos organizados sob as mais diversas denominações [...] por estudantes habilmente manipulados e pelos adversários da Revolução de 31 de
Março de 1964, todos sob a aliança consciente ou consentida de elementos do PCB, do PCdoB e outras facções comunistas, já agora identificadas no propósito comum de derrubada
do governo e das instituições.28

64. A Oban foi criada com a missão de “identificar, localizar e capturar os elementos integrantes dos grupos subversivos que atuam na área do II Exército, particularmente em São Paulo, com a
finalidade de destruir ou pelo menos neutralizar as organizações a que pertençam”.29 Para isso, eram fundamentais a qualidade das informações e a forma como deveriam ser coletadas – o mais rápido possível,
obrigando a que os diversos órgãos de repressão atuassem de forma conjunta e coordenada. Como etapa
anterior à criação da Oban, realizou-se em Brasília, em fevereiro de 1969, o I Seminário de Segurança
Interna, coordenado pelo então ministro da Justiça, Luís Antônio da Gama e Silva, e pelo general Carlos
de Meira Mattos, chefe da Inspetoria-Geral das Polícias Militares. O encontro reuniu secretários de
Segurança Pública, comandantes das polícias militares e superintendentes regionais da Polícia Federal.
65. A partir de maio de 1969, tornou-se comandante do II Exército o general José Canavarro
Pereira, que substituiu o general Manuel Rodrigues de Carvalho Lisboa. O general Ernani Ayrosa da
Silva era o chefe de Estado-Maior, que logo conseguiria a aprovação de todos os órgãos de segurança
atuantes no Estado para um plano de combate à subversão. No plano, cada órgão deveria selecionar,
internamente, agentes a serem cedidos para atuar na nova configuração.
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B) Órgãos de repressão do Exército
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66. O nome, Operação Bandeirantes, evocava a saga de paulistas que, no século XVII, percorriam o interior do Brasil desbravando fronteiras e capturando índios, que eram depois vendidos como
escravos. Não por acaso, a Oban utilizava violência extrema em suas ações. O comando da operação
era do II Exército, que chefiava o Centro de Coordenação, a partir do qual se articulavam a Central de
Informações, cujo titular era o chefe do Estado-Maior (EM) do II Exército, e a Central de Operações,
de responsabilidade do subchefe do EM/II Exército. Nessas três coordenações distribuíam-se oficiais
e agentes do II Exército e também de diversos órgãos, como a 4a Zona Aérea (hoje denominado IV
Comando Aéreo Regional − Comar), 2a Divisão de Infantaria, Secretaria de Segurança Pública de São
Paulo (SSP-SP) – DOPS/SP, Força Pública do Estado de São Paulo (FPESP) e Guarda Civil – e SNI. O
diretor do DOPS/SP e o chefe da agência São Paulo do SNI eram membros da Central de Informações.
67. Nas folhas de alterações dos militares que participavam da Oban, constava este tipo de
informação: “À disposição do QG da 2a DI (Operação Bandeirante)”.30 A participação tanto na Oban,
como, posteriormente, nos DOI-CODI proporcionava a militares e policiais o recebimento de diárias,
que serviam como um incentivo para o agente que participava das equipes desses órgãos.31
68. Os militares e policiais desses órgãos tinham atribuições específicas, que deveriam estar
integradas às ações da Oban, como as relativas, especificamente, aos membros da 4a Zona Aérea, como o
apoio às ações de busca de informes e ações repressivas com meios aéreos, com helicópteros e aeronaves; e
da FPESP, como manter ligação com a Polícia Rodoviária Federal, para a revista nas barreiras estaduais.32
69. Para manter o fluxo de informação, o comando do II Exército definiu reuniões do Centro
de Coordenação “na última semana de cada mês e, extraordinariamente, quando convocado”, enquanto
a Central de Informações e a Central de Operações deveriam se encontrar, “como rotina, uma vez por
semana ou extraordinariamente, quando convocados os seus membros”. Ao fim do dia, a Central de
Informações deveria elaborar um “Sumário diário”, “com término às 17h, contendo a situação em toda a
área do II Exército, no que tange a atividades subversivas”. O documento destacava ainda que “todas as
atividades – seja de informações, seja de operações – serão realizadas no mais absoluto sigilo”, e que qualquer difusão à imprensa precisava estar “expressamente” autorizada pelo Centro de Coordenação. Dada
a natureza das ações, os agentes deviam portar armamento para “fazer face a qualquer eventualidade”, o
que incluía uso de granadas, metralhadoras portáteis e máscaras contra gases. Assinado pelo comandante
do II Exército, José Canavarro Pereira, o documento enfatizava que “todos os meios são válidos para levar
a bom termo as missões e para salvaguardar a vida dos participantes das operações”.33
70. O Centro de Operações utilizava parte das dependências da 2a Companhia de Polícia do
Exército (PE), instalada na rua Abílio Soares, no 1.130, bairro do Ibirapuera. O local era vizinho àquele
onde, até hoje, permanece o aquartelamento do Comando Militar do Sudeste, na avenida Sargento
Mário Kozel Filho, no 222.
71. As instruções para investigações e diligências, por parte da 2a Companhia de Polícia do
Exército, de março de 1969, disponíveis no Arquivo Público do Estado de São Paulo, demonstram
que a 2a Companhia da PE estava diretamente ligada ao comando do II Exército. Esse comando tinha
tropa disponível para pronto emprego, sem que houvesse necessidade de respeitar uma longa cadeia
hierárquica. Podia também ser acionada pelo comando da Subárea A (Grande São Paulo), e suas atribuições compreendiam ainda investigações e diligências relativas ao combate a grupos de oposição.34
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73. A Oban operava a partir de um Centro de Coordenação composto pelos comandantes
do II Exército, da 2a Região Militar, da 2a Divisão de Infantaria, do 6o Distrito Naval, da 4a Zona
Aérea, pelo diretor do DOPS, pelo secretário de Segurança Pública do estado de São Paulo, pelo
superintendente de Polícia Federal de São Paulo e pelo chefe da agência São Paulo do SNI. Esse
Centro de Coordenação funcionava em três áreas − Central de Informações, Central de Operações
e Central de Difusão −, e contava com uma Coordenação de Execução subordinada à Central de
Informações. Era este o modelo:

II Éxercito

Centro de Coordenação

Central de Informações

Central de Operações

Central de Difusão

Coordenação de Execução

74. A Coordenação de Execução, subordinada à Central de Informações, era chefiada pelo
tenente-coronel Waldyr Coelho, que servira na unidade do Exército de Pirassununga, então chefe
da seção de informações do Estado-Maior da 2a Divisão do Exército. Era o pessoal da Coordenação
de Execução que respondia, sob determinação dos escalões superiores, por ações de prisões ilegais,
interrogatórios, torturas, execuções e desaparecimento forçado de militantes. O então capitão de
artilharia Dalmo Lúcio Muniz Cyrillo foi chefe de uma das equipes de interrogatório preliminar
e depois chefiou equipe da Coordenação de Execução.35 Posteriormente, integraria a equipe do
DOI-CODI/II Exército. Outro que foi chefe de equipe de busca e orientador de interrogatórios
da Oban, e depois do DOI-CODI, foi o então capitão e hoje tenente-coronel reformado Maurício
Lopes Lima. Ele foi um dos torturadores de Dilma Vanna Rousseff, hoje presidenta da República.
Ela era liderança da Vanguarda Armada Revolucionária Palmares (VAR-Palmares) e foi presa em
16 de janeiro de 1970. Segundo Dilma Rousseff:
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72. A Oban, inicialmente instalada em dependências do 2o Batalhão de Reconhecimento
Mecanizado (na rua Manoel da Nóbrega, no 887) e da Polícia do Exército, logo teve sua sede transferida
para parte das dependências do 36o Distrito Policial (na rua Tutoia, no 921), todos em São Paulo. Sem
previsão orçamentária, a Oban recorreu à iniciativa privada e a entidades públicas para organizar-se,
solicitando auxílio financeiro, material (equipamentos, viaturas, mobiliário, armamentos) e de pessoal.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

Dilma Rousseff: Eu me lembro de chegar na Operação Bandeirante, presa, no início de
1970. Era aquele negócio meio terreno baldio, não tinha nem muro, direito. Eu entrei
no pátio da Operação Bandeirante e começaram a gritar: “Mata!”, “Tira a roupa”, “Terrorista”, “Filha da puta”, “Deve ter matado gente”. E lembro também perfeitamente que
me botaram numa cela. Muito estranho. Uma porção de mulheres. Tinha uma menina
grávida que perguntou meu nome. Eu dei meu nome verdadeiro. Ela disse: “Xi, você está
ferrada”. Foi o meu primeiro contato com o esperar. A pior coisa que tem na tortura é
esperar, esperar para apanhar. Eu senti ali que a barra era pesada. E foi. Também estou
lembrando muito bem do chão do banheiro, do azulejo branco. Porque vai formando
crosta de sangue, sujeira, você fica com um cheiro. [...]
Entrevistador: Quem batia?
Dilma Rousseff: O capitão Maurício [Lopes Lima] sempre aparecia. Ele não era interrogador, era da equipe de busca. Dos que dirigiam, o primeiro era o Homero, o segundo era
o [capitão Benoni de Arruda] Albernaz. Do terceiro eu não me lembro o nome. Era um
baixinho. Quem comandava era o major Waldyr [Coelho], que a gente chamava de major
Linguinha, porque ele falava assim [com língua presa].
Entrevistador: Quem torturava?
Dilma Rousseff: O Albernaz e o substituto dele, que se chamava Tomás. Eu não sei se é
nome de guerra. Quem mandava era o Albernaz, quem interrogava era o Albernaz. O Albernaz batia e dava soco. Ele dava muito soco nas pessoas. Ele começava a te interrogar. Se
não gostasse das respostas, ele te dava soco. Depois da palmatória, eu fui pro pau de arara.36

O capitão Benoni de Arruda Albernaz era o chefe da equipe A de interrogatório preliminar da Oban
quando Dilma foi presa, em janeiro de 1970.
75. A Coordenação de Execução funcionava em um esquema de plantões ininterruptos,
possibilitando que pessoas fossem presas e interrogadas em qualquer horário, do dia ou da noite.
Informações que tinham origem na Oban eram difundidas como se fossem originárias da 2a Divisão
de Infantaria, que operava no quartel-general do II Exército, sempre assinadas pelo tenente-coronel
Waldir Coelho. Documentos localizados no Arquivo Nacional confirmam que os órgãos participantes da Oban se reuniam semanalmente, participando dessas reuniões os chefes da 2a seção do
6o Distrito Naval, da 4a Zona Aérea e da Força Pública do Estado de São Paulo, que, fundida com
a Guarda Civil, em 1970, deu origem à Polícia Militar do estado de São Paulo. Contavam também
com representantes do SNI, da Polícia Federal e do DOPS.
76. Em uma dessas reuniões, em 12 de fevereiro de 1970, Waldyr Coelho chegou a sugerir
ao comando do II Exército que se fizesse uma nova operação, com novo nome, a partir do modelo
da Oban, especificamente destinada ao combate à corrupção. Essa nova operação, segundo ele, se
beneficiaria da imagem que a Oban teria junto à população. É o teor de documento confidencial do
comando do 6o Distrito Naval, informação no 076/70, de 20 de fevereiro de 1970:
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Decorrida uma semana e havendo o exmo. sr. general-comandante do II Exército reassumido suas funções, o comandante do 6o Distrito Naval obteve do major Waldyr confirmação
do encaminhamento da sugestão, observando, inclusive, ter sido tal assunto objeto de entendimentos entre o comandante do II Exército e o exmo. sr. ministro da Fazenda, quando
de sua última estada em São Paulo.
A possível criação desta nova “Operação” poder-se-ia, também, constituir em uma ampliação da esfera de ação da atual Oban.37

77. Não apenas militares do Exército mas também servidores de todos os órgãos que formavam
a Oban compunham suas equipes. Eram reconhecidos por letras seguidas por números, como A-1, A-2,
A-3, B-1, B-2, B-3. Foram localizadas referências a equipes classificadas até a letra D e até o número 4.38
78. A Oban respondia igualmente a pedidos de busca, diligências ou informações oriundas de
outros órgãos – identificados como PB, na linguagem da informação. Para a rua Tutoia eram levados os
presos políticos da Oban ou aqueles que, capturados por outros órgãos da repressão, acabavam entregues a
ela, para serem interrogados, normalmente, mediante tortura. Vários morreram em consequência disso. Em
uma listagem de presos produzida pela Oban – difundida para o CIE, o 6o Distrito Naval, a 4a Zona Aérea, a
agência São Paulo do SNI e Secretaria de Segurança Pública do estado de São Paulo –, constam os nomes: 39
Esta AI encaminha por cópia os seguintes documentos:
1) Resumo de declarações prestadas na CE OB pelos indivíduos abaixo, nos dias 10 e 11
setembro de 1970:
a) Carlos Franklin Paixão de Araújo
b) Ariston Oliveira Lucena
c) Ana Bursztyn
d) Pedro Farkas
e) Alfredo Schneider
f ) Claudia de Souza

131

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

Durante a reunião semanal dos órgãos integrantes da Oban, no último dia 12 de fevereiro,
o major Waldyr Coelho comentou ser uma constante, nas declarações dos elementos mais
jovens presos por atos subversivos e/ou terroristas, a descrença com o combate à corrupção
por parte das autoridades constituídas. Visando reduzir o poder de arregimentação dos
terroristas, e aproveitando a imagem que já desfruta a Oban junto à população, o major
Waldyr afirmou que iria sugerir ao comando do II Exército a criação de uma “Operação”,
semelhante à Bandeirante, especificamente contra a corrupção.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

g) Reinaldo Morano Filho
h) Coraly Aredes Rosa Novaes
i) Maria Tereza Nogueira Mucci
j) Artur Bielawski
l) Arduino Otavio Laghetto
m) Ana Maria Gomes da Silva

2) Grade de presos de 10 para 11 de setembro de 1970:
[...]
Grade de presos
R elação dos presos nesta seção, do dia 10 para 11 de setembro de 1970:
Nomes

Preso por

Entrada

Prisão

1

Candido Pinto de Melo

B-3

11/04

AACD

2

Carlos Franklin Paixão de Araujo

Deops

13/08

XAD/1

3

Ariston Oliveira Lucena

16 DP

19/08

XAD/3

4

Ana Bursztyn

Rest. CODI

22/08

ESP/1

5

Neir Cipriano da Silva

B-3

03/09

XAD/2

6

Pedro Farkas

B-3

03/09

XAD/2

7

Josephina Bacariça Schneider

B-4

03/09

ESP/1

8

Alfredo Schneider

B-4

03/09

XAD/3

9

Claudia de Souza

C-4

08/09

ESP/2

10

Reinaldo Morano Filho

Deops

08/09

XAD/2

11

Coraly Aredes Rosa Novaes

DPF AM.

10/09

ESP/2

12

Maria Tereza Nogueira Mucci

Equipe mista

10/09

ESP/1

o

Destino

13

Artur Bielawski

Apres.

10/09

Lib.

14

Arduino Otavio Laghetto

C-3

10/09

Lib.

15

Ana Maria Gomes da Silva

C-1

10/09

ESP/2

79. A carceragem da Oban tinha pelo menos três celas na delegacia da rua Tutoia, denominadas xadrez 1, 2 e 3. As mulheres ficavam separadas, provavelmente em uma cela especial – segundo abreviação utilizada na tabela (ESP/2). Alguns permaneciam encarcerados por muito tempo.
O nome de Cândido Pinto de Melo, que atualmente batiza a União Estadual dos Estudantes de
Pernambuco (UEP), foi registrado na AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente − sigla
de uma instituição de fins filantrópicos). Em abril de 1969, Cândido levou dois tiros pelas costas ao
fugir, quando percebeu que seria preso. Um deles o atingiu no rosto, de raspão. O outro na coluna,
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80. Relatórios de atividades da Oban com a íntegra dos depoimentos prestados, grades de
presos e outras informações eram difundidos para o CIE, a agência São Paulo do SNI, o 6o Distrito
Naval e a 4a Zona Aérea, em intensa troca de informações entre órgãos. Os interrogatórios na Oban
eram denominados preliminares, ou seja, tão logo um militante fosse preso, deveria ser interrogado.
Dessa forma, eram obtidas informações antes que seus contatos percebessem que a pessoa tinha sido
presa. Com isso, buscava-se conhecer pontos predeterminados de encontro, com locais, horários e
dias previamente estabelecidos. Estes pontos serviam para troca de informações ou para aferir se os
militantes não tinham sido presos ou mortos. Assim, deixar de comparecer a um ponto era um forte
indício de ter sido capturado por agentes da repressão.
81. Conhecendo essas rotinas, os agentes da Oban procuravam dar início ao interrogatório preliminar tão logo o preso chegasse às dependências da rua Tutoia. Posteriormente, presos
passaram a ser levados também para centros clandestinos. Desse modo era possível ter informações
como com quem o militante teria um encontro, quando e onde (em que ponto). Se os interrogatórios preliminares e as primeiras sessões de tortura lograssem êxito, as equipes tentavam capturar os
contatos do preso ou presa, o que poderia levar a um processo de desmantelamento da organização
à qual pertencia. Em seguida, o preso seria encaminhado ao DOPS, para a formalização do inquérito, mas, na prática, as sessões de torturas eram tantas que, muitas vezes, os presos permaneciam
naquelas instalações por tempo indeterminado. Por exemplo, Carlos Franklin Paixão de Araújo foi
preso em 13 de agosto de 1970, cerca de um mês antes da confecção do relatório acima referido.40 Os
interrogatórios de Osvaldo Soares, Manoel Dias do Nascimento e José Amorim de Araújo levaram
cerca de quatro horas cada um (equipe C-2). As sessões de Eva Tereza Skazufka Bergel, em 4 de
junho de 1970, realizados pela equipe A-1, duraram oito horas.41 Também Antônio de Pádua Prado
Junior foi interrogado por três horas e 40 minutos, pela equipe A-2, em 26 de maio de 1970. Dois
dias depois, foi novamente interrogado, por horas, pela equipe C-2.42
82. Os interrogatórios eram reduzidos a termos nos quais constavam, no cabeçalho, o nome
do interrogado, seus codinomes, a equipe da Oban responsável pela operação, além de dia e hora em
que foram tomadas as declarações. Alguns dias após a realização dos interrogatórios, as informações
eram repassadas para órgãos como o SNI, o CIE, o Distrito Naval e a Zona Aérea de São Paulo.43
83. O acesso que hoje temos a esses documentos se deve ao fato de que, após o processamento
das declarações prestadas, e das providências tomadas, o SNI e os Centros de Informações das Forças
Armadas arquivavam os documentos correspondentes. Eram esses documentos que fundamentavam
os processos do Conselho de Segurança Nacional e do Superior Tribunal Militar contra os militantes
das organizações de esquerda acusados de crimes previstos na Lei de Segurança Nacional.
84. O acervo do extinto SNI e dos serviços secretos das Forças Armadas são, atualmente, importantes fontes de informação sobre a ditadura militar. Seus documentos, com milhões de páginas
de textos, registram o cotidiano da espionagem, o intenso monitoramento aos opositores do regime o
e intercâmbio de informações sobre as investigações entre os órgãos de repressão.
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deixando-o paraplégico. Preso, fazia sessões de recuperação na AACD. E, nessas ocasiões, homens
armados da Oban ficavam ostensivamente em frente à porta do quarto em que se encontrava, dificultando seu contato com familiares ou amigos.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

85. Em um desses depoimentos, Osvaldo Soares explica sua viagem a Cuba na companhia
de um indivíduo conhecido como Sanchez, acrescentando que, posteriormente, esse companheiro de
viagem apareceu na revista O Cruzeiro como integrante do Comando de Caça aos Comunistas (CCC).
Ao arquivar essa documentação, os analistas da agência São Paulo do SNI se preocuparam em complementar o relato com uma foto de Sanchez, proveniente de seus próprios arquivos:
Doutora Elizabeth: localizar, no arquivo, um prontuário sobre atividades do CCC que inclui uma série de fotografias de indigitados integrantes do CCC. Uma das fotografias é de
“Sanchez”. Tirar xerox e anexar ao prontuário.44

86. Dessa forma, a circulação de informes não era mero protocolo, e sim a maneira como
a Oban desempenhava importante papel na provisão dos arquivos do SNI e, consequentemente,
de todos os parceiros de sistema. Tanto que em outro interrogatório, na folha de encaminhamento
do seu termo pelo SNI, consta: “Podemos ajudar a identificar o Cid S. Paulo”, militante citado
no depoimento de Edmur Péricles Camargo, que, posteriormente, se tornaria um desaparecido
político. Segundo as anotações, isso seria possível a partir do teor do protocolo no 2.394/1967,
que conteria as informações citadas.45
87. Na Escola Nacional de Informações (EsNI), após ter comandado o DOI-CODI/II
Exército, órgão que sucedeu a Oban, o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra elaborou apostila já referida, intitulada Neutralização de aparelhos,46 baseada em casos reais, só que com dados falseados, por
ser mais conveniente a conclusões e ensinamentos da EsNI. No entanto, o teor da apostila é relevante
por apresentar práticas da Oban e do DOI-CODI/II Exército. Um dos casos relatados na referida
apostila, é a prisão de Osvaldo Soares, o “Miguel” ou “Fanta”, em 17 de maio de 1970:
7. Estouro do Aparelho de “Miguel” ou “Fanta”.
a) “Miguel” ou “Fanta”, ex-sargento, expulso da FAB, pertencia à VPR [Vanguarda
Popular Revolucionária].
b) Foi preso pelo DOI-CODI/II Exército e imediatamente interrogado. “Abriu”, em pouco tempo, o seu aparelho, situado à rua Bonsucesso, bairro do Tatuapé, em São Paulo.
c) Duas turmas da Seção de Operações foram encarregadas do “Estouro”.
d) A casa foi cercada sigilosamente. As luzes da sala encontravam-se acesas. Um agente
aproximou-se e tocou a campainha, mas ninguém atendeu.
e) “Miguel” durante o interrogatório não declarou que moravam outras pessoas no aparelho.
f) O chefe da operação resolveu “estourar” o aparelho, o que foi feito através da porta da cozinha.
g) Foram encontrados na mesa da cozinha pratos com restos de comida que indicavam
estarem sendo usados até pouco tempo atrás. Os bicos de gás do fogão estavam quentes
demonstrando que alguém havia utilizado o fogão recentemente.
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i) O chefe da operação avisou o oficial de permanência do DOI. “Miguel”, interrogado
com mais rigor, em 30 minutos afirma que no corredor do aparelho existia um alçapão,
muito bem camuflado, onde deveriam estar os outros dois ocupantes do aparelho.
[...]
l) Agentes conseguem retirar a tampa do alçapão e verificam que no seu interior estão um
homem e uma mulher, ambos armados com revólver calibre 38.
m) Mandados sair do alçapão, não o fazem. Atiram contra os agentes. O tiroteio é estabelecido e os dois terroristas são mortos.47

88. Esse relato permite conhecer, também, como se processavam os depoimentos e em que
grau de violência. No item b, por exemplo, pode-se imaginar que o interrogado tenha sido forçado a
informar o endereço de sua residência. No item i, o então major Carlos Alberto Brilhante Ustra descreve como Miguel teve de ser interrogado “com mais rigor”, por cerca de 30 minutos, até dizer que
havia um esconderijo na casa. Interrogar “com mais rigor” é sinônimo de torturar, palavra que não
deveria ser escrita em um documento como este.
89. No interior do alçapão estavam Alceri Maria Gomes da Silva e Antônio dos Três Reis
de Oliveira, que foram mortos pelos agentes da Oban. Possivelmente as mortes não ocorreram da
maneira como descrita no documento. No entanto, não há dúvida sobre as responsabilidades da
Oban pela morte de um casal, cujos restos mortais, enterrados no cemitério da Vila Formosa, nunca
foram entregues às famílias.
90. Quanto aos horários, os interrogatórios aconteciam a qualquer tempo, de dia ou à noite, no horário que fosse mais conveniente. As declarações de Edmur Péricles Camargo, por exemplo,
foram tomadas na noite de 28 de maio de 1970, entre 23h e meia-noite. Um longo interrogatório de
Darcy Rodrigues ocorreu na virada do dia 6 para 7 de maio de 1970. Conduzido pela equipe B-2,
começou às 23h45 e terminou às 4h30.48 O interrogatório com acareação entre Joaquim Martes,
Eufrásio da Silva Medrado e Pedro Firmino de Santana ocorreu entre 0h30 e 2h de 26 de maio de
1970, realizado pela equipe A-2.49
91. As informações obtidas nessas sessões eram difundidas em seguida para a análise da
comunidade de informações, fossem obtidas em interrogatórios, fossem manuscritas pelos próprios
presos.50 Como exemplo, citem-se declarações que teriam sido manuscritas por Edmur Camargo em
26 de maio de 1970, além de outras, manuscritas por Ladislau Dowbor,51 Eddie Carlos Castor da
Nóbrega52 e Abel de Barros Lima.53
92. Os nomes de integrantes das equipes responsáveis por esses interrogatórios eram
ocultados dos documentos oficiais, dificultando a identificação de quais agentes realizavam a tomada de depoimentos e quem chefiava cada sessão. Entre os órgãos dos sistemas de informações,
havia troca de dados, informes (o dado bruto) e informações (informes já analisados), além de ser
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h) Todo o aparelho foi revistado, inclusive o forro da casa. Ninguém foi encontrado.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

constante o trânsito de presos. Por exemplo, quando a equipe A-2 tomou o depoimento de Nilson
Furtado, na manhã de 4 de junho de 1970, registrou-se no cabeçalho do documento que Nilson
foi preso pelo DOPS/SP. Concomitantemente, como também se pode verificar em seu termo, a
equipe A-1 interrogou Iara Glória Areias Prado, que havia sido presa pelo DOPS de Porto Alegre.
O mesmo vale para Antônio de Pádua Prado Junior,54 acima referido. As pessoas detidas eram
levadas de uma a outra instituição da estrutura repressiva, para que cada órgão pudesse, a seu
momento e a seu estilo, “trabalhar” o preso – como era chamado o processo de buscar informações
por meio de interrogatórios e sessões de tortura.
93. Em janeiro de 1970, poucos meses após a criação da Oban, o modus operandi dessa operação já começava a servir de modelo para outros órgãos, como pode ser visto em documento produzido
pela agência São Paulo do SNI. O texto relata que o policial Coutinho, que servira na Oban, estava
novamente trabalhando na Força Pública do Estado de São Paulo, sua instituição de origem, precisamente na 2a seção do QG de sua corporação, em que controlava grupo operacional que funcionou nos
moldes da Operação Bandeirante.55
94. O documento é igualmente ilustrativo de duas práticas que se tornariam corriqueiras e
fundamentais para os trabalhos, não apenas da Oban, mas também nos órgãos que a sucederiam, os
DOI-CODI: 1) uma é o recurso à tortura para obter informações dos militantes presos. É como se,
para seus agentes, a tortura fosse o meio para alcançar o sucesso das operações, como se os fins justificassem todos os meios, para além de qualquer dimensão ética.
95. Um dos documentos oficiais que ilustram essa prática se refere à prisão do professor José
Tarcísio Cecílio, informante do DOPS/SP desde 1962, por agentes da Oban:
Que tão logo adentrou a sala, onde se encontrava Tião, o declarante já começou a sofrer
espancamentos de toda espécie, aplicados por um sargento da Operação Bandeirante
que, na ocasião, trajava uma camisa azul; que ato contínuo solicitaram ao declarante
que falasse o que sabia, sendo certo que o declarante insistia em dizer que trabalhava
para o Serviço de Informações do DOPS; [...] que o declarante foi dependurado no
pau de arara, quando teve a sola de seus pés batida com cassetete; que enquanto providenciavam um aparelho de choque, o referido sargento da Operação Bandeirante,
que vestia camisa azul, passou um [ilegível] pescoço do declarante, parecendo querer
enforcá-lo; [...] que, quando chegou o aparelho de choque, o declarante foi novamente
dependurado no pau de arara, quando lhe aplicaram choques em todo o seu corpo,
inclusive no ânus e no pênis; que quem fazia tais aplicações era o sargento de camisa
azul, da Operação Bandeirante; [...] que em face dos suplícios que sofreu o declarante
está com um dos ouvidos enfermo, os músculos das pernas todos machucados, com os
pulsos e tornozelos inflamados, impossibilitando-o de andar.56

96. Outra prática comum, na Oban, 2) era a infiltração de agentes nas organizações de
oposição ao regime. Os policiais civis, desde muito habituados a trabalhar com informantes, utilizaram desse artifício com muito êxito para o desmantelamento de grupos de oposição. Nos órgãos de
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97. Era intenso o intercâmbio, com troca de informações e também de presos, entre a Oban e
o DOPS/SP, em um ambiente não raro conturbado, tomado de grande tensão. Dessa forma, desentendimentos no comando eram mesmo naturais, como o que ocorreu entre o tenente-coronel Waldyr Coelho e
o delegado Sérgio Fernando Paranhos Fleury, homem de maior destaque na Polícia Civil paulista durante
a ditadura militar. Dado se estabelecer, entre eles, intensa competição por resultados, se desentenderam e
Fleury e sua equipe acabaram se aproximando do Centro de Informações da Marinha (Cenimar). Além
de utilizar um centro clandestino de prisão e tortura da Marinha em São Conrado, no Rio de Janeiro,
com o apoio do Cenimar, Fleury conduziu a operação que resultou na morte de Carlos Marighella, na
cidade de São Paulo, em 4 de novembro de 1969. Em 28 de fevereiro de 1970, foi novamente ousado,
quando um policial prendeu e levou ao DOPS/SP Chizuo Osava, conhecido como “Mário Japa”, membro da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Fleury resistiu às ordens de mandá-lo à Oban, até que,
finalmente, foi obrigado a fazê-lo e, por sua negligência, foi punido e transferido para a 41o DP, na Vila
Rica. A proeminência alcançada por Waldyr Coelho o levou a outros embates, como o que se deu com
o general Ernani Ayrosa da Silva, chefe do Estado-Maior do II Exército, que, discretamente, apoiava a
atuação de Fleury. Quando Waldyr Coelho lhe pediu que escolhesse entre ele e Fleury, o delegado foi reconduzido ao DOPS/SP. E o major acabou chefiando a seção de informações da 2a Divisão de Infantaria.
98. Havia também riscos e adversidades para os agentes da Oban. Documento localizado
no Arquivo Nacional, intitulado A Operação Bandeirante – vítimas do terrorismo: Olavo Hanssen e os
demais torturados, traz nomes de alguns dos agentes da Oban que se feriram em missão, como o policial federal Cláudio Ernesto Canton. Em diligência na rua Maria Antônia, em frente à Universidade
Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, Canton efetuou a prisão de Márcio Beck Machado. Quando
conduzia o preso para uma viatura, foi atingido, na coluna vertebral, por disparos de outros militantes
e morreu, em agosto de 1970.
99. Roberto Artoni, que serviu no DOI-CODI/II Exército, relatou que dois integrantes do
Movimento de Libertação Popular (Molipo), responsáveis pela morte de Canton, tiveram de pagar
com a vida. É que naquela época, segundo Artoni, as operações do órgão eram regidas por uma espécie
de Lei de Talião.57 Os integrantes do Molipo que foram perseguidos e executados eram Márcio Beck
Machado e Maria Augusta Thomaz58, mortos em Rio Verde (GO), em maio de 1973:
Roberto Artoni: Na rua Maria Antônia, mataram um agente meu. O agente Canton da
Polícia Federal. Eu falei que os caras viriam por lá: “Você só vem atrás, não mexe com os
caras”, ele foi tentar prender os dois. Mataram ele.
Comissão Nacional da Verdade: E depois disso os dois fugiram?
Roberto Artoni: Fugiram. Esses dois eram dois dos 25 do Molipo, que voltaram de fora
[de Cuba].
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composição mista, como no caso da Oban e dos DOI-CODI, a prática foi transmitida pelos policiais
aos colegas militares, a ponto de constituir-se num dos pilares das operações de repressão política, no
desmantelamento de organizações de esquerda.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

[...]
Comissão Nacional da Verdade: E depois foram pegos?
Roberto Artoni: Não. Aí veio a Lei de Talião. Conhece a Lei de Talião?59

100. Em 1970, a Presidência da República elaborou a Diretriz Presidencial de Segurança
Interna. Com base nela foi elaborado, em sequência, o Planejamento de Segurança Interna e, em seguida, foram criados os DOI-CODI, que expandiram para o restante do Brasil o modelo de São Paulo,
da Oban. A doutrina, cada vez mais impregnada, era que os participantes dos órgãos de repressão
tinham uma missão a cumprir. Para além de meros policiais e militares cumpridores de suas funções,
os agentes da repressão política que compuseram os quadros dos DOI-CODI eram imbuídos de uma
ideologia, difundida como espírito patriótico, que os colocava muitas vezes como soldados leais a seus
comandantes, em uma guerra cujo objetivo principal era eliminar o inimigo interno, personificado em
militantes comunistas e membros de grupos armados.

2. Destacamento de Operações
Interna (DOI-CODI)

de

Informações − Centro

de

Operações

de

Defesa

101. Em outubro de 1970, logo após a posse do presidente Emílio Garrastazu Médici,
com a edição da Diretriz Presidencial de Segurança Interna, o modelo da Oban foi difundido para
o território nacional, com a criação dos Destacamentos de Operações de Informações − Centro
de Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). A eficácia da Oban no desbaratamento das organizações de esquerda em São Paulo serviu de base para o surgimento dos Centros de Operações
de Defesa Interna (CODI), em janeiro de 1970. A medida oficializou o comando do Exército no
combate à oposição. Cada CODI passou a contar com um ou mais Destacamento de Operações
e Informações (DOI), encarregado de executar prisões, investigações e interrogatórios. Tratavase de unidades de inteligência, especializadas em operações e subordinadas aos comandantes de
cada força. Os DOI-CODI eram comandados por oficial do Exército, em geral, major ou coronel,
e tinham orçamento regular. Para a instrução de inquéritos encaminhados à Justiça, os DOI se
articulavam com o Departamento de Ordem Política e Social (DOPS) e o DPF. Assim, o DOICODI se encarregava dos interrogatórios e remetia os presos indiciados ao DOPS ou à DPF para
a formalização do inquérito.
102. Dessa forma, todos os secretários de Segurança Pública do país foram novamente
reunidos, em Brasília, em um Seminário de Segurança Interna. Receberam instruções para que cada
Comando Militar de Área tivesse um Condi, um DOI-CODI, sob a responsabilidade do comandante
da Força respectiva, nesse caso denominado comandante de Zona de Defesa Interna (ZDI). O país,
então, ficou dividido em seis ZDI. Dependendo da região, poderiam ser criadas, ainda, Áreas de Defesa
Interna (ADI) ou Subáreas de Defesa Interna (SADI).
103. Em 1970, em cumprimento à Diretriz Presidencial de Segurança Interna, foram criados, pelo Exército brasileiro, os seguintes DOI-CODI: do I Exército, no Rio de Janeiro (então estado
da Guanabara); do II Exército, em São Paulo (SP), do IV Exército, em Recife (PE); e do Comando
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104. Os DOI eram órgãos operacionais dos CODI, destinados ao combate direto aos grupos de oposição ao regime militar. Pelas características de sua atuação, os DOI podiam aperfeiçoar
suas estruturas, sempre que houvesse modificação da tática e no modo de agir das organizações
consideradas subversivas. Instalados em todo o território nacional, tinham particularidades, mas seguiam a regra geral de centralizar todas as informações relativas ao combate das ações de resistência
à ditadura. Nos estados, após seleção, policiais civis e militares ficavam à disposição do comando
do Exército na área, que os encaminhava ao DOI, que também recebiam militares da Marinha e da
Força Aérea, além de agentes da Polícia Federal. Com esse corpo integrado por policiais e militares
era possível conjugar a experiência das polícias no combate ao crime e em técnicas de investigação e
interrogatório, com a disciplina e o planejamento característico das Forças Armadas.60
105. Pedro Ivo Moézia de Lima relata questões relacionadas à estrutura mista que os órgãos
DOI e CODI possuíam:
Pedro Ivo Moézia de Lima: Eram elementos da Polícia Civil, da polícia de São Paulo.
Nós éramos um contingente quase que insignificante lá, nós erámos menos de 5%, o
pessoal das Forças Armadas. Os 95% eram da Polícia Civil, da Polícia Militar, a Marinha mandava um cara, a Aeronáutica mandava outro. Mas o grosso eram essas pessoas
que integravam. Normalmente tinha um delegado e um oficial da PM que integrava a
equipe de interrogatório. Nós apenas éramos analistas e dizíamos que tipo de informação nós queríamos. Isso depois vinha para nós, tá?
Comissão Nacional da Verdade: O senhor foi por um tempo chefe da seção administrativa?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Sim.
Comissão Nacional da Verdade: Nesse período, na chefia da seção administrativa... primeiro, me
esclareça quais foram as suas funções na chefia da seção administrativa, o que que o senhor fazia?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Não, eu era responsável por todo o material da... da... nós trabalhávamos em uma delegacia, ali na rua Tutoia, a metade funcionava como delegacia de
polícia e a outra metade como DOI.
Comissão Nacional da Verdade: Eu imagino então que na sua seção devia ter o registro de
pessoas que ingressavam e saíam?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Não. Não. Não. Não. Eram coisas completamente diferentes,
eu tratava da logística lá do local. Arma, munição, viatura, é... pedidos, alimentação. Era
isso. O lado operacional era todo lá. Era o outro, tá? A equipe de busca, a equipe de análise,
a equipe de interrogatório, tá?
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Militar do Planalto, em Brasília (DF). Em 1971, foram criados os DOI-CODI da 5a Região Militar, em
Curitiba (PR); da 4a Divisão de Exército, em Belo Horizonte (MG); da 6a Região Militar, em Salvador
(BA); da 8a Região Militar, em Belém (PA); e da 10a Região Militar, em Fortaleza (CE). Em 1974, foi
criado o DOI-CODI do III Exército, em Porto Alegre (RS).

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

Comissão Nacional da Verdade: Fisicamente ficava próximo de onde ficavam os presos políticos?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Não. A parte de inteligência, de análise etc. ficava no próprio prédio da delegacia, que é um prédio grande. A parte administrativa ficava em
outro prédio. [...] Lá eram tomados os depoimentos preliminares, para a organização e
iniciação do inquérito. E posteriormente esse pessoal todo ia para o DOPS.61

Sobre essa mesma questão, Marco Antônio Tavares Coelho, jornalista preso em meados da década
de 1970, expõe:
Funcionava, na mesma sede do DOI, uma delegacia da Polícia Civil – a que chamam de
“auxiliar”. Essa delegacia é curiosa e estranha. Na aparência é uma delegacia distrital.
Disse-me um carcereiro que sua jurisdição é insignificante, dois ou três quarteirões no
Ibirapuera, onde está o DOI. Serve para dar “cobertura” ao DOI, porque neste utilizam
muitas viaturas e pessoal da Polícia Civil de São Paulo. Mas, volta e meia, essa “auxiliar” recolhe alguns marginais. Uma vez colocaram, na minha cela, quatro marginais,
numa noite. A guarda do DOI é feita, simultaneamente, por soldados da Polícia do
Exército e soldados da Polícia Militar do estado de São Paulo. Tudo indica que tal
estranha “mistura” num quartel militar prende-se a três razões: comprometer a PM
de São Paulo com o DOI; estabelecer o controle mútuo das duas guarnições militares;
contrabalançar a inexperiência dos “catarinas” [recrutas da Polícia do Exército] com o
profissionalismo da PM de São Paulo.62

106. No documento de Planejamento de Segurança Interna produzido pela Diretriz
Presidencial, consta que
as nossas polícias, acostumadas até então a enfrentar, somente, a subversão praticada pelo
PCB, PCdoB, e pela AP foram surpreendidas e não estavam preparadas para um novo
tipo de luta que surgia, a guerrilha urbana. Até dentro das próprias Forças Armadas
sentiu-se que elas não estavam preparadas para enfrentar, com os meios disponíveis e as
técnicas usadas, até o momento, a guerrilha urbana. [...]
Estabeleceu, assim, o governo brasileiro uma estratégia específica, em âmbito nacional, que
assegurasse a consecução de determinados objetivos fundamentais para a sobrevivência.63

107. A portaria no 141-EME, de 31 de março de 1975, emitida pelo chefe do Estado-Maior
do Exército, Sílvio Couto Coelho da Frota, indica a divisão tipológica (A, B, C) entre as estruturas
do DOI, o que significava “um número fixo de efetivos, entre oficiais e praças do Exército”.64 Os
DOI de tipo A eram alocados entre o I e o IV Exército, além de integrar o Comando Militar do
Planalto, e cada unidade contava com 71 efetivos do Exército, sendo eles: um tenente-coronel, dois
majores, cinco capitães, um subtenente, seis primeiros-sargentos, 14 segundos-sargentos, 20 terceiros-sargentos, 15 cabos e sete soldados.
108. Já os DOI de tipo B alocavam 59 efetivos do Exército e eram incorporados à 4a Divisão
de Exército (Belo Horizonte), 5a Região Militar (Salvador), 8a Região Militar (Belém) e 10a Região
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109. Segundo o general de Brigada Adyr Fiúza de Castro, a organização dos CODI seguia
a seguinte estrutura:
O chefe do CODI é o chefe do Estado-Maior do escalão correspondente. Quer dizer, o
chefe do CODI no Rio era o chefe do Estado-Maior do I Exército (hoje Comando do
Leste). O chefe do Estado-Maior na Bahia era o chefe da 6 a Região Militar. O chefe do
Estado-Maior do II Exército de São Paulo era o chefe do CODI de São Paulo. E esse chefe
tinha autoridade delegada pelo comandante da área, que é um general de quatro estrelas,
para fazer reuniões e coordenar a ação desses órgãos. No Rio, por exemplo, reunia um
representante do I Distrito Naval, um representante da Zona Aérea, um representante do
DOPS, um representante do delegado da Polícia Federal no estado, um representante,
como ouvinte, da agência local do SNI. Quanto ao DOI, era um elemento, uma unidade,
como era o Batalhão de Polícia, como era o DOPS.66

110. Outro aspecto importante dessa estrutura era a formação dos agentes. Roberto Artoni,
à época sargento do Exército que atuava na Seção de Investigação do DOI (a partir de 1971) sob o
codinome “Pedro Aldeia”, relata, por exemplo, que o empresário João Carlos Di Genio, do grupo de
ensino Objetivo e Unip, fornecia bolsas de estudos para agentes do DOI e seus familiares. As pessoas
lotadas no DOI-CODI/II Exército, por exemplo, com frequência iam fazer cursos de informações em
alguma instituição. O Centro de Estudos de Pessoal (CEP), no Forte Duque de Caxias, no Leme, Rio
de Janeiro, era um desses locais.67
111. A colaboração dos Estados Unidos também foi intensa na formação e especialização
de agentes. Instalações militares americanas chegaram a transmitir ensinamentos a agentes do DOI.
Roberto Artoni relatou que esteve na Carolina do Norte, em Fort Bragg, aprendendo a trabalhar com
explosivos. Fort Bragg é uma unidade militar com cerca de 650 quilômetros quadrados que abriga,
entre outras, forças de operações especiais e paraquedistas. Nesse curso, alunos, todos brasileiros e
de variadas instituições (como Polícias Militares e Forças Armadas), aprendiam a montar e desarmar
explosivos. Cursos para turmas brasileiras eram realizados, também, na United States Army School
of the Americas (Usarsa), ou, simplesmente, Escola das Américas. Por essa instituição, mantida pelos
Estados Unidos e situada no Panamá, passaram alunos brasileiros das mais variadas organizações. Lá
também foram diplomados nomes que depois seriam expoentes de ditaduras na América Latina, como
Leopoldo Galtieri, Manuel Noriega, Roberto Eduardo Viola e Vladimiro Montesinos.
112. Em material de ensino formulado por Carlos Alberto Brilhante Ustra para os cursos
da Escola Nacional de Informações (EsNI), explica-se que as operações de neutralização deveriam ser
especialmente agressivas quando lidassem com o que chamavam de “subversão”. Preservar a vida dos
militantes não era algo com o que se preocupar nessas operações e, tampouco, policiais e militares não
precisavam justificar suas ações, se a contraparte fosse um opositor do regime. Havia orientação para
que os agentes tomassem cuidado com pessoas inocentes, transeuntes, no curso de ações violentas:
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Militar (Fortaleza). Os DOI de tipo C estavam situados no Comando Militar da Amazônia (Manaus),
na 5a Região Militar (Curitiba) e na 9a Região Militar (Campo Grande), e contavam com 39 efetivos
do Exército. Assim, sabe-se que somente pelo Exército foram destinados 728 militares para ocuparem
postos nos 12 DOI estruturados pelo território nacional.65

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

Atenção para a população
Procurando tratá-la com educação, mesmo nos momentos em que seja necessária a firmeza
de atitudes. Ação firme e enérgica não pressupõem maus-tratos e falta de educação. Qualquer ação injustificada [...] contra pessoas inocentes e populares, executada por órgão de
segurança é vitória para a subversão.68

113. Para conseguir acesso a bairros, condomínios, casas e edifícios, diferentes tipos de
disfarces podiam ser utilizados. Eram as chamadas histórias-cobertura. As equipes do DOI se vestiam como garis, carteiros, funcionários de empresa de energia elétrica, usavam macacões de bombeiros mecânicos ou se identificavam como representantes de firmas especializadas em pesquisas
de opinião pública. Para neutralizar um aparelho, também contavam conseguir colaboração de
porteiros ou síndicos dos edifícios. Na fase de reconhecimento da área que sediaria a operação,
o porteiro era entrevistado. Levantavam-se informações sobre ele como nome, idade, horário de
trabalho, local onde morava, tempo de serviço naquele edifício, entre outras informações. Dessa
forma, ficava mais fácil travar conversa com o funcionário, no dia da operação de neutralização.
As equipes do DOI abordavam o porteiro e o levavam ao apartamento a ser estourado. Valendo-se
de algum artifício, o porteiro fazia com que os ocupantes do imóvel abrissem a porta, facilitando
a entrada da turma de choque do DOI.69
114. Na apostila de Ustra são explicadas técnicas de arrombamento, aconselhando, em último caso, o uso de explosivos. Em caso de edifício era necessário evacuar os apartamentos vizinhos.
Caso os militantes reagissem com tiros, as equipes da repressão deveriam lançar granadas de gás lacrimogêneo no interior do imóvel e atirar por janelas e portas.
115. Após entrar no apartamento ou casa e efetuar as prisões, o local era revistado
pelas equipes do DOI, com atenção para alçapões, fundos falsos ou outros locais que pudessem
esconder documentos e materiais úteis à investigação. Muitos dos militantes que sobreviveram à
repressão relatam o desaparecimento de bens após o estouro de aparelhos. Cada turma operacional do DOI deveria portar consigo um par de óculos escuros, pintados de preto, ou capuz, para
impedir a visão do prisioneiro, de forma que não identificasse para onde foi levado.70 Roberto
Artoni informou nunca ter feito uso dos referidos óculos, mas sim de capuz, colocado no preso
antes de levá-lo ao DOI.71
116. Não raro um preso era levado ao “ponto” (local previamente marcado para encontro
entre militantes), para indicar com exatidão sua localização. Nesses casos, cumpria usar um disfarce,
evitando que pudesse ser reconhecido por companheiros. No caso de uma diligência chamar a atenção
de transeuntes, deveria ser dito que estava sendo efetuada a prisão de traficantes ou ladrões comuns,
e jamais dizer tratar-se de presos políticos. Também não deveriam constar nos relatórios de missão os
nomes verdadeiros dos integrantes das equipes.72
117. A morte de militantes não era algo a ser evitado. A apostila formulada por Ustra aponta diferenças entre os tratamentos dispensados a militantes feridos e integrantes da equipe do órgão de segurança:
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• Verificar seu estado e revistá-lo;
• Manter o militante sob guarda;
• Comunicar ao chefe da operação e evacuá-lo de acordo com as ordens recebidas.
[...]
Em caso de elemento da equipe ferido:
• Providenciar atendimento o mais rápido possível;
• Verificar sua evacuação para o local determinado pelo chefe da operação.73

118. Roberto Artoni afirmou ser comum que militantes feridos não fossem levados a um
hospital para receber tratamento, e sim ao próprio DOI.74 Afinal, era necessário primeiramente identificá-los, ou tentar obter as informações mais urgentes, sem a preocupação de que tal manobra pudesse
resultar na morte do interrogado.
119. O setor operacional da estrutura do DOI-CODI era dividido entre as Seções de
Investigação, de Informações e Análise, e de Busca e Apreensão. À Seção de Investigação cabia identificar e localizar opositores por meio das suas turmas de investigação, compostas de um agente e um
auxiliar, que podiam contar ainda com apoio das turmas complementares – das quais faziam parte
mulheres da polícia feminina e investigadoras da Secretaria de Segurança Pública. No DOI-CODI/II
Exército, por exemplo, a seção chegou a contar com oito mulheres.
120. Muitos dos integrantes da Seção de Investigação eram policiais, em sua maioria
militares, e as equipes saíam para as missões em duplas ou trios. A eles cabia a tarefa de realizar
campanas e seguir pessoas, ou seja, fazer vigilância, mapear a rotina dos militantes, descobrir
quem eram seus contatos, fotografar essas pessoas, identificar locais de residência e aparelhos.
As turmas de investigação recebiam as chamadas ordens da investigação (OI) diretamente do
oficial militar chefe da seção, saíam para as missões e, ao regressar, datilografavam seus relatórios
e encaminhavam à mesma chefia.
121. A fala do jornalista Marcos Tavares Coelho, prisioneiro em diversas unidades do DOICODI, incluindo a sediada no batalhão do II Exército, apresenta referências sobre as informações
apresentadas acima:
É necessário esclarecer que do DOI fazem parte: oficiais do Exército [vários capitães,
poucos majores e um tenente-coronel], mas nenhum usa farda e todos são chamados
de “doutores”; oficiais da PM de São Paulo, também sem farda, e muitos policiais do
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Em caso de militante ferido:

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

DOPS. Todos são “doutores”, único título utilizado, até em relação aos enfermeiros.
[...] Existe um dado objetivo: uma surda rivalidade entre os oficiais do Exército e os policiais do DOPS. Aqueles é que mandam, que estão na chefia das equipes, que impõem
o estilo militar ao DOI. Vivem a menosprezar a Polícia Militar pela sua corrupção e seu
“amoldamento” às pressões políticas. De outro lado, o pessoal do DOPS sente que seu
órgão foi esvaziado, mas vê claramente que os militares são pouco competentes num
ramo em que são especialistas [os do DOPS] há dezenas de anos. Ademais, [consideram
que] os “milicos” são grossos e sem nenhuma sensibilidade política.75

122. A Seção de Informações e de Análise produzia informes, informações, estudos e conclusões sobre organizações tidas como subversivas. Havia uma subseção de análise e outra de interrogatório. A Subseção de Análise examinava depoimentos e material apreendido, além de organizar o
arquivo geral e os álbuns fotográficos dos presos e procurados. Esses álbuns eram muito utilizados pelas
turmas de investigação em suas diligências e rondas. A Subseção de Interrogatório possuía três turmas
de interrogatórios preliminares, cada uma composta por seis agentes; uma turma auxiliar, subordinada
ao chefe de cada turma de interrogatório preliminar, encarregava-se do centro de comunicações, da
carceragem e da datilografia dos documentos. Era comum que, do interrogatório, participasse um
delegado ou investigador, chefiado por um oficial do Exército, normalmente capitão. Era o know-how
policial contaminando investigações militares e as práticas de interrogatório e torturas.
123. Sobre essa seção, Marco Tavares Coelho afirma que os interrogatórios, assim como as
torturas e os demais castigos, eram rigorosamente controlados pela chefia da seção. Como os DOICODI possuíam muitos interrogadores e estes eram divididos entre pelo menos três equipes isoladas
(A, B, C), o interrogatório era sempre orientado pelo chefe da Seção de Informações e de Análise.
Assim, ao iniciar-se a inquisição, o interrogador recebia por escrito as perguntas e abaixo delas vinha
o que chamavam de “munição” e a indicação do tratamento a ser dado ao interrogado.76
124. Cabia à Seção de Busca e Apreensão realizar as diligências quando se pretendesse realizar uma ação ofensiva – como estourar aparelhos, efetuar prisões, cobrir pontos, conduzir presos,
apreender documentos e materiais dos militantes. Por estar na ação mais direta com esses militantes,
dada a possibilidade de embates armados, era a seção mais sujeita a sofrer baixas. Cada turma de busca
possuía de três a cinco indivíduos, que saíam para as missões em C-14, Kombi ou Opala, todos equipados com rádio, algo importante numa época em que ainda não havia celulares.
125. Os agentes do DOI-CODI sabiam que militantes, na necessidade de fazer a cobertura dos
“pontos”, transitavam pelas ruas da cidade. Algumas regiões eram especialmente utilizadas pelas organizações de esquerda. Daí a existência das chamadas rondas – objeto do capítulo 7 da apostila formulada
por Ustra. Eram de dois tipos: rondas especiais, em que os órgãos de segurança conduziam na viatura
um preso, para que apontasse os companheiros que transitavam em via pública. Essas rondas eram mais
específicas, e os locais onde se realizavam eram os comumente frequentados pelos companheiros do preso;
e rondas comuns, efetuadas pelos órgãos de segurança com a finalidade de localizar e prender militantes
que fossem procurados. Essas eram feitas com viaturas sem identificação, e as equipes responsáveis portavam fuzil, espingarda calibre 12 ou metralhadora de mão. Era comum o emprego das turmas da Seção de
Investigação nessas diligências. Daí a importância do álbum fotográfico, para identificar seus integrantes.
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127. Ao analisar falas e depoimentos sobre a organização hierárquica dos DOI-CODI, é
possível perceber que algumas seções possuíam maior destaque do que outras, mesmo quando estavam no mesmo patamar hierárquico. Por meio do relato do ex-preso Marco Tavares Coelho é possível
observações pontos deste gênero:
Na manhã do dia 21 de janeiro, iniciou-se a fase das torturas na rua Tutoia. Sempre nela
figurou como mentor e executor das piores sevícias, o tal capitão Homero de Sousa, chefe do
Setor de Análise e Interrogatórios (SAI), departamento que é o núcleo e o “cérebro” − palavra
imprópria, pois usam mais os músculos, nas torturas, do que outra coisa − do DOI. O outro
departamento importante é a Seção de Operações e Capturas. Além disso, existem serviços
auxiliares, como datilografia, identificação, arquivo, cantina, enfermagem etc.77

128. Por questões de segurança, todos aqueles que integravam o DOI usavam trajes civis,
se tratavam somente por seus codinomes, usavam barba e cabelos compridos ou, pelo menos, que não
fossem com corte militar. Esses agentes operacionais recebiam também documentos de identificação
com nomes falsos, a serem usados em missões específicas. Pedro Ivo Moézia de Lima comenta sobre
o assunto em seu depoimento:
Comissão Nacional da Verdade: Por que os agentes do Estado usavam codinomes?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Ah, isso nós aprendemos com os terroristas.
Comissão Nacional da Verdade: Se o senhor puder me explicar...
Pedro Ivo Moézia de Lima: Então, é por isso.
Comissão Nacional da Verdade: Mas por quê?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Para ninguém saber quem eu sou. O meu nome verdadeiro
eu escondo, não digo para ninguém. Ninguém. Nós aprendemos... [...]. Eles usavam
codinomes, o codinome era para evitar que fossem identificados. Normalmente, até
usava a técnica de colocar um homem e uma mulher, a mulher não tinha papel nenhum,
era apenas a companheira do cara porque eles iam ter que morar num lugar e para não
levantar suspeitas era um casal que de qualquer jeito tá ali. Mas via de regra eles não
sabiam o nome do outro. E quanto menos eles soubessem da vida um do outro era melhor para eles. Então, nós adotamos também a mesma coisa. Lá no DOI os delegados
usavam nome... postos de capitão, tenentes, sei lá o quê. Tem os oficiais que usavam os
de delegado e era assim. Ninguém sabia.
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126. Na equipe da Seção de Busca e Apreensão havia também as turmas de coleta de dados.
Na linguagem dos órgãos de informações, coleta-se o dado que está disponível e busca-se o que não está
acessível. Essas turmas eram compostas sempre por duas pessoas – sendo um motorista e um oficial da
Polícia Militar ou um delegado da Polícia Civil. E tinham por missão coletar dados tanto em órgãos
públicos, como em universidades, colégios e empresas.
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Comissão Nacional da Verdade: Quem escolhia os nomes?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Não, era a própria pessoa.
Comissão Nacional da Verdade: Não tinha uma pessoa?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Não, o cara vai lá e arruma um codinome e tal. Eu vou dizer
mais uma coisinha. Ali muito do que acontecia não era do conhecimento da maioria da tropa, porque nós tínhamos que ter a nossa identidade preservada. Então, nós podíamos usar
cabelão, bigodão, barba, peruca. Isso eram coisas que os comandantes das unidades as quais
nós pertencíamos não aceitavam. [...] Nós precisávamos ter a nossa identidade preservada
porque, gente, não era brincadeira. [...]
Comissão Nacional da Verdade: Qual era o seu codinome?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Meu codinome? Era Ítalo Andreoli.
Comissão Nacional da Verdade: Sempre esse?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Sempre esse. Não usei nenhum outro.78

3) DOI-CODI/II Exército
129. Um dos destacamentos mistos mais atuantes foi o do DOI-CODI/II Exército (II
Ex), em São Paulo, conhecido como “casa da vovó” por seus integrantes.79 Instalou-se nas dependências da Oban, situadas na rua Tutoia, no 921, no bairro do Paraíso, onde hoje funciona a 36 a
Delegacia de Polícia Civil.
130. Inicialmente, o DOI-CODI/II Ex. contou com um efetivo de 116 homens, oriundos
do Exército (18), da Polícia Militar do estado de São Paulo (72), da Polícia Civil (20), da Aeronáutica
(cinco) e da Polícia Federal (um). A estrutura de destacamento dos DOI-CODI possibilitava a conjugação de esforços do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, do SNI, do DPF e das Secretarias de
Segurança Pública e outros órgãos credenciados, quando fosse o caso.80
131. A nota de serviço no 3, de 11 de setembro de 1973, expedida pelo comando do II
Exército, estabeleceu normas para o funcionamento do DOI-CODI/II Ex. Segundo esse documento
confidencial, o destacamento era comandado pelo chefe do Estado-Maior do II Exército e abrigava
uma Central de Informações, uma Central de Operações e uma Central de Assuntos Civis. Sob controle da Central de Informações, funcionava o Destacamento de Operações de Informações (DOI),
braço operacional responsável pelo combate às organizações de oposição ao regime. Era claro o protagonismo exercido pelo DOI-CODI e a extensão de sua atuação:
As operações normais e contínuas de combate direto às organizações subversivo-terroristas
são realizadas pelo DOI, com a cooperação dos demais órgãos representados no CODI/II
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[...]
d) Todas as pessoas na área de jurisdição do II Exército, envolvidas em subversão e terrorismo, ao serem presas serão encaminhadas diretamente ao DOI.
[...]
f) O DOI tem prioridade para a execução de qualquer operação de busca de informes referentes à subversão e terrorismo na área do II Exército [...].
g) As ocorrências atendidas pelos órgãos da Secretaria de Segurança Pública deverão ser
participadas, diretamente, ao chefe da Central de Informações do CODI/II Ex. desde que
sejam constatadas quaisquer ligações ou suspeita de ligações com subversão ou terrorismo.81

132. Anexo a esse documento, um quadro aponta as ligações existentes entre os diversos
órgãos envolvidos na repressão. Ao centro, ficava a Central de Informações do CODI. O organograma
interligava os setores de informações de Marinha, Aeronáutica, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia
Civil, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, a Subárea de Defesa Interna e o SNI.
133. Mudanças estruturais ocorreram para dotar o órgão de maior capacidade de atuação,
como a ampliação do espaço do destacamento, quando se passou a utilizar parte das dependências
do 36o DP, inclusive toda a carceragem, e um terreno vizinho, que tinha entrada pela rua Tomaz
Carvalhal, no 1.030, o que foi possibilitado pelo apoio direto do governo estadual. O Exército abasteceu o órgão com armamentos, viaturas, sistema de rádio e toda a infraestrutura necessária para
suas operações, além de verbas para o custeio com alimentação, telefones e materiais de expediente.
O combustível das viaturas passou a ser fornecido pela Secretaria de Segurança Pública (SSP).
134. De acordo com o telegrama confidencial expedido pelo SNI em 1979, o empresário
Carlos Eduardo D’Alamo Louzada, na época presidente da Santana de Iguapé Empreendimentos e
Projetos e candidato à vice-presidência da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP),
“nos anos de 1969 e 1970 ajudou materialmente na montagem do DOI/SP durante a gestão do tenente-coronel Waldyr Coelho em viaturas, transporte aéreo, equipamentos de escritório, armamento
e munição”.82 O caráter de monitoramento do telegrama evidenciava informações positivas, de acordo
com os órgãos de segurança, sobre o empresário e suas relações político-econômicas com grupos sociais
que apoiavam e/ou estavam inseridos no Estado autoritário brasileiro.
a) Nos anos que antecederam a revolução de março de 1964 e em particular em 1963, participou ativamente do grupo liderado pelo almirante Sílvio Heck; [...]
d) O general Ayrosa, atual chefe do EME quando CH EM/II Exército, em carta pessoal
agradeceu ao nominado [Carlos Eduardo D’Alamo Louzada] sua inestimável ajuda em São
Paulo no combate ao terrorismo;
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Ex. Devido às características peculiares que envolvem o combate à subversão e ao terrorismo,
particularmente o urbano, [...] a Central de Informações está sendo constantemente acionada.
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e) Colaborou materialmente na melhoria das instalações do atual XII ESQD CAV MEC
(SP) no comando atual do tenente-coronel Beltrão;
f) Em 1977 e 1978 articulou as representações de todas as entidades rurais de São Paulo para
em manifesto apoiarem a candidatura do atual presidente [João Figueiredo];
g) Tem colaborado com a ARJ/SNI cedendo instalações por sua conta de escritórios operacionais na avenida Nilo Peçanha, no 165, Rio de Janeiro [...]83

135. Carlos Eduardo D’Alamo Louzada era apenas um dos diversos empresários brasileiros
(e estrangeiros) que apoiaram a estruturação do sistema de segurança interno planejado pelo regime
militar. Muitos outros também forneceram diferentes tipos de recursos para concretizar os projetos de
implementação das operações especiais, como a Oban, e dos destacamentos mistos, como o DOI-CODI.
136. Em depoimento à CNV, o coronel José Barros Paes, comandante da 2a seção do II
Exército de 1974 a 1976, contou que a comunidade de informações paulista se reunia pelo menos
uma vez por mês.84 E que a 2a seção, responsável pelo setor de informações (E2), recebia missões
do CIE, que era órgão diretamente ligado ao gabinete do ministro. O braço operacional da 2a
seção, por sua vez, era o DOI-CODI/II Exército, cujos agentes executavam as ações. Ao comandante da 2a seção competia manter o comandante do II Exército informado, o que se ilustra no
organograma a seguir:85

Ministério do Exército

CIE

II Exército/E2

OBAN
(1969-1970)

Comando do II Exército

II Exército/E2

DOI-CODI
(1970-1976)

137. José Barros Paes confirmou que, para montagem do aparato repressivo, foi necessário
pedir a colaboração do empresariado. Muitos se prontificaram a ajudar – financiando a aquisição de
armamentos, aparelhos de comunicação, equipamentos de escuta, munição e viaturas para as equipes.
Feita a montagem inicial, esse apoio não era mais necessário.
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139. A Seção de Investigação era chefiada pelo oficial do Exército Ênio Pimentel da Silveira,
conhecido como dr. Ney ou ainda dr. Ney Borges de Medeiros. Seu substituto era o oficial do Exército
Freddie Perdigão Pereira. As turmas de investigação recebiam as chamadas ordens de investigação (OI)
diretamente de Ênio, saíam para as missões e, ao regressar, datilografavam seus relatórios e encaminhavam à mesma chefia. O oficial do Exército André Leite Pereira Filho, conhecido como dr. Edgar, respondia pela Seção de Informações e de Análise, alocada no prédio principal do 36o DP. Para quem olha
essas instalações a partir da rua Tutoia, a metade direita do imóvel pertencia à delegacia, e a esquerda, ao
DOI-CODI. No piso térreo ficava a carceragem. No andar superior, a Seção de Informações e de Análise.
140. Por meio da análise de documentos do Arquivo Nacional, pode-se notar a ampliação e
a consolidação da comunidade de informações. A partir do primeiro semestre de 1970, por exemplo,
relatórios da Oban com termos dos interrogatórios dos presos eram difundidos para o CIE, o SNI, o 6o
Distrito Naval e a 4a Zona Aérea.86 No final de 1970, esses relatórios passaram a ser entregues também
à Secretaria de Segurança Pública e ao DOPS/SP. A relação entre DOI-CODI/II Exército e DOPS/
SP era, desde o início, intensa e profícua, com troca de informes, informações, servidores, presos e
também intercâmbio de experiências, que possibilitavam práticas definidoras de seu modus operandi.
Essa relação entre militares e policiais civis chegou a ser muito próxima, como no caso da parceria
entre Ênio Pimentel Silveira, o dr. Ney, do DOI-CODI/II Exército, e o delegado Sérgio Fernando
Paranhos Fleury, do DOPS/SP.
141. Pedro Ivo Moézia de Lima comenta sobre a estreita relação que se estabeleceu entre
os organismos de segurança durante o regime militar na cidade de São Paulo, o que aproximou
militares e policiais:
Pedro Ivo Moézia de Lima: Agora, ninguém desconhece que o método da polícia sempre foi
esse, de tortura, do castigo físico.
Comissão Nacional da Verdade: Isso ocorria dentro do DOI-CODI?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Não. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que o método era esse.
Comissão Nacional da Verdade: O método onde?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Na polícia de São Paulo. Na polícia de São Paulo.
Comissão Nacional da Verdade: Não no DOI-CODI?
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138. O DOI-CODI/II Exército contava com um comandante, necessariamente oficial superior, que era auxiliado por assessoria jurídica e policial chefiada por um delegado de polícia. Carlos
Alberto Brilhante Ustra comandou o destacamento de 29 de setembro de 1970 a 23 de janeiro de
1974. O Setor Operacional era chefiado pelo capitão de artilharia Dalmo Lúcio Muniz Cyrillo, subcomandante do DOI, e estava dividido nas Seções de Investigação, de Informações e de Análise, e
de Busca e Apreensão. Enquanto José Barros Paes esteve à frente da 2a seção, era Audir Santos Maciel
quem respondia pelo DOI.
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Pedro Ivo Moézia de Lima: No DOI-CODI não tô dizendo que não tem, eu não presenciei.
Isto que eu estou dizendo. Eu não presenciei.
Comissão Nacional da Verdade: Havia delegados da polícia de São Paulo que atuavam
dentro do DOI-CODI?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Sim. Era a maioria. Era a maioria.
Comissão Nacional da Verdade: Esse pessoal levou esse procedimento para dento dos
DOI-CODI?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Sim, eram eles que... eram eles que... praticamente foi imposto
isso pra gente. Quando se organizou o DOI-CODI, como eu tava falando aqui, nós éramos
em oito capitães, a maioria morreu. Quem tá vivo é o Ustra, o Dalmo morreu, o Ene morreu, o André morreu, o Faria morreu, tem eu que tô durando na ação e tem mais um que já
veio aqui. De oficiais de academia, que eu me lembro, eram só esses.
Comissão Nacional da Verdade: O resto vinha da polícia?
Pedro Ivo Moézia de Lima: Da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Marinha quase não se
metia nisso, a Aeronáutica também não queria saber disso, Polícia Federal também não
entrava nessa. Quem faziam as coisas eram... quem começou com tudo? Quem foi? Foi o
Fleury. Quando sumiram as armas lá no 4o RI foi ele que iniciou as investigações.87

142. Quando necessário, integrantes do DOI-CODI/II Exército viajavam para outros estados da federação, em apoio a operações de repressão. Silvio Giglioli, praça do Exército que esteve
lotado no DOI desde a época da Oban, disse que realizou missões no Paraná, em Foz do Iguaçu e no
interior da Bahia, esta última quando procuravam Carlos Lamarca.
143. O DOI-CODI/II Exército rapidamente compreendeu a importância de usar informantes. Alguns militantes presos aceitaram cooperar com a repressão e ficaram conhecidos como “cachorros”, pelo fato de que eram controlados, como se tivessem uma coleira. Esses “cachorros” cumpriam
ordens e prestavam serviços, recebendo em troca algum tipo de benefício. Não era incomum que
recebessem pagamentos mensais por serviços prestados.
144. Roberto Artoni e Marival Chaves afirmaram à CNV que Severino Teodoro de
Melo, figura proeminente na história do Partido Comunista Brasileiro (PCB), colaborou com
o DOI-CODI/II Exército e era controlado diretamente pelo chefe da Seção de Investigação,
Ênio Pimentel da Silveira. Posteriormente, esse controle teria sido passado para Freddie Perdigão
Pereira.88 Artoni revelou também que Severino colaborava com o DOI enquanto estava no exterior, passando informações sobre militantes. Outro informante do DOI-CODI foi Wilson Muller,
o Fritz, com quem Roberto Artoni tinha encontros e cuja colaboração teria tornado possível
localizar integrantes do Movimento de Libertação Popular (Molipo).89
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Conforme a situação, as turmas da Seção de Investigação são designadas para estas rondas.
Tais turmas procuram agir aos pares, pois em caso de necessidade o seu efetivo normal, que
é de dois homens, é muito pequeno para ser empenhado numa ação. Como a ronda se efetua
numa mesma área, as turmas da Seção de Investigação que estão empenhadas na missão
podem se reforçar, mutuamente, num prazo muito pequeno.90

146. João Henrique também relatou que Roberto Artoni foi buscá-lo na pensão para que o
acompanhasse até a Baixada Santista. Tratava-se de uma missão necessária, pois agentes do DOI pensavam ter localizado Antônio Carlos Bicalho Lana, porém, necessitavam de confirmação. Lana estava
no litoral e havia trocado de hotel para despistar a repressão, mas aparentemente havia sido novamente
localizado. Alguém que o conhecesse poderia confirmar. Era necessário ter certeza da identidade do
perseguido, pois as ações eram agressivas demais para arriscar um alvo errado. Assim, João Henrique
foi levado ao local em que Lana estaria hospedado e João Henrique o reconheceu.91
147. A CNV realizou uma visita de diligência ao local em 27 de novembro de 2013, com
uma equipe de peritos e ex-presos políticos, em que estes indicaram os cômodos onde foram seviciados. Entre setembro de 1969 e dezembro de 1976, 70 pessoas desapareceram ou morreram na
Oban e no DOI-CODI/SP. Um relatório de estatísticas do DOI-CODI/SP, de dezembro de 1974,
registra que até essa data 50 pessoas haviam sido mortas nessas instalações. No entanto, o Quadro
Geral de Mortos e Desaparecidos da CNV indica que até 1974 morreram ou desapareceram 58
militantes no DOI-CODI/SP, sem considerar os casos vinculados à Oban, número superior àquele
indicado no relatório do órgão.
148. O período que concentrou maior número de crimes promovidos nas dependências
do DOI-CODI do II Exército foi entre 1971 e 1974, com 55 vítimas, entre mortos e desaparecidos
políticos. Durante a maior parte desse período, o órgão foi comandado pelo coronel Carlos Alberto
Brilhante Ustra, que atuou no DOI de 29 de setembro de 1970 a 23 de janeiro de 1974. As arbi-
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145. Um dos principais informantes do DOI-CODI/II Exército foi João Henrique
Ferreira de Carvalho, conhecido como Jota, e que pertencia à Ação Libertadora Nacional (ALN).
João Henrique passou a colaborar com a repressão em setembro de 1972 e Roberto Artoni foi
um de seus controladores. Em depoimento à CNV, João Henrique contou haver participado de
diversas rondas. Explicou que seu trabalho como informante do DOI-CODI/II Exército consistia, basicamente, em rodar pela cidade na companhia de seus controladores. O DOI pagava-lhe
uma pensão e ele estudava com o apoio do cursinho Objetivo, de Di Genio. Seus controladores
– Roberto Artoni e João de Sá Cavalcanti Neto, conhecido como Fábio Silva Prado (já falecido) –
o buscavam na pensão, para realizar essas rondas especiais. Passeavam de três a quatro vezes por
semana, durante todo o dia e em diversos bairros da capital paulista. João Henrique explicou que
a viatura era, na maioria das vezes, um fusca e que, além do carro em que estavam, sempre havia
outras viaturas descaracterizadas do DOI-CODI pela região. Pelos rádios, os agentes mantinham
uma comunicação constante. Em uma dessas rondas especiais, João Henrique apontou aos agentes do DOI Francisco Seiko Okama, o Baiano. Segundo João Henrique, a partir das vigilâncias
realizadas sobre Baiano, outros militantes da ALN foram caindo:
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trariedades das ações realizadas pelo DOI-CODI/II Exército atingiam também os familiares de
militantes, que não apenas ficavam sem informações sobre os parentes presos, como também sofriam
medidas sem nenhum amparo legal:
Exemplos de casos reais:
Prisão de Márcia Aparecida do Amaral (Lila) em seu aparelho residência.
Através de investigações, a Seção de Informações e Análise do DOI-CODI/II Exército localizou o aparelho residência de Márcia.
Existiam duas linhas de ação para prendê-la:
À noite, em sua residência; neste caso sua família tomaria conhecimento de sua prisão;
Na manhã do dia seguinte, quando a mesma se dirigisse para a universidade, onde cursava
o segundo ano de Medicina.
Optou-se pela primeira linha de ação, pois assim a turma de interrogatório teria toda a noite
para interrogá-la [...].
Um agente do DOI, parecendo um playboy, chegou só, com um carro Corcel e com o rádio
ligado a todo volume [...]. Disse que era colega de faculdade de Márcia [...]. Quando Márcia
chegou à porta da casa foi presa e encaminhada ao DOI para o interrogatório. Interrogada,
constatou-se que na manhã do dia seguinte teria ponto com um cubano. Os familiares de
Márcia foram impedidos de sair de casa e o telefone da família foi desligado.92

149. Em algumas operações, agentes do DOPS/SP coordenaram ações com o DOI-CODI/
SP, como aconteceu no caso de Alceri Maria Gomes da Silva, da Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), e de Antônio dos Três Reis de Oliveira, da Ação Libertadora Nacional (ALN) (segundo versão
oficial, mortos em tiroteio em 17 de maio de 1970); José Maria Ferreira de Araújo, da VPR (desaparecido em 23 de setembro de 1970); e Hiroaki Torigoe, do Molipo (desaparecido em 5 de maio de 1972).
Muitas dessas ações foram dirigidas pelos delegados Sérgio Paranhos Fleury, Alcides Cintra Bueno
Filho e Alcides Singillo; e ainda pelo investigador de polícia Carlos Alberto Augusto, conhecido como
Carlos Metralha e vinculado a Fleury.
150. Os centros clandestinos de prisão, tortura e morte do DOI-CODI/II Exército eram
do conhecimento dos escalões superiores. Marival Chaves Dias do Canto, ex-sargento que trabalhou
na Seção de Informações e de Análise do DOI-CODI/II Exército, em depoimento à CNV citou o
centro clandestino de torturas e execuções conhecido como Fazenda 31 de Março.93 Seu proprietário, Joaquim Rodrigues Fagundes, dono da Transportes Rimet, no bairro da Mooca, era muito
amigo de Dalmo Cirilo. Lá, segundo Marival, foram mortos Antônio Carlos Bicalho Lana e Sônia
Maria Lopes de Moraes Angel Jones, após diligências do DOI no litoral paulista.
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4) DOI-CODI do I Exército, R io de Janeiro (RJ)
152. O CODI do Rio de Janeiro foi instalado no quartel da Polícia do Exército, na rua
Barão de Mesquita, Rio de Janeiro (RJ), em 1970, com a função de coordenar ações de defesa relativas
à área de atuação do I Exército. No ano seguinte, criou-se o DOI, nas mesmas dependências, para
atuar no combate à oposição política. A estrutura formada pelo DOI-CODI centralizou funções de
coordenação e execução de ações de repressão contra indivíduos e organizações opositoras do regime.
Em termos de hierarquia, o órgão respondia ao comando do I Exército, regido por Syseno Sarmento,
de 1969 a maio de 1971, e sucedido por Sílvio Frota até março de 1974.
153. Antonio Roberto Espinosa, jornalista e militante da Vanguarda Armada Revolucionária
Palmares (VAR-Palmares), preso em 1969, reflete sobre o processo de reestruturação pelo qual as
unidades militares passaram a partir da década de 1970, com a finalidade de se transformarem em
órgãos mistos, os denominados DOI-CODI:
O que que era essa unidade militar? Eu depois de muito pensar e fazer algumas pesquisas
cheguei à conclusão de que era um momento em que a repressão estava se organizando. Que
ela não sabia, ainda, como fazer para obter uma maior eficácia. Em 1969, já tinha surgido em
São Paulo a Operação Bandeirante, ainda não existia o DOI-CODI. No final do ano começa
a surgir o DOI-CODI. No DOI-CODI eles centralizam a repressão. Aqui no Rio de Janeiro
acabou sendo centralizada na Barão de Mesquita, pelo menos essa fase inicial. Nesse momento
aqui no Rio eles estavam fazendo uma especialização por organizações. Deve ter durado um
ou dois meses, essa experiência. E a VAR-Palmares era o lugar pra onde a PE [Polícia do Exército] da Vila Militar, era o lugar pra onde eram levados os militantes da VAR-Palmares presos.
Então, o DOPS prendeu, mas na mesma madrugada nós fomos levados para a PE. A PE também prendia, eu falo isso por ouvir dizer, porque eu passaria lá 29 dias. [...] Nesse momento
que nós passamos por lá, eles estavam especializados em VAR-Palmares.94

154. No tocante às várias denúncias de graves violações de direitos humanos ocorridas no
DOI-CODI/I Exército, é exemplificador o relato da historiadora Dulce Chaves Pandolfi, ex-militante
da Ação Libertadora Nacional (ALN), segundo o qual
durante os mais de três meses que fiquei no DOI-CODI, fui submetida em diversos momentos a diversos tipos de tortura. Umas mais simples como socos e pontapés. Outras mais
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151. O centro clandestino da estrada de Itapevi ficava numa antiga boate chamada Querosene.
Seu proprietário era um irmão de Carlos Setembrino – suboficial da Seção de Busca e Apreensão.
Marival disse também que uma casa no bairro do Ipiranga foi utilizada como centro clandestino. Lá
teria estado Severino Teodoro de Melo. E foi fotografado, quando recebia dinheiro de alguém fardado.
Um sítio às margens da rodovia Castelo Branco também teria sido utilizado como centro clandestino
pelo DOI-CODI/II Exército. Marival chegou a localizar esse sítio – Araçariguama −, em companhia
de Amauri Ribeiro Júnior (repórter da revista IstoÉ).
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grotescas como ter um jacaré andando sobre meu corpo nu. Recebi muito choque elétrico
e fiquei muito tempo pendurada no chamado pau de arara. [...] servi de cobaia para uma
aula de tortura. O professor, diante de seus alunos, fazia demonstrações com meu corpo.95

155. O caso da morte do deputado Rubens Beyrodt Paiva nas dependências do DOI-CODI/I
Exército proporcionou ampla repercussão sobre as constantes violações de direitos humanos cometidas
nos destacamentos mistos em questão. Segundo testemunho à CNV do coronel Ronald Leão, falecido
em novembro de 2013, Rubens Paiva foi recebido no DOI do I Exército pelos agentes do Centro de
Informações do Exército (CIE) Freddie Perdigão Pereira e Rubens Paim Sampaio. Logo após a recepção no DOI, Rubens Paiva e Cecília Viveiros de Castro, bem como Marilene de Lima Corona, detida
com Cecília no aeroporto do Galeão, passam a ser interrogados sob tortura por agentes do DOI e do
CIE, um deles identificado por Cecília como sendo “um oficial loiro de olhos azuis”.96
156. Testemunha ocular das torturas sofridas por Rubens Paiva no DOI do I Exército na
tarde de 21 de janeiro, denominado como “Agente Y”, afirma que após ver a cena foi com o capitão
Ronald Leão à sala do então major Belham, comandante do DOI-CODI/I Exército, a fim de alertá-lo
que o preso não sobreviveria à continuidade das torturas que lhe eram infligidas pelo “agente loiro e
alto” de nome “Hugh, Huges, Hughes”.97 Investigações da CNV identificaram quem seria o agente
Hughes, cujo nome completo é Antônio Fernando Hughes de Carvalho, interrogador do DOI-CODI
à época do desaparecimento de Rubens Paiva. Em 24 de fevereiro de 2014, o “Agente Y” reconhece foto
de Antônio Fernando Hughes de Carvalho, apresentada pela CNV, como sendo do agente Hughes.98

5) Outros DOI-CODI
(a) O DOI-CODI do IV Exército, em R ecife (PE)
157. Localizava-se na rua do Riachuelo, no bairro de Boa Vista, na região central da cidade,
ao lado do Hospital Geral do antigo quartel do IV Exército. No destacamento existia um comandante – capitão, major ou tenente-coronel – e uma seção de análise de documentos e de informações.99
Além de militares das Forças Armadas, havia agentes da Polícia Federal, da Polícia Civil e da Polícia
Militar. O DOI executava ações junto com o Centro de Informações do Exército (CIE), e seus agentes
realizavam interrogatórios e expediam informações para os outros órgãos da segurança pública. Após
os interrogatórios os presos deveriam ser entregues à Polícia Federal.100
158. Entre os agentes que exerceram função de chefia do DOI-CODI do IV Exército
estão: o tenente-coronel Hiran Gomes Cavalcanti; o major da Artilharia do Exército Augusto
Fernandes Maia; o coronel do Exército Antônio Cúrcio Neto; e Confúcio Danton de Paula
Avelino, na época coronel. Este atuou de setembro de 1971 a agosto de 1972 em funções de chefia
e comando do DOI-CODI do IV Exército, em Recife (PE). Confúcio Danton se destacou em
ações da repressão política em São Paulo e, posteriormente, no Nordeste, sobretudo na desarticulação do Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). À época de sua atuação no
DOI-CODI do IV Exército, ocorreram as mortes de João Mendes Araújo (1972), Miriam Lopes
Verbena (1972), Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides (1972) e os desaparecimentos de Mariano
Joaquim da Silva (1971) e Ezequias Bezerra da Rocha (1972).
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160. O major de Artilharia do Exército Augusto Fernandes Maia, assumiu a função de
Adjunto da 2ª Seção do Estado-Maior do IV Exército em Pernambuco em maio de 1973 e permaneceu
em funções de comando no DOI do IV Exército até agosto de 1978. Em 23/12/1974 foi publicado
elogio a ele feito pelo tenente-coronel José Renato Leite, Chefe da 2a Seção do Estado-Maior do IV
Exército: “Como Chefe do DOI (...), tem prestado bons serviços à 2a Seção na repressão e combate
à subversão em toda a área do IV Ex.”101. Em 31 de março de 1977, outro elogio ao major Augusto
Fernandes Maia foi publicado, desta vez pelo coronel Ney Armando de Mello Meziat, Chefe da 2a
Seção do Estado-Maior do IV Exército:
Ao ensejo de sua transferência para a 3ª Seção, é dever de justiça destacar a atuação do
tenente-coronel Maia na 2ª Seção, ao longo de quase quatro anos. Desembaraçado, sério e
discreto, além de adjunto da seção, foi comandante do DOI durante cerca de nove meses,
ocasião em que pôde demonstrar sua serenidade, coragem, desprendimento e capacidade
de comando (...) realizando muitas operações importantes no combate à subversão.102

No comando do major Augusto Fernandes Maia no DOI do IV Exército, no ano de 1974,
ocorreu o desaparecimento de Ruy Frazão Soares, em Petrolina. Fernandes Maia é ainda citado, juntamente com o coronel Ney Armando de Mello Meziat, como responsável pela tortura do missionário
Frederick Morris, na dependências do DOI do IV Exército, em 1974.
(b) DOI-CODI da 4a Divisão de Exército, em Belo Horizonte (MG)
161. As Zonas de Defesa Interna (ZDI) nas quais se instalaram os CODI, seguindo o desenho das áreas de jurisdição dos comandos de Exército, subdividiam-se em Áreas de Defesa Interna
(ADI) e Subáreas de Defesa Interna (SADI). A repressão política em Minas Gerais foi levada a efeito
pelos órgãos de segurança do estado e coordenada pelo I Exército, com comando no Rio de Janeiro.
Em 21 de janeiro de 1971, foi instalado, no quartel-general da 4a Divisão de Infantaria, o DOI-CODI
em Belo Horizonte, de acordo com a nota de serviço no 1. A nota estabelecia a união do Exército e
de outras forças de segurança no esforço de “defesa interna” na Subárea da ID/4, de Belo Horizonte.
Os comandantes de cada subárea tinham à sua disposição unidades do Exército presentes na área, da
Polícia Militar, do Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), da Polícia Federal, do Corpo
de Bombeiros e das forças de segurança que dispusessem de órgãos de operações e informações.
162. O DOI-CODI de Belo Horizonte funcionou no terceiro andar do Departamento de
Ordem Política e Social (DOPS), localizado à avenida Afonso Pena, no 2.351, bairro Funcionários.
As carceragens do próprio DOPS e das penitenciárias do estado eram utilizadas por esse órgão.
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159. O coronel Antônio Cúrcio Neto assumiu em 16 de abril de 1973 a função de chefe
da 2 Seção de Informações do Estado-Maior do IV Exército, em que permaneceu até meados de
maio de 1974. José Nivaldo Júnior apontou o agente em questão como responsável por seu sequestro em Recife, em agosto de 1973. Nas cópias das folhas de alterações de Antônio Cúrcio Neto
entregues à CNV estão faltando as folhas do segundo semestre de 1973, justamente o período em
que foram mortos sob tortura, no DOI-CODI de Recife, os seguintes presos políticos: Manoel
Aleixo da Silva, Emmanuel Bezerra dos Santos, Manoel Lisboa de Moura, Gildo Macedo Lacerda
e João Carlos Novaes da Mata Machado.
a
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No que se refere à ocorrência de graves violações de direitos humanos no local entre os anos 1971
e 1976, é elucidativo o auto de qualificação e interrogatório de Ana Lúcia Penna, professora primária e militante da Ação Popular Marxista-Leninista (APML), constante no Superior Tribunal
Militar, segundo o qual
no dia 27 de dezembro [de 1972] foi levada para o DOI [sic] que funciona no terceiro
andar do DOPS e lá após ter sido despida na frente de vários homens viu-se espancada
com tapas no rosto e ameaçada de sofrer torturas físicas através de choques elétricos.103

(c) DOI-CODI do III Exército, Porto Alegre (RS)
163. Em 1969, foi criada em Porto Alegre a Divisão Central de Informações (DCI), com
a missão de centralizar as ações de combate a grupos insurgentes. O primeiro diretor da DCI foi
o então major Áttila Rohrsetzer, e o órgão era subordinado ao secretário de Segurança Pública
do Rio Grande do Sul. Na DCI, as funções de chefia eram exercidas por delegados de polícia e
policiais militares. A DCI só fazia análise e informações − os interrogatórios e as ações de combate
eram executados pelo DOPS-RS.
164. Enquanto em outros estados, ao longo de 1970 e 1971, foram implantados DOI-CODI,
em Porto Alegre, a DCI continuou responsável pelas ações de combate a grupos de militantes, atuando
em uma rede de colaboração que envolvia o III Exército, os secretários de Segurança, o diretor da DCI
e o diretor do DOPS-RS. Toda informação ou acontecimento relevante chegava, imediatamente, ao
conhecimento do III Exército. No Setor de Operações, o delegado Pedro Carlos Seelig, responsável
pelas prisões e pelos interrogatórios, chefiava uma equipe que trabalhava em consonância com as
diretrizes do III Exército. Somente em 1974 a estrutura da DCI foi substituída pelo DOI-CODI do
III Exército, este tendo como comandante o tenente-coronel da artilharia João Oswaldo Leivas Job.104
(d) DOI-CODI/ IV Exército/6a R egião Militar, em Salvador (BA)

165. A principal operação desenvolvida pelo órgão foi a participação na Operação
Pajussara, uma grande ofensiva, no segundo semestre de 1971, para localizar e eliminar Carlos
Lamarca, àquela altura o inimigo número um da ditadura militar. O relatório da operação,
documento da 2a Seção do Quartel-General do IV Exército/6a Região Militar, mostra que
ela foi comandada pelo então major Nilton de Albuquerque Cerqueira, chefe da 2a Seção do
Estado-Maior da 6a Região Militar e comandante do DOI de Salvador (BA).105
166. No relatório da Pajussara, há destaque ao papel desempenhado pelo DOI-CODI/
IV Exército:
O comando da operação ficou definido como sendo da 6a Região Militar, por intermédio
da central de informações do CODI/6. [...] Destaca-se a participação, em reforço ao DOICODI/6 das equipes do CIE, CISA, Cenimar, SSP-SP e, posteriormente, do CODI do II
Exército, Polícia Militar da Guanabara e SSP da Guanabara.106
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(e) DOI-CODI da 5a R egião Militar, em Curitiba (PR)
168. Seguindo o padrão de outros DOI-CODI, o órgão no Paraná atuava com a colaboração
do DOPS/PR e da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (SSP/PR), que envolvia operações conjuntas, fornecimento de documentação falsa e uso de dependências policiais para interrogatório. Em
julho de 1975, o tenente-coronel Zuiderzee Nascimento Lins assumiu o comando do DOI-CODI/5a
RM. Nesse mesmo ano, sob seu comando, o DOI-CODI executou, em parceria com o DOPS/PR a
Operação Marumbi, uma grande investida contra militantes e simpatizantes do PCB no Paraná, na
qual foram presas mais de 100 pessoas, com 65 indiciados. Em Santa Catarina, com o mesmo propósito, foi desfechada a Operação Barriga Verde.
169. Testemunhas apontam um local clandestino, chamado “Clínica Marumbi”, utilizado
por policiais e oficiais do DOI-CODI para sessões de interrogatório e tortura. No âmbito da Operação
Radar, contra o PCB, testemunhas apontaram que oficiais e agentes do DOI-CODI do II Exército
(São Paulo) participaram de ações da Operação Marumbi. O tenente-coronel Zuiderzee Nascimento
Lins deixou o comando do DOI-CODI/5a RM em 5 de janeiro de 1978, para assumir função no SNI.

C) Centros de Informações das Forças A rmadas
1) Centro de Informações do Exército (CIE)
170. O Centro de Informações do Exército (CIE) foi criado em 2 de maio de 1967, pelo
Decreto no 60.664, no governo do presidente Costa e Silva (1967-69), subordinado diretamente ao
gabinete do ministro do Exército. Ao CIE cabia orientar, coordenar e supervisionar todas as atividades
de segurança interna e contrainformações, concorrendo com a 2a seção do Estado-Maior, também
encarregada dessas atividades.
171. O primeiro diretor do CIE foi o então coronel Adyr Fiúza de Castro. No governo do
general Médici, o CIE era comandado pelo coronel Milton Tavares de Souza. O CIE foi o principal
órgão de repressão das Forças Armadas. Diante de um Exército envolvido na política, o controle das
informações passava a ter importância estratégica, assim como a prerrogativa das Forças Armadas de
ter o controle da segurança interna, que a tornava um ostensivo instrumento de repressão política.
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167. A atuação do DOI-CODI de Salvador foi relevante no cerco ao apartamento onde
se encontrava Iara Iavelberg, no qual esta foi morta e foi presa a jovem Nilda Carvalho Cunha, de
17 anos. Nilda, após sessões de tortura, teve problemas de saúde e morreu no final do ano de 1971.
Sua mãe, Esmeraldina Carvalho Cunha, passou a denunciar a morte da filha nas ruas de Salvador,
responsabilizando o Exército e as autoridades públicas pela tortura e morte da filha. Ela chegou a ser
presa e levada à Secretaria de Segurança Pública, ocasião em que teria recebido, de um estranho, o
seguinte recado: “O major [referência ao major Nilton Cerqueira] mandou avisar à senhora que, se
não se calar, nós seremos obrigados a fazê-lo”. Em 20 de outubro de 1972, Esmeraldina foi encontrada
morta, em casa, enforcada por um fio.
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172. Especializou-se em infiltrar militares nas organizações estudantis e sindicais. Segundo
Cyro Guedes Etchegoyen, chefe de contra-informações do CIE:
Verificamos que o trabalho [de acabar com movimentos de oposição política] teria sucesso somente na base de infiltrações. Havia uma experiência policial nesse sentido, diferente, porque com outras finalidades e sempre lidando com marginais − eram os chamados
“cachorros”. [...] Foi esse sistema que, evoluindo, destruiu as organizações subversivas.
[...] A mudança encontrou dificuldades, mas passamos a formar o pessoal, insistindo na
inteligência do trabalho. Foi essa evolução, de certo modo rápida, que acabou com eles.
Não foi a queda do Lamarca que acelerou o processo de decomposição das esquerdas
revolucionárias. Quando isso ocorreu, ele não mais pertencia à VPR [Vanguarda Popular Revolucionária], organização já em extinção. Nessa fase, chegamos a ter muitos
infiltrados no MR-8 e no PCB. Aí está a verdade sobre o nosso sucesso na neutralização
das organizações de esquerda. E eles sabem disso.107

173. O CIE comandou algumas das principais operações de repressão política, como a chacina do grupo de Onofre Pinto, da VPR, conhecida como Chacina do Parque Nacional do Iguaçu,
em julho de 1974, ou a Operação Radar (1973-75), montada para a perseguição e eliminação de
dirigentes e militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB), em colaboração com os DOI-CODI,
especialmente o DOI-CODI/II Exército. O CIE manteve também centros clandestinos de tortura
e execução de presos políticos, como a chamada Casa da Morte, de Petrópolis. Nesse centro, o CIE
atuava em coordenação com os DOI-CODI, retirando presos de suas dependências, alguns de outros
estados, e levando para Petrópolis. Os destinos de vários desaparecidos políticos estão ligados a esse
centro clandestino do CIE.
174. Oficiais do CIE já haviam reconhecido o uso do local para interrogatórios. Em entrevista ao CPDOC, Adyr Fiúza de Castro, chefe do CIE de 1967 a 1969, declarou que
Adyr Fiúza de Castro: [...] o CIE tinha autonomia para trabalhar em qualquer lugar do
Brasil. Eles tinham aparelhos especiais, não oficiais, fora das unidades do I Exército, para
interrogatórios. [...] Como a Casa de Petrópolis.
Entrevistador: Aparelhos como a Casa de Petrópolis?
Adyr Fiúza de Castro: Como a Casa de Petrópolis. [...] Mas não me pergunte quais são as
casas do CIE porque eles nunca me contaram. Quando eu era chefe do CIE, não tinha
necessidade disso, porque não havia começado ainda a luta mais aguda, eu saí em 1969.108

175. O próprio ex-presidente general Ernesto Geisel, em depoimento em 1994, referiu-se à
Casa de Petrópolis como “dependência do CIE”.109

2) Centro de Informações da M arinha (Cenimar)
176. Criado em 21 de novembro de 1957 pelo Decreto no 42.688, o Cenimar é o mais antigo
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177. Nos primeiros anos do regime militar, o Cenimar focou seus esforços em questões
internas da própria Marinha. Com o recrudescimento da luta armada pela esquerda, o centro recebeu
a incumbência de combater a chamada subversão, como definido pelo Decreto no 68.447, de 30 de
março de 1971, que o reestruturou. Pela nova organização interna, o diretor era um oficial-general da
ativa pertencente ao Corpo da Armada, e seu vice, um capitão de Mar e Guerra, admitindo também
em seu quadro de pessoal funcionários civis.
178. Na prática, isso significou que o Cenimar ficou responsável por centralizar a produção
de informações dentro da Marinha, limitando, dessa forma, a atuação das 2as Seções, setores tradicionalmente responsáveis pela coleta de informações do Estado-Maior da Armada.
179. Além disso, o centro mantinha agentes infiltrados em organizações de oposição ao
regime militar, permitindo ao órgão conhecer a organização, estrutura e doutrina das principais organizações de esquerda em atuação no período, como fica evidenciado no dossiê “Ação subversiva no
Brasil”, de maio de 1972, que fazia uma análise detalhada das organizações de esquerda. A partir de
1971, quando ocorreu um afastamento entre o comando do DOI-CODI de São Paulo e o delegado
Sérgio Paranhos Fleury (do DOPS/SP), o Cenimar passou a utilizar os serviços do delegado e de sua
equipe em várias operações, como na prisão de Bacuri, ou no controle de um dos mais conhecidos
infiltrados, José Anselmo dos Santos, o cabo Anselmo.
180. Depoimentos de militantes à CNV revelaram torturas e sevícias em bases da Marinha.
Um conhecido centro de tortura do Cenimar ficava na Base Naval de Ilha das Flores, no município
de São Gonçalo (RJ). Cerca de 200 pessoas foram presas no local entre 1969 e 1971. A CNV realizou
diligência no local, quando ex-presos relataram o uso de “pau de arara”, choques, “telefone” (tapa violento com as mãos abertas simultaneamente nas orelhas da vítima) e palmatória. As mulheres relataram
também o uso de toalhas molhadas, e abusos e ameaças sexuais. O ex-soldado do corpo de fuzileiros
navais Heleno Cruz, que trabalhou na ilha das Flores de junho de 1970 a junho de 1971, no transporte
e carceragem de presos, afirmou que os praças e demais militares que serviam na Ilha das Flores eram
colocados à parte e não tinham acesso às sessões de tortura, conduzidas por oficiais do Cenimar, que
contavam também com agentes cedidos pela Polícia Federal e pelo DOPS do Rio.
181. Em 1986, já no governo do presidente José Sarney, o Cenimar mudou a sigla para CIM,
mantendo o mesmo nome.

3) Centro de Informações de Segurança da A eronáutica (CISA)
182. O Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) foi criado em abril
de 1970, em substituição ao Núcleo do Serviço de Informações de Segurança da Aeronáutica
(NuSISA).110 O CISA herdou o acervo do NuSISA, o arquivo da extinta 2a Seção do Gabinete do
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dos órgãos de inteligência das Forças Armadas. Subordinado ao Estado-Maior da Armada, era composto por um diretor (capitão de Mar e Guerra) e um vice-diretor (capitão de Fragata), e estruturava-se
inicialmente em três divisões: Busca, Registro e Seleção, e Serviços Gerais, onde cada encarregado de
divisão, o responsável pela área, deveria ser capitão de corveta.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

Ministro da Aeronáutica e parte dos documentos produzidos pela 2a Seção do Estado-Maior da
Aeronáutica. Com sede no então estado da Guanabara, o CISA foi criado como órgão de direção do
Serviço de Informações de Segurança da Aeronáutica (SISA), com funções normativas e de assessoramento do Ministério da Aeronáutica, subordinado diretamente ao ministro de Estado. O CISA
tinha como finalidade supervisionar, orientar e coordenar, no âmbito do Ministério da Aeronáutica,
as atividades de informações, segurança e contrainformações de interesse da segurança nacional.111
183. O CISA era estruturado em Chefia, Divisões, Seções e Agências. Seu chefe era escolhido entre os oficiais-generais do quadro de oficiais aviadores da ativa, do posto de brigadeiro.
Os oficiais que participaram do órgão tiveram formação em informações e contrainformações no
exterior, na School of the Americas, no Fort Gulick, base das Forças Armadas dos Estados Unidos
no Panamá, e também no Brasil, na Escola Superior de Guerra (ESG) e na Escola Nacional de
Informações (EsNI), esta última ligada ao SNI.112
184. Anteriormente, a produção de documentos de informações no âmbito do então
Ministério da Aeronáutica havia ficado, a partir do golpe de 1964, a cargo do Serviço de Informações
da Aeronáutica, criado pelo Decreto no 63.005, de 17 de julho de 1968. Esse serviço seguiu os modelos
do Centro de Informações do Exército (CIE) e do Centro de Informações da Marinha (Cenimar),
anteriormente organizados, orientando suas atividades técnicas a partir da implantação do Núcleo
do Serviço de Informações de Segurança da Aeronáutica (NuSISA). O Serviço de Informações da
Aeronáutica foi extinto pelo Decreto no 64.056, de 3 de fevereiro de 1969, que criou o Serviço de
Informações de Segurança da Aeronáutica (SISA).
185. Em 1971, o CISA foi transferido para Brasília, mas o Escalão Recuado do CISA
(Recisa) foi mantido na cidade do Rio de Janeiro, uma vez que o foco das atenções políticas ainda se encontrava no eixo Rio-São Paulo. Coube ao CISA, além de outras atribuições: propor ao
ministro da Aeronáutica a fixação de normas e procedimentos para as atividades de informações
de segurança e contrainformações, e também para a seleção, treinamento e aperfeiçoamento de
pessoal especializado nessas atividades; orientar, coordenar e supervisionar todas as atividades
de informações e segurança e de contrainformações no âmbito do Sistema de Informações da
Aeronáutica; produzir e difundir informações internas e de segurança interna no Sistema de
Informações da Aeronáutica; como participante do Sistema Nacional de Informações (Sisni),
produzir e difundir informações, conforme o estabelecido no Plano Nacional de Informações.
O Decreto no 85.428, de 27 de novembro de 1980, alterou sua denominação para Centro de
Informações da Aeronáutica, mantendo, contudo, a mesma sigla CISA. Em 13 de janeiro de 1988,
o órgão foi extinto pelo Decreto no 95.638.
186. Algumas das operações mais conhecidas do CISA ocorreram sob a chefia do então brigadeiro João Paulo Moreira Burnier, que atuava na região do 3o Comando Aéreo, no Rio de Janeiro.
Foi lá que ocorreu a morte sob tortura de Stuart Edgar Angel Jones, em maio de 1971. Em carta escrita pela mãe de Stuart, Zuzu Angel, à Anistia Internacional, datada de 22 de fevereiro de 1975, ela
apontou, entre os responsáveis pela morte do filho, os seguintes oficiais do CISA: o capitão intendente
Lúcio Valle Barroso, o dr. Celso; o major-aviador Jorge Correia; o tenente-coronel aviador Ferdinando
Muniz de Farias; o brigadeiro-do-ar João Paulo Moreira Burnier; e o brigadeiro-do-ar Carlos Alberto
Dellamora, então chefe do CISA.
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4) Centro de Informações do Exterior do Ministério das R elações Exteriores (Ciex)
188. O Centro de Informações do Exterior do Ministério das Relações Exteriores (Ciex)
foi criado em 1966 e funcionou até a década de 1980, quando suas funções foram absorvidas
pela Divisão de Segurança e Informações (DSI) do Ministério das Relações Exteriores (DSIMRE). Inspirado no modelo britânico de serviço secreto, o Ciex jamais teve existência formal.
No organograma do MRE, abrigou-se sucessivamente sob as denominações de Assessoria de
Documentação de Política Exterior (Adoc) e de Secretaria de Documentação de Política Exterior
(Sedoc). De início, esteve vinculado à secretaria-geral, posteriormente ao gabinete do ministro de
Estado das Relações Exteriores.
189. O documento “Criação do Serviço de Informações no Exterior”, de 12 de julho de 1967,
traz a melhor síntese conhecida sobre o papel do Ciex. Segundo o autor, que se oculta sob o pseudônimo “Armando”, era necessário criar um órgão de informações, no âmbito do MRE, para monitorar as
“ações subversivas” de brasileiros no exterior. Como a produção de informações acontecia, em muitos
casos, clandestinamente, estava fora do campo de atuação tradicional do serviço diplomático. Além
disso, um serviço específico de informações garantiria a especialização necessária para o relacionamento com os serviços de informações estrangeiros, especialmente os de países aliados.
190. Os principais focos de atuação do Ciex foram os países do Cone Sul da América Latina,
nomeadamente o Uruguai, a Argentina e o Chile, onde houve grande número de exilados. Na Europa,
o Ciex teve bases em Paris, Lisboa e em capitais de países comunistas, como Moscou e Praga. Na década de 1980, acompanhando as novas orientações do Sistema Nacional de Informações (Sisni), o órgão
mudou de foco, privilegiando as análises de conjuntura em detrimento das atividades individuais.
O Ciex é tratado em pormenor no capítulo 5 deste Relatório.

D) Os Departamentos Estaduais de Ordem Política e Social (DOPS)
191. De todos os Departamentos de Ordem Política e Social do país, nenhum foi mais
atuante que o DOPS de São Paulo (DOPS/SP), e é certo que o cenário desse DOPS se reproduz,
trocando situações e atores, nos demais estados. A ideia de uma força policial como essa começa,
no estado, ainda na década de 1910, por ser já grande a preocupação dos governantes com a questão
social. O anarquismo, o sindicalismo e, desde 1917, o espectro do comunismo assustavam as elites,
e passaram a ser considerados problemas da polícia. Trata-se, no caso, da mais antiga polícia política, criada com a Lei estadual no 2.034/1924 e regulamentada pelo Decreto no 4.405-A/1928. Na
época, o presidente da República era Artur Bernardes, que governou sob estado de sítio os quatro
anos de seu mandato, e Carlos de Campos era governador de São Paulo. Anteriormente Delegacia
de Ordem Política e Social, seu nome foi alterado para Departamento Estadual de Ordem Política
e Social (DOPS/SP ou Deops) em 1975.
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187. Também em 1971, entre agosto e setembro, o CISA participou ativamente da Operação
Pajussara, cujo objetivo era localizar e eliminar o capitão Carlos Lamarca e seu grupo, no interior da
Bahia. O CISA foi extinto em 1988, substituído pela Secretaria de Inteligência da Aeronáutica (Secint).

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

192. Sob uma visão financeira, quem mais lucrou com a criação do DOPS foi o empresariado, que, até o surgimento desse braço da polícia política, era obrigado a manter a suas expensas
um caro arquivo com os nomes dos ativistas de questões sociais. O Centro de Indústrias de Fiação
e Tecelagem comemorou a criação da delegacia com este anúncio: “Agora a Delegacia de Ordem
Política e Social está identificando todo o operariado de São Paulo – da capital e do interior. Dentro
de algum tempo o Centro passará a fornecer uma ficha completa dos indesejáveis – arquivo em que
haverá o nome do delinquente, sua filiação, estado civil, impressão do polegar e fotografia”.
193. Com o correr dos anos, além do aparato burocrático usual em toda repartição
policial – gabinete do delegado (depois diretor), cartório e seção de expediente –, o DOPS/SP
dividiu-se em quatro delegacias. Duas principais: Delegacia de Ordem Política (para investigar
atentados contra a ordem política e social, sindicatos, movimentos sociais, greves); e Delegacia de
Ordem Social (para investigar eleições e partidos políticos); e duas de menor expressão: Delegacia
de Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições e Delegacia de Estrangeiros, além de um Serviço
Reservado (que, depois, passou a chamar-se Serviço Secreto), e um Arquivo Geral (boa parte dele,
hoje, em poder do Arquivo do Estado de São Paulo), na prática a mais importante atividade da
instituição – que, além de arquivar e organizar os prontuários das delegacias, ainda expedia atestados de antecedentes e certidões.
194. No Estado Novo, o órgão participou da repressão à dissidência política e da perseguição a espiões alemães.113 O DOPS/SP era o setor policial encarregado, em São Paulo, da repressão
política, apesar de subordinado ao Departamento Federal de Segurança Pública (DFSP), órgão do
Ministério da Justiça. Após a redemocratização (1946), ganhou ainda maior importância, deixando de
ser uma simples delegacia para transformar-se no Departamento de Ordem Política e Social (Decreto-Lei no 14.854, de 1945), estruturado em cinco delegacias: de Explosivos, de Armas e Munições, de
Estrangeiros, de Ordem Econômica, de Ordem Política, e de Ordem Social.
195. Na década de 1950, as funções do órgão eram: dirigir os serviços policiais ligados à
investigação, à prevenção e à repressão dos delitos de caráter político, social e econômico; fiscalizar
importação, exportação, comércio, fabricação, emprego ou uso de armas, explosivos, inflamáveis, munições, produtos químicos agressivos ou corrosivos; fiscalizar a entrada, a permanência e a saída de
estrangeiros do território nacional, a partir do estado de São Paulo. O DOPS/SP também comandava
o presídio político, que funcionava em dois locais, na rua Paraíso e na avenida Celso Garcia, além de
operar em outros dois setores, o Serviço Secreto e o Serviço Especial de Vigilância.
196. Suas atribuições eram, na prática, tão amplas que lhe permitiam investigar mesmo
outras forças policiais de São Paulo. Prova disso é o acompanhamento que fazia sobre militantes comunistas que trabalhavam na Força Pública (FP) e na Guarda Civil – até, pelo menos, 1964 –, com
especial destaque para os que estavam sob a égide do Centro Social dos Soldados e Cabos e do Centro
Social dos Sargentos. O começo desse trabalho foi em 27 de outubro de 1953, quando o DOPS/SP
infiltrou um investigador em reunião de uma associação antimilitar da Força Pública conhecida como
Clube dos Vigilantes.114 11 anos depois, quando do golpe de 1964, relatórios sobre agitações na caserna
continuavam chegando aos arquivos do DOPS/SP.
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198. Para os militares ligados ao golpe de 1964, o DOPS/SP era um instrumento valioso,
por ter apoio da elite econômica, técnicos capazes de monitorar a dissidência política e o mais estruturado arquivo do país. Sem contar as relações que, durante anos, o governo de São Paulo e as Forças
Armadas mantinham. Antes, havia já prestado serviços ao governo central – na República Velha e no
período democrático que a sucedeu.
199. A partir de 1964, passaram a destacar-se, no DOPS/SP, policiais com experiência
em interrogatórios e tortura, e o órgão se especializou, também, no uso de informantes. Um exemplo dessa atuação foi na operação contra a realização do 30o Congresso da União Nacional dos
Estudantes (UNE), em Ibiúna (SP), em outubro de 1968. O delegado José Paulo Bonchristiano,
que trabalhou no DOPS/SP entre 1964 e 1972, relata a existência de alunas de cursos universitários
que começaram a comunicar certa movimentação de estudantes. Cita uma delas, sem especificar
a identidade, conhecida no órgão como a “Maçã Dourada”, que forneceu informações sobre José
Dirceu, importante liderança daquele congresso. Bonchristiano disse que o DOPS/SP tinha inúmeros outros informantes na mesma situação que a dela. Como contrapartida, recebiam dinheiro ou
presentes. Em alguns casos, nem isso, apenas o direito de serem imediatamente liberados quando
presos em manifestações ou atividades ligadas à militância. Sem contar que muitos eram informantes do DOPS/SP apenas para considerar-se espiões. Foi por meio desses informantes que o DOPS/
SP soube da realização, do local e da data do congresso.
200. Nesse ano de 1968, começou o inchaço do DOPS/SP, com o ingresso de numerosos delegados e investigadores no Departamento de Investigações sobre Crime Organizado – DEIC. Sérgio
Fleury assumiu como delegado uma das delegacias do DOPS/SP, depois de um longo tempo como
investigador. O DOPS/SP passou a trabalhar, no combate a militantes, de maneira muito semelhante
à normalmente empregada contra criminosos comuns, e de forma diversa das Forças Armadas, que
utilizavam modelos de repressão adotados nos Estados Unidos e na França. À época, Fleury afirmou a
uma revista semanal que qualquer assalto a banco, fosse praticado com fins políticos ou por assaltantes, deveria ser investigado como um crime comum, utilizando-se os mesmos métodos. A revista, na
mesma matéria, sem indicar fonte, transcreve declaração de um delegado do DOPS/SP:
Quando a gente prende um malandro, ladrão ou assassino, enfim, um bandido, e a gente
sabe que ele tem um companheiro, obrigamos o preso a nos levar até o barraco onde o
outro mora. O bandido vai lá, bate na porta, o outro pergunta: “Quem é?”, e o bandido responde: “Sou eu”. O camarada abre a porta e entram dez policiais junto com o bandido.116

201. Antes de 1964, a polícia tinha liberdade só para torturar criminosos habituais, desvalidos, pobres em geral − todos considerados, pelos governantes, cidadãos de segunda categoria.
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197. Ponto importante dessa atuação é que, mesmo no período democrático, o órgão não se
reportava somente ao Governo de São Paulo. Mantinha ligações, também, com a secretaria-geral do
Conselho de Segurança Nacional, órgão ligado à Presidência da República. Foi localizado documento
do conselho, enviado ao Serviço Secreto do DOPS/SP, discutindo a infiltração comunista na Força
Pública por meio da criação do Centro Social dos Soldados e Cabos e do Centro Social dos Sargentos.115

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

Esses não contavam com nenhuma espécie de proteção. Casos de tortura contra membros das classes
médias sempre foram raros no Brasil. Após 1968, essa proteção social deixou de existir, com respaldo
das Forças Armadas e conivência de parcela significativa da sociedade, de modo que a polícia deixou
de preocupar-se com as consequências, mesmo quando usava métodos ilegais – sobretudo tortura. A
prática era pouco utilizada, nas delegacias, também por outra razão: deixava sequelas, ou marcas físicas
nos corpos. O método tradicional de tortura, no Brasil, sempre foi o pau de arara – que, nas delegacias,
continuou sendo usado até pelo menos o início da década de 1990. Simultaneamente com o choque
elétrico, era o método de trabalho preferido por nove em dez policiais, com cuidados, naturalmente,
como o de cobrir os pulsos do preso, que era pendurado com pedaços de cobertor, para não deixar
marcas das cordas com que era amarrado. 117
202. O novo estilo de trabalho policial também deixou de lado outra regra não escrita,
que era sufocar os gritos dos torturados. Em uma delegacia comum, sempre foi importante não
revelar à vizinhança que havia tortura no local. Por isso se usavam panos enfiados na boca do
preso, ao começo dos trabalhos, para que permanecesse em silêncio. O ex-preso político Marcos
Arruda relata que foi submetido a sessões de tortura em 1970, enquanto uma radiola tocava, em
alto volume, a música “Jesus Cristo”, sucesso daquele ano, de Roberto Carlos. A música alta foi
colocada para que os vizinhos não ouvissem os gritos dos torturados. Marcos Arruda não pertencia
a nenhuma organização de esquerda e foi preso apenas por ter ido encontrar uma dentista que era
da Ação Libertadora Nacional (ALN). “Depois de nove meses fui solto. Eles torturavam pessoas
próximas de nós para nos obrigar a falar. Não há tortura maior que essa”. 118 Mais tarde, essa regra
foi atenuada. Tanto os presos do DOPS/SP como os que passaram pelo DOI-CODI paulista revelam que os interrogadores passaram a permitir que torturados gritassem o quanto podiam. Até
incentivavam isso, para amedrontar os outros presos.
203. O abuso da tortura em dissidentes políticos, como se fossem criminosos comuns, não
foi a única inovação trazida pelos novos membros do DOPS/SP. Para identificar estudantes e/ou militantes que haviam caído na clandestinidade, os policiais passaram a procurar os militantes ausentes
das atividades políticas e estudantis do dia a dia. A tática empregada era a de procurar os que faltavam,
não aqueles que continuavam aparecendo e protestando pelas vias comuns.
204. O melhor exemplo dessa nova doutrina pode ser visto no mais conhecido caso de atuação do DOPS/SP. Em 4 de novembro de 1969, uma equipe liderada pelos delegados Sérgio Fleury e
Rubens Cardoso de Mello Tucunduva matou Carlos Marighella. No período que antecedeu sua morte,
os agentes do DOPS/SP prenderam e torturaram numerosas pessoas. Seguindo a cartilha de Fleury,
alguns falaram, permitindo que a polícia chegasse a muitos de seus companheiros. Entre os presos se
encontravam dois frades dominicanos, presos no bairro do Catete, no Rio de Janeiro, três dias antes.
Dali foram levados para o Cenimar. No prédio do Ministério da Marinha, Fleury esperava por eles.
E foram torturados imediatamente, com choques elétricos e pau de arara. Por intermédio deles, a repressão soube como Marighella marcava seus encontros: que ligava para a livraria Duas Cidades, que
usava, nas ligações, o codinome Ernesto. No dia seguinte, o delegado voltou para São Paulo, invadiu
o convento de Perdizes e prendeu mais cinco frades.
205. Essa operação é prova de que o sistema funcionava – uma vitória de Fleury, claro. Só
que, ao mesmo tempo, criou um problema grande para o comando da repressão. E esse problema, no
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206. A federalização de uma polícia política era algo que se buscava desde o início do Estado
Novo. Voltou a ser discutida, em 1958, na II Conferência Nacional de Polícia, e só não foi institucionalizada, então, pela resistência de São Paulo – para quem o DOPS/SP já estava bem aparelhado.
207. Segundo Mariana Joffily,
até 1969, a repressão política coube essencialmente às Secretarias de Segurança Pública e
aos DOPS de cada estado. Concomitantemente à criação da Operação Bandeirante, em
junho de 1969, o controle operacional das polícias militares passou a ser centralizado pelo
Ministério do Exército. Sua função de policiamento preventivo foi substituída pela de manutenção da segurança interna. Foi preciso, assim, que o DOPS/SP perdesse parcela de seu
prestígio em detrimento da Operação Bandeirante. E que a iniciativa de criar um novo
modelo repressivo partisse de São Paulo, com estreita colaboração das elites paulistas, para
que a federalização da polícia política se concretizasse.119

208. O papel desempenhado pela Oban – que funcionava no mesmo local, o 36 o Distrito
Policial de São Paulo – foi assumido pelo DOI-CODI/II Exército. A partir de então, o DOPS/SP
deixaria de ser o principal executor da polícia repressiva em São Paulo, e sua atuação poderia ter
se tornado mesmo supérflua, não fosse permanecer com: a) o controle do Instituto Médico-Legal
(IML): quando começou a aumentar o número de presos políticos mortos, era necessário validar
tecnicamente os casos duvidosos, ao menos para aplacar a indignação da opinião pública. Esse
órgão era o IML, comandado pela Polícia Civil; b) o cartório: era necessário manter uma burocracia policial que produzisse a formalização das prisões e os laudos periciais; tornou-se hábito, a
partir daí, que os presos passassem a prestar depoimentos formais no DOPS/SP, mesmo já depois
de terem sido interrogados e torturados pelos militares do DOI-CODI; e c) os contatos de Fleury:
permanecia, no DOPS/SP, uma equipe que só obedecia a Fleury, e uma rede de informantes que só
ele (e seu pessoal) conhecia – sem contar que o delegado tinha ligações estreitas com o Cenimar:
não era um estranho nas Forças Armadas; isso o manteve na ativa muito além do que seria razoável, mesmo depois de ser transferido para o DEIC.
209. Por meio de acordos com o Cenimar, a equipe de Fleury manteve controle sobre um
dos mais importantes informantes do período, o cabo Anselmo, responsável por entregar militantes da
Vanguarda Popular Revolucionária (VPR). Ele levou o DOPS/SP a militantes que acabaram mortos
no episódio que ficou conhecido como a Chacina da Granja de São Bento, na cidade de Paulista (PE),
em 8 de janeiro de 1973.
210. Essa íntima colaboração entre os dois órgãos já havia facilitado a prisão de Eduardo
Collen Leite, o Bacuri, por policiais paulistas, no Rio de Janeiro, em agosto de 1970. Bacuri foi morto
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caso, é que Marighella foi morto numa operação desastrada, em que só policiais atiraram. Ainda assim,
o delegado Tucunduva foi ferido e uma investigadora e um espectador morreram, demonstrando que o
método era profissional, mas a parte operacional, amadora. Por outro lado, segundo versões levantadas
por alguns entrevistados pela CNV, a ação provocou constrangimentos entre o DOPS/SP e o Exército,
não pelas falhas operacionais, mas por Marighella ter morrido, já que setores importantes da repressão
o queriam vivo, seja para interrogá-lo, seja para exibi-lo, nas televisões, como um troféu.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

em um suposto tiroteio, em 8 de dezembro daquele ano. A versão inicial era de que havia sido preso
por agentes do Cenimar e, depois, entregue ao DOPS/SP. No entanto, há referências de que a prisão
teria sido feita pela própria equipe do delegado Fleury. À CNV, um dos agentes que participou desta
ação, Josmar Bueno, o Joe, ex-boxeador e investigador de polícia que trabalhou no DOPS/SP, relatou
que a equipe de Fleury procurava Bacuri por ele ter matado uma pessoa durante o roubo de um banco.
As informações sobre seu paradeiro foram fornecidas pelo Cenimar. Participaram da prisão, além do
próprio Fleury e de Joe, os policiais João Carlos Tralli, Henrique Perrone, José Guilherme Godinho
Ferreira, o Sivuca e José Campos Correia Filho, o Campão.
211. No local da campana, Joe recebeu sinal do agente do Cenimar. Quando Bacuri
passava, deu-lhe um soco no queixo. Perrone e Tralli o pegaram, puseram-no dentro de um carro,
chapa fria, dirigido por Campão, e foram até a Barra da Tijuca, onde, numa casa com arquitetura
chinesa, fuzileiros navais faziam guarda. Em outra passagem do depoimento, Joe afirmou que, um
mês depois da prisão, ordenaram que fizesse massagens nas pernas de Bacuri, atrofiadas por ele ter
sido pendurado por tempo demais, no Rio. Depois de uma semana de massagens, no DOPS/SP (e
não na carceragem), ele voltou a andar. No mês seguinte, Joe soube pela imprensa que ele havia sido
morto, e não acreditou na versão difundida, já que Bacuri estava preso e semiparalítico, sem forças
para fugir ou trocar tiros com a polícia.
212. Com a morte de Vladimir Herzog e Manuel Fiel Filho, aumentou o clamor público
contra a repressão. Começava o declínio do DOPS/SP. O primeiro a sentir isso na pele foi Sérgio
Fleury, que respondia a inquérito por comandar um esquadrão da morte, o da Polícia Civil de São
Paulo – que tinha como lema defender a sociedade de criminosos. Fleury respondeu a diversos
inquéritos e processos por fazer parte desse esquadrão – quase uma ironia, já que essas mortes não
eram relacionadas com a militância política. A equipe de policiais matava criminosos comuns,
numa tentativa de limpar a sociedade. Foram implicados ele próprio e vários de seus colegas ou
subordinados. Fleury chegou a ser preso, e respondeu a vários inquéritos e processos. Era tão grande o risco de ser condenado e preso que o governo Médici (em 1973), sentindo-se em débito com
o delegado, fez aprovar (por sua base de apoio no Congresso) a Lei no 5.941/1973, que passou a
ser conhecida com o nome de seu beneficiário – Lei Fleury –, permitindo que réus primários, e de
bons antecedentes, pudessem responder aos processos em liberdade, mesmo quando condenados
em primeira instância e até serem julgados em última instância. Assim, Fleury permaneceu na
direção do DEIC, até sua morte (em 1979).
213. Com a perda de poder e influência do DOPS/SP, assumiu sua diretoria-geral uma
figura mais palatável (apesar de envolvido com a repressão), o ex-chefe do Serviço Secreto, Romeu
Tuma. Investigador, delegado de polícia concursado, bacharel em direito pela PUC-SP, foi diretorgeral do DOPS paulista de 1977 até 1982. Embora não haja provas de que Tuma tenha participado
de sessões de tortura no DOPS/SP, é fato que trabalhou por anos em edifício onde isso ocorria,
chefiando seu Serviço Secreto. Durante a gestão de Tuma, o DOPS/SP acabou e, em 1982, foi eleito
governador o senador Franco Montoro, quando sua equipe de governo anunciou que extinguiria o
órgão. No governo Figueiredo, Tuma foi superintendente da Polícia Federal (PF) em São Paulo, e
vários delegados e agentes que trabalharam na repressão o acompanharam. Policiais militares foram
também compor sua equipe, na PF. Tuma veio mais tarde a ser diretor-geral da PF, em 1985, durante
o governo Sarney, e depois foi, por duas vezes, senador por São Paulo.
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215. A sede do DOPS/SP era na praça General Osório, no 66, próximo à Estação da Luz,
centro de São Paulo. No subsolo, havia o almoxarifado e a carceragem com capacidade para cerca de
30 presos. Somente a delegacia de Sérgio Paranhos Fleury possuía uma carceragem própria; as demais
utilizavam essa carceragem do subsolo.120
216. No térreo, além da recepção, funcionavam as salas de investigadores e guarda militar,
com cerca de 200 policiais, empregados nas diligências do DOPS/SP. Segundo depoimento à CNV,
no térreo e no primeiro andar ficavam investigadores que não pertenciam a nenhuma equipe específica, ou que estavam de plantão. O acesso ao pavimento térreo era livre, dado ali funcionarem várias
delegacias. No entanto, aos andares superiores só se podia ter acesso com autorização de um delegado.
O ex-investigador Amador Navarro Parra informou que no espaço geográfico do DOPS/SP havia
também uma entrada reservada à diretoria, com elevador privativo.121
217. No primeiro andar funcionava a chefia-geral dos investigadores, salas para servidores,
seção de pessoal, arquivo geral e restaurante para os servidores. Os investigadores ficavam nesse andar,
perto do restaurante, juntamente com a chefia-geral do departamento, a chefia política e a de ordem
social. Lá eram convocados, pelos investigadores-chefes, para participar de alguma operação.122
218. O segundo andar era utilizado pelo delegado Sérgio Fleury. Lá trabalhavam ele, três
delegados assistentes, cerca de 40 investigadores e respectiva equipe de carceragem. Só seus protegidos
podiam circular nesse andar. Entre o segundo e o terceiro andares havia uma cela em que ficavam alguns
presos sobre os quais ninguém, nem mesmo no DOPS/SP, poderia saber absolutamente nada, eram
presos “exclusivos” de Sérgio Fleury.123 Além de Fleury, esse andar seria local de trabalho dos delegados
Afonso Celso de Lima Acra, Alcides Singillo, Edsel Magnotti, Haroldo Ferreira e Roberto Benducce
Faria Coimbra. Ali ficava também a Delegacia de Fiscalização de Explosivos, Armas e Munições.
219. No terceiro andar funcionava a Delegacia de Ordem Econômica e a Delegacia de
Estrangeiros.124 Documento do Setor de Segurança do DOPS/SP registra que ali também funcionavam ambulatórios de médicos e dentistas.
220. No quarto andar funcionavam a Diretoria-Geral e as Delegacias de Ordem Social
e de Ordem Política. Na primeira metade da década de 1970, o diretor-geral, Lúcio Vieira, trabalhava com Tácito Pinheiro Machado, como primeiro-delegado-assistente, e Luiz Orsatti, como
segundo-delegado-assistente. Na Assessoria da Delegacia-Geral estavam os delegados Emiliano
Cardoso de Almeida e Laudo Ubirajara Aparecido Gulla Simoni. Também trabalhavam ali os
servidores Domingos Campanela, Grimaldi e João Augusto de São Paulo Pereira, que pertenciam à Diretoria-Geral. Na entrada da sala do diretor-geral havia uma luz vermelha que, se acesa,
impedia o acesso à sala. Fausto Barreto de Madureira Pará trabalhou como delegado titular da
Delegacia de Ordem Social, contando em sua equipe com os delegados Ruy Cícero Martins Fontes
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214. A destruição de documentos começou. Os arquivos do DOPS/SP foram transferidos à
Polícia Federal e, em 1990, devolvidos ao governo de São Paulo. Estão hoje sob a guarda do Arquivo
Público do Estado. A documentação existente, no entanto, é incompleta, mostrando que parte desses documentos foi desviada. Não há nela, por exemplo, nenhum documento sobre informantes do
DOPS/SP, nem sobre agentes que tivessem praticado tortura.

4 – órgãos e procedimentos da repressão política

e Fausto Riniere. Na Delegacia de Ordem Política o titular era Alcides Cintra Bueno Filho, auxiliado pelos delegados Clyde Gaya da Costa, Décio Funari Martins e Roberto Gabriel Ward. Era
também nesse andar que ficava o Cartório Central.
221. Finalmente, no quinto andar funcionava o Serviço Secreto e, em uma área separada,
sua Divisão de Informações, Contrainformação e Desinformação. Seu diretor era Romeu Tuma, que
passou, depois, a diretor-geral do DOPS/SP. Dali, os casos eram redistribuídos para a Ordem Política
ou Social, onde eram examinados. Com Tuma trabalhavam os delegados Gil Antônio Ferreira, encarregado do setor estudantil, e Roberto Quass, diretor da divisão de informações.
222. Apesar de ser uma unidade policial, o DOPS/SP não tinha uma hierarquia rígida, mesmo
no período mais duro da repressão. O caso de Fleury é emblemático, pois ele, na prática, não respondia
à sua chefia formal, o diretor-geral do departamento. Trabalhava por conta própria, diretamente ligado
aos órgãos federais, sobretudo o DOI-CODI/II Exército e o Cenimar. Da mesma forma, os membros
de sua equipe estavam fora da hierarquia do DOPS/SP, deviam responder somente a ele, Fleury. Daí a
confusão constante que faz com que se pense que Fleury tenha sido diretor-geral do DOPS/SP.125 Na
equipe de Fleury, atuava Carlos Alberto Augusto, o Carteira Preta ou, segundo militantes, o Carlinhos
Metralha. Na época investigador de polícia, é um dos poucos ainda na ativa, delegado em Itatiba (SP).
Henrique Perrone, João Carlos Tralli, Adhemar Augusto Pereira, o Fininho, José Carlos Campos Filho,
o Campão, e Massilon Bernardes Filho também eram policiais da equipe de Fleury.
223. Durante o regime militar, havia visitação de pessoas de diversas áreas de atuação às
dependências do DOPS/SP. Na entrada do órgão, por razões de segurança, eram registrados nome
e profissão, bem como horários de entrada e saída desses visitantes. Com os arquivos do DOPS/SP
disponíveis para pesquisa no Arquivo Público do Estado de São Paulo, há livros de registro com informações como as abaixo, de fevereiro de 1972: 126

Nome

Cargo

Entrada

Saída

Sr. Inajar

Jornalista

16h30

17h30

Sr. Ramos

Jornalista

16h40

17h30

Sr. Manoelito de Oliveira Santos

Reservado do Deops

19h20

20h30

Dr. Gabriel dos Santos Netto

Engenheiro

14h45

____

Dr. Evair de Freitas Garcia

Deputado

15h07

15h37

Sr. Ramos

Jornalista

15h15

15h40

Dr. Geraldo Rezende de Matos

FIESP

17h15

_____

Elias Daniel Khoury

Autorizado pelo diretor

13h20

_____

Dr. Adolfo Florentino

Médico

15h15

_____

Dr. Geraldo Rezende de Matos

FIESP

18h20

18h43

Dr. Jorge Gabriel

Visita

9h14

_____

Vice-cônsul da Itália

12h22

13h

1o de fevereiro de 1972, terça-feira

2 de fevereiro de 1972, quarta-feira

3 de fevereiro de 1972, quinta-feira

4 de fevereiro de 1972, sexta-feira

7 de fevereiro de 1972, segunda-feira
Sr. Antonio di Stefano
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Cargo

Entrada

Saída

Dr. Damaseo

Médico

13h30

_____

Dr. Chapin (com acompanhantes)

Cônsul americano

14h55

16h05

Sr. Inajar

Jornalista

16h50

18h20

Dr. Antonio Damaseo

Médico

13h08

_____

Coronel Lima Rocha

Coronel do Exército

9h19

12h33

Tenente Humberto Berlina da Silva

Primeiro-tenente (47 Aérea)

9h29

12h33

Elias Daniel Khoury

Amigo do dr. Lúcio (Jundiaí)

14h35

_____

Sr. Manoelito de Oliveira Santos

B.N.

8h30

8h40
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Nome

8 de fevereiro de 1972, terça-feira

9 de fevereiro de 1972, quarta-feira
Antonio Minelli

Agente do 2 Exército

12h12

12h16

Sr. Halliwell

Cônsul americano

12h21

14h30

Sr. Inajá
10 de fevereiro de 1972, quinta-feira

Jornalista

17h35

18h35

Sr. Ramos

Jornalista

15h45h

_____

Major Beltrão

Major do Exército

19h10

19h55

Dr. Ivair de Freitas Garcia (com
dois acompanhantes)

Deputado

14h55

_____

Sr. Manoelito de Oliveira Santos

_____

17h

_____

Sr. Ramos

Jornalista

17h40

18h25

Major Beltrão

Oficial do Exército

20h

20h11

Sargento Geraldo Marques (DOI) com detido

1o sargento

15h15

15h35

Dr. Ivair de Freitas Garcia

Deputado

17h25

17h35

Dr. Leovegildo P. Ramos

USP

18h05

18h10

Dr. Morais Suppa

Companhia Elétrica de São Paulo

9h55

_____

Capitão Enio

Oficial do 2o Exército

15h40

15h50

Dr. Geraldo Rezende de Mattos

FIESP

17h55

18h48

Sr. Halliwell

Cônsul americano

12h

12h30

Dr. Antonio Damaseo

Médico

13h08

_____

Sr. Inajá

Jornalista

17h10

18h05

Dr. Jair Sanzane (com acompanhante)

Gabinete SS

19h20

19h40

Professor Oscar e esposa

Professor

_____

09h57

Dr. Antonio Damaseo

Médico

13h08

_____

Sr. Maurício Mota Lima

Gabinete do secretário

10h55

11h35

Sr. Sérgio Galti

Gabinete do secretário

10h55

11h35

Dr. Weverslau M. A. Souza

Advogado

12h05

_____

Sr. Inajá

Jornalista

17h10

18h10

Sr. Geraldo Rezende de Mattos

FIESP

18h10

19h

Sr. capitão Roberto Coimbra do Prado

Capitão do Exército

13h03

13h08

Dr. Helton Arylton

Juiz auditor

15h30

_____

Dr. Pará e equipe

Em diligência

_____

17h45

o

11 de fevereiro de 1972, sexta-feira

16 de fevereiro de 1972, quarta-feira

18 de fevereiro de 1972, sexta-feira

21 de fevereiro de 1972, segunda-feira

23 de fevereiro de 1972, quarta-feira

24 de fevereiro de 1972, quinta-feira
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Nome

Cargo

Entrada

Saída

Dr. Geraldo Rezende

FIESP

18h35

06h45

Sr. Ramos

Jornalista

16h48

_____

Dr. Geraldo Rezende de Mattos

FIESP

18h20

19h35

Dr. Halliwell

Cônsul americano

11h55

12h34

Dr. Antonio Damaseo

Médico

13h08

_____

Major Beltrão

Major do Exército

17h10

18h40

Dr. Paulo (Operação Bandeirante)

DOI

15h25

16h

Dr. Geraldo Rezende de Mattos

FIESP

18h40

_____

Professor Passos (subiu com o dr. Almeida)

Professor

11h

12h

Dr. Antonio Damaseo

Médico

13h06

_____

Luiz Apolonio

Professor

15h45

16h55

Geraldo Rezende de Mattos

FIESP

18h35

_____

25 de fevereiro de 1972, sexta-feira

28 de fevereiro de 1972, segunda-feira

29 de fevereiro de 1972, terça-feira

224. Nessas listas de visitantes há policiais de outras delegacias, membros das Forças Armadas,
políticos, entregadores de mercadorias, familiares dos presos, advogados, jornalistas, colaboradores e arrecadadores de fundos para atividades de repressão política. Geraldo Rezende de Mattos, representante
da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), era dos que mais frequentavam as dependências do DOPS/SP. O delegado José Paulo Bonchristiano confirmou que todos o conheciam como
Geraldinho.127 Registros mostram que, em determinadas ocasiões, Mattos passou a noite toda no DOPS/
SP; em outros, há apenas o registro de sua entrada.128 O empresário Paulo Henrique Sawaya Júnior se
apresentava como assessor do então ministro Antônio Delfim Netto. Sawaya Júnior fez parte da coordenação da Oban (1969) e mantinha ligações com o DOI-CODI/SP (1970). Por meio da Consultores
Industriais Associados S.C. (CIA) e da Intelligence Assessoria Integral, arrecadou fundos entre empresários para financiar a repressão em São Paulo. Seu nome é mencionado em escritos de Antonio Carlos
Fon, porque teria extorquido um empresário alemão para que financiasse a repressão por uma de suas empresas.129 Segundo Fon, esse empresário confirmou, em depoimento, sua atuação. Nos livros do DOPS/
SP, seu nome aparece inúmeras vezes, e em alguns casos se apresentava como agente do SNI, em outros
apenas acompanhava Romeu Tuma. Em 1977, foi agraciado com a Medalha do Pacificador.
225. Há também registros da visitação de diplomatas ao DOPS/SP, motivados pela preocupação com os direitos humanos ou apenas para tratar de assuntos relativos a cidadãos de seus países,
presos ou com problemas de imigração, já que o DOPS/SP fazia também o papel de polícia de estrangeiros. Os registros mostram visitas como a de Frederic Chapin, que foi cônsul-geral dos Estados
Unidos em São Paulo, que, entre outros momentos, em dezembro de 1976 denunciou a Chacina da
Lapa e atuou em prol da integridade física dos dirigentes do PCdoB presos nessa operação.

1 – As referências a DOPS/SP e Deops tratam do mesmo órgão, pertencente à Polícia Civil de São Paulo.
2 – A CNV identificou um grupo de policiais militares que, quando o governador de São Paulo Franco Montoro estava
em vias de assumir o governo do estado, foram transferidos para a Polícia Federal, acompanhando o delegado Romeu
Tuma (então diretor do DOPS/SP). Após análise dos assentamentos individuais fornecidos à CNV pela Polícia Militar do
estado de São Paulo, percebe-se que os policiais militares Angelino Crisafulli, João Batista dos Reis, João Cláudio Valério,
Júlio Marin Filho, Luiz Flaviano Furtado e Ubirajara Bueno Machado foram todos cedidos na mesma data (14/3/1983),
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3 – Decreto no 23.873/1934.
4 – Decretos-Leis no 9.775 e no 9.775-A/1946.
5 – Arquivo CNV, 00092.001422/2014-24.
6 – Consultar o relato desses episódios no Cap. 13 deste Relatório.
7 – D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Glaucio Ary Dillon; CASTRO, Celso (orgs.). Os anos de chumbo: a memória
militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994, pp. 44-45.
8 – Ibid., pp. 93-94.
9 – Ibid., p. 135.
10 – Ibid., p. 95.
11 – Ibid., p. 136.
12 – Arquivo CNV, 00092.000666 2013-17. Depoimento de Carlos Alberto Brilhante Ustra em Audiência pública da
CNV, 10/5/2013.
13 – Arquivo Nacional, CSN: BR_DFANBSB_N8_035_A, p. 3.
14 – Decreto no 60.940, de 4/7/1967.
15 – Ibid.
16 – O primeiro regulamento das DSI foi elaborado por grupo de trabalho instituído junto à secretaria-geral do CSN.
17 – Decreto no 60.940, de 4/7/1967.
18 – Decreto no 62.803, de 3/6/1968.
19 – Arquivo Nacional, CSN: BR_DFANBSB_N8_035_A, p. 12.
20 – Ibid., pp. 6-7.
21 – Ibid., p. 16.
22 – Ibid., p. 8.
23 – Decreto no 75.640, de 22/4/1975.
24 – Estudo sucinto no 075/1a SC/74, de 3/10/1974.
25 – Arquivo CNV, 0092.002059/2013-83. Depoimento à CNV em 13/11/2012.
26 – Regulamento aprovado pelo Decreto no 75.640/1975.
27 – Relatório projeto Brasil: nunca mais, tomo I, p. 96.
28 – Arquivo CNV, 00092.002836/2014-71, p. 4.
29 – Ibid., p. 6.
30 – Pesquisa nas folhas de alterações de militares, as quais foram entregues à CNV pelas Forças Armadas. Arquivo CNV,
0092.000105/2015-71.
31 – Há referências a saques de diárias de todos os militares que participaram da Oban e dos DOI-CODI. V. também
depoimento do coronel reformado Pedro Ivo Moézia à Comissão Nacional da Verdade, em 9/11/2014. Arquivo CNV,
00092.002166/2014-92.
32 – Ibid., pp. 6-7.
33 – Ibid., pp. 8-9.
34 – Arquivo Público do Estado de São Paulo (Apesp), Dossiê 50-Z-9, 45, 7753-2.
35 – Arquivo CNV, 00092.002058/2014-10.
36 – “Dilma diz ter orgulho de ideais da guerrilha”. Folha de S.Paulo, 21/6/2005, entrevista a Luiz Maklouf Carvalho.
37 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ACE 16645_70.
38 – Por exemplo, Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ACE 19114_70, e SNI: BR_DFANBSB_V8_ACE 4263_80.
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pela Força Pública de São Paulo à Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal de São Paulo. E todos
foram reintegrados ao serviço na Força Pública, poucos dias depois, em 29/3/1983.
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39 – Arquivo Nacional: SNI: BR_DFANBSB_V8_ ASP_ACE_4263_80.
40 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ ASP_ACE_4263_80.
41 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 ESP_ACE_8515_81_001, pp. 25-27.
42 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 ASP_ACE_8516_81, pp. 13, 43 e 45.
43 – V. por exemplo Arquivo Nacional, ASP_ACE_8516_81.
44 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ESP_ACE_3285_80_002, pp. 6-7 e 9.
45 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ESP_ACE_8515_81_002 e Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_
V8_ASP_ACE_8516_81.
46 – “Aparelho” era o nome dado a um esconderijo de militantes clandestinos. “Estourar” o aparelho era localizá-lo,
invadir e prender seus ocupantes.
47 – Arquivo CNV, 00092.000493/2012-48, p. 180.
48 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 ESP_ACE_8522_81_001, p. 43.
49 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 ASP_ACE_8516_81, pp. 54-56.
50 – Arquivo Nacional, SNI: ASP_ACE_8516_81. pp. 9 e 34-42.
51 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 ESP_ACE_3285_80_001, pp. 28 e ss.
52 – Ibid., p. 71 e Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8_ESP_ACE_3285_80_002, pp. 2-5.
53 – Arquivo Nacional, BR_DFANBSB_V8_ESP_ACE_3285_80_002, p. 30.
54 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 ESP_ACE_8515_81_001, pp. 16-17 e 20-21.
55 – Arquivo Nacional, SNI: BR_DFANBSB_V8 AC_ACE_SEC_19114_70.
56 – Ibid.
57 – Lei de Talião é a regida pela máxima “olho por olho, dente por dente”, que prescreve uma pena na mesma medida do
crime cometido, a chamada retaliação. No caso citado, o militante político responsável pela morte de um agente deveria,
pelo código de conduta da repressão, pagar com a morte.
58 – Consultar relato do episódio no Cap. 13 deste Relatório.
59 – Arquivo CNV, 00092.001311/2013-37. Depoimento à CNV em 23/5/2013.
60 – Ofício no 2.315/GABINETE-MD, 10/3/2014, encaminhado à CNV pelos comandos da Marinha, do Exército e da
Aeronáutica. Arquivo CNV, 00092.000444/2014-77.
61 – Arquivo CNV, 00092.002166/2014-92. Depoimento à CNV em 9/11/2014.
62 – COELHO, Marco Antônio Tavares. “Memórias de um comunista”. Revista Estudos Avançados, 13 (37), 1999, p. 60.
63 – Monografia do então major Freddie Perdigão Pereira, apresentada à Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, O Destacamento de Operações de Informações (DOI) no EB – Histórico papel no combate à subversão: situação atual e
perspectivas. Rio de Janeiro, 1977, referindo-se ao documento nos autos do inquérito policial militar (IPM) sobre o caso
Riocentro (Representação Criminal 04_0_200 ANEXO 16, pp. 5-37).
64 – Arquivo CNV, 00092.001422/2014-24.
65 – Ibid.
66 – D’ARAÚJO, Maria Celina; SOARES, Glaucio Ary Dillon; CASTRO, Celso (orgs.). Os anos de chumbo: a memória
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