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Apresentação

O tema do seminário que deu origem a esta publicação, 
o Direito à Verdade e à Memória, é objeto constante de 
preocupação e pauta recorrente de atividades da Comis-

são de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, 
desde a criação deste colegiado, em 1995.

Em razão das diversas feridas, ainda abertas, causadas pela 
repressão da última ditadura enfrentada pela nossa sociedade, 
ainda é necessário garantir o acesso às informações que o Estado 
brasileiro produziu e acumulou acerca de milhares de cidadãos 
e cidadãs que foram vítimas daquele regime ilegal e ilegítimo.

A Comissão de Direitos Humanos e Minorias busca oferecer a 
sua parcela de contribuição à luta pela garantia destes direitos – à 
memória, à verdade e à informação – através desta publicação e 
das inúmeras atividades relacionadas a esta temática.

As exposições do seminário, feitas por representantes de ór-
gãos do poder público, por representantes da sociedade civil e 
por jornalistas, constituem um qualificado e plural conjunto de 
opiniões e informações acerca do cenário no qual está inserido o 
tema no momento presente.

Depoimentos emocionados, revelações e reafirmações con-
tundentes, análises argutas e ponderações importantes estão re-
gistradas neste volume, que já se reveste de grande importância 
como material de consulta e acervo histórico.

Ademais, nosso desejo é que este tema, no mais breve inter-
regno possível, torne-se apenas matéria de pesquisa histórica, 
deixando de ser reivindicação de tantas pessoas que sofreram na 
pele, literalmente, as agruras de um regime de exceção e, tanto 
tempo depois, ainda buscam reparações e informações que lhes 
deve o Estado.
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Confiantes na contribuição que a Comissão oferece com 
esta publicação, reafirmamos, sobretudo, o nosso compromis-
so como instância que luta de forma ativa e permanente pela 
promoção, respeito, provimento, defesa e realização plena dos 
direitos humanos.

Atenciosamente,

Deputado Luiz Couto (PT-PB)
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias 
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Introdução

Um das primeiras ações da Comissão Parlamentar Memó-
ria, Verdade e Justiça (CPMVJ), constituída no dia 14 
de março de 2012 por decisão plenária da Comissão de 

Direitos Humanos e Minorias (CDHM), foi resgatar o acervo de 
informações, debates e testemunhos acumulado pela CDHM que 
pudesse contribuir para o esclarecimento das graves violações de 
direitos humanos perpetradas por motivação política entre 1946 
e 1988.

O período entre 1946 e 1988 foi definido na Lei nº 12.528, 
de 18 de novembro de 2011, que criou a Comissão Nacional 
da Verdade (CNV), no âmbito da Casa Civil da Presidência da 
República, com finalidade de elucidar os abusos cometidos por 
agentes públicos, por meio de atos de exceção. 

Foi, portanto, nesse contexto de início dos trabalhos de am-
bas as comissões, com ativa participação da sociedade civil, que 
a CDHM decidiu lançar esta publicação considerada relevante e 
útil ao resgate da memória e da verdade históricas. 

O Seminário

O Seminário Direito à Memória e à Verdade, que originou esta 
obra, reuniu um conjunto de convidados que representa signifi-
cativo testemunho dos fatos, além de compromisso e dignidade 
na luta pelo resgate da memória. Trata-se de pessoas com trajetó-
rias e fontes primárias de informações de grande valor histórico. 

Cabe lembrar aqui os cuidados do então presidente da CDHM, 
deputado Luiz Couto (PT-PB), ao demandar o registro do semi-
nário e a preparação dos originais. Essas providências permiti-
ram o rápido processo de edição neste momento em que o livro 
se tornou tão necessário.
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Os relatos agrupados neste compêndio vêm se somar à busca 
da verdade histórica e à transmissão de conhecimento para a ci-
dadania das novas gerações. Há testemunhos sobre perseguições, 
sequestros, prisões arbitrárias e humilhações e sobre o sofrimen-
to extremo causado pela tortura, mortes e ocultações de corpos 
– ou do que restou deles. E, se isso não bastasse, o artifício cruel 
de fraudar as causas das mortes de opositores capturados por 
agentes do Estado para se livrar das responsabilidades, culpando 
as próprias vítimas.

Tudo isso obedecia a um método, urdido nos “Anos de Chum-
bo”, para aniquilar a resistência política. Demonstrar esse méto-
do subjacente às ações da ditadura de 1964 talvez seja uma das 
principais provas testemunhais sobre as gravíssimas violações de 
direitos humanos daquele tempo. 

Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça

A CPMVJ inclui, em seu trabalho, a perspectiva da justiça de 
transição, conceito fundado em tratados internacionais e pre-
sente nos processos de restauração democrática de outros países 
que também superaram regimes ditatoriais. As conclusões de seu 
trabalho serão encaminhadas ao Ministério Público e ao Poder 
Judiciário, como é praxe no Estado Democrático de Direito. Ca-
berá ao Judiciário avaliar o tipo penal das provas a serem reco-
lhidas pela CNV. De qualquer forma, acreditamos que não será 
possível ignorar a perspectiva da justiça de transição.

A redemocratização do país permanecerá inacabada sem o 
conhecimento e a apuração das violações de direitos humanos 
cometidas durante o regime militar. É premente, portanto, aco-
lher o testemunho dos sobreviventes e envidar esforços para a 
abertura dos arquivos da repressão subtraídos do conhecimento 
público.

A CPMVJ, como órgão do Poder Legislativo, cumprirá a prer-
rogativa constitucional de fiscalizar o Poder Executivo, além de 
contribuir com a CNV, compartilhando com ela os resultados de 
suas iniciativas e colocando à sua disposição informações e do-
cumentos acumulados pela CDHM no decorrer de sua trajetória. 
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É também dever da Câmara dos Deputados, que teve suas por-
tas fechadas e prerrogativas usurpadas, apurar as violações de 
direitos humanos perpetradas contra parlamentares e servidores, 
restituindo-lhes, ainda que simbolicamente, a dignidade de seus 
mandatos e de seus direitos de cidadania.

Por isso, a CPMVJ realizará seminários, audiências públicas 
e diligências com a finalidade de partilhar informações, experi-
ências e angústias das vítimas da ditadura, contribuindo, assim, 
com o efetivo resgate da verdade histórica.

Ao dar conhecimento amplo a este importante registro do 
Seminário Direito à Memória e à Verdade, nossa perspectiva é a 
de contribuir para que a Nação resgate e não se esqueça de seu 
passado histórico.

Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça

Atribuições
A Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça (CPMVJ) 

foi criada com as seguintes atribuições:
1. Organizar e encaminhar à Comissão Nacional da Verdade 

(CNV) informações, dados e documentos de posse da Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias, acumulados no decorrer de 
suas atividades;

2. Pesquisar, avaliar e encaminhar à CNV informações, dados 
e documentos sobre eventuais casos de violações de direitos hu-
manos de parlamentares e servidores da Câmara dos Deputados 
no período em análise;

3. Receber, organizar e encaminhar informações, dados, do-
cumentos e sugestões que possam subsidiar a CNV no esclareci-
mento de fatos objeto de sua competência;

4. Realizar seminários, audiências públicas e diligências, no 
âmbito da Câmara e nos estados da federação, com o objetivo de 
ajudar na elucidação de denúncias e fatos pertinentes;

5. Atuar na sensibilização da Câmara dos Deputados e da opi-
nião pública para a importância do estabelecimento da verdade 
histórica sobre o período em análise;
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6. Exercer fiscalização parlamentar dos trabalhos da CNV, ór-
gão vinculado ao poder Executivo, de modo a contribuir para 
que a mesma desempenhe com êxito suas competências e cum-
pra plenamente suas finalidades.

A CPMVJ foi instituída em decorrência da aprovação, pela 
unanimidade do plenário da Comissão de Direitos Humanos 
e Minorias, na reunião ordinária de 30/11/2011, e ratificada 
em 14/03/2012, pela aprovação unânime dos Requerimentos 
nº 150/2011 e nº 024/2012, ambos da deputada Luiza Erundina 
(PSB-SP), eleita nas duas ocasiões coordenadora da comissão.  

A comissão também atende ao Requerimento nº 90/2011, de 
autoria da deputada Manuela d’Ávila (PCdoB-RS), aprovado pela 
CDHM, de apuração dos casos de violações de direitos humanos 
com motivação política contra parlamentares e servidores da Câ-
mara dos Deputados entre abril de 1964 e outubro de 1988.

Deputado Domingos Dutra (PT-MA)
Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias

Deputada Luiza Erundina de Souza (PSB-SP)
Coordenadora da Comissão Parlamentar Memória Verdade e Justiça
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Deputados membros em 21 de março de 2012

Arnaldo Jordy (PPS-PA)
Chico Alencar (PSOL-RJ)
Domingos Dutra (PT-MA)
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Geraldo Thadeu (PSD-MG)
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Rosinha da Adefal (PTdoB-AL)

Observação
A Comissão Parlamentar Memória, Verdade e Justiça é a de-

nominação pública de subcomissão permanente criada no âmbi-
to da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, essa denomi-
nação buscou evitar possíveis mal-entendidos na relação entre 
os colegiados do Poder Executivo e do Legislativo.
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Direito à Memória e Verdade.

YURI SOARES FRANCO
Coordenador–Geral do Diretório  
Central dos Estudantes da  
Universidade de Brasília – UnB.



ação
 parlam

en
tar

23
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

Seminário

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Declaro aber-
tos os trabalhos do presente seminário, sobre o tema Direito à Ver-
dade e à Memória, que colocará em debate questões relevantes a 
respeito da memória coletiva dos “Anos de Chumbo”.

A realização deste evento atende a diferentes requerimentos, 
de iniciativa deste Presidente e dos Deputados Pedro Wilson, 
Pompeo de Mattos, Manuela d’Ávila e Chico Alencar.

Decidimos somar a este seminário diferentes iniciativas. Em 
primeiro lugar, por se tratar de temas convergentes que podem ser 
incluídos na denominação “memória e verdade”. Em segundo lu-
gar, para atender ao pedido de companheiros que vieram de todo 
o País para participar do seminário da Comissão de Anistia, rea-
lizado ontem, e que têm interesse nos assuntos em debate hoje.

Também queremos que este encontro seja um marco alusivo 
ao Dia Mundial de Combate à Tortura, comemorado no dia 26 
de junho. 

Este seminário será dividido em 4 mesas. Na primeira, cujo 
tema é Da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos a uma 
nova Comissão Memória e Verdade, nos moldes propostos pela ONU, 
teremos por finalidade ouvir e debater as avaliações e as propos-
tas de equacionamento de questões não resolvidas no período da 
ditadura militar. Nesse sentido, avaliar o trabalho da Comissão 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, a sua contribuição e as 
suas limitações é um primeiro passo necessário. 

Na mesma linha, acreditamos que se deve evoluir para a cria-
ção de uma Comissão de Memória e Verdade, nos moldes defen-
didos pela ONU. Precisamos começar a discutir os termos desta 
nova Comissão. E o papel do Legislativo é o de realizar este debate 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

24
Direito à Memória e à Verdade: Seminário

com as autoridades públicas responsáveis pela área e com as repre-
sentações da sociedade civil envolvidas com o tema.

Na segunda mesa serão apresentadas as recomendações elabo-
radas pelo Ministério Público Federal a partir da análise do livro 
Orvil, O Livro Negro do Terrorismo no Brasil, escrito por ordem do 
Ministro do Exército em 1986. Esse livro tem quase mil páginas e 
contém versões sobre a repressão nos “Anos de Chumbo”.

Na terceira mesa serão analisadas as revelações contidas no 
livro Sem Vestígios, feitas por um agente secreto da ditadura mi-
litar brasileira. O livro é de autoria de Taís Morais. Entre essas 
revelações há uma sobre as circunstâncias da execução do líder 
estudantil Honestino Guimarães. 

O seminário será encerrado com uma mesa de debates e de 
reflexão sobre o fenômeno da tortura no Brasil. Teremos a apre-
sentação de um brasileiro que estudou profundamente o tema e 
de outro que sofreu profundamente a tortura. Ambos estão hoje 
na luta para que esse crime contra a humanidade seja banido. 

Inicialmente, estava programada uma outra mesa, destinada 
ao debate da criação, da composição e dos objetivos do grupo 
de trabalho coordenado pelo Ministério da Defesa e destinado 
a localizar e a identificar corpos de pessoas desaparecidas du-
rante a Guerrilha do Araguaia. Em razão de viagem inadiável 
ao exterior, o Ministro Nelson Jobim solicitou à Comissão de 
Direitos Humanos o adiamento de sua vinda para uma data no 
começo de julho. Definimos, então, a data de 9 de julho. Neste 
dia, às 9h, promoveremos uma audiência pública sobre o tema 
da Guerrilha do Araguaia. E fizemos isso em acordo com o Mi-
nistro. Esperamos que nesta data ele possa estar aqui para dar 
as explicações sobre a criação, a composição e os objetivos do 
referido grupo de trabalho.

Vamos dar início à primeira mesa deste seminário, convi-
dando os expositores que vão tratar sobre o tema Da Comissão 
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos a uma nova Comissão Me-
mória e Verdade, nos moldes propostos pela ONU.

 Informo que foram convidados como expositores o Ministro 
Paulo Vannuchi, da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e 
o Presidente da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políti-
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cos, Marco Antônio Barbosa. Recebemos, ontem, comunicado 
da Secretaria dos Direitos Humanos de que foi designada a Sra. 
Vera Regina Rotta, Coordenadora do Projeto Direito à Memória e 
à Verdade, para representar o Ministro daquela Secretaria; e o co-
municado da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 
informa que um de seus membros, o Deputado Pedro Wilson, 
representará o Sr. Marco Antônio Barbosa.

Lembro que o Deputado Pedro Wilson é o 1º Vice-Presidente 
desta Comissão de Direitos Humanos e representante deste ór-
gão na Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 

Convido para compor a mesa a Sra. Vera Rotta, representante 
da Secretaria Especial dos Direitos Humanos. 

Convido as pessoas que estão sentadas na parte de trás do 
auditório que tomem assento nas fileiras mais próximas à Mesa, 
apenas deixando a primeira fileira para os Parlamentares.

Convido para compor a Mesa o Deputado Pedro Wilson, re-
presentante da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.

 Convido a Sra. Iara Xavier, da Comissão de Mortos e Desapa-
recidos Políticos.

E convido o Sr. Jaime Antunes da Silva, Diretor-Geral do Ar-
quivo Nacional.

Antes de passar a palavra aos expositores convidados, gostaria 
de lembrar que, em 2 de novembro de 2005, o Comitê de Di-
reitos Humanos da ONU recomendou ao Brasil tornar públicos 
todos os documentos relevantes sobre abusos de direitos huma-
nos, inclusive os atualmente retidos pela legislação específica.
Afirma o relatório, no trecho referente ao regime militar, que 
não houve responsabilização direta pelas graves violações de di-
reitos humanos da ditadura militar no Brasil. Diz ainda o mesmo 
relatório: “Não estamos pedindo a abertura de todos os arquivos da 
ditadura no Brasil, mas queremos a abertura daqueles que possam 
permitir que se investiguem os casos de tortura”.

Os Governos atual e mesmo o anterior fizeram esforços efeti-
vos para encontrar arquivos. Recentemente, a Secretaria Especial 
dos Direitos Humanos e o Arquivo Nacional lançaram importan-
te projeto, visando buscar e disponibilizar esses arquivos.
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Deve ser reconhecido o trabalho da Comissão de Anistia e da 
Comissão de Desaparecidos Políticos nesse sentido. Mas agora 
é possível ir além, para implementar a recomendação da ONU. 

Há de se convir que as providências atuais, embora dignas de 
reconhecimento, são focadas mais na reparação dos danos cau-
sados às vítimas. Mas poucas são as informações disponíveis aos 
familiares das vítimas. 

Acredito que é preciso avançar, pois há perguntas que só vão 
se calar diante de respostas. E as indagações a serem respondidas 
são as seguintes: Aonde foram parar os arquivos da ditadura, que 
permanecem ocultos? Por que os remanescentes daquele perío-
do insistem em sonegar essas informações históricas?

Acredito que o Brasil está maduro para criar uma Comissão 
de Memória e Verdade, com escopo e atribuições mais amplos, 
como outros países fizeram. Buscar os responsáveis pela violação 
dos direitos humanos e por crimes contra a humanidade é re-
vanchismo, como tentam colocar? Será revanchismo exigir um 
direito tão fundamental como a memória e a verdade? Hoje já 
admitimos legalmente que várias pessoas foram mortas ou que 
desapareceram por conta de sua resistência à ditadura militar. 
Mas, se é assim, quem ordenou sua morte? Quem mandou fazê-
las desaparecer? As famílias, a sociedade, o País, o futuro mere-
cem e necessitam das respostas. 

Sabemos que a verdade tem uma força reconstrutora. Ela 
pode ajudar na construção de uma nova consciência pública, 
uma comissão de caráter ético e histórico com a tarefa de resta-
belecer a verdade negada ou não reconhecida durante o perío-
do de 1964 a 1985.

Quero fazer 2 comunicados, sobre iniciativas desta Comissão. 
Em primeiro lugar, vamos atuar para que seja votado pelo Con-
gresso Nacional o tratado internacional sobre desaparecimentos 
forçados. Sempre que se tenta colocar em pauta esse tratado da 
ONU, forças nada ocultas, mas bastante eficazes, acabam por re-
tirar a matéria do debate. Talvez porque o tratado reforçaria o ca-
ráter imprescritível dos crimes contra a humanidade, que são os 
desaparecimentos forçados e a tortura. Talvez porque a incorpora-
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ção do tratado no nosso ordenamento jurídico permita a respon-
sabilização pelos desaparecimentos forçados naquele período.

Quero dizer que vamos requerer ao Presidente da Câmara dos 
Deputados e ao Colégio de Líderes da Casa a inclusão desta ma-
téria, como prioridade, na pauta de votações do plenário. E será 
um compromisso desta Comissão, em parceria com as entidades 
civis, acompanhar atentamente, para que o Legislativo afinal se 
manifeste sobre o tratado.

O nosso segundo comunicado é de que estamos encaminhan-
do ao Sr. Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, in-
dicação da Comissão de Direitos Humanos no sentido de que o 
Governo Federal tome as medidas necessárias para criar a Comis-
são Memória e Verdade. 

Feitas essas considerações, passo a palavra à primeira exposi-
tora, Sra. Vera Rotta, representante do Ministro Paulo Vannuchi.

Informo que os convidados dispõem de 20 minutos para a sua 
exposição e que estamos transmitindo as nossas informações no 
endereço eletrônico www.twitter.com/cdhcamara.

Registro a presença neste seminário do Deputado Veloso.
E informo que outro seminário ocorre neste momento, tam-

bém sobre tema ligado a direitos humanos. Alguns Parlamenta-
res deverão comparecer a esse evento depois.

Com a palavra a Sra. Vera Rotta.
A SRA. VERA REGINA ROTTA – Muito obrigada.
Bom dia a todas e a todos, aos meus companheiros de Mesa e 

ao Deputado que preside a Comissão de Direitos Humanos.
No último dia 13 de maio, em evento que contou com a pre-

sença do Presidente Lula, foram anunciadas novas iniciativas do 
Governo para facilitar o acesso às informações públicas: o lan-
çamento do Arquivo Memórias Reveladas, que integra arquivos 
estaduais com o acervo do Arquivo Nacional, bem como o envio 
a este Congresso de proposta de nova lei que tende a substituir a 
Lei nº 11.111, reduzindo o prazo de classificação de documentos 
e da portaria interministerial de chamada para recolhimento de 
documentos e arquivos sobre a repressão política representam 
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mais um passo para a afirmação do Brasil como democracia con-
solidada, numa história de 20 anos. 

A recuperação da história do período militar no Brasil é um 
dos requisitos indispensáveis para que o País assuma o papel que 
lhe cabe, de fato e de direito, no cenário internacional e nos or-
ganismos dirigentes da ONU.

Essas ações são o prosseguimento de outras que, nos Estados, 
na sociedade civil e no Governo Federal, vão se somando como 
acúmulo histórico. O Ministério da Justiça e a sua Comissão de 
Anistia recentemente anunciaram a formação do Memorial da 
Anistia Política, em Belo Horizonte.

O Governo de São Paulo é responsável por importantes pas-
sos, como a criação do Memorial da Resistência no antigo DOPS.

Iniciativas como essas também estão sendo discutidas e de-
senvolvidas em outros Estados, como Bahia e Rio de Janeiro. Tra-
ta-se de longa caminhada, que começou no Governo Fernando 
Henrique, com a edição da Lei nº 9.140, que criou a Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, que promoveu a 
reparação administrativa de familiares e que hoje segue na etapa 
final do seu trabalho, com vistas sobretudo a localizar os restos 
mortais de cerca de 140 de brasileiros e brasileiras. 

Cabe lembrar que essa iniciativa se deu graças à luta de fami-
liares de mortos e desaparecidos. Foi graças à luta dessas pessoas 
que se conseguiu chegar até essa lei.

Há 2 anos, em ato no Palácio do Planalto, foi lançado o livro 
Direito à Memória e à Verdade, um marco na luta pela recuperação 
desse período histórico. Ele, na verdade, foi o ponto de partida 
do Projeto Direito à Memória e à Verdade, da SEDH, que atual-
mente eu coordeno.

Com o objetivo de instigar o debate sobre o regime de exce-
ção e suas consequências na atualidade, várias ações estão sendo 
desenvolvidas dentro desse projeto. Não é nenhuma novidade 
para este Plenário que as violações dos direitos humanos come-
tidas pelo Estado durante a ditadura militar são desconhecidas 
pela maioria da população, em especial pelos jovens. Esse proje-
to pretende dar visibilidade à história desse período, sem mitifi-
car o passado, conectando os fatos ocorridos naquela época com 
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os atuais, ao relacioná-los com outras violações dos direitos civis, 
entre eles o direito à informação.

Foi com esse intuito, de informar e educar, que a Comissão 
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos lançou o livro a 
que já me referi, com a biografia e a maneira como foram mortas 
475 pessoas, durante o período ditatorial brasileiro.

Também foi criada a Exposição Fotográfica A Ditadura no Brasil: 
1964–1985, que tem sido instalada em várias cidades brasileiras.

Além disso, a Secretaria tem apoiado várias outras exposições 
com a mesma temática, pelo País, sempre acompanhadas de de-
bates para que a sociedade tome conhecimento do que aconte-
ceu nesse período.

Temos inaugurado memoriais em homenagem a mortos e 
desaparecidos políticos em locais simbólicos. Por exemplo: em 
Osasco, palco da greve de 1968; em São Paulo, no Rio de Janeiro, 
em Recife e em Florianópolis.

Em conjunto com os países do MERCOSUL, a Secretaria criou 
um material didático voltado para o professor de ensino médio, 
buscando inserir nos currículos escolares esse tema. O material in-
sere-se nas diretrizes do Plano Nacional de Educação em Direitos 
Humanos, que possui várias ações voltadas para a consolidação 
da cultura democrática e para o resgate da memória e da verdade, 
como forma de garantir a inviolabilidade dos direitos humanos. 
Pretende-se com isso tornar amplamente reconhecidas e conheci-
das as violações dos direitos humanos ocorridas durante a ditadu-
ra militar, difundir sua discussão, buscar consolidar a democracia 
e evitar que esse triste período da nossa história se repita. 

Por fim, importa lembrar que, independentemente do regime 
político adotado pelo Brasil ao longo dos anos, desde o seu des-
cobrimento, a prática da tortura tem sido utilizada pelo Estado, 
ainda que de forma velada e tolerada. Períodos como os da escra-
vatura e do regime militar apenas a escancararam.

Ainda que nenhuma lei brasileira corrobore essa prática, há 
muito por fazer para que esse tipo de violação seja totalmente 
banido da nossa sociedade. Considera-se, desta forma, que o res-
gate da memória e da verdade dos fatos sócio-históricos ocorri-
dos no País é importante também para a superação de mazelas 
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ainda mais antigas e arraigadas, como a da cultura escravocrata, 
bem como para garantir a preservação da memória de comu-
nidades tradicionais, impedindo, assim, mais uma vez, que as 
violações dos direitos humanos se repitam.

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obriga-

do, Vera, pela exposição.
Passo a palavra ao Deputado Pedro Wilson, nesta oportunidade 

representando a Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos. 
V.Exa. dispõe de até 20 minutos. 
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – Mais uma vez, bom 

dia a todas e a todos os presentes.
Nesta manhã de 18 de junho, quero saudar todos aqueles que 

continuam com aquele lema, depois da Lei da Anistia de 1979, 
que achamos que foi uma vitória: A Luta Continua. Ou seja, não 
aceitávamos; era um fato; ainda era ditadura. Beneficiou, mas só 
depois, com a Constituição e outras leis em 1995, ampliaram-se 
as perspectivas para a anistia. 

Então, o meu papel aqui é difícil. Eu sou Deputado da Comis-
são de Direitos Humanos e represento também a Comissão de 
Direitos Humanos na Comissão de Mortos e Desaparecidos. 

Quero justificar que, por um compromisso assumido, o Dr. Mar-
co Antônio Rodrigues Barbosa, Presidente da Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos, não poderá estar presente a este se-
minário. Com muita honra, eu o substituo e também a Comissão. 

Outro membro da Comissão, o Dr. Augustino Veit, que inclusive 
trabalha conosco na Comissão de Direitos Humanos, está viajando 
com a Comissão do Ministério da Defesa, num esforço, mais uma 
vez, de localizar os restos mortais de desaparecidos na região em 
que ocorreu a Guerrilha do Araguaia, que todo mundo conhece. 

São membros da Comissão também representantes do Minis-
tério Público, das Forças Armadas, dos familiares; Diva, Iara e 
Suzana. Enfim, grupos de busca da anistia. 

Quero falar rapidamente, mas também quero fazer um his-
tórico. A principal resultante, o principal fruto de toda essa 
luta são os familiares dos anistiados, os familiares de mortos e 
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desaparecidos. É a organização de vocês, de todos nós, que faz 
com que essa luta persista até hoje, seja no Parlamento, seja no 
Governo, seja no Judiciário, seja no Ministério Público. A insis-
tência, a consistência, o apelo, o drama inacabado, inconcluso, 
irredento da situação de muitos brasileiros que foram anistiados, 
mas não foram reintegrados. E não foram anistiados porque não 
tiveram nem o direito de pedir anistia! E daqueles que lutaram, 
que combateram a ditadura. E até hoje há um enfrentamento 
dentro do Governo, do Parlamento, de pessoas que não querem 
reconhecer nem a lei nem a verdade da história. 

Então, quero homenagear aqui todos os combatentes pela de-
mocracia, pela cidadania, que trazem para nós a possibilidade de 
estarmos neste seminário e de continuar a luta, de responsabili-
zar, de esclarecer. 

Se nós tivéssemos interesse em vindita, em revanchismo, os 
mecanismos seriam outros, que, aliás, existem em outros países. 
O nosso mecanismo é o da democracia, mas também o de co-
nhecer toda a verdade, doa a quem doer, se não nós não vamos 
passar a limpo esse período da história do Brasil, que jamais gos-
taríamos que voltasse. Mas, se não aprendermos com a história, 
poderemos repetir a história.

Esse é um desafio para nós. Como membro da Comissão de 
Direitos Humanos e da Comissão de Mortos e Desaparecidos, 
sem nenhum sentimento de dualidade, assumo que a Comis-
são tem trabalhado, tem feito um esforço enorme para avançar, 
tanto que chegamos a uma constatação: temos de buscar novas 
leis, novos atos.

Por exemplo: esse grupo de trabalho organizado pelo Minis-
tério da Defesa é insuficiente e parcial; outras pessoas têm de 
participar. Fruto da ação da Comissão de Mortos e Desapareci-
dos junto ao Ministro Paulo Vannuchi, achamos que a Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos tem o direito de estar presente, 
assim como os familiares e o Ministério Público, para que não 
pairem dúvidas ao final. Quantas vezes fazemos uma investiga-
ção e encontramos pessoas com boa vontade? Mas também te-
mos de contar com a competência dos peritos da Antropologia, 
da Arqueologia, de todos os elementos da Ciência.
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Versões desencontradas a toda hora nós temos no Brasil. Ali-
ás, tanto na Comissão de Direitos Humanos quanto na Comis-
são de Mortos e Desaparecidos, temos ouvido pessoas que par-
ticiparam da repressão, mas que não revelam toda a verdade ou 
dão versões diferentes. 

Vocês sabem que estão surgindo livretos... Quando se busca 
dar justiça a um companheiro morto e desaparecido, aparecem 
escrituras falsas sobre questões pessoais, sobre questões familia-
res, como forma de destruir a memória das pessoas. Um jornal 
de grande circulação no Brasil publicou um dossiê falso sobre a 
Ministra Dilma Rousseff. Diz reconhecer, mas não reconhece. Na 
hora de publicar o dossiê, é na primeira página; na hora de dar 
explicação, é na quarta página. Vocês sabem disso. Isso em relação 
a uma Ministra. Imaginem o que ocorre com pessoas simples. 

Vocês se lembram da história, de como se mentia. O aparelho 
de repressão no Brasil chegou ao requinte de mostrar jornal a pes-
soas presas, vivas, com a notícia de que elas já tinham morrido. 

Então, eu quero mais uma vez parabenizar os familiares do 
Grupo Tortura Nunca Mais, do Movimento Nacional de Direi-
tos Humanos; a criação da Comissão de Direitos Humanos na 
Câmara; advogados, organizações de igrejas; gente da OAB, da 
ABI, de órgãos de comunicação, que estão atuando junto a fa-
miliares de pessoas que tiveram seus direitos postergados e que 
estão na luta, que não aceitam.

O Brasil é a última República da América do Sul que ainda não 
fez investigações. Tem de identificar! Há pessoas que até hoje 
defende a tortura; e, às vezes, aqui dentro do Parlamento. Muitas 
vezes, sem nenhuma advertência nem punição.

Quero parabenizar pelo trabalho a Comissão de Direitos Hu-
manos, presidida pelo Deputado Luiz Couto e por outros, de me-
mória – Nilmário, Hélio Bicudo e outros –, por Deputados que 
foram à luta e ao limite... A nossa Comissão sempre foi limitada 
em termos de orçamento e de condições materiais. Aliás, nós 
queremos garantir numa rubrica os recursos mínimos para uma 
investigação antropológica, para pagar a um perito ou para uma 
viagem, quando forem necessários. 
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Julgo importante o papel da Comissão de Direitos Humanos 
e do movimento dos familiares, para esta nossa reflexão sobre o 
espaço que queremos, a partir deste seminário.

É importante também o trabalho da Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, apesar de todas as dificuldades: o 1º Plano 
Nacional de Direitos Humanos; a formação da Comissão de Mor-
tos e Desaparecidos; a publicação do livro em que o Estado re-
conhece a biografia de pessoas que estão lá, em que o Estado se 
responsabiliza. 

Mas não basta publicar o livro. Temos de continuar fazendo 
as nossas investigações. O livro foi importante para mostrar que 
o Brasil assume oficialmente. E nós levamos 15 anos, na demo-
cracia brasileira, para ter a coragem de publicar. Todo mundo já 
sabia; era só recolher os dados. Mas publicaram. Acho que esse é 
um fato importante.

Agora, Sr. Presidente, lanço o desafio de elaborar uma lei para 
organizar e buscar os arquivos da República. O Brasil ainda tem 
decreto, tem documento secreto da Guerra do Paraguai! Ou da 
situação de João Cândido. Vocês não sabem a reação que houve 
aqui e em muitos lugares para considerá-lo anistiado, considerá-lo 
um herói do Brasil. Houve reação também, no passado, quando 
se reconheceu Zumbi de Palmares. Todo mundo disse: “Olha, não 
tem nem nome. Como se pode reconhecer a pessoa?” E vocês lembram 
que houve uma série de reportagens sobre a vida pessoal de Zumbi 
dos Palmares. Será que, se fizessem também sobre Duque de Ca-
xias, o pessoal gostaria? Porque é um dos pais da Pátria.

Então, recordo o passado para falar sobre o trabalho do Mi-
nistério da Justiça, da Comissão de Anistia. É uma dívida que o 
Estado brasileiro ainda tem com muitas pessoas que saíram do 
emprego, que saíram das Forças Armadas, que saíram dos Pode-
res Executivo, Legislativo e Judiciário e do Ministério Público na 
época e desapareceram. E as famílias não tiveram nem condições 
de requerer os direitos. Mas, entre aqueles que requereram, mui-
tos não foram reintegrados nas condições históricas de direitos 
humanos. Agora mesmo, quando se reconheceu o título militar 
de Lamarca, todo mundo se assustou.
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Então, sobre a questão da anistia, que se dizia ampla, geral 
e irrestrita, ela foi restrita e continua restrita. E nós continua-
mos com o livro aberto para buscar ressarcir direitos. Sabemos 
que muitos não têm condições porque morreram – assassinados, 
torturados, desaparecidos; outros estão vivos, mas às vezes mor-
rendo porque não têm seus direitos garantidos, seus direitos de 
aposentados, para tratar de sua família.

Com todo o respeito, sem entrar na questão do Poder Execu-
tivo, mas fazendo parte da sua base aliada, tenho a ousadia de 
dizer que é preciso que o Ministério da Defesa faça a investigação 
mais ampla possível, não só na Serra das Andorinhas, mas tam-
bém em todos os lugares.

A dificuldade está também no fato de que muitos estudos, de-
poimentos e livros de pessoas que, direta ou indiretamente, par-
ticiparam da ditadura trazem informações completamente desen-
contradas; que, em vez de ajudar, atrapalham as investigações. 
Eu cito o caso do meu amigo Honestino Guimarães. Agora surgiu 
uma ideia nova, de que ele veio para Brasília e, de Brasília, foi jo-
gado na Serra das Andorinhas. Eu acho que ele foi preso no Rio, 
torturado e morto lá, talvez jogado no mar ou enterrado num 
lugar ermo. Mas nós queremos a explicação, a responsabilização.

Volto a dizer que a publicação e a possível abertura de todos 
os arquivos... Hoje eu tenho consciência. Aliás, fico dividido: 
como o sistema de segurança de um país pode queimar todos os 
dados? Talvez tenham sido microfilmados, talvez tenham sido 
digitalizados e estão por aí. Então, nós temos o direito de con-
frontá-los. A Comissão está neste caminho, mas às vezes sente-se 
impedida por questões financeiras. Recentemente, surgiu a pos-
sibilidade de identificar a ossada de um companheiro cearense 
desaparecido na Guerrilha do Araguaia, mas faltaram recursos. 
Se nós temos recursos para outras coisas, por que não temos para 
resgatar o direito à memória e à verdade no Brasil?

As investigações sobre a responsabilização política. Quando se 
levanta o caso de um torturador ou algum responsável, que pode-
ria ajudar no encontro, porque ele participou do sistema, a grande 
imprensa chegar a dizer que a ditadura foi “ditabranda”. O que 
se quer com isso? Minimizar, pasteurizar? Daqui a pouco o Brasil 
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será visto como o País em que não houve nada, no qual há um 
grupo de pessoas loucas que ficam discutindo direitos humanos.

Então, Sr. Presidente, senhores presentes, acho que nós temos 
de aprofundar as investigações, contar com recursos e condi-
ções. Que esse grupo de trabalho do Ministério da Defesa pos-
sa avançar na participação. Nós não desconfiamos de ninguém, 
mas queremos estar presentes na história, porque já confiamos 
em muita gente e não chegamos a nenhum resultado porque, às 
vezes, houve desvio de investigação. Não acusamos ninguém, 
mas queremos estar presentes, para saber se esta realmente é a 
verdade, para formarmos a memória do Brasil.

Há novas leis internacionais que estão obrigando os países, 
inclusive o Brasil... Será que temos de reformar as leis de 1995 
e outros decretos? Se precisamos, acho que temos de fazer um 
esforço legislativo e buscar as leis, porque esse é um dever nosso; 
nós somos um país democrático. Então, novas leis internacionais 
nos ajudam a refazer ou a obrigar o Estado a ter competência e 
capacidade para avançar. Para isso, nós temos a Comissão de Mor-
tos e Desaparecidos, a Secretaria Especial dos Direitos Humanos, o 
Ministério da Justiça, o Ministério da Defesa, o Ministério Público 
Federal, dos direitos do cidadão; temos o Poder Judiciário; temos 
meios de comunicação; temos os familiares e todos aqueles que 
têm memória e querem também descobrir toda a verdade.

Então, é preciso que tenhamos mais elementos dentro da Co-
missão de Direitos Humanos, dentro da Comissão de Mortos e 
Desaparecidos, elementos materiais e de inteligência, para avan-
çarmos nas investigações e nas respostas a todas as pessoas. Os 
desafios continuam para nós; a luta continua; a solidariedade, o 
compromisso, o sentimento, que não se transfere. Nós não po-
demos ficar entre uma notícia animadora – “os arquivos vão ser 
abertos” – e outra desanimadora, porque, lá dentro, vemos que 
não há dados, ou foram subtraídos, ou foram queimados etc. En-
tão, vamos responsabilizar a quem de ofício. Há necessidade de 
identificação e responsabilização de todos os culpados. Olhando 
para o passado, temos de avaliar o presente e construir um futu-
ro melhor para nós e para os nossos filhos.
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Este é o desafio, esta é a palavra, diante do sentimento de im-
potência que a Comissão de Mortos de Desaparecidos ainda tem. 
Mas vamos romper essa impotência, vamos questionar, tanto no 
âmbito do Governo quanto do Parlamento e da sociedade, os 
deveres que temos de trabalhar em prol do direito à memória e à 
verdade sobre esse período da história do Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obriga-

do, Deputado Pedro Wilson.
Antes de passar a palavra à Sra. Iara Xavier, quero comuni-

car que a ONG Ágere, em parceria com a Secretaria Especial dos 
Direitos Humanos, promoverá o Curso Direito à Memória e à 
Verdade. É um curso a distância, via Internet, para professores 
da rede pública de ensino médio. Serão abertas 3 mil vagas, e as 
inscrições são gratuitas. Quem quiser se inscrever, poderá acessar 
o endereço eletrônico www.direitomemoria.org.br.

Passo a palavra à Sra. Iara Xavier.
A SRA. IARA XAVIER – Bom dia.
Eu gostaria de cumprimentar todas e todos os anistiandos e 

anistiados presentes; o Deputado Luiz Couto, Presidente da Co-
missão; o Deputado Pedro Wilson; o nosso parceiro de caminhada 
e de luta em busca da verdade, Sr. Jaime; e a companheira Vera 
Rotta, que também nos tem acompanhado nessa longa trajetória. 

Hoje, eu estou aqui representando a companheira Diva San-
tana, que atualmente representa familiares na Comissão Especial 
de Mortos e Desaparecidos Políticos, criada pela Lei nº 9.140. 
Ela está no Araguaia, onde vai ser realizada a Caravana da Anis-
tia, para reconhecimento da população de camponeses atingidos 
pela repressão à Guerrilha do Araguaia. 

Eu participei, enquanto assessora – inicialmente da compa-
nheira Suzana, que foi a nossa primeira representante – na Co-
missão, desde a sua fundação. Também participei, nesses longos 
corredores, da tentativa de que a lei fosse mais ampla. Eu partici-
pei também, como muitos aqui, em 1979 – estivemos aqui pre-
sentes à vigília –, quando da votação da Lei da Anistia. Participei 
também, enquanto combatente, da Ação Libertadora Nacional, 
no combate ao regime militar, desde os meus 16 anos.
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Eu venho de uma família de comunistas. Tive 2 irmãos assas-
sinados em São Paulo, Iuri e Alex; o meu primeiro marido, Arnal-
do; a minha mãe foi presa, barbaramente torturada, e conseguiu 
fugir do Hospital Pinel, no Rio de Janeiro, em homenagem a 
todos nós trabalhadores, no dia 1º de maio. 

Fui para o exílio grávida, tive o meu filho no exílio e retornei 
em maio de 1979. Peguei o final da luta. Desde então me engajei 
ativamente na busca pela verdade. 

O que nós familiares queremos? É tão simples, do nosso pon-
to de vista. Nós queremos justiça. Nós queremos ter o direito de 
saber como, onde e quando eles prenderam, torturaram, assina-
ram e enterraram os nossos familiares. Queremos ter o singelo 
direito de pegar aqueles restos mortais. Sim, são ossos, como diz 
um integrante desta Casa. Nós buscamos ossos, sim. Nós busca-
mos cada falange, cada fio de cabelo, cada pequeno fragmento 
que possa resgatar a dignidade dos nossos familiares. Queremos 
ter o direito de sepultá-los e, assim, recuperar a sua memória. 

Então, nós consideramos algo simples. Lutamos por uma anis-
tia que foi capenga; lutamos por uma comissão que ia reconhe-
cer, que foi limitada – não lhe foi imposto o ônus da prova; ao 
Governo não cabia nada! Nós tínhamos de apresentar as provas, 
nós temos de indicar onde os nossos familiares estão sepultados. 
Lutamos, mas perdemos todas as emendas aqui – contamos com 
o apoio de vários Parlamentares. E perdemos por quê? Perdemos 
porque a transição do regime militar para uma democracia nos-
sa... Até hoje nós estamos num período de transição! Mas que 
transição tão longa! Já tem 30 anos a Lei da Anistia e ainda não 
há estabilidade nesta democracia que permita vir a público, es-
clarecer, uma verdade, o direito à verdade, que não é minha, que 
não é sua, é de toda a sociedade. Será que não basta? A famosa 
reconciliação foi feita em detrimento do nosso direito, nós fami-
liares, de sabermos a verdade. 

Falamos aqui de leis, de convenções, de tratados. Ontem eu 
estava acompanhando a audiência da Comissão Especial da Lei 
da Anistia. Nossa! Não é por falta de lei. Leis nós temos para 
todos os gostos, cores, credos e religião. O que falta é coragem e 
decisão política para cumprir essas leis!
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Nós somos pisoteados, novamente agredidos e violados dia-
riamente na busca do reconhecimento dos nossos direitos, como 
vítimas de um regime de exceção, de barbárie, de tortura, de 
crime contra a humanidade. 

A Comissão criada pela Lei nº 9.140 fez muitos esforços. Ago-
ra, quem dela participou desde o início e quem dela participa 
agora não pode negar que, se não fosse o trabalho dos familiares, 
essa Comissão não teria conseguido metade dos êxitos que con-
seguiu. Fomos nós que, analisando os documentos que recupe-
ramos do extinto DOPS e as fotos da perícia, varamos madruga-
das, com lentes de aumento, para identificar os sinais de torturas 
nos corpos dos nossos familiares; noite após noite, montamos 
os dossiês para provar àqueles conselheiros que lá estavam que a 
verdade oficial era mentirosa; que, sistematicamente, a repressão 
mentiu, encobriu; e que um governo democrático não pode con-
tinuar encobrindo a verdade, que é um direito dos familiares. 

Atualmente, apenas 10 ou 12 mães dos desaparecidos cujos 
corpos ainda não localizaram estão vivas. Porque nós temos de-
saparecidos e temos mortos, com cujo corpo eles sumiram. O 
meu irmão é um deles; e eu consegui recuperar no Cemitério de 
Perus por sorte. Elas já se foram. Essa memória não vamos ter 
mais. São muito poucas as que ainda resistem.

Por isso, nessa briga pela constituição de uma Comissão da 
Verdade e da Memória, vocês que estão aqui presentes e nós que 
somos sobreviventes desse período vamos ser fundamentais, 
como testemunha viva dos horrores daqueles que morreram nos 
porões da ditadura.

Vocês estão vendo aqui: este tema não dá ibope, este tema 
não dá manchete. Quem está aqui ouvindo a nossa fala? Nós 
mesmos. Entendemos que os Parlamentares têm outras audiên-
cias, comissões e trabalhos. Mas foi marcado com antecedência. 
Não houve prioridade. Estamos falando para nós mesmos. Este 
tema a própria sociedade brasileira não tomou como seu. 

Eu quero me ater um pouco ao tema: Da Comissão sobre Mor-
tos e Desaparecidos Políticos a uma nova Comissão Memória e Verda-
de, nos moldes propostas pela ONU. 
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Eu estou falando aqui enquanto familiar. Aqui está dizendo 
que represento a Comissão. Estou representando Diva, que re-
presenta, enquanto integrante, a Comissão de Familiares. Então, 
este é um posicionamento dos familiares e não da Comissão, que 
tem aí o seu representante. 

O Conselho da ONU diz que, numa transição, nós temos um 
conceito de justiça; que nós devemos adotar medidas que per-
mitam o acesso à informação e a dados públicos, para preservar 
a memória daquele período de ditadura; a reparação dos prejuí-
zos sofridos pelos cidadãos que tiveram os seus direitos lesados; 
a promoção de mudanças institucionais de segurança pública, 
com o objetivo de acabar com a mentalidade autoritária; a apu-
ração de todos os crimes contra os direitos humanos e contra a 
humanidade, para que não mais se repitam, para que não con-
tinuem as impunidades, para que as torturas não sejam uma ex-
ceção, mas uma realidade na maioria das delegacias, para que 
os nossos companheiros que brigam por uma reforma agrária, 
que lutam nos campos do Brasil, não continuem sendo barba-
ramente assassinados, e o seus assassinos continuem impunes, 
sem nenhuma justiça.

Por isso, a importância de revermos o nosso passado, de acer-
tarmos as nossas contas e de tornar públicas todas as violações 
de direitos humanos.

A nossa justiça de transição não foi plenamente adotada, se-
gundo os critérios do Direito Internacional. Ainda se mantém 
sob sigilo os arquivos das Forças Armadas, não apuramos os cri-
mes e não garantimos o direito à Justiça em sua concepção mais 
ampla. Se vamos à Justiça cobrar a punição de um agente que 
torturou nosso familiar, é revanchismo. Estamos cheios de ódio, 
somos revanchistas. Não! Queremos justiça. 

Já é o momento de dar um basta, chegou o momento de o 
Brasil ter a atitude política, que tem que vir do Poder Executivo, 
de realmente fazer uma Comissão da Verdade e a recuperação da 
memória que nós é devida. 

O direito à verdade é parte da reparação. Existe a repara-
ção administrativa e há um grande contingente insatisfeito. A 
maioria de nós, que fomos à Comissão de Anistia, seja aquela  
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primeira do Ministério do Trabalho, seja a atual, podemos dizer 
que ela não repara nenhum prejuízo causado. 

A busca pela verdade é importante. Consideramos que é um 
dever moral para os familiares, para todos os atingidos e para 
a sociedade como um todo descobrir e punir os culpados, para 
afirmar que há democracia e controle das instituições públicas. 
Só assim vamos evitar que esses fatos se repitam. A verdade deve 
ser completa, oficial, pública e imparcial. Sim, nós queremos 
a verdade como um todo: o que aconteceu, como aconteceu e 
quando aconteceu.

Na transição do Governo de exceção para a nossa democracia, 
em nome dessa estabilidade democrática, muitas vezes a exigência 
de justiça foi colocada em segundo plano e acabou favorecendo a 
impunidade dos que violaram os direitos humanos. Esse caminho 
adotado foi novamente uma agressão. Em nome de uma reconci-
liação nacional, nós, familiares e vítimas, fomos novamente agre-
didos, e continuamos sendo agredidos até que cesse. 

Aos responsáveis pelas violações de direitos humanos não in-
teressa saber a verdade dos fatos, nem interessa que se faça jus-
tiça. Desconhecem que em 1985 a Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos estabeleceu que toda sociedade tem o direito 
de conhecer a verdade do que ocorreu, assim como as razões 
e circunstâncias em que se cometeram horríveis delitos para se 
evitar que volte a acontecer no futuro.

Hoje estamos abrindo uma discussão também entre nós, fa-
miliares. Qual é a Comissão da Verdade que queremos? Tantas já 
ocorreram, seja aqui, no MERCOSUL; seja uma das famosas, a da 
África do Sul; seja a do Peru. E todas tiveram problemas, nenhu-
ma resolveu a contento. 

Vamos dizer que vai haver um milagre? Não. Não estamos 
esperando que vamos ter a totalidade das informações que que-
remos, porque já temos a experiência de que isso não ocorreu 
nos outros lugares. Mas queremos que se busque conhecer criti-
camente o passado, conhecer as violações, identificar os agentes 
de Estado que as cometeram, permitir identificar as estruturas 
da repressão, as suas ramificações nas diversas instâncias da so-
ciedade, seja nas Forças Armadas, na Polícia, no Poder Judicial e 
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inclusive em empresas, pois, como sabemos, foi citada a questão 
dos carros cedidos pela imprensa, por órgãos de divulgação na 
repressão aos militantes.

Essa investigação vai abrir a possibilidade de reivindicar a 
memória das vítimas, de propor uma política de reparação e de 
impedir que aqueles que participaram de violações aos direitos 
humanos sigam cumprindo suas funções públicas como se nada 
tivesse ocorrido. 

Gostaria de lembrar que a Comissão deve ser neutra, impar-
cial, mas deve contar com integrantes e entidades de defesa dos 
direitos humanos para que ela possa seguir uma linha, uma tri-
lha em respeito a esse direito internacional.

Pedi uma informação para a Vera Rotta, que eu não tinha, de 
qual seria o número de pessoas atingidas e levantadas pelo Brasil: 
Nunca Mais. Ela está me passando que aproximadamente 50 mil 
pessoas foram atingidas.

Os senhores, pertencentes a várias entidades e organizações 
de anistiados, sabem o quanto é difícil essa luta, quantos ainda 
desconhecem o seu direito a essa reparação. Vimos o último nú-
mero que a Vera passou aqui: 457 mortos e/ou desaparecidos. 
Perto das outras ditaduras, fica sempre parecendo muito menor. 
Mas não importa! Uma só vítima seria suficiente para que se fos-
se feita justiça, um só morto que houvesse! 

Não se trata de números. Se morreram 10, se morreram 20, se 
morreram 30. Isso não está em jogo. Se a nossa ditadura foi mais 
ou menos feroz, isso não se mede por fita métrica. O sofrimento 
de ninguém pode ser medido qualitativamente: você sofreu mais 
do que eu ou não. O sofrimento abateu todos, e se abateu sobre 
a sociedade como um todo. 

Finalizando, gostaria de dizer que nesta discussão da Comis-
são da Verdade, Deputado Pedro Wilson, Deputado Luiz Couto, 
precisamos de uma caixa de ressonância. Esperamos contar com 
a Comissão de Direitos Humanos, com os Deputados, que, infe-
lizmente, não estiveram aqui presentes, porque sem uma pressão 
da sociedade não vamos conseguir. Vamos morrer, como já mor-
reram nossas mães. Eu vou morrer, o Jarbas vai morrer, e a me-
mória vai-se diluir, vai-se perder. Temos filhos, já temos alguns 
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netos engajados na luta. Mas eles contam com o fator tempo. 
Eles conseguiram nos vencer pelas armas, mas não conseguiram 
destruir o nosso espírito de luta. Hoje eles querem nos destruir 
pelo tempo. Vamos morrendo. Não podemos permitir isso. 

Precisamos que o Presidente Lula entenda que a democracia já 
chegou num estágio. Imaginem a África do Sul, que começou em 
1995! O que era aquele regime e eles tiveram a coragem de fazer! E 
as pessoas que participaram não estão contentes. Lá era um siste-
ma muito mais pernicioso. Eu fui ver como foi a resposta dos que 
tinham familiares desaparecidos. A maioria saiu sabendo o mes-
mo que já sabia. Um dos membros fez um documento muito bo-
nito analisando que lá também era necessária uma justiça social, 
o direito à educação, ao trabalho e a uma vida digna, porque lá os 
negros continuam num apartheid, continuam segregados por essa 
limitação. O Governo lá não fez. Haveria reparações por aqueles 
que foram beneficiados pelas empresas, e isso não foi implemen-
tado. A reparação, que iria ser de 3 mil dólares por 12 anos, uma 
coisa assim, caiu também; deram apenas 400 dólares. Ora, como 
refazer tantos anos de opressão e segregação! Lá também falhou.

Queremos apreender com esses exemplos, com as limitações 
que eles tiveram para que consigamos construir uma Comissão 
que se aproxime mais da justiça, queremos que ela apure e indi-
que para que possamos, na Justiça, punir aqueles que mataram 
e torturaram, porque crime de tortura, de lesa-humanidade, é 
imprescritível. Espero contar com os senhores nessa luta. 

Muito obrigada. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obri-

gado, Iara Xavier.
Concedo a palavra ao nosso convidado Sr. Jaime Antunes da 

Silva.
O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Bom dia. Agradeço a 

oportunidade, na condição de representante do Arquivo Nacio-
nal, de conversar com os senhores. Agradeço, portanto, ao Presi-
dente da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, Deputado 
Luiz Couto. Saúdo os familiares dos mortos desaparecidos, na 
pessoa de Iara Xavier, uma batalhadora.



ação
 parlam

en
tar

43
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

A minha abordagem é para apresentar aos companheiros o 
andamento a partir do estímulo que o Arquivo Nacional vem 
recebendo da Casa Civil na construção de um projeto que visa 
reunir dados e informações dos acervos que estão dispersos em 
instituições públicas, em instituições privadas e em centros de 
documentação e informação. É um projeto que teve início com 
uma propositura do Ministro Nilmário Miranda, que era o Secre-
tário Especial dos Direitos Humanos em 2005. 

Foi constituída uma Comissão, um Grupo de Trabalho, que 
tive a honra de coordenar, para que pudéssemos trabalhar em 
cima de diagnósticos feitos com os acervos do período do regime 
militar e sua dispersão, como eles poderiam ser integrados.

Essa Comissão contou com a participação do atual Ministro 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que também era 
membro da Comissão, com professores universitários, e houve 
uma participação ativa do então Ministro Nilmário Miranda.

Em maio de 2005, foi possível terminar o relatório desse Gru-
po de Trabalho, que apresentava alternativas e ações de curto, 
médio e longo prazos. Esse relatório foi entregue formalmente 
à Secretaria Especial de Direitos Humanos, em maio de 2005. 
Depois houve a saída do Ministro Nilmário e a redução do status 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos, que perdeu o nível 
de Ministério. Depois, nesse mesmo ano, com o novo status, o 
status ministerial, assume o Ministro Paulo Vannuchi, que tem 
sido um aliado constante desta ideia de conceber um projeto. 
Isso avançou em termos de reuniões, contatos e propostas.

Com a reconfiguração da proposta de criação dos centro, que 
passou por diversos nomes (esse se chama Memórias Reveladas –  
Centro de Referência das Lutas Política no Brasil 1964–1985), 
havia um encaminhamento dos seguintes problemas. 

No mapeamento feito com os arquivos estaduais, que são de-
tentores de documentos das delegacias ou divisões de ordem po-
lítica e social, eles, em grande parte, não tinham controle sob o 
que tinha dentro de seus acervos. Ao mesmo tempo, havia uma 
necessidade de buscar alternativas.

Em 2005, temos um dado bastante significativo. Um decreto 
do Presidente Lula determinou que documentos que estavam sob 
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custódia da ABIN – que era o Serviço Nacional de Informações –, 
da Comissão Geral de Investigações e do Conselho de Segurança 
Nacional fossem transferidos. Então, houve uma decisão de que, 
até dezembro, os documentos teriam que estar recolhidos ao Ar-
quivo Nacional. 

Uma equipe da Coordenação Regional do Arquivo Nacional e 
agentes da ABIN foram comissionados. Fez-se um trabalho pesa-
do com o grupo, para levantarmos todo esse acervo. E esse acer-
vo entrou no Arquivo Nacional no dia 21 de dezembro de 2005.

Em 2006, a Ministra Dilma Rousseff envia avisos circulares a 
todos os Ministérios no sentido de que fossem identificados nos 
acervos acumulados dentro desses Ministérios, de autarquias, 
enfim, de órgãos e universidades, acervos dos órgãos que com-
punham o aparato de fiscalização do Estado, que integravam, 
direta ou indiretamente, o SISNI – Sistema Nacional de Informa-
ções e Contra Informações, cujo cabeça era o SNI.

No dia 15 de janeiro de 2006, dá entrada no Arquivo Nacional 
acervo da divisão da Polícia Federal encarregada de inteligência. É 
o primeiro acervo que entra a partir desse chamamento oficial de 
documentos oficiais. Entram, então, o acervo da Polícia Federal e, 
depois, progressivamente, vão entrando acervos das divisões de 
segurança e informação de Ministérios, acervos de assessoria de 
informação de autarquias, de empresas públicas, de universidades.

Hoje, nós temos um acervo extremamente expressivo de divi-
sões de segurança e informação, de órgãos de assessoria de informa-
ção de universidades etc. São acervos importantes que se somam. 

Dentro desses acervos, há registros documentais de relatórios 
vindos do CENIMAR, do CISA e do CIE. Não devemos confundir 
CIEX com CIE. O CIEX é o Centro de Informação do Exterior, 
que foi recolhido junto com a Divisão de Segurança e Informação 
do Ministério das Relações Exteriores. Era o órgão do Ministério 
das Relações Exteriores que acompanhava os passos dos exilados 
políticos do País e municiavam de informações os órgãos de in-
formação. Esse também é um acervo recolhido, embora mistu-
rado com o acervo da divisão de segurança e informações que a 
equipe de Brasília apartou e se constituiu no acervo que seria o 
Centro de Informação do Exterior. 
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Mas nós não tivemos a entrada no Arquivo Nacional de ne-
nhuma informação, de nenhum dado proveniente, ou seja, pro-
duzido e acumulado dentro do CENIMAR, do CISA e do CIE. 
O que nós temos dentro dos diversos conjuntos documentais, 
como têm os DOPS nos Estados, são relatórios, dados, documen-
tos produzidos por esses órgãos de informação. 

Então, a ideia que foi amadurecendo de se constituir o centro, 
a partir da ideia pioneira do Nilmário, era um centro em que os 
acervos ficam nos órgãos que os detêm, mas nós teríamos que 
encaminhar e centralizar a informação.

A equipe de TI do Arquivo Nacional desenvolveu o banco de 
dados do Memórias Reveladas para que os órgãos pudessem, com 
a mesma linguagem, alimentar on-line um mesmo banco de da-
dos para que, progressivamente, esses órgãos também pudessem 
ser apoiados na organização, na digitalização e nos acervos. 

Então, a ideia concebida para esse projeto lançado no dia 13 de 
maio, como disse a Vera, é que pudéssemos ter um mecenato que 
apoiasse essas instituições na organização de seus acervos. Esse 
mecenato está em curso. Os projetos de organização dos acervos 
dos Estados começaram em novembro do ano passado. Isso faz 
parte das estratégias que foram sendo decididas na Casa Civil com 
a Secretaria Especial de Direitos Humanos para que essas institui-
ções detentoras dos acervos pudessem ter apoio e que, no bojo 
dessa criação do centro, criassem uma política pública de valoriza-
ção das instituições arquivísticas públicas do nosso País.

Com isso, estão sendo firmados acordos de cooperação téc-
nica entre a União e os Governos estaduais para que, nos Esta-
dos onde não tenham sido descobertos vestígios documentais 
do aparato repressor do Estado, possam estimular os Governos a 
identificar esses acervos dentro das divisões de segurança públi-
ca, nos presídios, nas delegacias e que, com isso, possam afluir 
para os arquivos e possamos integrar essa informação e, depois, 
os dados e as representações digitais, mais adiante.

Então, a ideia de construção foi que se tivesse o centro criado 
formalmente, um banco de dados que some, um portal que apro-
xime essa informação, uma aproximação dos Governos estadu-
ais para dar busca e identificação dos acervos que tenham sido  



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

46
Direito à Memória e à Verdade: Seminário

perdidos. E essa integração se daria através de um portal que depois 
eu vou fazer uma demonstração do que seria.

Dos documentos de delegacia de ordem política e social, nós 
temos vestígios. No Rio Grande do Sul, essa documentação do 
DOPS foi integralmente incinerada em uma fábrica de louças, 
em uma missão cívica. Então, a pretexto de que se estava apa-
gando da memória, destruíram-se provas que comprovavam di-
reitos ou a participação dos agentes públicos na fiscalização, no 
acompanhamento, na tortura etc. E o que aconteceu? No Rio 
Grande do Sul, foi preciso recolher a documentação que estava 
nas delegacias. Isso compôs o Acervo da Luta Contra a Ditadura, 
que compõe uma comissão especial.

No Paraná, há acervo do DOPS. Também há acervo do DOPS 
no Arquivo do Rio de Janeiro, no Arquivo Público do Espírito 
Santo, no Arquivo do Estado de São Paulo, no Arquivo de Ceará, 
no Arquivo de Alagoas, no Arquivo de Sergipe, no Arquivo do 
Rio Grande do Norte, no Arquivo do Maranhão e no Arquivo de 
Pernambuco. E há um núcleo documental de segurança pública 
no Arquivo do Distrito Federal, fora os acervos que o Arquivo 
Nacional vem reunindo. A ideia é integrar.

O Governo da Bahia criou as Memórias Reveladas da Bahia com 
o objetivo de mapear, dentro das diversas repartições na Bahia, 
onde estão os documentos. Lá, com a presença marcante de ACM, 
era muito difícil que esses documentos aparecessem. Então, após 
a sua morte, é possível que agora, com o Governo mais pró-ativo, 
se identifiquem acervos que estejam em órgãos perdidos, em uma 
sala, em um depósito, e que não se reconheçam. Da mesma forma 
como os Ministérios e as universidades começaram a rastrear den-
tro dos seus acervos acumulados e apareceram as DSIs. 

A equipe de pesquisa da coordenação regional, coordenada 
pela Vivien Ishaq, que está aqui, levantou que, desses órgãos do 
aparato tirado dos acervos do SNI e de outros, havia pelo menos 
250 unidades de monitoramento e de informação. Dessas, nós 
não recolhemos sequer 5%, talvez em torno de 10%. Então, ain-
da há um conjunto por descobrir.

No bojo dessa solenidade na qual foi feito o lançamento do 
Memórias, foi assinada também uma portaria interministerial, 
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com assinatura de diversos Ministros evolvidos, no sentido de 
fazer um edital de chamamento de identificação de acervos que 
porventura estejam em mãos de pessoas, civis ou militares. Essa 
portaria interministerial é acompanhada de um edital de cha-
mamento. Neste momento, a SECOM prepara uma série de fil-
mes de chamamento desses acervos. É garantido o anonimato de 
quem queira doar. 

Com isso, acho que se cria também um mecanismo de bus-
car entre arapongas arrependidos, torturadores arrependidos ou 
pessoas ligadas ao movimento acervos que possam disponibilizar. 
Esse acervo não precisa ser doado ao Arquivo Nacional. O impor-
tante é que esse acervo chegue ao Arquivo Nacional. O Arquivo, 
então, se encarrega de dar tratamento a essa informação, descre-
ver e digitalizar com autorização desse detentor. Esse acervo é de-
volvido a quem tem o acervo, mas a informação fica veiculada e 
socializada, cumprindo uma função social.

Nós temos uma expectativa muito positiva de que isso possa 
caminhar. O Centro de Referência do Memórias Reveladas tem 
um conselho consultivo que vai ser composto por representan-
tes da sociedade, de órgãos ministeriais e a sua instalação está 
prevista para 14 de julho. Ele é assessorado também por uma 
comissão de altos estudos na qual tem assento professores de 
universidades que têm linhas de pesquisa específicas sobre estu-
dos do período do regime militar no País. 

Temos uma expectativa de que possamos construir juntos, 
tanto com o Conselho quanto com a Comissão, o aprimoramen-
to desse sistema.

Eu preparei um PowerPoint que é longo, mas eu vou selecionar 
os pontos que eu vou dar publicidade aos senhores na medida em 
que eu já falei de uma maneira geral sobre o que é o centro. Espe-
ramos contar também com a contribuição de todos vocês, infor-
mando ou indicando acervos onde possamos buscar depoimentos 
para criarmos uma linha de história de vida, de história oral, para 
aproximarmos as universidades nesse processo. 

A Secretaria Especial de Direitos Humanos abre um curso à 
distância para integrar 3 mil professores da rede pública a esse 
tema. A ideia é que tenhamos no centro uma revista eletrônica, 
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para que possamos depois, junto à CAPES, obter sua qualificação, 
uma Qualis para que ela possa divulgar reflexões, conhecimen-
tos, produção vinda da sociedade ou da universidade. Ao mesmo 
tempo, prepararmos um edital para lançar um prêmio de pesquisa 
do Memórias Reveladas, que será lançado ainda em 2009, com a 
verificação de trabalhos monográficos, teses ou produzidos espe-
cificamente, que sejam premiados não com dinheiro, mas com 
uma edição dos melhores trabalhos, a fim de que possamos for-
mar progressivamente uma biblioteca do Memórias Reveladas.

Sou muito otimista. Acho que devemos buscar com entusias-
mo que isso avance. 

Ao mesmo tempo, nesse conjunto, havia a necessidade de ha-
ver uma lei de informação. Não havia uma lei de informação. A 
Lei de Arquivos, no seu Capítulo 5, tem 4 artigos que falam de 
acesso e de classificação. Havia necessidade de integrar o País no 
rol dos países que possuem lei de acesso a informações. Essa lei 
está no Congresso Nacional buscando aprimoramento. Vão ser 
agregados aprimoramentos que venham de familiares e das orga-
nizações sociais engajadas na defesa dos direitos humanos, para 
que possamos caminhar em um processo que venha a uma des-
classificação geral simbólica – isso não está previsto no projeto 
de lei – dos documentos oriundos desses órgãos que integravam 
o sistema de informação do nosso País, para que possamos, com 
procedimentos comuns, dar acesso e direito à essa informação. 

Quanto aos órgãos que tenham destruído os seus acervos, que 
haja apuração de responsabilidade, porque mesmo com a vigência 
do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos, o conhe-
cido RSAS, que autorizava que fossem eliminados e que perdeu a 
sua vigência em 1997, quando saiu o primeiro decreto regulamen-
tando a Lei de Arquivos, mesmo com o RSAS era preciso guardar 
provas da eliminação. E a partir da Lei nº 8.159, de 1991, não se 
pode eliminar documento público das instâncias federais sem au-
torização do Arquivo Nacional. E o Arquivo Nacional não recebeu 
por parte de nenhum órgão da Administração Pública autorização 
para eliminar documentos que porventura tenham sido produzi-
dos e acumulados por alguns desses 250 órgãos que integravam o 
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aparato de vigilância e de monitoramento do Estado em cima dos 
movimentos sociais e políticos do nosso País.

Vou apresentar pequenos trechos do meu PowerPoint, que 
depois ficará disponível para quem quiser copiar. (Pausa.)

Não é possível. Essa é Lei de Murphy. Se tem de dar errado na 
questão de tecnologia, é porque vai dar certo. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – O tempo...
O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Nós já encerramos o 

tempo, não é?
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – É. Já são 20 

minutos.
O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Então, fica disponível 

aqui.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Fica disponí-

vel, ou em outro momento, se o pessoal encontrar uma saída, 
V.Sa. será chamado para apresentar. Está bom?

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Muito obrigado. Des-
culpe por ter passado um pouco o tempo.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Obrigado, Sr. 
Jaime Antunes da Silva.

Vocês sabem que aqueles que não querem a verdade e a me-
mória tentam desqualificar nosso Seminário. Um terrorista ou 
um daqueles que são favoráveis ao abafamento nem sabe escre-
ver: Seminário Direito à Verdade e à Mentira. Peço à Segurança 
que verifique quem é esse terrorista que está tentando desquali-
ficar o nosso seminário.

Agradeço a presença aos expositores. No segundo momento, ha-
verá os questionamentos. Vamos agora à segunda Mesa. (Pausa.)

Dando continuidade ao nosso Seminário, damos início à segun-
da Mesa, que tratará do tema Recomendações do Ministério Público 
sobre o livro escrito por ordem do então Ministro do Exército, em 1986, 
com versões a respeito da repressão aos Anos de Chumbo. 

Convido para compor esta Mesa os expositores Dr. Marlon 
Alberto, Procurador Regional da República, e Jornalista Lucas 
Figueiredo, que revelou a existência do livro em uma série de 
reportagens nos Diários Associados. (Pausa.)
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Recebemos a informação de que esta Mesa acontecerá à tarde. 
Então, agora, vamos passar aos questionamentos. 

Sr. Lucas Figueiredo, desculpe. À tarde teremos a exposição.
Solicito aos membros que estavam aqui que tomem assento 

à Mesa, porque não nos foi comunicado que após as exposições 
seriam levantadas as questões. Pensei que já iríamos iniciar a 
segunda Mesa.

Peço à Sra. Iara Xavier, ao Sr. Jaime Antunes da Silva, ao Depu-
tado Pedro Wilson e à Vera Rotta que tomem assento à Mesa. 

Vamos abrir a palavra para os questionamentos, primeiro dos 
Parlamentares e depois das demais pessoas presentes, que tam-
bém poderão fazer suas indagações e comentários sobre o tema 
desta primeira Mesa. 

Está aberta a inscrição para quem quiser fazer uso da palavra 
para fazer questionamentos. (Pausa.)

Por favor, diga o nome e a entidade que representa.
O SR. VLADIMIR – Vladimir, do Rio de Janeiro, petroleiro.
A pergunta é a seguinte: existem várias empresas, como a PE-

TROBRAS, como no meu caso, que possuem serviço de informa-
ções de segurança. Eu pergunto se essas informações do Serviço 
de Informações da PETROBRAS são passadas para algum órgão, 
por exemplo, o próprio SNI, ou ficava restrito à própria empresa.

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Vão as outras ou eu 
posso responder? 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – As pessoas 
vão falando, o senhor vai tomando nota e responderá no con-
junto, depois de 5 indagações.

O SR. JOÃO CARLOS ARAÚJO SANTOS – Sou da FENASP 
e da ASTAPE. Desde 1966, quando entrei na PETROBRAS, me tor-
nei um renomado sindicalista, aliás, reconhecido, a projeção até 
ultrapassou a categoria de petroleiro, assim como o Presidente 
da República, e fomos parceiros em muitas lutas. 

Quero constatar que eu pedi o meu habeas data à ABIN em 
2003 e só conseguiram me enviar em 2005. 

Recentemente, no mês passado, solicitei o mesmo ao Arquivo 
Nacional e recebi em 15 dias, cerca de 40 e tantas páginas dando 
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todo o relatório sobre as minhas funções, minhas atividades re-
colhidas e anotadas pelos órgãos de investigação. 

Isso é importante porque, inclusive, revela coisas, como a nos-
sa companheira Iara falou. Por exemplo, eu tive a honra de con-
viver com os 2 que ela citou, o Iuri e o Alex. Foram meus colegas 
da Escola Técnica Nacional, da mesma turma. Nós estudamos 
juntos no nível secundário e já ali fizemos política. Tive a honra 
de conhecê-los. O Arquivo também apresentou que, quando fui 
Subsecretário de Trabalho do Estado do Rio de Janeiro, consegui 
montar um centro de trabalho e renda que, em homenagem a 
esses 2 companheiros meus, recebeu o nome de Iuri e Alex. 

Também consta desse Arquivo toda a movimentação feita 
pela questão sindical. 

Há outra coisa importante também. Estou na luta para veri-
ficar a questão dos mortos e desaparecidos do Araguaia, que me 
interessa muito, porque o Arildo Valadão, do PCdoB, um dos que 
morreram lá, e Áurea Valadão, que foi assassinada, eram respec-
tivamente Presidente e Vice-Presidente do Diretório Acadêmico 
do Instituto de Física da UFRJ, e eu era secretário desse centro 
acadêmico. Nós conhecemos vários colegas e queremos saber 
qual é o destino que foi dado a Arildo e Áurea Valadão. Misterio-
samente, nós não sabemos. 

No mesmo aspecto me interessa saber, numa política mais 
geral, por exemplo, na questão da PETROBRAS e do Ministério 
de Minas e Energia, se esses relatórios das atividades dos traba-
lhadores já foram enviados para esse centro de memória. Se não 
foram, por que o Ministério de Minas e Energia e a PETROBRAS 
não obedecem os últimos decretos colocados em prática pela Mi-
nistra Dilma Rousseff? 

Isso seria importante para nós, porque muitos dos trabalha-
dores petroleiros estão sem dados sobre a anistia porque não ti-
nham, no caso, o meu renome ou as minhas atividades, mas 
cumpriam muitas das decisões que eu tomava em âmbito nacio-
nal para poder levar as lutas concretas da minha categoria, aliada 
à luta dos trabalhadores em geral do nosso País.

Então, isso seria importante isso, porque aliviaria. A ques-
tão da anistia seria importante para os trabalhadores da 
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PETROBRAS, porque refletiria... Os companheiros que foram pu-
nidos, desde 1964, porque a PETROBRAS sempre foi um antro 
de ditadores... Dali saiu a maioria dos Presidentes da República 
dessa ditadura. Eram Presidentes da PETROBRAS ou diretores da  
PETROBRAS, a exemplo de todos os que conhecemos que passa-
ram pela PETROBRAS.

Então, seria importante termos isso para mostrar para a Co-
missão de Anistia que esses trabalhadores, a maioria que está 
aqui e outros que não vieram, em idade até avançada, merecem 
realmente consolidar a anistia para honrarem as suas vidas e te-
rem uma reparação econômica.

É isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Há um outro 

inscrito. O tempo é de 3 minutos, para que possa haver maior 
participação. 

Informamos ao Dr. Jaime que já resolveram o problema do ví-
deo. O senhor poderá responder as questões e depois apresentar 
o vídeo.

O SR. PINHEIRO – Sou diretor do Sindicato dos Químicos e 
Petroleiros da Bahia.

Segundo a explanação feita, havia 250 órgãos que monito-
ravam os movimentos com um todo. Na época eu trabalhava 
numa empresa com quase 100% do capital da PETROQUISA, 
uma holding da PETROBRAS, a antiga COPENE, no Polo Petro-
químico de Camaçari, e lá também havia um órgão de informa-
ção, a DIRIN, que se reportava diretamente à PETROBRAS.

Já tentamos, quando o Dutra era Presidente da PETROBRAS, 
com uma série de representantes da PETROBRAS, obter essas in-
formações, porque na época nós fizemos greve, paramos o primei-
ro polo, e estamos tendo dificuldade em pegar essas informações.

A pergunta é se os senhores têm acesso tanto ao órgão de in-
formação da PETROBRAS e também da antiga COPENE, que era 
uma holding da PETROBRAS.

A segunda pergunta é em relação aos documentos que foram 
queimados na Base Aérea de Salvador. Alguns foram recolhidos, 
não conseguiram queimar todos. Isso ocorreu há 5 anos, ainda 
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na época do ACM. Desses documentos, o senhores conseguiram 
recuperar de fato algumas informações? E onde podemos ter 
acesso a essas informações?

A SRA. ALEXANDRINA CRISTENSEN – Eu sou represen-
tante da ABAP – Associação Brasileira de Anistiados Políticos.

Eu pergunto ao Sr. Jaime, consolidando todas essas perguntas: 
existe uma comunicação do arquivo de todas as grandes empresas 
– Banco do Brasil, PETROBRAS – e de todos os Ministérios? Porque 
sabemos que havia DSI. Já existe um comunicado oficial, um pe-
dido para que eles remetam esses arquivos? Não é só o problema 
da PETROBRAS, mas de todos os anistiandos: não existe informa-
ções. As DSIs não existem mais e não temos mais essa informação.

Também gostaria de fazer um comunicado, que já fiz à Iara 
e quero fazer a todos. No Seminário de Anistia e Direitos Hu-
manos, que está sendo programado, com apoio da própria Co-
missão de Anistia, para o mês de novembro, nós vamos fazer 
um painel e um estudo para dar continuidade a esta criação da 
Comissão de Justiça e Verdade. Essa é uma coisa que tem de ser 
reforçada e nós estamos propondo que isso também faça parte 
do 3º Seminário. Gostaríamos de contar também com o apoio 
tanto do Arquivo quanto das outras pessoas presentes.

Muito obrigada.
O SR. JOSÉ BEZERRA DA SILVA – Srs. Deputados, demais 

presentes, bom dia. Eu represento a ADNAM, Associação Demo-
crática e Nacionalista de Militares.

A minha manifestação aqui, Deputado, se refere principal-
mente ao papel dos militares na resistência à ditadura, porque os 
militares, de uma certa forma, são vistos como torturadores. No 
entanto, desses militares, muitos foram torturados pelos ditado-
res das próprias Forças Armadas.

Temos aqui pessoas que foram torturadas dentro das próprias ca-
sernas. E na Base Aérea do Galeão existia um depósito subterrâneo 
de presos políticos. Muitos presos passaram por lá, muitas torturas 
foram praticadas nesse depósito do CISA, na Base Aérea do Galeão. 

O livro que retrata o desaparecimento do filho da Zuzu Angel 
relata muito bem a história daquele presídio e de outros presos 
políticos que lá estiveram.
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Como ícones dessa história dos militares resistentes à ditadu-
ra podemos citar o Almirante Negro e o próprio Brigadeiro Rui 
Moreira Lima, que foi cassado, torturado e preso nos calabouços 
da ditadura.

Durante essa mesma ditadura, os militares que não foram 
adeptos do golpe tiveram seus empregos tolhidos, suas carreiras 
frustradas. E na Base Aérea do Galeão uma quantidade desses 
militares foram torturados. Nós temos depoimentos desses mi-
litares, que brevemente faremos chegar às mãos de V.Exas. Já 
na época do Petróleo é Nosso outros militares da mesmas Forças 
Armadas foram também torturados nessas entidades.

Registro o meu pedido no sentido de que esta Comissão apure 
o caso dos militares que tiveram papel relevante no combate à 
tortura e à ditadura militar no Brasil.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Pode falar, 

companheira Helena.
A SRA. HELENA UEMA – Sou representante da Associação 

dos Anistiados Políticos da Paraíba.
Primeiramente quero parabenizar a Comissão pela promoção 

deste evento e também os componentes da Mesa.
Vou ser breve, para não tomar muito tempo.
Presto a seguinte informação para dar mais força a essa luta. Na 

Universidade Federal da Paraíba está sendo formado um núcleo de 
direitos humanos e também estão organizando um arquivo. Um 
dos responsáveis é a Profa. Lúcia Guerra, que trabalha nesse setor.

Gostaria de saber se há condições de fazer um convite à ABI 
e, em conjunto, a todo o pessoal da imprensa, para prestar es-
clarecimentos. Poderiam estar presentes a um seminário como 
este para que não misturem alhos com bugalhos. Estão na outra 
posição porque estão condicionados a ser assim.

Quanto à verba específica, eu senti na Universidade que são 
necessários recursos humanos e materiais, instalações. Se pode-
ria pensar em votar uma verba específica para tanto.

A exemplo da UFPB, poderíamos convidar o Conselho de Rei-
tores, para que todas as universidades se engajem nesta luta pelo 
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resgate da verdade e da memória, para garantir um futuro mais 
promissor para o nosso povo.

Deputado Luiz Couto, também na Paraíba ouvimos notícias 
de pessoas que desapareceram. Tudo isso tem de ser, no âmbito 
do Estado da Paraíba, pesquisado, organizado, resgatado, com a 
história de cada um.

Há o caso de um militar – acabava de falar com o Deputado 
Genoíno aí fora, porque S.Exa. o mencionou – que teve indefe-
rido o seu pedido de anistia porque era militar. E, em declaração 
feita numa roda de reuniões que fizemos na associação, ele disse: 
“Olhe, eu sempre fui ensinado a salvar a vidas, não a fazer o contrá-
rio”. E rebelou-se. Aquilo sensibilizou-me muito. 

Mas há muita coisa também, Dr. Jaime, às vezes difícil de se 
provar. Então, esse depoimento oral, a recuperação da história 
via oral acho que é muito importante, porque já vi, na Comissão 
de Anistia, ser votada favoravelmente uma indenização dizendo-
se: “Olhem, está tudo descrito em detalhes. Isso foi a verdade.” E 
o que se contou foi reconhecido pela Comissão de Anistia como 
fundamento para o pedido de anistia. 

Finalmente, entre 9 e 10 haverá a Caravana da Anistia na 
Paraíba. Está por confirmar, já praticamente confirmado que o 
Ministro vai fazer-se presente lá, o Ministro da Justiça. Então, 
eu pediria que, na organização do calendário, fosse levado em 
conta que esse evento acontecerá lá. 

Finalmente, agradeço a chance de falar. E estaremos aí, lutan-
do pela verdade e pela justiça. Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – O compa-
nheiro tem a palavra.

O SR. DALTRO JACQUES D’ORNELLAS – Minha pergun-
ta vai para Jaime Antunes da Silva.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Seu nome e...
O SR. DALTRO JACQUES D’ORNELLAS – Sou Jacques 

D’Ornellas, da Unidade de Mobilização pela Anistia, do Rio de 
Janeiro. 

Aqui houve um trecho em que ele disse que os serviços de infor-
mações da Marinha, do Exército e da Aeronáutica não forneceram 
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ao Arquivo os dados que porventura detêm. E com certeza detêm, 
porque se são órgãos de informação das Forças Armadas eles têm 
esses documentos. E, pelo que eu ouvi, esses documentos não che-
garam ao Arquivo Nacional. Bem, essa é a primeira questão.

A segunda questão é: estamos aqui tratando de memória e 
verdade. Há os que querem sepultar a memória e a verdade, há 
os que querem esquecer-se da memória e da verdade, mas nós 
queremos resgatá-las, nós queremos recuperar aquilo que é a his-
tória do nosso povo e que vai ser a história do futuro do Brasil. 
Esta é a verdade: é o nosso futuro que está em questão. Por quê? 
Se eles consideram, esses militares que golpearam o regime de-
mocrático no Brasil, o Estado de Direito, se eles consideram que 
estavam fazendo a coisa certa, eles não devem envergonhar-se. 
Eles devem mostrar sua cara, dizer seu nome, sua identidade, seu 
posto, o que fizeram, porque eles estavam fazendo a coisa certa. 
E agora vêm algum de seus expoentes porta-vozes à imprensa 
dizer que eles impediram que o Brasil se transformasse numa 
imensa Cuba, ou coisa que tal. 

Muito bem, se fizeram a coisa certa, por que se escondem? Por 
que se omitem? Por que acovardam? Por que não vêm a público? 
Alguns até já escreveram livro, como o Tenente Vargas. Um, por 
exemplo – Curió –, disse que ia escrever, que ia lançar um livro; 
eu ainda não vi. De qualquer forma, estamos aguardando que 
eles mostrem sua cara e digam para a população brasileira o que 
fizeram, se é que estavam fazendo a coisa certa. 

Então, nós entendemos que, neste contexto, precisamos aci-
ma de tudo entender uma coisa que é muito sutil: dizem que 
a ditadura foi militar; quer dizer, todos os militares – como o 
companheiro observou aqui, o que me antecedeu –, todos os 
militares são ditadores, são repressores, são fascistas? Enfim, isso 
não é verdade. Nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, 
a volta dos nossos pracinhas, e um sentido libertário veio com 
esses pracinhas, oficiais, sargentos, soldados que combateram na 
Itália o nazifascismo, que ajudaram a derrotar o nazifascismo, 
que voltaram e formaram aqui no Brasil um setor, no Exército 
principalmente – porque eu sou do Exército; estou falando aqui 
porque eu vivi esse período. Eu fui testemunha desses fatos. Eu 
fui preso, fui expulso e tudo mais do Exército. 
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Então, o que aconteceu? Nesse processo havia os militares 
nacionalistas, democráticos nacionalistas, e havia o setor entre-
guista. Por quê? Porque queriam entregar o Brasil ao setor he-
gemônico, principalmente dos Estados Unidos da América do 
Norte. Essa é a verdade. Havia o setor nacionalista, que éramos 
nós, e o setor entreguista, que eram eles. 

E quem venceu? Isso já começou em 1954. Em 1955 cerra-
mos fileira com os nossos contemporâneos, na época do General 
Lott. O General deu um contragolpe, garantiu a posse de Jusce-
lino, e eles foram simplesmente derrotados. Em 1961 tentaram 
novamente, os 3 Ministros militares, um golpe militar contra a 
ordem constituída, e nós conseguimos vencê-los outra vez. En-
tão, estávamos fazendo um trabalho político, sim, o de consoli-
dar a democracia, de fazer as reformas de base, de transformar o 
Brasil numa Nação justa, digna, fraterna, respeitada internacio-
nalmente. E o que esse pessoal fez? O Golpe Militar de 64. 

Agora, nós tínhamos mais força militar do que eles. No plano 
militar, nós éramos mais fortes do que eles, e isso a população 
não sabe. E isso a população não sabe! Eles eram uma minoria, 
e continuam a ser minoria, porque a ínfima minoria das Forças 
Armadas hoje diz que não há mais ditadura militar, que temos 
de esquecer que houve ditadura militar. É claro, queremos esque-
cer, mas queremos que a verdade seja trazida a público. Que seja 
mostrada à população brasileira a verdade do que eles fizeram. 
Então, é isso. Na verdade, estamos buscando apenas isso. 

E dizem que somos derrotados. Não somos derrotados, nós 
somos vitoriosos! Vamos continuar sendo vitoriosos, porque 
nosso princípio é o princípio democrático, é o princípio da 
justiça, é o princípio do direito, é o princípio da igualdade, da 
fraternidade, da paz, e não da guerra, não da repressão, não da 
violência, não da covardia. Nós sempre lutamos de cara aberta. 
Nós mostramos nossas posições em todos os momentos. Sempre 
mostramos os nossos posicionamentos. Nunca nos escondemos 
no anonimato, sempre mostramos nossa cara. E agora eles se 
escondem, querem continuar no anonimato. Por que isso? Por 
que isso, se a construção do futuro exige que haja transparência, 
que a história esteja realmente contada nos livros escolares, para 
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os nossos jovens aprenderem? Porque este Brasil, para se tornar 
uma Nação respeitada, uma Nação digna e fraterna, uma Nação 
progressista, precisa contar a verdade a partir dos bancos escola-
res. Isso não pode mais ser escondido! 

Então, nesse contexto, eu acho que os serviços de identifica-
ção do Exército, da Marinha e da Aeronáutica devem recolher os 
documentos em seu poder ao Arquivo Nacional. 

Muito obrigado.
 O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obrigado. 
Vamos agora passar a palavra para os expositores, para que 

possam fazer comentários, respondendo às indagações. O mate-
rial que o Sr. Jaime Antunes da Silva vai apresentar parece que 
já está em ordem. Nós ouviremos a resposta aqui ao... Porque 
vamos ter outras Mesas aqui, e os companheiros poderão parti-
cipar delas também. E vamos fazer uma suspensão também, para 
o almoço, e às 14h vamos retomar os trabalhos. 

Mas concedo a palavra ao companheiro.
O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Meu nome é Jarbas Sil-

va Marques. Dr. Jaime, apesar de eles relutarem em entregar, sob 
sua custódia administrativa, esses acervos, eles escalam – Iara co-
mentou com propriedade –, escalam, de tempos em tempos, a 
desmoralização de grandes figuras do processo libertário deste 
País. E o último a vazar, a ter sido plantado no primeiro jornal 
que o poder lê, que é o Correio Braziliense, foi desse acervo do 
Itamaraty, da DSI, que procurou desmoralizar 2 grandes figu-
ras, colocando-os como informantes policiais, primeiro porque 
nenhum jornal revela seu informante. E procuraram denegrir a 
imagem de Alberi Vieira dos Santos e de James Allen da Luz. 

Eles nunca perdoaram o Coronel Jefferson Cardim de Alencar 
Osório e Alberi Vieira dos Santos, que não deixou o golpe com-
pletar 1 ano sem uma ação militar lá em Três Passos. E Alberi 
– eu estive preso com ele, no presídio do Exército, na Fortaleza 
de Santa Cruz, durante 4 anos –, ele vivia no pauperismo, por-
que apenas um companheiro do Rio Grande do Sul, João Bona 
Garcia, enviava-lhe sabonete, essas coisas, e roupas, ou nem isso. 
Seu irmão caçula foi remetido contra a parede com um aríete 
e ficou louco, e o segundo irmão foi torturado no Rio Grande 
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do Sul pelos mesmos agentes da polícia e da brigada que depois 
participaram da Operação Condor. Ele foi torturado e enrolado 
em arame farpado. 

Depois que Alberi saiu da prisão, ele e o Coronel Jefferson 
Cardim deram uma entrevista ao jornal da cooperativa dos jor-
nalistas do Rio Grande do Sul e explicitaram uma porção de coi-
sas que houve. O Coronel Jefferson Cardim de Alencar Osório foi 
uma das primeiras vítimas da Operação Condor. Ele tinha passa-
porte da ONU de refugiado político, foi ver a família no Uruguai, 
e havia um comando de coronéis do Exército brasileiro que ia ao 
Uruguai para matá-lo. Ele foi para lá com o filho e o sobrinho, e 
foi preso em Buenos Aires. Ele, o filho e o sobrinho foram tortu-
rados. E o Embaixador Azeredo da Silveira participou, a mando 
de Ernesto Geisel, do sequestro dele. Saiu do Rio de Janeiro o 
avião do Ministro da Aeronáutica com o Embaixador, que depois 
ganhou o Ministério das Relações Exteriores por ter participado 
do sequestro de Cardim, a mando de Geisel. 

E nesses arquivos, que eles dizem que não existem, eles esca-
lam, em determinadas épocas, e plantam em jornais a desmora-
lização desses quadros que foram eliminados fisicamente. E esse 
acervo da DSI do Ministério das Relações Exteriores já chegou às 
mãos de V.Sa., porque esse Azeredo da Silveira é o mesmo Azere-
do da Silveira que em 1953 roubou os códigos criptográficos do 
Itamaraty, cometendo um crime contra a segurança nacional, 
contra a segurança do País, e deu-os a Lacerda, para forjar as Car-
tas Brandi, para obrigar o Presidente Getúlio Vargas a demitir do 
Ministério do Trabalho o ex-Presidente João Goulart. Esse acervo 
do Itamaraty já está no Arquivo Público?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Então, vamos 
agora passar a palavra aos expositores. A maioria das perguntas 
foram dirigidas ao Sr. Jaime Antunes. 

O Deputado Pedro Wilson pede a palavra.
O SR. DEPUTADO PEDRO WILSON – O desafio é grande. 

A gente precisa ter força para constituir oficialmente no Brasil essa 
Comissão Especial do Direito à Memória e à Verdade, uma comissão 
com condições materiais e culturais, e mobilidade para trabalhar. 
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Mas eu gostaria de explicar que sou da Universidade Federal 
de Goiás, e também da Universidade Católica. A partir da su-
gestão, vou dirigir-me à ANDIFES e ao CRUB para formar uma 
comissão das universidades, pelo menos das universidades fe-
derais, que tinham também os seus DSIs impedindo o acesso de 
pessoas às universidades, ou dedos-duros que... 

Tivemos muitos professores e servidores aposentados. Vou ver 
com a ANDIFES se é possível que as universidades, por meio de 
um ato, constituam uma comissão para descobrir arquivos nas 
universidades de... Dizem que na época da transição, a chama-
da “transição lenta, gradual e segura”, muitos documentos foram 
transferidos ou foram sequestrados pelo aparelho de segurança do 
Estado brasileiro, na época de Figueiredo. Mas vamos procurar, 
porque há muita coisa nas universidades. Então, encarrego-me de 
falar sobre isso com Ivan Barbieri, que é o Reitor da Universidade 
de Tocantins e hoje é o Presidente da Associação Nacional dos 
Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, das uni-
versidades públicas. A universidade particular também teve, mas 
lá nós temos dificuldade. Mas, a partir daí, vamos tentar, e depois 
encaminhar, assim que tivermos alguma comunicação. Nós va-
mos continuar encontrando-nos. A luta prossegue. 

Então, eu gostaria de dizer isto, quer dizer, da importância de 
nós lutarmos junto ao Governo para criar a Comissão, e da outra 
questão, especificamente da universidade, dado que é uma área 
que... Como professor, eu mesmo fui impedido, por 10 anos, 
de fazer concurso para a Universidade Federal de Goiás, porque 
havia a história do famoso atestado de ideologia que se tinha de 
apresentar para se inscrever. Isso desapareceu; eu, por exemplo, 
não tenho nenhum documento que proíbe. Mas só pude depois, 
em 1980, entrar na universidade.

E eu peço desculpas também. Eu saí da Mesa porque estamos 
com outro seminário, mas acho que não houve nenhuma ques-
tão a mim dirigida. Mais uma vez quero agradecer. Vamos conti-
nuar na parte da tarde, quando vamos ter condições inclusive de 
somar não só as dúvidas que temos aqui, mas também descobrir 
um pouco o caminho, junto com a Comissão de Direitos Huma-
nos, que nós queremos.
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Da minha parte, sempre como membro – bem disse Iara aqui –, 
eu mesmo, como membro da Comissão de Mortos e Desapareci-
dos, fui escolhido pelo Deputado Luiz Couto e pelo Plenário. Quer 
dizer, na outra vez em que fui Deputado, Iara, havia uma pressão, 
não é? Hoje ninguém me pressiona para sair; quase dizem: fique 
aí (risos). Mas eu estou firme, porque a solidariedade e o nosso 
compromisso são maiores. 

E certamente, como Iara diz, um desafio para nós é o fato de 
que a mídia silencia, e a sociedade também silencia, e muitos or-
ganismos também silenciam, não dão vazão. E isso também não 
dá voto, não é? Mas para mim o melhor voto é o da consciência 
política, que nos leva, com ou sem mandato, a continuar a lutar 
pelos direitos humanos, pelo direito à verdade e à memória.

Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Obrigado.
Passo a palavra ao Sr. Jaime Antunes da Silva.
O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Há uma sequência de 

perguntas, e algumas são interrelacionadas. Como é que funcio-
nava essa questão do sistema de informação, aperfeiçoado a par-
tir de 1964, mas que já havia? Os militares, quando assumiram 
e aperfeiçoaram todo esse sistema, já vinham com uma longa 
experiência anterior de monitoramento.

Quanto à questão específica das assessorias de informação, 
havia em cada Ministério civil... porque nos Ministérios mili-
tares havia os órgãos de informação: o CENIMAR, o CISA e o 
CIE. Dentro dos Ministérios civis era obrigatório haver uma DSI, 
uma Divisão de Segurança e Informação. Todos os órgãos ou en-
tidades subordinados ou vinculados a esses Ministérios consti-
tuíam suas Assessorias de Informação, que eram as ASIs. Essas 
Assessorias de Informação, dependendo da empresa – como é o 
caso da PETROBRAS, que tinha uma ramificação maior –, cons-
tituíam um núcleo de informação em cada uma delas, que devia  
informação à ASI da PETROBRAS, que por sua vez devia informa-
ção à DSI do Ministério correspondente. Então, esse era o meca-
nismo. E não havia Internet, mas esses órgãos comunicavam-se 
com extrema agilidade. 
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Cada um desses relatórios, encaminhados, por exemplo, dentro 
do CENIMAR, ou do CISA, ou do CIE, ou das DSIs, eram produzidos 
em cópias eletrotásticas, e cada cópia ia para o seu destino, depen-
dendo do conteúdo daquela informação. Então, se era uma DSI do 
Ministério da Educação... que também nós não temos pista de onde 
poderia estar; há uma suspeita de que os acervos foram encontra-
dos numa fazenda de um ex-Ministro da Educação do Rio Grande 
do Sul. Quem sabe o nome desse sujeito? Dutra. Como é que era o 
nome? Tarso Dutra. Foram encontrados na fazenda dele, espargidos 
lá no pátio. Isso foi reunido por um monitoramento do Ministério 
Público, e está hoje no acervo do Arquivo Histórico do Rio Grande 
do Sul. Eu falei com Caio, que é o Diretor do Arquivo e que está 
mapeando para ver. Eu desconfio que parte da DSI do MEC está lá. 
Mas, pela DSI do Ministério das Relações Exteriores, a gente vê que 
elas tinham inter-relações muito grandes. 

Vou responder, e depois volto à ASI. 
Mas há a DSI do Ministério das Relações Exteriores, que tem um 

acervo bastante volumoso, tem 130 metros lineares de documen-
tos. Metro linear mede-se como se eu empilhasse um documento 
sobre o outro. Isso daria 130 metros. Eles estão agora em fase de 
digitalização, já, no Arquivo Nacional. E são 1.092 folhas de texto, 
que, se duplicadas, dariam cerca de 2.000 páginas. 

O do CIEX, que é o Centro de Informação do Exterior, que eu 
monitorava, é um acervo um pouco menor, que daria 1 metro e 
80 centímetros, mas que corresponde a cerca de 22 mil páginas 
de texto, com informações como essa que Jarbas aponta, que foi 
noticiada pelo Correio Braziliense e que aqui e acolá aparece.

Do que seria a ASI da PETROBRAS, é preciso instar de novo, por-
que... houve uma pergunta da companheira: como é que o arquivo 
age em relação a isso? Quem tem feito reiterações por aviso é a 
Ministra Dilma, para que haja a apresentação desses documentos. 
Então, vou reforçar essa questão, no caso específico da PETROBRAS, 
porque não recebemos da Assessoria de Informação, nem do Minis-
tério das Minas e Energia, nem da ASI, se porventura ainda existe, 
do que seria a Assessoria de Informação da PETROBRAS – e deveria 
ser uma assessoria de informação muito atuante, em função dos 
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movimentos dos petroleiros, das greves, das paralisações; e, logica-
mente, com muitas informações estratégicas. 

Do Banco do Brasil não recebemos. Recebemos da ASI do 
BNDES, mas do Banco do Brasil não recebemos, nem da Caixa 
Econômica. Todos esses órgãos federais, as estatais, PETROBRAS, 
bancos, enfim, todos eles integravam-se por informações. Da 
Rede Ferroviária Federal, que está em processo de inventariação, 
não se descobriu ainda no acervo da RFF o que seria a ASI, que é 
lógico que essas empresas todas tinham. 

Então, de Assessorias de Informação de universidades, até o 
momento nós recebemos da Universidade Federal de Ouro Pre-
to, que tem 14 centímetros de documentos, mas não é possível 
que seja só isso, porque eles “arapongavam” os professores, os 
alunos. Enfim, só 14 centímetros. Ou seja, é assim. É isso

Outra Assessoria de Informação de universidade: nós recebe-
mos da UnB, que tem 53 caixas de documentos, que correspon-
dem a 7 metros e 42 centímetros de documentos, que perfazem 
mais ou menos 100 mil páginas de texto. Essa ainda é razoável. 
Depois temos a Assessoria de Informação da Universidade Federal 
de Sergipe, que tem menos ainda: 178 folhas de documentos. Ou 
seja, o dobro daria um tanto mais de páginas. 

Há a Assessoria de Segurança e Informação da Universidade 
Federal do Pará, que tem pouquíssimos documentos e 4 foto-
grafias. Há indicativos da época, de que houve um momento 
em que foi feita uma pira de documentos, e queimaram se os 
documentos da ASI da Universidade Federal do Pará. Então, há 
indicativos de que... 

Nós recebemos da Universidade Federal de Minas Gerais tam-
bém. Chegou no dia 12 de maio deste ano. Esse ainda está em fase 
de levantamento pela equipe, no sentido de identificar. O que a 
Universidade fez, porque ela havia organizado o acervo da ASI da 
UFMG, foi solicitar ao Arquivo que, em vez de enviar ao MEC os 
próprios originais que tinha, pudesse enviar cópias eletrostáticas 
autenticadas, porque lá eles já tinham um centro de informação 
aberto a consultas. A gente não se incomodou que enviassem ao 
MEC, porque é o próprio Ministério que nos recolhe o acervo.  
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A Universidade Federal Fluminense está enviando ao MEC a ASI da 
UFF. Mas há uma quantidade enorme de universidades que ainda... 

Eu acho que a observação de Wilson é extremamente impor-
tante. Conforme a colega disse, temos de envolver... Eu conver-
sei com Lúcia recentemente, porque o acervo do DOPS da Pa-
raíba estava no Conselho de Direitos Humanos, que o passou à 
Universidade Federal da Paraíba para organizá-lo, adequá-lo. É 
lógico que estamos abertos a receber a adesão do Conselho de 
Direitos Humanos à Rede Nacional de Cooperação e Informa-
ções Arquivísticas do Memórias e a colocar, na próxima linha 
de mecenato, um apoio para que a universidade tenha recursos 
humanos e material para poder organizar esse acervo. 

Portanto, a ASI da PETROBRAS não recebemos, mas vou le-
vantar de novo essa questão junto à Casa Civil para que haja 
uma reiteração à PETROBRAS, ao Banco do Brasil e ao Ministé-
rio, para que haja uma identificação desses acervos e sejam eles 
recolhidos ao Arquivo Nacional. 

Quanto ao acervo do CENIMAR e do CISA, concordo plenamen-
te que esses acervos existem; embora eles informem que tenham 
destruído, eu não creio. A ditadura no Brasil é a mais documentada 
da América Latina. Mais documentada! Com os militares, quando 
havia uma ação, tudo era documentado, para que ficasse um regis-
tro daquilo que foi feito. É lógico que é possível que esses acervos 
tenham sido eliminados, aqui e acolá. De material, por exemplo, o 
SNI, quando foi recolhido ao Arquivo Nacional, foi recolhido em 
microfichas. São 220 mil microfichas. Então, é possível que tenha-
mos 4 milhões de imagens de texto dentro do acervo do SNI. Mas 
no bojo do recolhimento temos processos de eliminação de 75 mil, 
processos reunidos pelo SNI, mas com ata, porque era obrigatória. 
Havia ata sobre o que seria eliminado, o que continha. Então, é pos-
sível resgatar-se, dos processos que foram eliminados, o que seria 
e o que foi eliminado. Então, desses outros órgãos todos, uma vez 
eliminados com base no Regulamento de Salvaguarda de Assuntos 
Sigilosos, tem de haver informações. 

Foi observado que a ditadura não era dos militares. Logicamente 
a ditadura era civil militar. Ela não era uma ditadura militar. Havia 
um conjunto de civis atuantes. O Arquivo Nacional tem o acervo 



ação
 parlam

en
tar

65
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

do IPES, do Instituto de Pesquisas Econômicas e Sociais, que reunia 
militares, civis e empresários que discutiam uma visão de Brasil, e 
dali saiu parte do ideário do Golpe de 64. E esses documentos do 
IPES estão recolhidos ao Arquivo Nacional. Logicamente a ditadura 
não era uma ditadura militar. Foi um período de regime militar, 
mas a ditadura foi engendrada por civis e militares. E eu concordo 
plenamente que havia um conjunto de militares contrários a isso, a 
esse movimento, e que eles foram calados no momento oportuno, 
quando a força se colocou mais presente nesse sentido.

Portanto, o chamamento de acervos abertos em 13 de maio 
deste ano historicamente é importante. É importante que os 
companheiros que conhecem, aqui e acolá, acervos que conte-
nham depoimentos, que nos procurem e indiquem onde eles 
estão, porque estamos abertos a receber esse material para tratar, 
digitalizar e colocar no circuito de informação.

Mas, sobre a questão da ASI da PETROBRAS, não nos chegou até 
hoje qualquer informação. Vou levantar essa questão junto à Casa 
Civil para que reitere o pedido ao Ministério das Minas e Energia e 
aos demais Ministérios. E, no momento oportuno, vamos sugerir 
novamente uma campanha para que os órgãos se identifiquem. 

Muitos dos órgãos públicos têm um enorme acervo acumu-
lado, amontoado dentro dos arquivos gerais dos Ministérios. 
Muitos deles não estão organizados. É possível, daqueles 250 ór-
gãos que apontei, de que só 10% entraram, que muitos desses 
Ministérios não informaram no tempo oportuno – porque estão 
pingando os acervos, progressivamente – porque esses acervos 
ainda estão lá, perdidos no emaranhado de acervos acumulados 
e não organizados. 

Então, a ideia é de que possamos buscar acervos da sociedade 
civil, de militares ou civis que porventura tenham acervos em sua 
posse, que possam torná los públicos, mas ainda há uma quantida-
de de acervos de órgãos públicos, seja do CENIMAR, seja do SISA, 
seja do CIE, que fazem ouvidos de mercador ao recolhimento desse 
material, com indicativos de que foram incinerados – como houve 
o balão de ensaio, lá na Base Aérea de Salvador. Esse acervo está 
no Grupo Tortura Nunca Mais da Bahia, o que sobrou. O Ministé-
rio Público recolheu-o, e nós recebemos no Arquivo Nacional esse 
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acervo digitalizado. Estão eles sendo revistos, porque muitos foram 
queimados, mas muitos contém informação. Logicamente, aquilo 
foi um balão de ensaio para dizer... 

Da mesma forma como um Ministro que dirigiu o Gabinete 
de Segurança Institucional, quando houve essa queima, infor-
mou, quando houve um incêndio no Aeroporto Santos Dumont, 
que lá também haviam sido queimados acervos do CISA, e não 
é verdade. Não iriam guardar no Aeroporto Santos Dumont o 
acervo do CISA, do serviço de informações da Aeronáutica. Isso 
não seria guardado no Aeroporto Santos Dumont. E também te-
ria sido queimado nessa época, lá. Então, parece-me que ainda 
há muita coisa a ser revelada, muita coisa a ser buscada, e logi-
camente a Câmara dos Deputados, com a Comissão de Direitos 
Humanos, todos esse órgãos têm papeis fundamentais de pres-
são, de sensibilização, para que esses acervos sejam efetivamente 
descobertos e abertos, como um efetivo direito à memória e à 
verdade, porque não faz sentido... 

O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Prof. Jaime, V.Sa. per-
mite-me uma ajuda?

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Pois não.
O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Só para V.Sa. ter uma 

ideia, com meu habeas data, vi que eles me acompanhavam até 
1987. Então, há lá a ficha: “Jornalista credenciado para cobrir a Con-
ferência do Partido Comunista em Brasília”. Então, até 1987... 

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Houve monitoramen-
to até o início da década de 90. 

Eu queria ver se o Deputado me permitiria mostrar 2 peque-
nos trechos da apresentação: um pequeno vídeo, que é o do 
lançamento do Memórias, e depois uma sequência de imagens 
e sons de filmes retirados de um conjunto de acervos que pro-
gressivamente vêm sendo recuperados para integrar o Memórias, 
para que vocês tenham uma ideia do universo que pode cobrir 
esse projeto. Eu não sei se posso mostrar esse pequeno...

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Jaime, 
antes de passarmos esse vídeo, eu pergunto: há um documento dos 
processos da Justiça Militar que tem muitas informações. Isso tam-
bém está...?
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O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Isso é uma boa... 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – É? Ou seja... E 

depois, há o seguinte: nós estivemos lá no Ceará, porque foi feita 
uma doação, por parte de um Delegado da Polícia Federal, que se 
aposentou e fez a doação da sua biblioteca para uma escola, e no 
meio dos livros e dos atlas havia documentos...

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Ah, que coisa inte-
ressante!

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – ...documentos 
que ele talvez... Por exemplo, um companheiro lá do Ceará não 
encontrou no Exército nenhum documento sobre ele; quando 
foi buscar, disseram que tudo havia sido queimado. Sabe onde 
ele encontrou? Em Ribeirão Preto, porque eram feitas diversas 
cópias dos inquéritos, que eram encaminhadas a cada local onde 
havia a Justiça Militar, para acompanhar o andamento. 

Então, pergunto se o Ceará... Porque naquela época ficaram 
de enviar essa documentação para a Comissão de Direitos Hu-
manos, mas parece que não enviaram, não. Chegou ao Arquivo 
Nacional essa documentação do Ceará? 

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Olhem, eu acho que 
é uma indagação muito importante que levanta o Deputado. O 
STM tem ramificações em todos os Estados. O arquivo do Supe-
rior Tribunal Militar foi objeto de um movimento cívico engen-
drado em são Paulo, com D. Evaristo Arns, com segmentos, com 
advogados dos presos políticos, com Ana Maria Camargo, que é 
da USP, que acompanhava a questão arquivística. Os advogados 
retiravam o processo, e havia uma equipe em São Paulo que du-
plicava aquilo tudo em cópia eletrostática; depois aquilo entrava 
em microfilmagem, e depois o processo era recomposto. 

Esse material todo, em cópia eletrostática, está no Arquivo 
Edgard Leuenroth, em Campinas, que deu origem ao livro Brasil: 
Nunca Mais etc. Esse acervo está lá, e segundo... Estive com a Mi-
nistra Beth e com a chefe do arquivo, e vou voltar a ter contato 
com eles, porque estamos convidando o STM para que integre a 
rede, na medida em que eles informem que o arquivo está aber-
to e quem for lá tiver acesso. O que argumenta a diretora do 
arquivo é que aquilo é complicado; que o ideal seria digitalizar 
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todo o material, porque cada vez que eles têm de copiar determi-
nado documento há toda uma costura administrativa. Eles têm 
de desmanchar a costura judicial, para manter a integridade do 
processo, e depois têm de fazer um registro de que foi aberto na 
data tal, copiar o documento e devolver. 

Eu disse: olhem, fica mais fácil se criarmos um processo co-
mum, digitalizarmos esse acervo em conjunto, o Arquivo Na-
cional e vocês, porque esse acervo já está exposto ao público na 
UNICAMP e nos volumes publicados. Então, não faz mais senti-
do guardar. Por quê? Desses microfilmes, cujo texto está no Ar-
quivo Edgard Leuenroth, eles têm uma cópia numa universidade 
americana e uma em Genebra. Mas esse microfilme é feito com 
uma tecnologia... Embora a tecnologia do microfilme seja está-
vel, provavelmente é uma cópia de 16mm. Não é a cópia ideal. 
O ideal seria passarmos por um processo de redigitalização todo 
o conjunto. Então, estamos numa fase de namoro, no sentido de 
tentar sensibilizá-los para que possamos fazer isso. 

O Corregedor Nacional de Justiça, que esteve comigo no dia 
13, tem interesse de integrar a Justiça nisso, dentro do processo, 
porque os diversos tribunais têm, não só os da Justiça Militar, mas 
diversos tribunais têm processos que deveriam ser integrados. Eles 
têm interesse em firmar um acordo de cooperação com o Arquivo 
Nacional, integrar todos os tribunais que são envolvidos na Cor-
regedoria-Geral de Justiça, para que esses acervos também possam 
ser tornados públicos, duplicados, para integrar a rede. 

Então, estamos num movimento, numa onda positiva, para 
criar uma Rede Nacional de Cooperativa de Informação do bem, 
e não a rede que funcionava com o SISNI. Mas essa rede do bem 
tem o sentido de integrar esses processos todos de informação. 
Eu acho que há um movimento positivo no sentido de que pos-
samos pegar aqui e acolá. Do Estado do Ceará não recebemos 
nada. Seria muito importante termos esse indicativo, porque 
aqui e acolá surgem pistas de materiais que podem ser resgata-
dos, publicados e integrados. 

Os advogados de presos políticos têm um acervo estupendo. 
Estamos tentando uma mediação com os detentores desses acer-
vos para que se agreguem à rede, para que possamos ter apoio para 



ação
 parlam

en
tar

69
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

a organização. O arquivo de Greenhalgh é estupendo. Enfim, de 
uma série de advogados. Como é o nome daquele advogado de 
São Paulo que tem um sobrenome italiano, que tem um grupo de 
música? Pivetta. Exato. Pivetta tem um acervo estupendo. Sobral 
também tem. Então, é importante que a gente vá aproximando-
se, porque nesses materiais há conteúdo importante para isso. 

Agora, se o Deputado pudesse mediar essa questão dessa biblio-
teca que foi parar lá, e no meio dela há um acervo, seria impor-
tante que pudéssemos ter cópias desse material, e que ele pudesse 
chegar ao Arquivo Nacional. Seria uma enorme contribuição. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Nós vamos 
dar agora 2 minutos para a apresentação do vídeo e depois pas-
saremos a palavra para Iara e para Vera. 

(Exibição de vídeo.) 
O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Eles cederam os direi-

tos para que pudéssemos veicular. A página do Memórias é sim-
ples: www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br. Nesse site 
é possível acessar o banco de dados do que os órgãos. É o contrá-
rio? Não, não. É isso mesmo. É www.memoriasreveladas.arquivo-
nacional.gov.br. 

Por esse portal é possível ver os bancos de dados, as expo-
sições virtuais preparadas pelo grupo, pela equipe do Arquivo. 
Há vídeos, há documentos do Brasil: Nunca Mais, há entrevistas 
com D. Paulo Evaristo Arns, de como foi formado o Brasil: Nunca 
Mais. Enfim, há uma...

O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Prof. Jaime, prometo 
que é a última vez que faço intervenção. Há uma foto históri-
ca aí, da Passeata dos 100 mil, em que Norma Benguel está de 
óculos. Ela, depois da passeata, foi sequestrada pelo I Exército, 
e todos os artistas brasileiros do Brasil tomaram uma posição: 
não haveria espetáculo musical e teatral no Brasil até que ela 
aparecesse. E os 2 únicos fura greve, para registro da história, 
foram Juca Chaves e Eva Tudor, que furaram a greve. 

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Olhem, esse é um 
portal preliminar em que estamos trabalhando para aperfeiçoá-
lo. Peguem ali a multimídia, os vídeos. Há uma série de vídeos 
produzidos. À medida que vamos recebendo o material, vamos 
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digitalizando e disponibilizando para que a informação vá 
circulando. Então, há exposições, enfim. Fica à disposição 
para os companheiros visitarem e nos encaminharem pelo 
nosso e-mail, que é o e-mail do centro, memoriasreveladas@
arquivonacional.gov.br, sugestões para a melhora, ou sugestões 
de dados, indicativos de que haja acervos que seria importante 
visitar, ou indicativos de que é preciso tentar mecanismos 
para se identificar algum acervo, como foi comentado pelos 
companheiros da PETROBRAS. 

Enfim, o Arquivo montou uma pequena equipe de gerencia-
mento desse material, e estaremos lá, sempre à disposição, para ver 
o que é possível ser feito, “para que nunca se esqueça, para que nunca 
mais aconteça”. Não é isso? Como diz Arns, numa frase histórica.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Com a pala-
vra a Dra. Iara Xavier. 

A SRA. IARA XAVIER – Só quero agradecer a oportunidade 
ao Deputado Luiz Couto, à platéia a paciência, e dizer que con-
tinuamos na luta. 

O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Prof. Jaime, só peço que 
repita novamente o e-mail, porque não o pegamos aqui. 

O SR. JAIME ANTUNES DA SILVA – Olhem, o e-mail é 
memoriasreveladas@arquinonacional.gov.br. Esse é o e-mail. O 
site é www.memoriasreveladas.arquivonacional.gov.br. Tudo bem?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Lembramos 
que este seminário está sendo exibido pela TV Câmara via In-
ternet, porque é claro que a cobertura estava na sessão do Con-
gresso, e à tarde haverá sessão da Câmara. Mas via Internet a TV 
Câmara está exibindo este seminário.

Às 14h retornaremos com a Mesa que terá a presença do jor-
nalista Lucas Figueiredo e do Procurador-Regional da República 
Dr. Marlon Alberto. 

Está encerrada esta primeira Mesa de trabalho.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Declaro aberta 

a presente reunião da Comissão de Direitos Humanos e Minorias.
Um dos nossos expositores, Dr. Marlon Alberto, deve estar 

chegando no aeroporto, mas o Lucas Figueiredo está presente. A 
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idéia é a de começarmos a segunda Mesa do seminário Direito à 
Verdade e à Memória.

Quando o Dr. Marlon Alberto, Procurador Regional da Repú-
blica, chegar nós o convidaremos a compor a Mesa. Ele apre-
sentará as recomendações do Ministério Público Federal sobre o 
livro escrito por ordem do então Ministro do Exército, em 1986, 
com versões a respeito da repressão nos anos de chumbo.

Convido a compor a Mesa o jornalista Lucas Figueiredo, que 
revelou a existência do livro em série de reportagens nos Diários 
Associados.

Convido a compor a Mesa o Sr. Marlon Alberto, que acaba 
de chegar.

O tema desta Mesa tem importância emblemática para a ver-
dade e a memória do período da ditadura no País. Todos nós 
nos lembramos da importância do livro Brasil: Nunca Mais, o 
primeiro a relatar a memória disponível do que aconteceu com 
os combatentes militantes que foram torturados e mortos.

Ali começou-se a desmontar o grande repertório de mentiras 
que a ditadura criou para esconder seus crimes. Em 1986, no 
início da transição para o poder civil, o então Ministro de Esta-
do do Exército, General Leônidas Pires Gonçalves, determinou 
a elaboração de um livro destinado a responder às denúncias e 
informações contidas no Brasil: Nunca Mais, que tinha sido lan-
çado no ano anterior pela Arquidiocese de São Paulo.

Em cumprimento a essa determinação ministerial, cerca 
de 30 oficiais do Centro de Informações do Exército trabalha-
ram de forma sigilosa durante 2 anos no que denominaram  
Projeto Orvil – orvil é livro ao contrário. Foram 975 páginas de 
textos e documentos.

Os militares deram-lhe o título de Livro Negro do Terrorismo no 
Brasil, confirmando a finalidade de apresentar versões das Forças 
Armadas para diversos episódios da repressão aos grupos de es-
querda durante a ditadura militar – 1964/1985.

Em 2007, trechos do Orvil foram revelados numa série de 
reportagens do Jornal Estado de Minas, assinado pelo jornalista 
Lucas Figueiredo. Diante da importância desse material para o 
esforço de busca da verdade histórica sobre os anos de chumbo, 
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esta Comissão de Direitos Humanos e Minorias realizou audi-
ência pública para analisar o conteúdo e as circunstâncias da 
elaboração e divulgação de um livro. E solicitou à Procuradoria 
Federal dos Direitos do Cidadão uma ampla, profunda análise do 
referido livro e suas implicações.

A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão criou Comis-
são, pela Portaria nº 4 de 2007, para analisar o Orvil.

O relatório desse trabalho, concluído recentemente, sugere a 
adoção de 8 medidas, entre as quais a de nº 2, nos seguintes ter-
mos: “recomendação à Presidência da República para a instituição 
de uma Comissão da Verdade, nos moldes preconizados pelas Na-
ções Unidas”, recomendação essa já incorporada pela Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias, que aprovou indicação ao Pre-
sidente da República para criar uma nova Comissão da Verdade.

Como podemos deduzir das exposições feitas pela manhã, a cria-
ção da Comissão da Verdade é imperiosa para o estabelecimento da 
verdade histórica sobre episódios nunca revelados oficialmente. 

Vamos conhecer também as demais recomendações do Mi-
nistério Público para que a CDHM exerça, em relação a elas, suas 
atribuições.

Na Mesa encontram-se os 2 expositores: o Dr. Marlon Alberto, 
membro do Ministério Público Federal, que fez a análise do livro 
chamado Orvil; e o jornalista Lucas Figueiredo, do jornal Estado 
de Minas, que revelou a existência do livro em série de reporta-
gens nos Diários Associados, no ano de 2007.

Vamos às exposições dos nossos ilustres convidados. Concedo 
a palavra ao Dr. Marlon Alberto, que disporá de 20 minutos.

O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Muito obrigado, 
Deputado Luiz Couto, a quem agradeço imensamente pela hon-
ra do convite formulado pela Comissão de Direitos Humanos e 
Minoras da Câmara dos Deputados. 

Sr. Deputado Luiz Couto, estimado jornalista Lucas Figueire-
do, Sras. e Srs. Deputados, senhoras e senhores, boa tarde.

Dividi a minha apresentação em basicamente 2 partes. Uma 
para falar um pouco do Orvil. Espero não ser repetitivo em rela-
ção ao que foi dito na parte da manhã ou ao que, eventualmen-
te, o Lucas Figueiredo vier a falar depois. Esse é o privilégio de ser 
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o primeiro orador. Posso roubar a sua fala e depois ele ficará com 
o problema para resolver.

O livro Orvil foi objeto de estudo pela Procuradoria Federal 
dos Direitos do Cidadão, órgão do Ministério Público Federal, 
da Procuradoria-Geral da República, que culminou na elabora-
ção de relatório em abril de 2008. Esse estudo e esse relatório 
foram frutos de solicitação da Comissão de Direitos Humanos da 
Câmara dos Deputados, formulada no ano de 2007. 

A obra denominada Orvil, ou Livro Negro do Terrorismo no Brasil, 
é extensa. É composta de 2 volumes, totalizando 966 páginas. 
Seu título original, segundo consta, seria As Tentativas de Tomada 
de Poder. Mas a sua ficha catalográfica o identifica como Livro 
Negro do Terrorismo no Brasil, de autoria de um grupo de pesqui-
sadores anônimos e com o índice organizado por Sérgio Augusto 
de A. Coutinho, Rio de Janeiro, 2005.

Há uma apresentação, na versão que nos foi entregue, datada 
de 3 de junho de 2005, na qual consta que o texto original ficou 
pronto em 1988 e permanecido inédito até então.

Apesar de se afirmar que os autores do livro são um peque-
no grupo de pesquisadores, a apresentação é assinada apenas 
por uma pessoa com as iniciais SAAC, que parecem ser de Sér-
gio Augusto de A. Coutinho, o mesmo que se identifica como 
responsável pelo índice onomástico. Em diligências realizadas, 
verificou-se que se trata aqui do General Brigadeiro reformado 
do Exército Sérgio Augusto de Avelar Coutinho.

O livro começa com uma exposição intitulada “Uma explicação 
necessária”, que procura demonstrar, em tese, certa imparcialidade 
ou questionar os autos do Estado, o que, porém, não se confirma 
no curso da obra. 

O livro explica que as organizações terroristas surgiram 
no Brasil de 1961 a 1967, no entanto, diz que o movimento 
comunista, antes disso, em 1935, já teria realizado o que eles 
denominam de “primeira tentativa de tomada do poder”. Em 
1964, o movimento comunista teria ensaiado uma segunda 
tentativa de tomada de poder, que teria sido frustrada pela 
denominada “Revolução democrática” – assim os autores do 
livro designam o Golpe de Estado Militar.
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O período que vai de 1966 a 1974 é denominado de “tercei-
ra tentativa de tomada do poder” pelo movimento comunista, 
também a iniciativa mais violenta por parte desses movimentos. 

A “quarta tentativa” apontada pelo livro é tida como a mais 
perigosa e teria surgido – vejam só! – em 1974, quando a esquerda 
revolucionária teria tentado transformar a derrota militar em uma 
vitória política por meio do apoio da população e do aliado clero 
denominado, entre aspas, “progressista”. É o que designam como 
“quarta tentativa”, que ainda estaria em andamento quando o 
livro foi feito e contra a qual, em tese, o livro se posicionaria.

A primeira parte do livro trata, então, da “primeira tentativa 
de tomada do poder”, que seria a Intentona Comunista de 1935, 
a pretexto da qual o livro faz uma abordagem do movimento co-
munista no mundo, suas várias fases e o surgimento do Partido 
Comunista no Brasil. 

Na segunda parte, o Orvil trata da que seria a segunda tentati-
va, supostamente frustrada pelo Golpe Militar de 1964, e busca 
principalmente justificar o movimento militar e a derrubada do 
Governo de João Goulart. 

O livro relata que as Forças Armadas resistiam à ideia de de-
por Jango – abre aspas – “pelo simples fato de que era o sucessor 
constitucionalmente eleito” e que – abre aspas –“Jango pode-
ria ter chegado ao final de seu mandato se não adotasse medi-
das que ferissem a Constituição”. Entretanto, não há no livro 
nenhuma descrição das medidas de Jango que teriam violado 
a Constituição; ao contrário, o Orvil menciona que as medidas 
almejadas por Jango foram, de certo modo, acolhidas pela Revo-
lução vitoriosa. Admite, então, que ele não caiu por causa delas, 
mas, sim, por causa da estratégia e das táticas que adotou, mobi-
lizando massas para a esquerda e ligando seu Governo ao PCB.

O livro diz que a maioria das Forças Armadas era um movi-
mento legalista, que resistia à derrubada de um Governo legíti-
mo. Mas o estímulo emocional foi fruto das ações de Jango que 
deram origem à criação de um grupo conspiratório. Vou ler um 
pequeno pedaço que ilustra o fato.
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“Liderado pelo então Coronel João Baptista Figueiredo, 
esse grupo congregava a maioria dos oficiais da Escola de 
Comando e Estado-Maior do Exército e recebera a adesão 
dos oficiais da Escola Superior de Guerra. Graças à confian-
ça que esse grupo depositava no General Castelo Branco, 
decidiram seus membros confiar suas apreensões ao Chefe 
do Estado-Maior do Exército. Aceito o contato reservado, 
o General Castelo Branco integrou-se de forma efetiva ao 
esquema revolucionário.”

A terceira parte do Orvil é dedicada ao relato pormenorizado 
do que eles chamam de “combate à terceira tentativa de toma-
da do poder” pelos grupos subversivos. 

Trata-se de uma análise feita ano a ano, a partir de 1964, sobre 
quais movimentos subversivos teriam ocorrido e, a partir deles, 
quais teriam sido a reação e a investigação adotada por parte das 
forças militares. 

Nesse pedaço, fica ainda mais clara a linha temática do livro, 
que é essencialmente tendenciosa ao governo militar e que res-
palda as ações por ele deflagradas. 

O enfoque do livro é tão favorável ao governo militar que, 
em certo momento, aventa-se até mesmo ter inexistido ditadura 
militar, regime esse que, tão somente, teria sido criado por con-
dicionamento psíquico imposto às massas pelos movimentos re-
volucionários (pág. 287).

Essa visão dos acontecimentos do período está presente ao 
longo de toda a narrativa. Nela se depara, a todo momento, com 
atribuição de atos de terrorismo revolucionário, afirmação de 
que não havia tortura aos presos políticos e de que tampouco 
houve prisões ilegais. 

Aliás, em nenhuma oportunidade os autores do livro tocam 
no assunto concernente à própria ilegalidade do Golpe e da res-
trição das liberdades individuais impostas pela ditadura. Ao con-
trário, o livro apoia essas medidas.

É descrito o processo de assunção pelo Exército do comando 
da repressão no sentido de que, a partir da fragmentação e da 
ineficiência dos órgãos de segurança, principalmente estaduais, 
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teria sido necessária a unificação das ações de repressão no Exér-
cito, e o balão de ensaio foi a Operação Bandeirantes, em São 
Paulo, e, diante de seu – entre aspas – “sucesso”, tiveram origem 
os famosos CODI e DOI, conhecidos pela sigla DOI-CODI. 

O livro diz que os órgãos de repressão não souberam divulgar 
adequadamente suas atuações, e talvez isso tenha sido fruto da 
censura que o regime teria imposto. Então, por força da censura, 
não puderam as Forças Armadas divulgar o belo trabalho que 
estavam fazendo. E foi isso que, de certo modo, permitiu a cam-
panha negativa de que eles teriam praticado tortura como meio 
de investigação.

Não cabe, no espaço dessa apresentação, um relato ano a ano, 
mais detalhado, mas um pouco mais adiante vou citar uns 3 ou 
4 casos que ilustram a versão que consta do livro e a versão que 
foi posta pelo relatório da Presidência da República, em 2007, no 
livro “Direito à memória e à verdade”. 

Enfatizo que em nenhum momento o livro faz menção a tor-
turas, tampouco identifica os autores dos atos de repressão. Quan-
do menciona alguém das Forças Armadas, o faz de forma muito 
genérica, numa função muito distante de comando. Ou seja, não 
há identificação de autorias. O enfoque, aliás, é sempre o de que 
aqueles que foram presos colaboraram, em regra, em 2 situações: 
ou espontaneamente se convenciam de que deveriam colaborar 
com as forças de segurança, eram convencidos do desacerto de 
suas iniciativas e se arrependiam ou então suicidavam-se. E o sui-
cídio, na verdade, era fruto de uma doutrina imposta pelos grupos 
de esquerda, que diziam que, quando presas, as pessoas deveriam 
suicidar-se para não frustrarem o movimento revolucionário. 

O Orvil tenta, eventualmente, justificar a violência da repressão. 
Vou ler um parágrafo em que eles falam da Guerrilha do Araguaia:

“Ao escolher a luta armada, isto é, submeter a vontade 
da Nação pela força física, pela ação violenta, essas organi-
zações comunistas decidiram-se igualmente por arcar com 
as conseqüências de sua atitude. A escolha de tal forma de 
luta, desafiando a autoridade constituída, agredindo as ins-
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tituições de forma violenta, com apoio do exterior, implicou 
ação legítima e oposta do Estado agredido”. 

É importante, no entanto, salientar que os autores negam 
que o aparato de repressão da Guerrilha do Araguaia tenha pro-
duzido alguma vítima fatal entre os guerrilheiros que foram 
presos. E, novamente abrindo aspas, diz o livro:

“Hoje, choram seus mortos como se fossem inocentes 
surpreendidos e subreptícia e insidiosamente combatidos. O 
combate, porém, foi franco e aberto, tanto quanto é qual-
quer combate numa guerra irregular, conduzido por uma 
tropa fardada e obediente a uma disciplina militar. Nesse 
episódio, Guerrilha do Araguaia, todos os subversivos pre-
sos pelas forças de segurança permaneceram vivos e foram 
postos em liberdade, desenvolvendo hoje atividades normais 
do cidadão comum”.

A última parte do Orvil, quarta parte, é um texto extenso sobre 
o que consideravam esses autores a “quarta tentativa de tomada 
do poder, em 1987”. É uma parte, diria, datada, porque foi fruto de 
avaliação, feita em 1987/1988, que mostra, na verdade, tratar-se 
de um grupo que era resistente à anistia e à abertura política. Sua 
utilidade, para mim, é apenas para conhecer mais profundamente 
os conceitos dos autores sobre democracia e Estado de direito.

Nessa parte, gostaria de mencionar, apenas para ilustrar o va-
lor dessa obra, alguns casos de algumas vítimas da repressão. Por 
exemplo, em relação a Odijas Carvalho de Souza, Mário Miran-
da de Albuquerque e Lígia da Silva Guedes, o Orvil diz simples-
mente que foram presos em janeiro de 1971, em um mesmo 
aparelho, localizado na praia Maria Farinha, em Paulista, Per-
nambuco. Odijas faleceu 6 dias depois com problemas de saúde 
que o levaram a uma embolia pulmonar, Deputado. O livro da 
Presidência da República diz que “Odijas foi torturado, desde o mo-
mento de sua prisão, de maneira brutal no DOPS de Recife até o dia 
6 de fevereiro de 1971. Foi, então, levado para o Hospital da Polícia 
Militar de Pernambuco em estado de coma. As torturas lhe causaram 
fratura de ossos, ruptura de rins, baço e fígado”.
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Com relação a Aldo de Sá Brito, diz o Orvil: “Em Belo Horizon-
te, no dia 6 de janeiro de 1971, ia ser preso com Newton Moraes 
e Milton Campos de Souza, mas morreu ao pular da janela em 
tentativa de fuga. Consta que foi socorrido na Fundação Estadu-
al de Assistência Médica de Urgência, mas não resistiu e faleceu 
na manhã do dia seguinte”. 

O livro “Direito à memória e à verdade”, da Secretaria Especial 
de Direitos Humanos, diz que Aldo de Sá Brito morreu no âm-
bito do DOI-CODI e DOPS de Belo Horizonte, foi torturado e 
morto com um instrumento denominado “coroa-de-cristo”, que 
é uma fita de aço que esmaga paulatinamente o crânio. Houve 
um esquema envolvendo a divulgação de notícias contraditórias 
sobre sua morte de modo a omitir essa verdadeira causa. 

Com relação a Joaquim Alencar Seixas e seu filho Ivan, o Orvil 
diz simplesmente que foram presos em 16 de abril de 1971, que 
Joaquim teria levado os policiais a um ponto, mencionado em 
seu primeiro depoimento, e de lá tentou fugir, vindo a morrer 
nessa fuga sob fogo cruzado. 

O livro “Direito à memória e à verdade” diz que Joaquim Alen-
car e seu filho, ainda adolescente, foram espancados já no pátio 
do estacionamento da Delegacia de Polícia. Levados ao DOI-
CODI de São Paulo, foram torturados sob responsabilidade do 
Major Carlos Alberto Brilhante Ustra, do Capitão Dalmo Lúcio 
Muniz Cirillo, do Delegado Davi Araújo dos Santos e do Inves-
tigador de Polícia Pedro Mira Grancieri. Os jornais divulgaram 
a morte de Joaquim em tiroteio quando ele estava ainda vivo e 
submetido a torturas.

Sobre a Guerrilha do Araguaia, há o caso de Helenira Rezende 
de Souza Nazareth, ou Fátima. O Orvil diz simplesmente que ela 
morreu em 28 de setembro de 1972 em confronto no Araguaia. 
No entanto, Helenira – ou Fátima – foi presa após confronto em 
setembro de 1972 no qual ela teria matado um militar e ferido 
outro, sendo que acabou metralhada nas pernas. Depois, tortu-
raram-na até a morte e está desaparecida desde então. Segundo o 
guerrilheiro Ângelo Arroyo, apurou-se que seu corpo foi enterra-
do num local chamado “Oito Barracas”. 
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Em procedimento da Procuradoria da República em Marabá, 
houve um depoente, José Morais Silva, que revelou que a guer-
rilheira foi enterrada em São Domingos do Araguaia, antiga Ba-
caba, próximo ao igarapé Taurizinho, entre 2 árvores de inajá.  
A guerrilheira teria sido morta em São Domingos do Araguaia, 
no local conhecido como castanhal do Mano Ferreira, em com-
bate com o Exército. Foram realizadas escavações nesses locais, 
em 2001, por um técnico administrativo do Ministério Público 
Federal, acompanhado de perito do Museu Emílio Goeldi e de 
técnicos do INCRA. Entretanto, a diligência não logrou êxito, 
não foram encontrados sequer indícios de que ali ocorrera um 
sepultamento.

Consta também da investigação do Ministério Público que 
Helenira foi vista por um depoente baleada na coxa e na perna, 
sendo carregada em cima de um burro pertencente a um mora-
dor da região, próximo à localidade de Bom Jesus. 

Outro depoente ouviu referências de que Fátima foi vista na 
base do Exército denominada “Oito Barracas”. 

Um terceiro conta que ouviu dizer que Fátima teria chegado 
já morta em “Oito Barracas”. 

Há ainda o relato de um quarto ou quinto depoente que diz 
que ela teria sido enterrada a 100 metros de “Oito Barracas”, base 
utilizada pelos militares.

Estes casos ilustram bem como o Orvil pouco contribui para 
a apuração da verdade, para o conhecimento das circunstâncias. 
Em síntese, ele procura sempre justificar as violências que teriam 
sido praticadas.

Encerro a primeira parte, que é um relato sobre o que diz o livro. 
Partimos para o que pensa o Ministério Público Federal em 

relação a estes fatos. Vamos fazer algumas considerações sobre o 
contexto atual com relação ao direito à verdade e com relação à 
responsabilidade por crime contra os direitos humanos pratica-
dos durante o regime militar.

Temos afirmado reiteradamente – inclusive, neste relatório, 
os membros desta comissão, composta por mim, pela Dra. Eu-
gênia Augusta Gonzaga Fávero, pela Dra. Lívia Tinoco e pelo Dr. 
Marcelo Ferreira –, que a repressão praticada contra os dissidentes 
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políticos durante a ditadura militar caracteriza o que o Direito In-
ternacional denomina como crimes contra a humanidade. 

Crimes contra a humanidade é um conceito muito importante 
de ser compreendido. Não é todo crime de tortura que é um crime 
contra a humanidade, não é todo homicídio praticado por um 
agente do Estado que é um crime contra a humanidade. O crime 
contra a humanidade pressupõe uma perseguição promovida por 
agentes do Estado, ou apoiados pelo Estado, em nome do Estado, 
contra um determinado segmento da sociedade civil, por funda-
mentos políticos, étnicos, raciais, religiosos. 

Quando há um cenário do que se chama de uma persegui-
ção ampla e sistemática a um determinado segmento civil pelos 
agentes do Estado, e essa perseguição se dá com a prática de atos 
violentos, tais como homicídios, torturas, desaparecimento for-
çado, violações sexuais, então tenho caracterizado um cenário 
de crime contra a humanidade. 

Qual diferencial repousa neste caso? O diferencial está em 
que o Poder Público, o Estado, que tem o monopólio da força, 
que tem o dever de proteger o cidadão, volta-se contra um de-
terminado segmento da sua população a quem deveria proteger, 
para persegui-lo violentamente, praticando atos que caracteri-
zam graves violações aos direitos humanos. 

Em função dessa natureza peculiar, que é exatamente a mesma 
que foi praticada, por exemplo, pelo governo nazista contra seg-
mento da população alemã que era ou judia, ou negra, ou comu-
nista, é neste momento que se consolida este conceito. Quando o 
governo nazista, os oficiais nazistas são postos em julgamento no 
Tribunal de Nuremberg, em 1945, a comunidade internacional so-
lidifica esse conceito de crime contra a humanidade e diz que esses 
crimes são tão graves, que não atingem só o cidadão, só a família, só 
a sociedade de um determinado Estado, mas toda a humanidade. 

Por isso esses crimes recebem um tratamento jurídico diferen-
ciado, proporcional à sua gravidade. Por isso a comunidade in-
ternacional fixou inicialmente, por meio do costume internacio-
nal, de uma prática reiterada e, depois, por meio de convenções 
das quais o Brasil é signatário, que crimes contra a humanidade 
não podem ficar impunes em hipótese alguma.
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Esta é uma realidade posta pelo Direito Internacional para to-
dos os Estados que defendem a aplicação dos direitos humanos, 
inclusive o Estado brasileiro. Este conceito de crime contra a hu-
manidade não está disponível para que os agentes políticos do 
Brasil apliquem-no ou não o apliquem; é algo que transcende a 
possibilidade de uma decisão meramente interna, porque faz par-
te do rol das obrigações internacionais do Estado Brasileiro. O Es-
tado brasileiro tem o compromisso internacional de punir, de in-
vestigar, de responsabilizar aqueles que praticaram crimes contra 
a humanidade. Se o Estado brasileiro não o fizer, como não tem 
feito, submete-se à condenação em cortes internacionais. Mais de 
perto, falamos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que 
já recebeu uma ação proposta pela Comissão Interamericana de 
Direitos Humanos pedindo essa condenação do Estado brasileiro. 

Pelo fato de ser crime contra a humanidade, essa perseguição 
promovida contra segmentos da sociedade civil, essa omissão bra-
sileira autoriza também que outro país possa vir julgar membros 
autores desses delitos. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o 
ex-Presidente Pinochet, processado pela Justiça espanhola; é o 
que já está ocorrendo com alguns fatos relacionados à Operação 
Condor, pois a Justiça italiana já está processando esses fatos. Isso 
significa que a inação brasileira autoriza o Judiciário de qualquer 
outro país a fazer essa investigação e esse julgamento. A nossa 
omissão autoriza a comunidade internacional a não só responsa-
bilizar o Brasil mas também, eventualmente, substituí-lo. 

Neste ponto, é importante fixar que não cabe nenhuma alega-
ção perante a comunidade internacional de que esses crimes foram 
anistiados por lei interna. A comunidade internacional e as cortes 
internacionais já fixaram que crimes contra a humanidade não são 
passíveis de anistia, especialmente quando se trata de anistia que 
venha a ter sido dada pelo próprio Governo autoritário. 

Este seria o nosso caso, porque em 1979 ainda vivíamos sob 
a ditadura militar, e sob os auspícios da ditadura militar que se 
aprovou uma lei de anistia, a qual, diga-se de passagem, Sr. Presi-
dente, não prevê anistia para os militares. Trata-se daquela inter-
pretação construída artificial e politicamente, não tecnicamente, 
no sentido de que, se estavam sendo anistiados os perdedores, 
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também teriam de ser anistiados os vencedores daquela suposta 
batalha, daquela suposta guerra revolucionária. 

Se for feita uma análise técnica da lei, verificar-se-á que a fi-
gura denominada “crimes conexos” não se presta juridicamente 
a abranger os crimes que tenham sido praticados pelos órgãos 
de repressão, porque não há conexão do ponto de vista técnico. 
Do ponto de vista do Processo Penal e do Direito Penal, não há 
conexão entre o crime daquele que age em nome do Estado para 
investigar ou punir um outro crime, que é um crime político. O 
conceito de conexão não chega a esse ponto. 

Ainda que houvesse uma lei de anistia editada em favor também 
dos agentes da repressão, essa lei seria inválida, por força do que 
dizem as obrigações internacionais que o Estado Brasileiro assumiu. 

Da mesma forma, não se aplica a esses crimes o conceito de 
prescrição penal. O Brasil sempre participou da comunidade 
internacional de direitos humanos, o Brasil ajuda até hoje na 
perseguição dos oficiais nazistas foragidos. Nosso País tem par-
ticipação relevante neste particular, porque aplica o conceito de 
imprescritibilidade de crimes contra humanidade, mas está-se 
recusando a aplicar esse conceito para os crimes contra a huma-
nidade praticados em seu próprio território. Essa é uma incoe-
rência que não conseguimos conciliar ou justificar.

Diante desse quadro, o Ministério Público Federal, inicial-
mente nessa Comissão da Procuradoria Federal dos Direitos do 
Cidadão, e também por meio da Procuradoria da República no 
Estado de São Paulo – e especialmente a partir de julgamento 
feito pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no ano de 
2006, que classificou a ditadura chilena autora de crimes contra 
a humanidade e determinou que o Governo chileno investigasse 
e punisse esses crimes, porque no Chile, tanto quanto aqui, a 
situação era de inação, de não atuação –, especialmente a partir 
desse paradigma, começou a trabalhar na seara tanto da respon-
sabilização civil quanto da responsabilização criminal, com pe-
didos ao departamento específico da Procuradoria da República, 
ao setor de ações penais, para que analisasse a possibilidade de 
propositura das ações. Daí vem a polêmica instaurada publica-
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mente, que teve pelo menos o condão de, no ano passado, desin-
terditar a discussão sobre esse processo. 

Sr. Presidente, existem no Supremo Tribunal Federal dois proces-
sos de extrema relevância para a definição do quadro jurídico em 
relação à responsabilização e à apuração da verdade desses crimes.

O primeiro caso é a Extradição nº 974, pedida pelo Governo 
da Argentina para que o Brasil extraditasse um major uruguaio, 
Manuel Cordeiro, processado naquele país por crimes de desapa-
recimento forçado de cidadãos argentinos. Essa extradição, que 
tem trâmite bastante demorado, recebeu do Procurador-Geral da 
República parecer favorável à extradição, sob o conceito de que o 
crime de desaparecimento é crime em relação ao qual não se pode 
afirmar a prevalência da prescrição penal ou da anistia. Sabemos 
a data em que o “desaparecimento forçado” começou, mas não 
podemos definir a data – por ser uma espécie de sequestro, que 
chamamos tecnicamente de crime permanente – em que cessou a 
conduta. Não posso, aliás, ter certeza de que a conduta cessou. Em 
tese, essa conduta ainda pode estar ocorrendo, o sequestro pode 
ainda estar em curso. Enquanto não há a identificação de restos 
mortais ou a constatação de que essa pessoa está viva, o Direito 
trabalha com a figura de que esse crime ainda está ocorrendo.

Em função disso, disse o Procurador-Geral da República, não 
podemos falar em prescrição e tampouco em anistia. A Lei de 
Anistia era datada para crimes ocorridos até 15 de agosto de 
1979, e o desaparecimento pode ter-se protraído no tempo para 
além dessa data. 

O referido processo está em julgamento no Supremo Tribunal 
Federal. Num primeiro momento, o STF inclinou-se a entender 
que esses crimes estariam prescritos e anistiados. Depois, houve 
mudança de entendimento. O julgamento não foi concluído. 
Hoje, há uma situação de 4 votos favoráveis à extradição e 2 votos 
contrários à extradição, aguardando ainda o voto de 5 Ministros. 

Essa extradição tem entrado reiteradamente em pauta do 
Supremo Tribunal Federal, mas pelo excesso de trabalho da 
Suprema Corte não tem sido julgado. Seria importante que a 
Comissão de Direitos Humanos acompanhasse, eventualmente, 
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o andamento desse processo e, se possível, solicitasse à Suprema 
Corte priorização desse julgamento. 

O outro julgamento é a conhecida ação de descumprimento 
de preceito fundamental proposta pela Ordem dos Advogados 
do Brasil, a chamada DPF. A OAB solicitou ao Supremo Tribunal 
Federal uma interpretação da Lei da Anistia e decida se a referida 
lei abrangeu ou não os atos praticados pelos agentes da repres-
são, ou seja, que o STF fixe, desde logo, interpretação que servirá 
então de baliza para todo o sistema brasileiro de Justiça. 

Esta é a situação hoje no sistema brasileiro de Justiça. 
Há ainda no Sistema Interamericano de Direitos Humanos a ação 

que mencionei, proposta pela Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos, demanda que busca a condenação do Estado Brasileiro 
por não promover a verdade e a responsabilidade em relação aos 
crimes cometidos na Guerrilha do Araguaia. A ação foi proposta 
em março de 2009. O trâmite normal na Corte Interamericana é de 
aproximadamente um ano para que caso como este seja julgado. 

Há também pendente a questão pertinente à execução da sen-
tença judicial da ação promovida pelos familiares na Justiça Federal 
do Distrito Federal, também sobre a Guerrilha do Araguaia, matéria 
que recebeu sentença favorável, confirmada tanto no Tribunal Re-
gional Federal quanto no Superior Tribunal de Justiça, no sentido 
da obrigação de o Estado brasileiro abrir seus arquivos sobre o epi-
sódio e revelar o que for possível sobre os paradeiros desses corpos. 

Infelizmente, a notícia que temos é que a execução dessa de-
cisão por parte da Advocacia da União será liderada pelo Minis-
tério da Defesa, que programa para o próximo mês a realização 
de diligências de escavação na região do Araguaia – o que, com 
o máximo respeito a essa iniciativa, intencionada no pleno e ca-
bal cumprimento de decisão judicial, parece-nos extremamente 
arriscada e inadequada. Digo o porquê. 

Primeiro, a ação é inadequada porque não se trata de somente 
ir à região fazer o que já foi feito, ou seja, ouvir os moradores. O 
Ministério da Justiça já fez isso três vezes, o Ministério Público já fez 
isso uma vez, a Comissão de Anistia já fez isso uma vez, os militares 
já fizeram isso em outra ocasião, quando fizeram relatório para a 
Presidência da República justamente sobre a execução da sentença.
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Segundo, não adianta também ir à região do Araguaia fazer 
escavações. Naquele trecho da Sra. Elenira, que li para todos, fiz 
questão de destacar esse caso. Percebam quais são as referências 
para identificar, segundo a população local, um sepultamento! 
Observem, por exemplo, que a Fátima foi enterrada próximo 
ao igarapé Tauarizinho, entre duas árvores de inajá. Esse local 
chamava-se Castanhal do Mano Ferreira. Os senhores não sabem 
que, ao término da guerrilha, foi providenciada toda a descarac-
terização ambiental daquela região. Hoje, não existem mais duas 
árvores de inajá, não existe mais o Castanhal do Mano Ferreira. 

Na verdade, a única informação que pode permitir a iden-
tificação, a localização do paradeiro desses restos mortais, é a 
abertura dos arquivos militares. Não é necessário que o Exército 
diga exatamente a coordenada geográfica – pode ser até que isso 
ele não tenha –, mas se, por exemplo, o Exército Brasileiro for-
necesse à Justiça Federal, ao Ministério Público Federal, a planta 
das suas bases militares – porque há informações da existência 
de cemitérios a tantos metros da cabeceira da Base Militar da 
Bacaba e há informação de que há um cemitério a tal distância 
de casas que existiam na Base Aérea de Xambioá –, se o Exército 
fornecer essas informações sobre as estratégias, sobre as ativida-
des militares, somadas ao que já existe em termos de pesquisas e 
colheitas de depoimentos, isso poderia permitir a localização de 
restos mortais. Contudo, inverter a ordem... 

E isso já foi afirmado não só pelo Ministério Público mas tam-
bém pelas equipes de peritos internacionais que acompanharam as 
iniciativas da Comissão de Anistia, da Comissão Especial de Mor-
tos e Desaparecidos, que têm acompanhado vários trabalhos pelo 
mundo e entendem que não adianta escavar, fazer trabalhos de ar-
queologia e antropologia forense sem rigorosa pesquisa prévia, que 
pressupõe a colaboração dos que participaram da repressão. 

Se não há arquivo, Sr. Presidente, ainda há combatentes vivos, 
os quais dizem cotidianamente que, se autorizados pelas Forças 
Armadas, adorariam contar suas histórias, mas que pelo dever de 
disciplina e hierarquia não as contam. 

Portanto, seria muito produtivo que, antes de iniciativas de 
diligências com grandes aparatos militares, que podem mais 
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constranger a população do que trazer outros resultados, fosse 
feita a apuração e a colheita de depoimentos, de forma transpa-
rente e pública, para a qual as Forças Armadas expressamente 
ordenassem que fossem revelados os fatos pelos seus ex-agentes, 
para que então pudéssemos falar de cumprimento do direito à 
verdade e, eventualmente, do direito à memória.

Já estourei muito o tempo que V.Exa. me concedeu a honra de 
extrapolar. Vejo nessa iniciativa da Comissão de Direitos Huma-
nos e Minorias da Câmara dos Deputados um espaço fantástico 
para que essas ações possam avançar e caminhar.

A legitimidade da Comissão é muito grande. Além de monitorar 
todas as iniciativas e continuar a participar desse debate público, 
há uma série de iniciativas que eventualmente poderíamos, com 
alguma arrogância, sugerir à Comissão. Por exemplo: a defesa in-
transigente e a produção eventual de um projeto, de um modelo de 
uma Comissão de verdade, assunto comentado hoje, na parte da 
manhã; um esforço para aprovação da Convenção Interamericana 
sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, que está em trâmite 
no Congresso Nacional, e, eventualmente o acompanhamento des-
sa execução da ação julgada procedente pela (ininteligível).

Não me reporto objetiva e diretamente às recomendações que 
constavam daquele relatório que V.Exa. mencionou, porque ele 
já está há 1 ano sendo, de certo modo, executado pelo Ministé-
rio Público e recebeu recomendações, por parte de várias de suas 
instâncias, seja o Procurador-Geral da República, que expediu di-
versas recomendações ao Presidente da República, seja por parte 
da Procuradoria Federal dos Direitos Cidadão, por meio de quem a 
instituição também tem solicitado e empenhado esforços para que 
o Governo cumpra com esse dever de verdade e responsabilidade.

Há uma necessidade de atualizar aquelas recomendações. 
Gostaríamos de convidar a Comissão a tomar, ao nosso lado, 
essa participação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obrigado, 

Dr. Marlon Alberto Weichert.



ação
 parlam

en
tar

87
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

Concedo a palavra ao nosso convidado e jornalista Lucas Fi-
gueiredo, que dispõe de 20 minutos, mas, se precisar de mais 
tempo, esteja à vontade.

O SR. LUCAS FIGUEIREDO – Boa tarde. Em primeiro lugar, 
agradeço o convite da Comissão de Direitos Humanos e Mino-
rias da Câmara dos Deputados, na pessoa do Deputado Luiz Cou-
to, por essa honra de estar presente aqui.

O Procurador foi muito didático na sua explanação. Quero 
apenas apresentar alguns pontinhos sobre o chamado Livro Se-
creto do Exército, o Orvil. O Deputado também falou um pouco 
do histórico do Orvil. Quero voltar um pouquinho a alguns pon-
tos importantes.

Como disse o Deputado, em 1985, meses depois do fim do 
Governo de João Batista Figueiredo, nos primeiros meses do Go-
verno José Sarney, início da transição democrática, aparece nas 
livrarias o livro Brasil: Nunca Mais, que causa um tremendo rebo-
liço, por revelar como funcionavam os nossos porões, tanto em 
relação à tortura, quanto em relação ao assassinato e desapareci-
mento de presos políticos.

Logo que aparece, o livro se torna a grande luz do que tinha 
acontecido naquele período negro. O então Ministro do Exér-
cito, General Leônidas Pires Gonçalves, ordena ao CIE – antigo 
Centro de Informações do Exército, atual Centro de Inteligência 
do Exército, que, nada mais é do que o serviço secreto do Exér-
cito, que tinha participado ativamente da repressão – que faça 
um documento, um livro para rebater Brasil: Nunca Mais. Assim 
nasce o Projeto Orvil, que é a palavra livro ao contrário.

Durante 3 anos, a Seção de Informações do CIE, presidida pelo 
então Coronel Agnaldo Del Nero Augusto, atualmente general re-
tirado, produz esse documento.Estamos falando de um documen-
to de Estado, não estamos falando de um livro produzido por al-
guém. Trata-se de um documento produzido a mando do então 
Ministro do Exército. Três anos depois, 12 oficiais do CIE passam 
3 anos produzindo esse documento de quase mil páginas.

Quando o documento fica pronto, o Ministro Leônidas o leva 
ao então Presidente José Sarney, segundo me confirmou o pró-
prio Ministro, em entrevista gravada. O Ministro vai ao Palácio 
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do Planalto, apresenta os originais do Orvil ao Presidente, que 
não dá autorização ao General para publicá-lo, dizendo que não 
convinha naquele momento acirrar os ânimos. Já que estávamos 
vivendo um processo constituinte, não caberia ao Exército na-
quele momento publicar sua versão sobre a luta armada.

O General Leônidas, muito contrariado, pega o seu documen-
to e o leva de volta para o Exército. Esse documento passa a 
constar do grande escaninho de documentos secretos do Exérci-
to referentes à ditadura. Tanto o Deputado quanto o Procurador 
já falaram bastante sobre o conteúdo desse documento.

Quero frisar que esse Livro Secreto do Exército, livro que nun-
ca virou livro, antes de tudo era um documento de Estado. A meu 
ver, esse documento de Estado é muito importante, por mais que 
haja muitas inverdades nele. Pela primeira vez é apresentada a 
versão do Exército para a luta armada. Uma versão que nunca 
tivemos o direito de saber. Por si só já é bastante importante essa 
razão, mesmo contendo todas as inverdades que contém.

Em relação a 23 desaparecidos políticos, como é o caso da Ele-
nira, quase sempre há versões contendo muitas inverdades. Sa-
bemos que ela foi presa e morta depois de presa. Mas no Orvil 
está escrito o dia que a Elenira morreu, em enfrentamento com as 
forças militares. Isso foi escrito pelo Exército entre 1987 e 1988.

Duas vezes depois dessa oportunidade, uma vez instado pela 
Justiça e outra pelo então Ministro da Justiça, Maurício Corrêa, 
que pediram o envio das informações que possuía sobre vários 
desaparecidos políticos, entre eles a Elenira, o Exército disse não 
ter informação nenhuma sobre essas pessoas. Disse não constar 
nada em seu arquivo.

Esse ponto é importante. Mesmo não tendo contado a verda-
de do que aconteceu com a Elenira naquela oportunidade, na-
quele documento de Estado, o Exército assumiu que ela havia 
morrido num enfrentamento com as forças militares. Então, a 
questão seguinte é: onde está o corpo da Elenira?

Pela primeira vez o Exército, mesmo usando de mentiras, assu-
miu a verdade, confessou que tinha participado, no seu entendi-
mento, de uma luta justa. Não nos cabe aqui entrar nessa discussão, 
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mas pela primeira vez o Exército admitiu ter participado da morte 
de 23 desaparecidos políticos e ter uma versão para essas mortes.

Passamos da questão: o Exército tem ou não documentos que 
indicam como essas pessoas morreram e aonde estão os corpos? 
O Exército produziu um entendimento de que a Elenira morreu 
naquele dia. E já não é nem a fonte primária, o documento feito 
ainda no Araguaia, no calor do combate dizendo que no dia tal 
Elenira foi morta nessas condições e enterrada em tal local.

O Exército, anos depois, produz um entendimento de que 
Elenira morreu naquele dia. Esse documento de Estado, que 
confessa a participação do Estado na morte de 23 desaparecidos 
políticos, sai do Ministério do Exército – era um documento na 
época classificado como reservado –, possivelmente por algum 
militar que fez um contrabando, e passa a circular num pequeno 
grupo de militares e civis de extrema direita. Segundo informa-
ções que eu colhi, foram feitas 15 cópias, que circularam durante 
19 anos sem que tivessem vindo a público.

Um documento de Estado dessa importância passa para a 
mão de particulares que de novo seqüestram a história. Primeiro 
temos o seqüestro da história determinado pelo Exército, que 
produziu um entendimento daquela época. Se não há hoje ne-
nhum documento sobre a Elenira, há a produção de um conhe-
cimento sobre a morte dela.

O Orvil é um documento público que está na Internet. O Exér-
cito tem de responder por aquilo que escreveu. Aquele é um do-
cumento oficial.

Esse documento oficial depois circulou entre algumas pes-
soas, entre elas o ex-chefe do DOI-CODI de São Paulo, Carlos 
Alberto Brilhante Ustra, um dos acusados formalmente de ter 
sido responsável pela morte de mais de uma dezena de presos 
políticos. Essas pessoas se adonaram de um documento que na 
verdade é do País e que joga luz sobre a nossa história.

Para encerrar, não vou usar os meus 20 minutos, pois o mais 
importante seria fazer um debate.

O Exército, sobretudo aquele comando que produziu o  
Orvil, se não tem nenhum documento do Araguaia, tem um do-
cumento que ele produziu. O Ministério Público tem cópia, a 
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Comissão de Direitos Humanos tem cópia, eu tenho cópia, vá-
rias instituições têm cópia, está na Internet, na página averdade-
sufocada.com, que é comandada pelo Coronel Ustra. O Exército 
tem de dar conta daquilo que escreveu. Se o Exército escreveu 
que Elenira morreu naquele dia, e também as outras 22 pessoas, 
ele tem de dar conta da produção desse conhecimento.

As pessoas que durante 19 anos se adonaram desse documento 
têm de contar como ele saiu do Exército e circulou durante tanto 
tempo num círculo tão restrito de pessoas sem nunca vir à tona.

Agradeço mais uma vez. Estou à disposição.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Obrigado, Sr. 

Lucas Figueiredo.
Nós temos duas mesas ainda. Uma outra mesa vai tratar do 

livro Sem Vestígios.
Vamos dar a palavra para 5 inscritos, por 3 minutos, para fa-

zerem os questionamentos.
PARTICIPANTE – Dr. Marlon, esse livro Orvil se dá pela ne-

cessidade por parte da repressão política, pelo Ministro Leônidas 
Pires Ribeiro Gonçalves, em função de ele ter tutelado a posse de 
José Sarney, depois da morte de Tancredo Neves. O episódio que 
provoca essa ação administrativa do Ministro do Exército ocor-
reu quando o Presidente José Sarney foi ao Uruguai. O Coronel 
Brilhante Ustra fez aquela grande provocação. Ele, que tinha tor-
turado a artista Beth Mendes, que era Deputada pelo PT, pergun-
tou se ela o reconhecia. Naquela época, houve o acobertamento 
da instituição do Exército. Todos os grandes assassinos e tortu-
radores foram nomeados adidos militares, o Avólio e o Coronel 
Ary. Nesse livro administrativamente foi colocada a necessidade 
e a ordem pelo Ministro do Exército, em função de a proteção 
dos torturadores e assassinos ter dado errado.

O Ministro Leônidas Pires Ribeiro Gonçalves era General do 
Exército, Comandante da 1ª Região Militar. E eu, preso político, es-
tava preso na Fortaleza de Santa Cruz. Fui cumprir prisão numa 
cela, de castigo, onde o limite humano é um mês. O tenente que 
liderou a revolta no Palácio da Guanabara, Severo Fournier, ficou 
um mês e saiu tuberculoso. Eu fiquei 15 dias e 15 noites sem comer, 
lutando contra ratazanas de esgotos de uma fortaleza de 400 anos 



ação
 parlam

en
tar

91
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

que avançavam para me morder. As famílias dos presos políticos 
foram até ele, e ele disse que eu era um preso irrecuperável, que eles 
tinham perdido 3 oportunidades de me matar e que, quando eu 
saísse, eu seria morto. Para azar deles, eu ainda estou vivo.

Lucas, antes de você publicar essa matéria, se eu fosse cotejar 
Rompendo o Silêncio, do Ustra, nada mais haveria do que tre-
chos daquele livro.

Todos os torturadores foram apeados da condição de adidos 
militares, e os maiores assassinos têm sobre eles mais de 200 
mortes. É só fazer um levante estatístico da época em que o ex-
Ministro do Exército Leônidas Pires Ribeiro Gonçalves foi chefe 
do Estado Maior do Exército para saber quanto sangue correu na 
Guanabara e quantos assassinatos aconteceram. A Casa da Morte 
se deu na gestão dele. Está aqui o advogado que historicamente 
me defendeu e descobriu a Casa da Morte em Petrópolis, Antô-
nio Modesto da Silveira.

Tudo isso simplesmente é uma cretinice de ordem pessoal e his-
tórica. Nesse livro, o Ustra se instituiu líder, um grande herói da 
repressão que queria chegar ao generalato. Desses torturadores, foi 
cassado pelo Conselho Federal de Medicina Ricardo Agnese Fayad.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – O Dr. Adail 
Ivan de Lemos pediu a palavra.

O SR. ADAIL IVAN DE LEMOS – Não pretendo fazer ne-
nhuma intervenção. Apenas tinha uma pergunta, especialmente 
ao meu querido amigo Lucas Figueiredo. Sou admirador dele e 
de seu livro Ministério do Silêncio, uma obra que todos têm de ler 
e conhecer, por ser a base do nosso conhecimento sobre muitas 
coisas que nunca foram reveladas.

A minha pergunta é muito simples: como citar numa biblio-
grafia o Orvil? Qual é a sua sugestão?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Com a pala-
vra Alexandrina. Depois, o companheiro, a Rosa, e em seguida 
as respostas. 

A SRA. ALEXANDRINA CRISTENSEN – Faço pergunta ao 
Marlon e ao Lucas. Ainda sabemos de documentos mais gritan-
tes desse período que existem nos escaninhos do Exército, como 
disse o Lucas. E esses livros não têm como sair.
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Eu estive numa reunião em São Paulo, há 2 meses, onde esta-
va o Brilhante Ustra. Quando o Presidente da ABAP – Associação 
Brasileira de Anistiados Políticos, da qual sou Vice-Presidente se 
identificou como tal, ele se levantou e disse que tinha sido acu-
sado de torturas, mas que era uma injustiça. Em seguida, levan-
tou-se uma outra pessoa, um coronel que eu não identifiquei e 
que disse: “Se alguém te acusar, se essa associação ou esses supostos 
anistiados te acusarem, você fale comigo, porque lá no PIC, em Brasí-
lia, nós temos uma porção de documentos.”

Lucas, você, que é investigativo, poderia tentar saber mais so-
bre o assunto. O Dr. Marlon poderia ver se não há como o Mi-
nistério Público incluir o tema nos seus pedidos de abertura de 
arquivos. Sabemos que vocês estão batalhando em cima disso, 
ou seja, há uma força maior para que esses arquivos, que ele diz 
que existem – então existem –, venham a público, como esse 
livro, que é realmente sensacional.

PARTICIPANTE – Quero parabenizar o Dr. Marlon. Muito 
bom seu relato.

Quero ainda questionar apenas 3 pontos. Primeiro, a ques-
tão da derrota militar. Nós não fomos derrotados militarmen-
te, porque não entramos em combate. Fizemos o maior esforço 
para isso, inclusive na última hora exortando o Gen. Osório, no 
Comando da Divisão de Infantaria da Vila Militar, no Rio de 
Janeiro, para que ele assumisse o comando da resistência, por-
que nós tínhamos condições militares de resistir àquele golpe. O 
general se negou, porque não queria de maneira nenhuma, pois 
o Presidente da República havia pedido a ele para não resistir. O 
Presidente não queria resistência. Tentamos várias vezes mostrar 
essa possibilidade que nós tínhamos, concreta, de superar aquele 
golpe, de esmagar o golpe militar, e os generais golpistas sabem 
disso. Então, não podia ter havido confronto. Eles fugiram do 
confronto. Eles fugiram do combate naquele momento. No Rio 
de Janeiro, a vila militar havia descido toda para o Areal, na fron-
teira com Minas Gerais, e a tropa do Mourão vinha de Belo Ho-
rizonte, de Juiz de Fora, e nós tínhamos condições militares de 
esmagar aquela posição. Eles não tinham condições militares de 
reagir. Entretanto, tínhamos em mente que o nosso Presidente 
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da República havia de assumir a condição de Presidente. Ele se 
negou a ser o Presidente da República. Ele refugou o fato de ser 
Presidente da República naquele momento, porque já em 1961 
ele não queria também reagir, porque ele estava na China, aí 
Leonel Brizola e o Comandante do 3º Exército se levantaram e 
conseguiram tomar aquela região. Foi o que ocorreu. Não houve 
derrota militar porque não houve combate militar. 

Tomada do poder pelos grupos subversivos. Os grupos sub-
versivos foram eles, que rasgaram a Constituição, que violaram 
o Estado de Direito e que praticaram o golpe. Então, subversivos 
foram eles. Nós não, nós éramos legalistas e nos colocaram a pe-
cha de subversivos porque nós estaríamos tramando uma revo-
lução sindicalista, sei lá, baboseiras. O que nós queríamos eram 
as reformas de base; nós queríamos a democracia; nós estávamos 
lutando de peito aberto claramente pelas liberdades democráti-
cas em nosso País. Nunca saímos dessa linha. 

A outra questão. O combate foi franco e aberto. Ora, isso é ri-
dículo. Como foi franco e aberto? A repressão contra a Guerrilha 
do Araguaia foi feita de forma secreta. Foi uma guerra secreta. 
Ninguém sabia. Eu por acaso sabia, algumas pessoas sabiam por-
que tinham conhecimento daquelas entranhas ali, mas a grande 
maioria do povo brasileiro não sabia que havia uma guerra no 
Araguaia naquele momento. Ninguém sabia. A mídia não publi-
cava nada. Então, não foi um combate franco e aberto. 

Eram esses 3 pontos que queria abordar. Parabéns, Dr. Marlon. 
Foi muito boa a sua exposição.

A SRA. ROSA – Eu só quero falar um pouco com o Dr. 
Marlon e o jornalista. Já conheço de São Paulo o Dr. Marlon, 
não sei se ele se lembra. Eu sou filha de ex preso político. Es-
tou fazendo 50 anos este ano e, quando meu pai foi preso, eu  
tinha 4 anos. Sempre gosto de frisar isso porque de lá para cá é 
lógico que houve avanços, mas eu milito na área da anistia e, 
quando vemos que os milicos até hoje têm documentos e os se-
guram, e às vezes não conseguimos anistiar companheiros que 
foram torturados, que passaram por toda uma prisão... Temos 
essa dificuldade de conseguir até uma anistia para as pessoas 
que passaram por tudo isso. Eles detêm e se negam a nos dar 
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essas informações. E vimos agora, não tem nenhum mês, que o 
Curió matou 2 pessoas aqui em Brasília, um delas pelas costas, 
um dos torturadores da Guerrilha do Araguaia. Ele disse que 
eles reagiram. E o Curió foi absolvido. 

Então, o que nos resta, Dr. Marlon, é mesmo a Corte Interna-
cional, porque aqui o Judiciário ainda está muito impregnado 
dos generais e dos coronéis da ditadura, daqueles que não dei-
xam nada ir adiante.

 Eu só queria pedir aos senhores que tomassem muito cui-
dado, porque não podemos perder 2 patriotas como vocês por 
nada. E eles não deixam de estar atrás de nós em nenhum mi-
nuto. Então, tomem muito cuidado, porque é muito perigoso. 
Vocês são uma ameaça para eles, porque eles ainda estão en-
tranhados aí no Governo, estão entranhados por aí. Eles ainda 
estão dando as cartas. 

Meus parabéns. Eu tenho toda uma militância, e o senhor e 
o jornalista, apesar de tão novos, têm a capacidade de estar do 
nosso lado, de estar do lado da verdade. Tenho um filho da sua 
idade, então, eu estou muito orgulhosa e esperançosa com vocês, 
com a juventude.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Há 5 inscri-
tos. Depois do segundo momento do outro livro, Sem Vestígios, 
outros poderão também fazer as indagações.

Antes de retornar a palavra para os expositores, quero ler a 
seguinte nota:

 “Por intermédio do gabinete do Deputado Paulo Teixeira, 
do PT de São Paulo, recebemos a informação de que o ex-
Tenente Marcelo Paixão de Oliveira, torturador confesso 
da ditadura em Minas gerais, faleceu em março passado, 
um mês após ser instaurado processo investigatório por 
parte do Ministério Público Federal, a partir de represen-
tação protocolada em dezembro de 2008 pelos seguintes 
Parlamentares: Paulo Teixeira, PT de São Paulo; Antônio 
Carlos Biscaia, PT do Rio de Janeiro; Chico Alencar, PSOL 
do Rio de Janeiro; Iriny Lopes, PT do Espírito Santo; Janete 
Pietá, PT de São Paulo; Jô Moraes, PCdoB de Minas Gerais; 
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Luiz Couto, PT da Paraíba; Luiza Erundina, do PSB de São 
Paulo; e Pedro Wilson, do PT de Goiás.

Na representação os Deputados pediram a responsabiliza-
ção civil e penal do torturador, argumentando que os crimes de 
tortura se enquadram na categoria de lesa humanidade, por-
tanto, são imprescritíveis e tampouco podem ser inocentados 
pela Lei da Anistia.

O gabinete do Deputado Paulo Teixeira recebeu do 
Ministério Público Federal, no dia de hoje, a notificação de 
que o processo foi arquivado em razão do falecimento do réu, 
em comunicação que inclui a certidão de óbito do torturador 
Marcelo Paixão, que se tornou conhecido nacionalmente pela 
entrevista concedida à revista Veja, na qual não apenas as-
sumiu as práticas a ele atribuídas, como ainda manifestou 
desdém, escárnio e ironia às suas vítimas.”

A entrevista de Marcelo Paixão de Oliveira e a representação 
dos Parlamentares contra ele estão disponíveis no site do Depu-
tado Paulo Teixeira, www.pauloteixeira13.com.br, e também no 
site da Comissão de Direitos Humanos e Minorias, que é www.
camara.gov.br/cdh. Ou seja, com escárnio, ironia e desdém, com 
certeza, ele não estará no tribunal e não tem apelação.

Quero apenas perguntar ao Dr. Adail, que levantou a questão 
em seu livro Ministério do Silêncio, se esse livro que você traba-
lhou tão bem, com toda essa preocupação em abafar, em dizer 
que, hoje, querer levantar a questão sobre torturadores é um re-
vanchismo, não é sinal de que estaria o Ministério do Silêncio 
continuando até hoje?

O SR. ADAIL IVAN LEMOS – O Ministério do Silêncio foi 
uma expressão cunhada pelo Gen. Golbery do Couto e Silva, na 
reunião de inauguração do SNI. Ele, depois de fazer uma exposi-
ção incompreensível do que seria aquele órgão, resume dizendo: 
“Esse órgão será o Ministério do Silêncio”. O termo que ele usa ex-
plica tudo. 

Eu cobri, durante muito tempo, em Brasília, como repórter, 
a área militar, a área de inteligência. Depois sai da redação para 
fazer um livro sobre a história dessa instituição de inteligência 
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civil, que começa no Governo Washington Luiz, passa pelo SNI 
e continua hoje existindo no Governo Lula com outro nome.

Durante 8 anos eu tive contato com pessoas que trabalha-
ram nessa área em diversas fases e que ainda estão na ativa com 
militares da reserva. Elas me cederam 28 quilos de documentos 
classificados como reservados. Então, é impossível dizer que não 
existem documentos que contém coisas a que nós ainda não te-
mos acesso, porque esses documentos existem, inclusive na mão 
de pessoas que hoje estão fora do serviço público.

Agora, como conseguir esses documentos hoje? Eu acho que essa 
é a grande questão, sobretudo em relação aos desaparecidos políti-
cos, que, para mim, é o grande nó dessa transição democrática.

A Justiça já fez pedido, Ministros de Estado já fizeram pedidos 
oficiais às Forças Armadas, e elas se negam a abrir os seus arqui-
vos. Já se tentou negociação. Entra Presidente, sai Presidente, 
inaugura se uma nova fase, e as Forças Armadas se negam a dar 
qualquer informação. 

Se fosse um outro caso que não o das Forças Armadas, como 
se faria num processo criminal? O réu ou o acusado é intimado 
para um depoimento. Agora, as forças institucionais, o Ministério 
Público, a Justiça têm o direito de expedir mandados de busca e 
apreensão. A Justiça, a partir de um pedido do Ministério Público. 

Tenho certeza absoluta, pelo conhecimento que tenho dessa 
área, pelo conhecimento das pessoas que ainda estão na ativa, de 
que, se fizéssemos uma busca de documentos no CIE do Exérci-
to, no CECINT da Aeronáutica e no SIM – Serviço de Inteligência 
da Marinha, eu não teria a menor dúvida de que viriam à tona 
documentos que hoje nos são negados com a desculpa de que 
foram destruídos.

Então, era um dispositivo relativamente simples para se che-
gar à verdade, mas de um choque institucional muito grande. É a 
questão de decidirmos se estamos dispostos a isso, porque eu acho 
que, nessa geração e na próxima, talvez, os militares não irão ce-
der. Eu acho que também não adianta ficar cavando buraco aqui e 
ali sem saber onde é que estão. Ou se pega esses documentos com 
o aval da Justiça ou os militares nunca vão liberá-los. Nesse senti-
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do, sim, nós continuamos vivendo sob os Ministérios do Silêncio 
que ainda estão presentes em nossa instituição. 

A respeito da indexação do Orvil. O Orvil, para mim, é um do-
cumento de Estado. A partir do momento em que o ex-Ministro 
Leônidas assume que durante a sua gestão mandou fazer o do-
cumento e que o Gen. Agnaldo Del Nero, também em entrevista 
gravada, confirma que ele foi o coordenador desse projeto e o 
documento está lá com o carimbo de reservado, isso, para mim, 
é um documento do Exército e tem que ser classificado como tal.

PARTICIPANTE – Como fazer a citação? 
O SR. ADAIL IVAN LEMOS – Documento produzido pelo 

Exército entre 1985 e 1988, classificado como reservado. A in-
tenção era ter virado um livro, nunca virou, e continua sendo 
um documento de Estado

PARTICIPANTE – E o nome do editor? O general? 
O SR. ADAIL IVAN LEMOS – Pois é, o Gen. Agnaldo Del 

Nero Augusto coordenou o projeto. Depois o Procurador citou 
aqui o nome do Gen. Sérgio Augusto Avellar Coutinho, que foi 
outro que trabalhou nesses originais. Agora, ele é fundamental-
mente um documento do Ministério do Exército, porque a ordem 
primeira partiu do então Ministro Leônidas. Acho que ele não tem 
um autor. Não se pode dizer que é um documento do general “A” 
ou do coronel “B”. Ele é um documento do Ministério do Exército.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obrigado.
Passamos a palavra ao Dr. Marlon Alberto Weichert.
O SR. MARLON ALBERTO WEICHERT – Muito obrigado 

pelas perguntas. A primeira questão que eu queria salientar para 
evitar algum mal entendido é que todas as versões que apresentei 
dos fatos não são as versões que eu ou o Ministério Público temos 
sobre os fatos narrados. Isso é muito importante. Fiz questão in-
clusive de usar a citação, entre aspas, em alguns dos momentos. 
Já estava vivo, mas não sou contemporâneo desses movimentos 
e nosso estudo tem revelado que, de fato, diferentemente do que 
ocorreu no Chile e na Argentina, no Brasil não havia um movi-
mento revolucionário armado de esquerda que pudesse colocar 
em risco naquele momento a estabilidade do Estado constitucio-
nal, diferentemente do que ocorria na Argentina e no Chile, onde 
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havia grupos armados de esquerda que em alguns momentos 
apoiavam o Governo, mas que tinham ambições e se preparavam 
eventualmente também para um enfrentamento pelo poder. 

Aqui no Brasil, onde se deu o primeiro golpe, praticamente o 
primeiro, não foi necessariamente o primeiro, porque o Paraguai 
já vivia a sua ditadura desde antes, o que houve foi quase... A 
ideia, eu diria assim, forçando um pouquinho, foi o risco zero. 
A partir do momento em que um presidente dialogasse com a 
esquerda, já era um pretexto para apear-lhe do poder. Parece-me 
que é o fato que ocorreu. 

O grande ponto que sempre se apresenta é essa questão de como 
acessar os documentos. Que documentos existem não tenho a me-
nor dúvida, mas como ter acesso a esses documentos? O instrumen-
to da busca e apreensão só faz sentido em 2 condições estratégicas 
processuais: primeiro, quando se sabe onde estão os documentos. 
Essa é a primeira questão: onde estão os documentos? Segundo, o 
que quero achar naqueles documentos? Não posso ter uma ordem 
judicial, vá no endereço tal, leve um caminhão e busque tudo o que 
estiver lá dentro, uma ordem genérica desse ponto. 

Não podemos esquecer de um episódio importante que ocor-
reu em Marabá, em que o Ministério Público Federal recebeu 
uma notícia, fez uma investigação de que havia uma determi-
nada casa em Marabá, que não se identificava como sendo o 
próprio público do Exército ou de qualquer um, mas sim de uma 
empresa e que ali havia algum envolvimento de alguma forma 
com atividades de amendrontamento da população que havia 
participado da Guerrilha do Araguaia. 

O Ministério Público solicitou informações formalmente ao 
Gabinete Militar da Presidência da República se ali era um pró-
prio público federal ou não. A informação não veio. O Ministé-
rio Público Federal requereu judicialmente um pedido de busca 
e apreensão, executou essa busca e apreensão, e deu uma crise 
institucional que durou pelo menos 6 meses. Até hoje, os úni-
cos que pagaram por alguma consequência foram os procurado-
res da República que requisitaram judicialmente aquela busca e 
apreensão e o delegado de polícia que executou aquela ordem. 
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Foram os únicos que tiveram contra si procedimentos disciplina-
res e procedimentos penais, por incrível que pareça. 

Isso é só para mostrar que a busca e apreensão é um remédio 
muito bom quando se tem a condição e se sabe o que buscar. 
Uma busca e apreensão genérica contra determinado órgão das 
Forças Armadas é algo praticamente impensável, primeiro, pela 
sua impossibilidade de execução; segundo, pela sua imprecisão.

Acreditamos que as Forças Armadas cumprem o seu papel 
constitucional. Se algumas autoridades, alguns membros das 
Forças Armadas estão se recusando a cumprir ordens, devem ser 
investigados, e esse descumprimento deve ser apurado, se possí-
vel, tanto no âmbito interno como, eventualmente, no externo.

O Ministério Público Federal já solicitou, não só a partir da 
contestação que foi apresentada na ação civil pública, como 
também em outras situações, que fosse investigada essa supos-
ta notícia de destruição de documentos. Inclusive, a Advocacia-
Geral da União, na sua contestação à ação civil pública proposta 
em São Paulo, no ano passado, juntou um ofício no qual o chefe 
de gabinete do Comando do Exército diz que os documentos fo-
ram destruídos e também foram destruídas as atas de destruição 
desses documentos, o que é algo realmente muito preocupante 
do ponto de vista jurídico, do ponto de vista de cumprimento de 
obrigações. Foi pedida uma apuração sobre a responsabilidade 
por essas destruições, todas elas indevidas.

Mas, ainda assim, temos certeza de que muitos documentos 
existem. Seria outra irregularidade, outro fato gravíssimo, se do-
cumentos sobre a maior operação militar do Exército Brasileiro, 
desde a Guerra do Paraguai, e a única experiência de guerrilha na 
selva, pudessem ser simplesmente destruídos, impossibilitando, 
inclusive, sua utilização para fins de estudo e de aprofundamen-
to das técnicas militares.

Mais de um oficial nos confidenciou que ainda hoje se estu-
da claramente o que foi, como aconteceu, porque aquilo foi no 
mínimo uma fonte de aprendizado importante de estratégias e 
técnicas militares.

Na nossa percepção, o único caminho disponível hoje para 
se produzir a verdade sem que se diga que são visões parciais, 
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visões manipuladas, para que lado seja, é o de uma comissão da 
verdade, plural, isenta, autônoma e dotada de poderes. É o único 
caminho, porque essa comissão poderá reconstituir os fatos, se 
não houver documentos, através de testemunhos, de fontes his-
tóricas, de fontes jornalísticas, como aconteceu em outras países.

Na Argentina, por exemplo, nunca se encontraram documentos 
sobre a repressão. Lá há menos documentos do que temos aqui, 
mas eles conseguiram produzir 2 relatórios bastante esclarecedores 
sobre circunstâncias de crimes, através das comissões de verdade 
que houve lá.

Esse é um instrumento que se conhece para reconstituir a 
história, quando há falta de contribuição oficial. Se houvesse 
documen tos oficiais, isso poderia simplificar o trabalho. Mas a 
falta deles não impossibilita a realização do trabalho. O que vai 
impossibilitar é este outro fenômeno: os óbitos. Quanto mais o 
tempo passa, tanto as vítimas como os algozes estão morrendo. 
Então, não é possível ficar mais postergando essa discussão. É 
preciso que se tome uma atitude que não é difícil. O Brasil já 
dispõe de várias leis que dão a várias instituições poderes que 
para fazer algo próximo a uma comissão de verdade. Falta ape-
nas uma sistematização, uma regulamentação, para que isso pos-
sa ser levado adiante.

Quero fazer o registro de que a eventual absolvição do Curió 
num julgamento aqui no Distrito Federal não tem relação algu-
ma com os fatos que lhe são imputados em relação à guerrilha do 
Araguaia. O julgamento ocorrido aqui foi por um crime comum, 
cometido aqui, supostamente numa questão de reintegração de 
terra, mas sem nenhuma vinculação com a guerrilha.

Eu não faço nenhum juízo de valor sobre a posição do Minis-
tério Público, que entendeu que houve legítima defesa, e sobre 
a decisão judicial de sua absolvição. É importante que sejamos 
precisos, porque tem a ver com essa questão de dizerem que o 
Ministério Público está do lado das vítimas, está do lado da Es-
querda. Essa às vezes é uma espécie de acusação que nós é impu-
tada por alguns segmentos. 

O Ministério Público está onde sempre esteve, desde 1988, 
do lado da promoção dos direitos humanos. Se a situação fosse, 
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do ponto de vista ideológico, exatamente a inversa, o Ministério 
Público ao qual eu pertenço e eu estaríamos exatamente na mes-
ma situação, a de defender a aplicação do Direito e da Constitui-
ção Federal por aqueles que foram vítimas de crimes praticados 
por agentes do Estado, fossem quem fossem.

Quero terminar enfatizando a importância da iniciativa ado-
tada por vários Deputados, entre eles o Deputado Paulo Teixeira, 
de representar ao Procurador-Geral da República para apuração de 
algum crime. Façam isso talvez para outros casos, porque nesse 
tivemos um impacto, que foi a extinção da punibilidade pelo fale-
cimento do réu, ou melhor, do investigado – nesse caso, ele ainda 
não era réu. Mas há outros casos relevantes que podem dar ensejo 
a processo, e V.Exas. têm legitimidade e um peso institucional que 
conferem a uma representação proveniente desta Casa toda uma 
atividade diferenciada por parte do Ministério Público.

Agradeço mais uma vez o convite. Continuo à disposição para 
qualquer solicitação.

Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Muito obriga-

do, Dr. Marlon Alberto Weichert, Procurador-Regional da Repú-
blica, pela contribuição. V.Exa. trouxe para nós informações im-
portantes e também caminhos por onde devemos buscar sempre 
mais direito à memória e à verdade. 

Agradecemos também ao jornalista Lucas Figueiredo, que an-
teriormente contribuiu muito conosco por meio de uma série 
de reportagens dos Diários Associados e hoje trouxe essa outra 
contribuição importante, além de livros de sua autoria com essa 
temática como elemento importante para que tenhamos sempre 
essa busca da memória e da verdade, para fazer com que haja 
esse encontro da Nação com essa parte da história que não foi 
totalmente revelada.

Vamos para a terceira Mesa deste nosso seminário.
Muito obrigado. (Pausa prolongada.)
Registro a presença do Dr. Sérgio Muylaert, Vice-Presidente da 

Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.
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Dando continuidade ao nosso seminário, daremos início à ter-
ceira Mesa, que tratará das revelações contidas no livro Sem Ves-
tígios – Revelações de um agente secreto da ditadura militar brasileira, 
que apresenta, inclusive, uma versão até então desconhecida so-
bre a morte de Honestino Guimarães. 

Honestino Guimarães era provavelmente o mais importante 
dirigente estudantil no Brasil, no momento em que desapareceu. 
Anos atrás, circulou uma versão de que ele teria sido capturado por 
militares e levado ao Rio de Janeiro, onde teria sido morto depois de 
torturado. O livro da jornalista e escritora Taís Morais, lançado re-
centemente, traz uma nova versão sobre o episódio. Consideramos 
que essa versão deve ser conhecida e debatida, inclusive para que se 
possam analisar eventuais repercussões. Será possível ter acesso ao 
informante? Há documentos que comprovam a informação? O que 
pode o Ministério Público fazer diante dessa informação?

Animado com a experiência de ter contato com o trabalho 
inestimável de análise do Orvil, que debatemos há pouco, convi-
damos a Dra. Gilda Pereira de Carvalho, para que ela possa ava-
liar a hipótese de criar, de forma similar, um grupo para estudar 
e proferir recomendações que possam ajudar a elucidar os fatos 
narrados no livro da jornalista Taís.

Convido para compor a Mesa sobre este tema os seguintes expo-
sitores: Sra. Taís Morais, jornalista e autora do livro Sem Vestígios – 
Revelações de um agente secreto da ditadura militar brasileira; Dra. 
Gilda Pereira de Carvalho, Procuradora Federal dos Direitos do 
Cidadão; Sr. Yuri Soares Franco, coordenador-geral do Diretório 
Central dos Estudantes da Universidade de Brasília – DCE Hones-
tino Guimarães.

Cada expositor tem até 20 minutos para sua exposição, a fim 
de que tenhamos tempo para o debate. Teremos ainda uma quar-
ta Mesa de trabalho, com o confronto entre alguém que foi tor-
turado e alguém que trabalha essa temática.

Concedo a palavra à primeira expositora, Sra. Taís Morais.
Este seminário está sendo transmitido pela TV Câmara, via 

Internet.
A SRA. TAÍS MORAIS – Boa tarde. É uma satisfação, Depu-

tado, estar aqui ao seu lado. 
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Não é uma satisfação falar sobre esse assunto, mas, infelizmen-
te, precisamos olhar para o nosso passado como algo que nos foi 
escondido. É muito triste saber que os nossos adolescentes não 
conhecem a história recente deste País. É muito triste saber que 
crescemos numa ignorância sem fim sobre o que nos aconteceu. 

Cresci na época da repressão militar. Não aprendi nos livros de 
história o que leio e escuto hoje de pessoas que foram torturadas 
ou que eram da época da repressão, os agentes torturadores. Ad-
mira-me muito um país como este continuar vivendo essa falta de 
memória. Admira-me que um evento como este esteja tão vazio e 
que não tenhamos pessoas engajadas na nossa história. Isso é uma 
coisa que muito me entristece como cidadã e como jornalista.

Tenho 34 anos. Há mais ou menos 12 anos pesquiso a dita-
dura, não porque gosto, mas sim porque me foi dada a opor-
tunidade de conhecer os fatos de perto. Não é mentira, não é 
omissão, e é notório que eu sou filha de militar. Nasci no meio 
deles, conheço-os, conheço os bons e conheço os ruins. Nem 
todos foram torturadores. Conheço pessoas que honram as suas 
fardas, mas, infelizmente, convivi com pessoas também que não 
honraram as fardas que utilizaram.

O Sem Vestígios nasceu na época da minha pesquisa sobre a 
guerrilha do Araguaia, assunto no qual me tornei especialista, 
porque gosto de saber que pude revelar o que as nossas autori-
dades nunca revelaram, os 59 mortos que foram escondidos de 
nós, tal qual esconderam também os 16 militares mortos, mui-
tos deles por fogo amigo. Da mesma forma como nos omitiram 
os nomes dos guerrilheiros, nos omitiram também aqueles que 
morreram pelos seus pares. 

Enfim, na publicação do Operação Araguaia, em 2005, sofri 
muitas ameaças de morte. Graças a Deus, ninguém me matou. 
Eu acho que se ameaçam não matam. Se querem matar, matam 
de uma vez. E estou aqui para contar o segundo livro. 

Chegou às mãos da minha editora uma caixa cheia de 
manuscritos, fitas e coisas que, a princípio, a meu ver, eram 
absurdas. Eu dizia: “Isso não é possível”. E o meu editor disse: 
“Olha, Taís, como você é uma pessoa em quem eu confio, eu vou 
entregar essa caixa a você, e cabe a você buscar as suas fontes 
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militares para confirmar essas histórias. Nós só publicaremos esse 
livro se forem confirmadas”.

Muito me doeu saber que pessoas como David Capistrano, 
um grande militante da nossa Esquerda e que lutou, inclusive, 
fora daqui, foi esquartejado. E o nosso personagem de Sem Ves-
tígios viu os seus pedaços pendurados em ganchos na casa de 
Petrópolis. Ele viu! Ninguém contou a ele. Ele narra isso, e você 
sente o cheiro da carnificina nas letras.

Aí veio a grande revelação do Honestino Guimarães, que é 
um dos nossos 144 desaparecidos. Ele não deixa de estar desa-
parecido. Nós não temos 143 desaparecidos a partir dessa revela-
ção. Eles continuam sendo 144. Mas agora nós sabemos que, dos 
aparelhos de repressão do Rio de Janeiro, ele partiu para Brasília 
e, de Brasília, num jato da Presidência, foi direto para as matas 
do Araguaia, para ser morto lá, porque naquela época ninguém 
sabia sobre o Araguaia. 

Alguém disse muito claramente aqui que a guerrilha do Ara-
guaia não era publicada em lugar nenhum; havia um silêncio ab-
surdo. Então era muito fácil levar pessoas para morrerem lá, por-
que era uma mata, era tudo fechado, um vazio de população, um 
vazio de publicidade, não existia nada naquele local. Era muito 
fácil simplesmente esconder corpos de quaisquer pessoas lá.

O Boanerges de Souza Massa foi enterrado aqui próximo, em 
Formosa. Ou seja, quando falamos em buscar corpos, aonde va-
mos buscar? E pelo que eu conheço das Forças Armadas, a última 
coisa que eles são é inconsequentes e burros. São muito inteli-
gentes. Não amarram ponto sem nó. Se eles enterraram pessoas, 
eles sabem onde enterraram. E segundo o personagem do Sem 
Vestígios, no Araguaia eles desenterraram muitos corpos para fa-
zer a grande pira da Serra das Andorinhas. E, como foi dito, de-
pois fizeram o favor de descaracterizar a região. 

Eu passei umas 10, 15 vezes na região, e realmente não há 
nem mata no lugar. Onde existia mata, hoje há pasto e gado em 
cima. Não se encontra nem castanheira no lugar. O Castanhal do 
Ferreira, que era do Ribas, não existe mais, não existe nada lá, a 
não ser gado e soja. Então, como é que vamos seguir a indicação: 
“A 8 passos da castanheira, perto do igarapé Gameleira”? Onde está 
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a árvore? Nós não temos condições de buscar os corpos assim. 
Nem acredito que haja essas localidades em documentos por es-
crito. Não acredito nisso. Acredito, sim, que haja pessoas vivas 
que podem nos ajudar, dizendo o que foi feito com os nossos 
guerrilheiros, ou com os nossos militantes de esquerda, ou qual-
quer que seja a denominação que as pessoas queiram dar.

O que mais quero hoje é que tenhamos uma memória. É esta 
a nossa luta hoje: a memória do País. É por isso que luto como 
jornalista.

As pessoas querem sempre saber por que luto, por que escre-
vo. E me atacam pessoalmente: “Ah, mas você é filha de militar, e 
faz isso?” Por isso mesmo, tenho a obrigação de revelar o que os 
pares do meu pai não revelaram. Não tenho obrigação de dizer 
quem me deu, quem me falou e onde foi que consegui as fontes. 
Mas a Justiça tem obrigação de ir atrás dos nomes conhecidos e 
fazê-los falar. 

Hoje foi citado, por exemplo, o Major Curió. Ele é um sanguiná-
rio. Ele simplesmente ordenou tudo na terceira e quarta manobras 
do Araguaia, sem uma linha por escrito. A ordem era matar e aca-
bou. Não tinha um documento escrito lá. Por que não pegaram até 
hoje o Major Curió e o fizeram falar? Mas não, todas as vezes que 
vejo alguém falar, diz: “Ah, vai acontecer uma abertura de arquivos”.

O ex-Major Curió hoje comanda uma cidade chamada Curio-
nópolis, que apresenta uma pobreza insuportável e tem na en-
trada da cidade, numa árvore, uma placa dizendo: “O pau da 
mentira”, decreto da Prefeitura de Sebastião de Moura Curió; ou 
sei lá qual é o nome daquela coisa, daquele monstro. 

Perguntei o porquê daquela placa com a frase “O pau da men-
tira”. Disseram-me que era porque amarravam os garimpeiros lá 
para bater. Não há crime em Curionópolis por causa disso, por 
causa das torturas. E ninguém nunca o responsabilizou, mesmo 
todo o mundo sabendo o que ele fez. Ninguém o chama a um tri-
bunal oficialmente para dizer: “Você fez, você vai responder por isso”. 

A tortura é um crime que não prescreve. Torturou, matou? 
Onde está o corpo? Não tem corpo? Então, vai responder por 
sequestro continuado, ou qualquer outra coisa. Mas alguém tem 
que responder. 
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O Brilhante Ustra foi responsabilizado, mas está por aí, an-
dando, bonito. Temos que nos mover e dizer: “Você foi torturador, 
sim”. Acho que a vergonha é pior do que a cadeia para um ho-
mem de 70 anos, em função de os seus filhos, netos e bisnetos 
saberem o que ele fez.

Hoje o nosso movimento deveria ser em prol da responsabi-
lização, e não brigar para saber quem foi anistiado com a Lei da 
Anistia. A Lei da Anistia é clara: quem sequestrou, matou, prati-
cou atentado, fez o que fez, não foi anistiado. Então, os militares 
não foram anistiados.

Vamos continuar sabendo que o Honestino Guimarães mor-
reu no Araguaia, que o Boanerges morreu aqui, em Formosa, 
que o David Capistrano foi sequestrado e esquartejado e tantas 
outras pessoas foram escondidas e privadas do conforto da sua 
família, e suas famílias privadas de sua presença, ou dos seus en-
terros. Esse é o caso do Bergson Gurjão Farias. 

Sabemos que foram retiradas ossadas de Xambioá, em 1996. A 
única guerrilheira identificada foi a Maria Lúcia Petit. Outras os-
sadas continuam dentro de uma caixa de papelão, no Ministério 
da Justiça, sem que se proceda às identificações. 

Houve uma escavação em Xambioá, em 2003, início de 2004, 
na chuva. Eu estava lá. O Nilmário Miranda foi escavar o lugar. 
Como assim, escavar, na chuva? Estava tudo inundado. O que 
ele queria fazer lá? Os corpos retirados de lá, onde Maria Lúcia 
Petit e Bergson Gurjão Farias foram encontrados, estavam no ce-
mitério de Xambioá. Os corpos que não foram retirados da mata, 
mas do cemitério. 

Um cabo de Belém me disse que no cemitério de Marabá fo-
ram enterradas pessoas. E os militares enterravam de maneira 
diferente; os guerrilheiros eram enterrados numa posição dife-
rente, para que depois eles pudessem retirá-los.

Por que vamos ficar escavando um lugar na mata, na selva 
amazônica, sendo que não temos nem noção do que se passou 
por ali ou se foram retiradas as ossadas, e não procuramos nos 
cemitérios? Por que ninguém busca aqueles nomes que já saíram 
no Projeto Brasil: Nunca Mais, colocam os militares ali e pergun-
tam o que foi feito, onde foi feito e como foi feito, para que as 
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famílias dos desaparecidos e mortos possam ter paz, como a mãe 
do Bergson, que já podia ter enterrado a ossada de seu filho, mas 
o ex-Ministro Nilmário Miranda levou um osso para a Argentina, 
achando que era do João Carlos Haas, sendo que todo o mundo 
sabia que aquela ossada não era do João e parece muito mais 
com o tipo físico do Bergson Gurjão?

A equipe de antropologia argentina que fez as escavações lá 
simplesmente deu 6 tipos físicos para a mesma ossada, e pesso-
as de porte, estatura e naturalidade completamente diferentes. 
Como uma equipe de antropologia pode atribuir a mesma ossa-
da a 6 pessoas completamente diferentes? Isso é falta de compe-
tência para a coisa ou alguma omissão que não sabemos qual é.

Então, o que muito me incomoda é saber que temos muitas 
coisas nas nossas mãos. Hoje já há várias denúncias, várias ossa-
das retiradas, várias pessoas que têm como nos ajudar a escrever 
a memória de nosso País, e ficamos olhando lá para trás, tentan-
do buscar coisas que não nos são mais concedidas buscar, como 
as pessoas que foram queimadas na pira. Acho que hoje temos 
a obrigação de não ficar debruçados no livro, perguntando: “Ó, 
como será que os jornalistas conseguiram esses documentos?” Temos, 
sim, que, a partir desses documentos, perguntar o que podemos 
produzir daqui para a frente. É nisso que temos que pensar. 

Há uma gama de documentos já publicados. O Operação Ara-
guaia, o meu primeiro livro sobre a guerrilha, tem 1.167 páginas 
de arquivos publicados que doei para a Comissão de Direitos Hu-
manos da Câmara no ano retrasado. Doei todos, para quem qui-
ser acessar. Está tudo na Internet. Digitalizei, coloquei tudo na 
Internet, para que as pessoas tenham acesso aos nomes de quem 
estava lá, de quem assinou os documentos. Há militares vivos 
que podem ser chamados pelas Comissões, mas essas Comissões 
têm que parar de pensar em si próprias, nas suas dores, e ir atrás 
das dores de todo o mundo. Tem de pensar nos camponeses do 
Araguaia, que tiveram suas plantações, suas casas, seus corpos 
queimados, ultrajados, barbarizados e até hoje não receberam 
nem pedido de desculpa da União. Muita gente foi indenizada. 
Pessoas que não precisavam ser indenizadas foram indenizadas, 
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e nenhum camponês do Araguaia até hoje recebeu um pedido de 
desculpas do nosso Estado, e isso me entristece muito.

Era isso que queria deixar para vocês. Estou à disposição para 
o debate.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Depois de ouvir-
mos atentamente a palavra da jornalista Taís Morais – parabéns 
pelo pronunciamento –, concedo a palavra à Dra. Gilda Pereira 
de Carvalho. 

A SRA. GILDA PEREIRA DE CARVALHO – Boa tarde a todos. 
Sr. Presidente, Sr. Coordenador do Diretório Acadêmico da 

UnB, podemos nos sentir muito orgulhosos, porque temos aqui 
uma jornalista investigativa, que nos legou esse livro com tanto 
conteúdo. Muito orgulha todos nós conhecermos sua coragem, 
sua determinação de legar ao povo brasileiro esse conteúdo tão 
rico, principalmente neste Sem Vestígios, onde mais explicações, 
mais informações vêm para as autoridades brasileiras.

Sr. Presidente, gosto sempre de invocar a Constituição brasilei-
ra quando estou neste ambiente, na sede do Legislativo brasileiro.

Inicio lembrando que no art. 1º da Constituição Federal, en-
tre os princípios que devem reger esta República, está o princípio 
da dignidade da pessoa humana. Mais adiante, estabelece a nos-
sa Constituição que a política brasileira deve respeitar o princí-
pio dos direitos humanos. E, mais à frente, a nossa Constituição 
ainda nos lega no art. 5º o direito à informação.

Vejam, senhores e senhoras, que a nossa Constituição nos dá 
todos os instrumentos de que precisamos para ter um País com 
memória e com verdade.

Gostaria – sempre faço isso – de lembrar obrigações inter-
nacionais que o Brasil assumiu, principalmente na Convenção 
de Genebra, na qual está escrito que, independentemente de 
as guerras serem internas ou externas, devem os vencedores, os 
que estão no poder, dar dignidade aos corpos que tombaram nos 
campos ou nos confrontos com as forças do país ou daquela re-
gião. Não podemos nos afastar desses caminhos. 

Não é sem causa, portanto, que o Brasil está atualmente res-
pondendo a várias ações nas cortes internacionais de direitos hu-
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manos. E seguirá respondendo por essa omissão, por não termos 
ainda esclarecido esses desaparecimentos, e em função do direito 
que temos todos nós à informação. 

É certo que tanto os jornalistas quanto o Ministério Público 
têm feito algumas gestões e algumas ações, além de relevantes 
ações das próprias vítimas da ditadura. Mas as respostas têm vin-
do muito tarde. Basta lhes dizer que eu estava lendo, ontem à 
noite, um acórdão de uma ação proposta em 1982 e que só agora 
teve resposta da Justiça brasileira.

Isso já nos lembra e nos revela as dificuldades que têm tido 
tanto os autores dessas ações como o próprio Ministério Público, 
quando vai investigar e postular em juízo o direito à informação.

Em 2001, o Ministério Público Federal, em Marabá, já tinha 
proposto uma ação civil pública para que viessem a público to-
das essas informações e, inclusive, para que fossem revelados pe-
las Forças Armadas os locais de sepultamento dos desaparecidos 
políticos. Até hoje não temos essa resposta. 

Fala-se agora na lei de informação. Está havendo um certo 
entusiasmo com esse projeto de lei que se diz nos será legado nos 
próximos dias. Eu gostaria de registar aqui a minha preocupa-
ção, porque esse documento legal, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 
que está sendo agora examinado, não atenderá a necessidade 
de informação que buscamos para ter esclarecidos esses desapa-
recimentos, tampouco nos possibilitará obter mais informações 
sobre o que verdadeiramente ocorreu no nosso País. Isso porque 
ainda prospera nesse documento o sigilo por mais de 100 anos 
para as informações pessoais e, definitivamente, para as infor-
mações oficiais. Isso não acabou, persiste. Não obstante termos 
avanços nesse documento, ainda se preservam essas injustiças.

Na condição de Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, 
não poderia neste momento deixar de compartilhar com as se-
nhoras e os senhores dessa profunda preocupação em ver que 
ainda estamos retardando que o povo brasileiro, cada uma das 
famílias, cada um de nós possa ter acesso a essas informações.

Ainda não vislumbro por esses dias, embora quisesse 
muito que isso ocorresse, ver esclarecidos por completo esses 
desaparecimentos, essas mortes e, finalmente, ver o que pode 
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sintetizar tudo isso: o direito que temos todos nós à verdade e 
à memória.

Sr. Presidente, ponho-me à disposição para o debate posterior.
Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – A seguir concedo a 

palavra por 20 minutos ao Sr. Yuri Soares Franco, Coordenador-
Geral do Diretório Central dos Estudantes da Universidade de Bra-
sília.

O SR. YURI SOARES FRANCO – Boa tarde a todos e a todas.
Além de Coordenador-Geral do DCE Honestino Guimarães, 

também sou estudante de História, o que me traz, então, muito 
gosto por estar aqui discutindo esse tema do direito à memória e 
à verdade da nossa sociedade.

O nosso diretório, ao longo de tantas décadas de luta pela 
democratização do País, pela construção de um País mais de-
mocrático, mais justo, mais livre, teve grande participação nas 
lutas da nossa sociedade. O grande mártir, o grande símbolo do 
movimento estudantil da Universidade de Brasília é Honestino 
Guimarães, que muito justamente dá nome ao nosso diretório. 

Nós seguimos na luta, e uma das grandes lutas encampadas 
pelo movimento estudantil nacional, em especial pela União 
Nacional dos Estudantes e pela executiva da Federação Nacional 
dos Estudantes de História – FENEH, é justamente pela abertura 
dos arquivos da ditadura, pela criação de um comitê nacional 
de direito à memória e à verdade e pela responsabilização dos 
culpados de tantos crimes cometidos nesses anos de exceção, fa-
zendo coro com o que foi dito pela Taís. 

A história não pode ser apenas um ponto morto, letra morta 
nos livros. Os livros de história não podem servir apenas para 
se tomar conhecimento do que ocorreu. Os historiadores e, em 
grande parte, jornalistas, sociólogos, militantes políticos e enti-
dades já vêm fazendo ao longo do tempo a clara e aberta denún-
cia de todas essas arbitrariedades cometidas nos anos de chumbo. 
Porém, esse conhecimento, essa denúncia não pode apenas ficar 
no plano abstrato da responsabilização pública desses agentes da 
ditadura. Nós precisamos partir também para o ponto que seria 
a responsabilização judicial, oficial, desses agentes que participa-
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ram direta ou indiretamente da criação de um Estado de exceção 
durante vários anos no Brasil.

 Em certo ponto, o movimento estudantil ainda precisa se 
reencontrar com sua própria história. Ele ainda tem uma certa 
peculiaridade que acaba gerando, por vezes, o esquecimento da 
sua própria memória. 

Militantes do movimento estudantil costumam ficar não 
mais que 4, 5 anos numa universidade. Normalmente, os pró-
prios integrantes do movimento estudantil não costumam fazer 
essa discussão mais aprofundada sobre os erros, sobre os acertos, 
sobre a história do seu próprio movimento e, a partir daí, buscar 
novos métodos, novas frentes, novos caminhos para o próprio 
movimento estudantil.

Grande parte da luta do movimento estudantil relacionada à 
história da sua atuação durante a ditadura militar é para que os 
militantes que entram na universidade, no diretório acadêmico, 
no Diretório Central dos Estudantes, na sua executiva de curso, 
nos conselhos superiores, também tenham espaços de formação 
política que resgatem essa história, a fim de que saibam que não 
estão apenas começando algo do zero, algo totalmente novo. 
O novo deve, sim, ser buscado, só que relembrando suas raízes, 
relembrando os antigos militantes, relembrando sua própria his-
tória, para, a partir daí, buscar novos caminhos, sem perder de 
vista a sua história, sem perder de vista a sua memória.

 Outra coisa que se discute muito no movimento estudantil é a 
importância de espaços como este aqui. Que tenhamos não ape-
nas espaços de discussão da memória da sociedade brasileira em 
eventos, mas espaços institucionais de articulação, de discussão 
dessa memória, da nossa história, para que quotidianamente se 
construam relatórios, livros, revistas, artigos, a fim de que a memó-
ria não fique sendo apenas um texto num site da TV Câmara, um 
evento, ou algo restrito à própria Câmara dos Deputados, mas algo 
que articule as instituições do Executivo, do Legislativo, do Judici-
ário, as entidades representativas de estudantes e de sindicatos, as 
entidades representativas de trabalhadores do Poder Judiciário, de 
trabalhadores que participaram e que participam da construção da 
memória dos centros de documentação.
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Eu trabalho no Centro de Documentação do Correio Braziliense 
e faço parte da Comissão Brasília 50 anos, instituída pela Reito-
ria da Universidade de Brasília. Uma das coisas que mais se sente 
falta na construção da memória da sociedade brasileira é a arti-
culação das instituições que guardam a memória, ou seja, os cen-
tros de documentação. Há muito material em vários centros de 
documentação de jornais, de instituições públicas, das próprias 
universidades. O Diretório Central dos Estudantes também tem, 
desde essa época, o seu material histórico com fotos, com jornais.

Então, precisamos saber articular essas instituições, porque o 
que temos de memória atualmente são arquivos, pessoas, entida-
des, tudo ainda muito fragmentado, muito separado. Cada um 
trabalha a sua memória, o seu livro. São pontos de partida muito 
importantes, mas que precisam começar a ser articulados num 
espaço maior, num espaço de diálogo, para que essas institui-
ções, esses jornalistas e esses historiadores tenham uma gama de 
material físico, de material humano, a fim de trabalhar a história 
recente do nosso País. 

Nós, movimento estudantil, sentimos muita falta de uma articu-
lação maior com outras entidades, com outros pesquisadores. É até 
muito estranho. Mas, muitas vezes, a última coisa que os professo-
res, pesquisadores da história da ditadura militar da Universidade 
de Brasília fazem – essa é uma crítica aberta que faço na universida-
de – é procurar o Diretório Central dos Estudantes. Eles publicam 
livros, publicam artigos, vão aos jornais, à Folha de S.Paulo, mas não 
vão ao Diretório atrás de material sobre a ditadura militar. Temos 
muito material, muita discussão sobre esse período. 

Segundo os pesquisadores especialistas em ditadura militar e –  
pasmem! – em movimento estudantil, a última coisa que as ins-
tituições públicas fazem, quando vão tratar do direito à memória 
e à verdade, é procurar o Diretório Central dos Estudantes ou os 
centros de documentação.

Há algum tempo, uma ex-perseguida política da Universida-
de de Brasília, militante da ação popular, que teve de exilar-se 
no Chile e, posteriormente, na França, procurou o Centro de 
Documen tação do Correio Braziliense. As instituições não procu-
ram o Centro de Documentação do Correio Braziliense, nem a 
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Universidade de Brasília, nem o Diretório Central dos Estudantes 
para buscar arquivos, para buscar pessoas que realizam discus-
sões sobre a história recente da UnB.

Então, este espaço aqui é muito importante. A partir daqui, 
temos de começar a fazer uma articulação maior, porque ainda 
há muito o que se discutir, há muito material a ser buscado. Es-
pero que isso não seja apenas o início, porque não vamos ter a 
ilusão de que estamos começando algo. A história é prócera em 
mostrar que quem acha que está começando nunca está come-
çando nada, na verdade. 

Que articulemos de maneira mais institucional, de maneira 
mais organizada todos esses arquivos, todas essas pessoas, os mi-
litantes históricos, os militantes atuais, a fim de conseguirmos 
reconstituir essa história e, a partir dessa reconstituição, cons-
truir uma nova história. 

O Honestino é para nós, do movimento estudantil, uma figura 
viva, não apenas o nome da nossa entidade. Temos plena convic-
ção de que a maior homenagem que podemos dar a Honestino 
Guimarães e aos antigos lutadores é continuarmos a luta, recons-
truirmos a luta, a fim de construirmos uma nova sociedade. 

A melhor homenagem que podemos dar aos lutadores do pas-
sado é continuarmos a luta deles.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Com a palavra o 
Deputado Luiz Couto, Presidente desta Comissão.

O SR. DEPUTADO LUIZ COUTO – Em primeiro lugar, para-
benizo a companheira Taís pelo livro e pela pesquisa. 

Na realidade, não temos hoje uma única memória; temos 
diversas. Seria importante realizarmos um seminário para con-
frontar diversas memórias, na perspectiva da busca da verdade. 
São memórias múltiplas a universidade, o jornalismo, os livros, 
os quais são publicados, inclusive, por militares. Então, é sinal 
de que há muita fonte, muito documento. Há necessidade de 
buscá-los. Por isso, a constituição da comissão da memória ou 
das memórias e da verdade seria fundamental, até para fazer com 
que essas pessoas possam ser esclarecidas, porque o depoimento 
é um elemento importante na perspectiva da construção desse 
conjunto que o Yuri aborda. 
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Há muitas pessoas que têm documentos. Não sei se o edital de 
convocação de entrega de documentos irá atraí-las.

Tivemos, há 4 anos, um araponga chamado Firmino, que disse 
que hoje estava estudando. Ele vivia à custa de trabalhos que re-
alizava, no tempo da ditadura. Fez diversos serviços e andou em 
diversos lugares, participou inclusive de eventos se infiltrando em 
movimentos sociais, estudantis, universitários e religiosos. Enfim, 
mostrou que, de fato, essa questão da investigação, por parte de 
segmentos das Forças Armadas, pode ter continuidade. Tivemos 
até situações, em 1992, em que pessoas teriam vindo ao Brasil à 
procura de indícios de outras pessoas de países do MERCOSUL. É 
importante verificarmos essa questão.

A história do Carioca (nome fictício) mostra efetivamente 
que, no final, é o problema de alguém que serviu muito. Ele, 
pela primeira vez, não fala de assassinato, fala de execução – exe-
cução sumária. Esse é um elemento importante. Ou seja, havia 
realmente grupos de extermínio. 

Esse é um aspecto importante, que mostra a origem dessas or-
ganizações chamadas milícias armadas, de esquadrão da morte, 
de oficina do crime, que vêm de muito tempo. Verificamos que 
há uma aprendizagem que vai, cada vez mais, se fortalecendo.

O senhor mostra algumas fotografias, nas quais há 4 figuras. 
Em uma delas há o Carioca. É claro que o Carioca, no final, estava 
vivendo momento de depressão. Dois deles já tinham morrido. 
Há uma figura – tentei descobrir quem era, mas não consegui –  
sobre a qual conversarei pessoalmente para saber se é o Carioca. 
Um deles está montado no jumento e se parece com o outro. 
Talvez possamos descobrir quem é. 

É claro que ele morreu, por conta de uma machadada, vítima 
da informação. O pior é que, depois da morte, ele foi desqualifica-
do. Diziam: “Olha, ele se desviou, estava ligado ao narcotráfico, ligado 
ao jogo do bicho”. Enfim, na realidade, é isso o que ocorreu. 

Para mim, com a morte de David Capistrano, foi revelado 
todo o trágico processo: foi para o Rio Grande do Sul, levado 
para uma casa em Petrópolis e, por último, foi vista aquela ima-
gem do corpo dele todo despedaçado. E não se sabe onde o corpo 
de David Capistrano foi jogado: se na serra, se no mar. Enfim, foi 
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jogado onde? O fato é que ele foi executado. Mais do que isso: 
trucidado, como se fosse um animal; dividido em partes e expor-
to como carne em açougue.

Seriam necessários mais cariocas, paulistas, paraibanos, goia-
nos, brasilienses para ter a coragem de escrever essa história, mes-
mo sabendo que, quando se escreve, há o real e o imaginário, 
há muita versão, mas, dentro dela, é possível também descobrir 
alguma verdade. 

Esse livro é interessante, tanto é que quando comecei a lê-lo foi 
de uma tirada só. Ou seja, não parei de lê-lo, porque cada vez mais 
trazia a vontade de saber o que há no próximo capítulo.

A história do dono do açougue de uma cadeia, que foi seques-
trado... Imaginem um militar praticar sequestro somente porque 
um rapaz estava devendo algo a um amigo do militar! Então, toda 
aquela história foi desmontada, depois, nesse sentido. Fiquei mui-
to curioso. Disse: “Vamos trazer a Taís aqui, para que ela possa 
continuar o livro Sem Vestígios, escrevendo o Sem Vestígios II”.

Taís, parabéns pelo livro e obrigado aos senhores pela contri-
buição ao debate.

PARTICIPANTE – Eu poderia fazer um questionamento à 
Mesa? (Pausa.) 

Também parabenizo a Mesa, foi um excelente debate, houve 
várias posições distintas.

Realmente, o livro da Taís Morais é um sucesso literário. Mas, 
Taís, sinceramente, acho que o seu primeiro livro, Operação Ara-
guaia, contribuiu muito mais do que o segundo, não somente 
porque o volume é maior, tem maior número de páginas, mas 
também porque há mais informações. Talvez toda essa questão 
do Araguaia deve-se ao seu primeiro livro. 

Quanto ao segundo livro, é realmente bom de ler, mas não sei 
se mostra 33% e esconde 66%, ou vice-versa. A verdade é que es-
conde muito mais do que mostra, ao contrário do primeiro livro. 

Ficam algumas dúvidas. Por exemplo, você trouxe um tema 
importante para nós hoje, ou seja, de que a verdade não tem 
raça, nem ideologia, nem crédulo, enfim, não tem nada. A 
verdade pode vir de qualquer lugar. E é pela verdade que vamos 
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reconstituir a memória. Ou seja, não existe memória reconstituída 
por meio de falsificações, de mentiras, de omissões. 

Na verdade, essas coisas não reconstituem nada. Mas há coi-
sas que você diz que concordo, em princípio. Por exemplo, exis-
tem militares que honram ou não a farda. Faço questão de citar 
só 1 parágrafo do seu livro e peço-lhe que me dê uma explicação 
a respeito.

Na pág. 147:

 “O major Lício passava pela área com 8 homens, entre 
os quais seu fiel acompanhante e amigo sargento Cid. Um 
sujeito, dizem, muito divertido em certos momentos, bran-
co, de estatura média, careca. Cid reunia uma série de qua-
lidades, além do bom humor. Inteligente acima da média, 
era exímio motorista, função que exerceu na segurança do 
Ministro Orlando Geisel. Suas intermináveis piadas, sempre 
na ponta da língua, não raro de extremo mau gosto, pois 
imitavam as expressões faciais dos presos executados”.

Uma pessoa que faz piada fazendo mímica das expressões 
faciais de presos executados.

Diante disso, pergunto-lhe: esse militar, que você descreveu 
tão bem aqui, honra ou não a farda? 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
PARTICIPANTE – Que bom. Parabéns! Eu gostaria de ou-

vir isso.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Solicito a quem 

for usar a palavra que, pelo menos, decline o nome. 
O SR. ANTÔNIO MODESTO DA SILVEIRA – Como o 

Plenário representa o povo e o povo olha e vê o mundo, vou 
começar da direita para a esquerda, com os jovens estudantes, 
representando Honestino Guimarães, de algum modo.

Sou advogado, fui Deputado Federal por um tempo, infeliz-
mente, antes de vocês, jovens. Pois bem. Diria, jovem Yuri, que 
o Honestino despertava tanto respeito e interesse que teria feito 
este plenário estar superlotado.
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Não sei qual é o problema de hoje, mas constato que aqui 
estão pessoas do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Nordeste, mas 
não vejo tantas de Brasília, muito menos estudantes. Esse, é cla-
ro, foi o primeiro choque quando entrei neste plenário. Gostaria 
que se desse uma palavra a isso, mas vou continuar fazendo o 
mundo ir para a esquerda.

A procuradora sabe o quanto temos pago pelos nossos impos-
tos não só pela continuidade dos torturadores recebendo não 
mais como tenentes e capitães, mas sim como coronéis ou ge-
nerais. Eles provocaram descalabro humano e até econômico no 
orçamento brasileiro.

Por acaso, a Procuradoria já promoveu, ou tem procurado en-
caminhar, algum pedido de ação regressiva contra esses poucos 
que provocaram todo esse problema humano e até orçamentário?

Continuando para a esquerda, agora com a jovem Taís, cujo 
livro está fazendo muito sucesso, como diz o Dr. Ivan.

Quando à exposição desses documentos, que devem ser apre-
endidos para se chegar à memória da verdade, pergunto: quando 
esses documentos vierem à tona, por acaso o seu pai estaria cor-
rendo algum risco de estar nos documentos revelados? (Pausa.) 
Pois bem. Essa é uma questão realmente muito clara e você a fi-
xou muito bem. Houve até exposição em forma de açougue, não 
de Tiradentes, mas de pedaços de carne dos quartos pendurados 
em ganchos de açougue na casa de Petrópolis.

Não ouso presentear o seu livro a uma pessoa comedida e sen-
sível, porque ele me emudeceu tanto que talvez cause até dano a 
algumas pessoas mais sensíveis do que eu. E a minha sensibilida-
de, que pensei iria explodir ao longo do tempo, acabou criando 
um pouco de casco de proteção. De tal maneira que passei, vi e 
sofri durante esse tempo coisas terríveis. O seu livro revela muito 
mais até. Coisas que eu vi e ouvi são mais reveladoras e terrí-
veis do que o seu livro. Não posso nem dizê-las aqui para, numa 
outra edição do seu livro, você revelá-las, até com depoimento 
meu, se quiser. Não ouso porque tempo não há. Mas se houver, 
se tivermos oportunidade de conversar honestamente, até para 
colaborar com você e você colaborar com a memória e a verdade, 
estou a sua disposição.
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Essas são as pequenas provocações que faço, por ora, se não 
houver outra oportunidade.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Alguém mais quer 
usar da palavra? (Pausa.) Por favor, decline o nome.

A SRA. ALEXANDRINA CRISTENSEN – Sou da Associa-
ção Brasileira de Anistiados Políticos.

Taís, o seu livro realmente é chocante. Mas tanto o primeiro 
como o segundo livro estão mostrando fatos. Estão colocando 
na rua, mostrando às pessoas, que não têm a menor ideia do que 
seria, esse período nefasto que passamos e ainda continua.

Dra. Gilda, a Constituição realmente nos dá o direito, mas 
não nos preserva tanto assim, acaba não nos defendendo, a tal 
ponto de hoje estarmos discutindo essa questão. Este realmente 
é um momento que temos de segurar.

Agora, para o Yuri. Se você, Yuri, no seu DCE, tem tantos do-
cumentos assim... O Dr. Jaime Antunes, que esteve aqui, parti-
cipando da primeira Mesa, é o diretor do Arquivo Nacional. Ele 
está se empenhando em arrecadar documentação, em fazer com 
que cheguem ao Arquivo Nacional se não os documentos, pelo 
menos cópia deles. Eles se propõem a digitalizar e a devolvê-los. 
É uma chance para que você faça isso.

Vou aproveitar o gancho de uma coisa que o Deputado Pedro 
Wilson disse, de manhã. Ele vai fazer um trabalho, por intermé-
dio da Universidade do Tocantins, nas diretorias e reitorias das 
universidades. Yuri, você poderia fazer, em Brasília, esse trabalho 
de captação da documentação nos DCEs. Seria um trabalho mui-
to importante, e você o estaria fazendo em nome do Honestino.

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Por favor, o nome.
PARTICIPANTE – Parabenizo os expositores.
Acho que é irrelevante o fato de ter ou não muitas pessoas 

presentes. O importante é que o debate está sendo feito.
Parabenizo o Yuri, a procuradora e a escritora. Realmente não 

li o livro, estou em falta, mas, de qualquer sorte, já é importante, 
porque esse debate precisa crescer, e fatalmente vai crescer. É ine-
xorável que ele vá crescer. Neste momento, é evidente que não 
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há mídia apoiando. De qualquer sorte, já é um ganho político 
o fato de ter o Yuri aqui. Muito bons seus conceitos; ótimos. Eu 
acho que é a partir daí que vamos crescer.

Não podemos nos atemorizar com o fato de não haver pla-
teia. Não interessa. O importante é o que está se fazendo, porque 
a plateia vai acontecer, com certeza, num futuro muito breve.

De modo que eu só quero parabenizar os expositores, inde-
pendente de ter ou não plateia.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Por favor, o nome.
O SR. VLADIMIR – Sou petroleiro, do Rio de Janeiro.
Enfatizo que, no golpe militar de 1964, eu tinha 18 anos. In-

dignado com o que tinha acontecido, certamente estava exposto 
a possíveis aventuras. Fui convidado por várias organizações a 
participar de movimentos de resistência armada. Até que chegou 
o momento em que uma pessoa mais idosa, certamente muito 
mais experiente, disse um negócio que marca muito a história do 
Araguaia. Foi o seguinte: “Vocês vão lutar com armas na mão, com 
a cabeça preparada ideologicamente, contra soldados inteiramente 
despreparados, sendo utilizados pelos golpistas”.

Eu me lembro de algumas pessoas que se deram bem, que 
foram malandras... Infelizmente, a palavra “malandra” da pior 
forma possível: tipo Curió; um tal capitão Guimarães, no Rio de 
Janeiro, e outros, que usaram a repressão em benefício próprio. 
Não foi nem somente a questão ideológica; foi a questão margi-
nal mesmo. Hoje, o Guimarães está envolvido em contrabandos 
e é bicheiro no Rio de Janeiro.

Acho que está faltando alguma coisa para nós discutirmos, 
até porque ninguém sabe para que lado vai esse mundo hoje em 
dia. Há uma crise que pode causar sérios problemas sociais em 
todo o mundo. 

O Yuri, jovem, não pode ser muito impulsivo a ponto de tomar 
uma atitude. É o que me preocupa. Quando não se escuta as pes-
soas mais experientes, cai na aventura. Não podemos negar, com 
todo o respeito, aos companheiros do Araguaia, que partia para o 
mato, isolado de tudo, enfrentar um Exército, com soldados prepa-
rados simplesmente para matar – não discutiam nada, matavam. 
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Acho que falta para nós, mais experientes e vividos, passar 
isso para a sociedade, de modo que ela possa se preparar, porque 
ninguém sabe o que vem por aí. 

É basicamente isso que está faltando: prepararmos o futuro. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Por favor, o nome.
A SRA. ROSA – Sou militante da anistia, filha de ex-preso 

político. Minha filha também quer fazer história, Yuri, na UnB, 
mas não vai entrar na cota dos negros, porque a mãe é contra e 
a filha também. Como ela é stalinista, como eu, vai seguir o que 
estou dizendo. 

A Taís diz que existem militares bons. Tive um tio, em Goi-
ânia – viemos fugidos do golpe militar de Santa Maria, no Rio 
Grande do Sul –, o qual me dava guarida, porque eu não de-
clinava o nome do meu pai. Ficamos sem pai. Até vir a anistia, 
dizíamos que não tínhamos pai. Esse tio era capitão do Exército. 

Comecei a fazer minha passeata aos 9 anos, carregando uma fai-
xa: “Edson Luís, esse aluno poderia ser seu filho”. Eu e meu irmão. Meu 
pai clandestino, em Goiânia, e fazendo passeata conosco. 

O meu tio dizia ao meu pai – porque na época eu era muito 
miúda: “Quando a Rosinha cair, ela não pode falar que tem pai. Ela 
tem de dizer que tem tio”. De vez em quando caíamos por averi-
guações ou alguma coisa. Goiânia era pequena, e meu tio era 
uma autoridade, um capitão do Exército. Até hoje um capitão é 
autoridade. Aí ele me tirava; eu não ficava detida. 

Então, sei que existe o bom militar. Em toda profissão há pes-
soas boas e ruins – há o médico ruim, o médico safado, há o 
dentista que não vale nada e há também o militar que não valeu 
nada, que torturou. 

Para mim, o seu livro não é uma agressão. Li Torturas e Tortu-
rados quando tinha exatamente 12 anos. Meu pai não queria que 
a minha mãe deixasse eu ler esse livro. Mas eu consegui pegá-lo 
da minha mãe, que o estava lendo. Eram coisas horríveis. Anotei 
o nome do seu livro. Não vou deixar a minha filha, que tem 14 
anos, e o meu filho, que tem 32 anos, sem saber o que ocorreu. É 
muito importante para a formação política dos meus filhos saber 
dessas questões. 
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É uma sorte muito grande a Taís ser filha de militar e ser nor-
mal. A filha do Brilhante Ustra é tal qual o pai, tanto é que eu 
tive de dar um cacete nela, no barzinho Libanus. Ela mandou 
uma menina sair da mesa, bateu nela, mas a situação reverteu-
se. É isso o que o Dr. Marlon não entendeu. A menina Andreia 
apanhou da filha do Brilhante Ustra. Foram para a delegacia, 
fizeram exame de corpo de delito, e se reverteu tudo contra a 
menina. Ela apanhou, mas ficou pagando cesta básica numa fa-
vela chamada Estrutural, que agora é uma cidade. Tinha de levar 
cestas básicas lá. Nós estávamos no Libanus, a menina do Bri-
lhante Ustra chegou e disse: “Saiam da mesa”. Pensei que fosse 
brincadeira. Andreia já havia me contado a história e me pediu 
para sair. Eu não entendia. Perguntei: “O que é?” Ela disse: “É 
a do Brilhante, é a do Brilhante”. Perguntei: “Que Brilhante? Que 
Brilhante?” Pensei que fosse anel de brilhante. “É aquela que eu 
te falei que me bateu”. Aí eu tive que bater na filha do Brilhante 
Ustra. Dei o meu endereço, o CPF e a identidade para ela e disse: 
“Manda o seu pai me procurar. Diga-lhe que sou filha de um comu-
nista e quero ter um acerto com ele”. Até hoje ele não me procurou. 
Faz 14 anos! 

Então, eles são militares covardes da ditadura militar que se 
juntavam. Entraram 50 soldados na minha casa para prender 1 
negro comunista e ferroviário. Entraram 50 soldados e 4 oficiais 
para levar o meu pai preso e torturam o meu pai. Meu pai nunca 
nos contou isso. Descobrimos de outro jeito.

Mas é com isso que me preocupo. O Yuri estar aqui é muito 
bom. Se houvesse mais jovens aqui, melhor seria. Mas é culpa 
nossa, Yuri, porque nós do Partido Comunista Brasileiro, nós do 
Partido Comunista do Brasil e o próprio PT, não vamos até a 
massa. Se fôssemos, aqui estariam mais estudantes. Não é culpa 
do Yuri, nem do DCE da UnB, nem da doutora, nem da jornalis-
ta. A culpa é nossa por estarmos fraquejando na militância. 

Mas os militares não. Eles continuam atuando. O Curió não 
tem nada a ver com a Guerrilha do Araguaia, foi absolvido. Quem 
são os desembargadores? Quem são os juízes? Há o Dr. Marlon 
que, além de ser um grande jurista, é um revolucionário. Mas no 
Judiciário há somente pessoas como o Dr. Marlon? Não. Existem 
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também os filhotes da ditadura, criados pela ditadura e muitos 
que devem favores ao Brilhante Ustra, ao Curió.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Sra. Rosa, peço 
que conclua, por favor.

A SRA. ROSA – Concluo dizendo que o trabalho da Comissão 
de Direitos Humanos é muito bom. Mas o nosso trabalho, sou sta-
linista e faço uma autocrítica, é muito fraco, camarada Deputado. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Vou conceder a 
palavra aos senhores expositores para que respondam.

 Vou iniciar com o jovem Yuri.
O SR. YURI SOARES FRANCO – Primeiramente vou me re-

ferir à questão da mobilização. Como a realidade é dura, as coisas 
importantes acabam acontecendo ao mesmo tempo. Resultado: 
estamos tendo agora à tarde, na UnB, uma mobilização contra o 
processo de recredenciamento da FINATEC no Conselho de Ad-
ministração, um dos conselhos superiores da universidade. Te-
mos representantes de discentes nesse conselho e estamos tendo 
um grande ato para impedir o recredenciamento da FINATEC. 
Destacamos somente 1 diretor do DCE para participar deste se-
minário e fizemos a opção política de não mobilizar o pessoal 
para vir aqui porque o não recredenciamento da FINATEC é es-
sencial na pauta política da universidade. 

Não sei se vocês acompanharam, mas houve o grande escân-
dalo do apartamento do reitor, das fundações e tudo mais. A 
FINATEC é justamente essa fundação que estava desviando di-
nheiro destinado à pesquisa para o apartamento do reitor. Tive-
mos um grande processo de mobilização, ocupamos a reitoria, 
derrubamos o reitor, conquistamos a paridade, que é uma luta 
histórica do movimento estudantil desde sempre, tanto que, 
com as greves dos anos 60, como a do um terço, conseguimos 
ter eleições paritárias para a reitoria. Foi o que garantiu a vitória 
da reitoria progressista que temos hoje.

Os juristas presentes devem conhecer o Prof. José Geraldo, 
atual reitor da UnB. Tivemos avanços na assistência estudantil e 
estamos conseguindo vitórias. Mas o principal, a cereja do bolo, 
é conseguir o não recredenciamento dessas fundações. Então, 
estamos num processo duro, porque os adversários conserva-
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dores e privatistas da universidade, que são as fundações que 
a corroem e corrompem, não estão mortos, estão ainda nessas 
fundações e presentes nos conselhos superiores, no conselho de 
administração, no conselho universitário. Então, não vencemos 
a batalha ainda. Estamos numa batalha dura e por isso fizemos 
essa opção política de destacar apenas 1 coordenador-geral para 
cá. Lá poderemos lutar contra as fundações, porque a briga está 
difícil. Acho que vamos conseguir vencer mais essa batalha. O 
prognóstico está bom, e acho que vamos conseguir o não re-
credenciamento da FINATEC. Acompanhem os jornais, porque 
ainda haverá muitas notícias sobre essa briga. 

Depois, quero conversar com a Alexandrina para saber direito 
sobre esse contato com o Diretor do Arquivo Nacional, segundo 
disse o Deputado Pedro Wilson. Isso é muito importante, ain-
da mais porque você disse que pegam o material emprestado e 
depois o devolvem. Existem alguns programas de memória que 
querem centralizar tudo, como o Memória no Movimento Estu-
dantil. Faço essa crítica ao projeto. Há outros projetos que que-
rem receber os arquivos da entidade e ficar com eles. Aí não dá, 
a nossa memória tem de ficar conosco. Podemos doar cópias. É 
um ótimo projeto mesmo.

Também quero o contato da filha da Rosa, para, assim que ela 
entrar na universidade, começarmos a discutir o ingresso dela no 
movimento estudantil.

PARTICIPANTE – (Inaudível)... da história de Brasília. Gran-
des líderes de 50 anos de Brasília: Jarbas, seu colega de faculdade 
que não pôde terminar, grande historiador; Geraldo Campos; 
Raimundo Nonato... Eu te dou 10 nomes de história viva que 
podem ser documentos, está bem?

O SR. YURI SOARES FRANCO – Com certeza.
PARTICIPANTE – Então, fale comigo depois.
O SR. YURI SOARES FRANCO – São importantes essas duas 

frentes: resgatar a história e convencer quem vai entrar para a uni-
versidade a fazer parte do movimento estudantil. Conseguimos 
esse processo de legitimação na luta. O movimento estudantil da 
Universidade de Brasília até o processo de ocupação, que começou 
em março do ano passado, estava bastante desacreditado, porque 
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movimento social só consegue convencer as pessoas a vir cons-
truir o movimento a partir de pautas concretas e da conquista 
de vitórias. Estava bem desacreditado, desmoralizado mesmo, o 
movimento da UnB. Eu comecei a militar no movimento estu-
dantil da UnB em 2006, apesar de já ter vindo do movimento 
secundarista. Inclusive fui presidente do grêmio da minha escola 
e lembro que antes da ocupação e desse processo era uma cena 
triste de se ver. Por exemplo, assembleias com 100 pessoas – cena 
ridícula para uma universidade que tem quase 30 mil estudantes. 
Reunião de centros acadêmicos com 20 pessoas. Esse é o processo 
de mobilização que estamos construindo. 

Por isso, fica novamente a explicação: temos aqui apenas um 
estudante, porque os estudantes mobilizados estão na UnB para 
barrar o recredenciamento da FINATEC.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Eu quero pedir des-
culpas aos demais expositores, porque ainda temos outra Mesa.

Passo a palavra à Dra. Gilda Pereira de Carvalho.
A SRA. GILDA PEREIRA DE CARVALHO – Acho que me-

rece destaque o auditório presente. Como já foi comentado, te-
mos a memória viva aqui.

Sempre invoco a Constituição, não obstante ainda ter alguns 
dispositivos que não estão efetivados, mas estamos aqui lutando 
por isso. O fato de estarmos, nesta tarde, discutindo esse assunto 
já demonstra uma efetivação da nossa Constituição no que diz 
respeito ao direito que temos de nos reunir. Naturalmente, a efe-
tivação no que diz respeito ao direito à informação e responsa-
bilização, seja penal, seja civil, seja administrativa, seja dos que 
cometeram assassinatos e torturas no passado, está ainda para 
vir, mas certamente haverá esse momento.

Respondendo à pergunta sobre o que teria feito o Ministério 
Público Federal em face dessa responsabilização, porque todos 
nós brasileiros pagamos nossos impostos e gostaríamos de sa-
ber se alguém foi responsabilizado, posso dizer que o Dr. Mar-
lon Weichert – que inclusive está aqui – e outros colegas ajuiza-
ram uma ação para responsabilizar civilmente 2 conhecidos do 
DOI/CODI, em São Paulo. Essa ação está tramitando na Justiça 
Federal de São Paulo. Também, em decorrência do trabalho dessa 
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equipe de procuradores, foram remetidas cópias desse trabalho 
para outros Estados da Federação onde se deram essas torturas e 
esses assassinatos. Desde dezembro, os colegas estão analisando 
e investigando essa questão. Então, espero que não demore mui-
to tempo para que haja algum provimento judicial no sentido 
de atender ao que é tão cobrado por nós: a efetividade da nossa 
Constituição.

Para concluir, Sr. Presidente, gostaria de fazer um esclareci-
mento à senhora escritora. Eu li o seu livro e queria destacar a 
parte sobre o nosso homenageado de hoje, o Honestino. O livro 
trouxe várias luzes, mas destacaria essa do Honestino, porque 
ele foi morto no Araguaia. Não tinha tido essa informação em 
nenhum dos livros que já li. Então, para mim, foi algo inovador 
e, certamente, quando estiverem sendo feitos os trabalhos no 
Araguaia, nas pesquisas que forem efetivadas, já se terá uma luz 
para dizer que ele morreu e, com certeza, foi enterrado no Ara-
guaia. Para mim foi muito preciosa essa informação. 

Muito obrigada.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Tem a palavra Sra. 

Taís Morais.
A SRA. TAÍS MORAIS – Vou procurar ser objetiva e rápida, 

em função do horário apertado. 
Começo respondendo ao Deputado Luiz Couto, que falou so-

bre “açougue”, expressão que cunhei no livro, porque, quando 
li o depoimento do Carioca, me pareceu mesmo um açougue de 
antigamente, no qual víamos aquelas partes de bois penduradas. 
Então, dei esse aspecto de terror no livro. Não sei se fiz bem ou 
mal, mas foi isso que senti e foi assim que resolvi colocar.

O Deputado comentou também sobre as execuções que men-
cionei e o Carioca afirmou. Era muito difícil a questão dos agen-
tes da ditadura, da repressão, porque como eles tinham a lei do 
lado deles, com o passar do tempo, sentiram-se Deuses, donos 
da vida e da morte das pessoas. Tanto que ele mesmo afirma que 
matou um cidadão porque esse cidadão não pagou as prestações 
do carro que ele vendeu, ou seja, houve um assassinato delibera-
do, ele pensou nisso e fez.
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Voltando ao Orvil, e o promotor está ali, ele foi feito na mes-
ma época em que os agentes da repressão mais atuantes foram 
exonerados dos seus cargos de informantes e executores. Eles fo-
ram enviados para as localidades mais remotas do País. Ou seja, 
o ex-Ministro Leônidas Pires Gonçalves, para desarticular o mo-
vimento, tirou todos esses agentes e os mandou para longe, jo-
gou no ostracismo pessoas que se sentiam importantes naquele 
momento. E veio esse livro que era uma inverdade, uma coisa 
institucional, uma publicidade institucional.

Não é a primeira vez que eles utilizam a questão da Helenira. 
No documento do General Bandeira, publicado na Operação Ara-
guaia, ele afirma que ela morreu em confronto. Por isso afirmo 
que em documentos nunca vamos ver registradas as execuções. 
Ela foi carregada num burro. Um camponês falou isso e eu acre-
dito naqueles camponeses, porque eles sofreram mais do que 
qualquer pessoa. E no documento oficial do General Bandeira 
estava escrito: “morta em combate”.

O Dr. Ivan falou que o meu segundo livro não contribui tan-
to quanto o primeiro. Eu concordo, pois o primeiro é muito mais 
documental. Mas acho que esse livro contribui, sim, porque é um 
depoimento, mostra coisas que não sabíamos, nem pesquisadores, 
nem promotores, nem juízes. O livro trouxe depoimento de pes-
soas que confirmaram os depoimentos de outras pessoas, e outras 
pessoas também confirmaram. Muitos militares foram consultados 
para que eu chegasse a isso. Então, ele traz luz à história, sim; não 
com documentos, mas com depoimentos que são arquivos vivos.

O Sr. Modesto me pergunta se haveria risco de o meu pai ser 
indicado. Eu não sei. Se houver, ele é um homem muito reser-
vado. Eu falaria da mesma maneira, se ele for citado como tor-
turador, como matador, ele vai ser revelado por mim da mesma 
maneira, se eu tiver acesso aos arquivos. 

Sobre ele já falei que era um treinador de defesa pessoal de 
alguns dos coronéis e capitães. Ele era um professor de defesa 
pessoal. Se ele participou das atividades extraoficiais, está na ca-
beça dele, e espero que me conte isso antes de morrer.
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Dona Alexandrina, eu é que agradeço a presença de todos. 
Espero ter estômago para continuar na luta. Eu disse que iria me 
aposentar depois disso, mas não consigo.

O SR. ANTÔNIO MODESTO DA SILVEIRA – Em relação 
a uma pequena omissão, posso repetir? A pergunta bem objetiva 
foi: o número de assassinos e torturadores das Forças Armadas é 
muito pequeno, e na medida em que esse pequeno grupo é pro-
tegido pela instituição, o sangue respinga nas instituições que 
protegem esse pequeno grupo. Correto? De acordo? Nesse caso, 
eu perguntaria: se essa memória para a verdade vier a tona, não 
só o militar, seu pai, como os demais poderiam surgir nesses do-
cumentos para a memória e verdade que buscamos?

A SRA. TAÍS MORAIS – Não acho difícil.
O SR. ANTÔNIO MODESTO DA SILVEIRA – Poderiam 

surgir aí? Ou o Governo e as instituições brasileiras preferem que 
internalizemos os arquivos que estão nos países da Operação 
Condor, para que, então, a gente saiba, não só qualquer militar, 
o seu pai ou qualquer outro desse pequeno grupo, e seja revelado 
de fora para dentro. 

A senhora, como historiadora, é agora uma das maiores respon-
sáveis pelo desenvolvimento e pela realização até da história viva 
do País da geração dos seus avós e da minha, que queremos re-
constituir. A senhora tem uma opinião muito importante. Tanto é 
assim que, no seu livro, cita um francês preso que se ofereceu para 
matar os brasileiros para que ele permanecesse vivo. É um estran-
geiro, traidor dos direitos humanos, e eu não o vi no seu livro. Seria 
possível dizer o nome dele agora? Assim como as demais perguntas 
poderiam ser preenchidas, porque a senhora hoje se tornou uma 
testemunha muito importante da memória e da verdade.

A SRA. TAÍS MORAIS – Sr. Modesto, o que eu não revelei 
não me foi dado saber. Dos escritos a que tive acesso, dei os no-
mes todos que consegui apurar, mas, por exemplo, o francês eu 
não sei quem é. Alguém me disse que seria um franco argentino 
chamado Henri Martí, mas eu não tenho um documento que me 
afirme isso. E o Carioca também não sabia, porque ele mesmo 
diz, em seus escritos, que ele não sabia quem era. Quando o ca-
puz foi tirado do Honestino, ele reconheceu o Honestino. Tanto 
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que, erroneamente, eles disseram que um deles era o Bacuri, que 
já havia sido entregue para a família muitos anos antes. Então, 
eles agiam em silêncio, não contavam um ao outro quem eram. 
Eles reconheciam.

Mas se houver documentos, tanto da Operação Condor como 
de qualquer outra operação, nos quais eu venha a ter os nomes, 
eu os revelarei, quem quer que seja a pessoa.

O SR. ANTÔNIO MODESTO DA SILVEIRA – Estou às or-
dens para o enriquecimento do seu livro.

A SRA. TAÍS MORAIS – Vamos conversar depois. Obrigada.
Vou concluir rapidamente. O Vladimir falou do Araguaia e do 

preparo dos guerrilheiros. O senhor falou muito bem disso. Eles 
foram para lá pegando em armas e foram muito corajosos, porque 
as armas nem existiam. Quando a guerrilha foi deflagrada, em 
1972, eles tinham poucas armas e muitas delas eram carabinas de 
caça, eram 38 enferrujados, porque o armamento que a cidade e 
o movimento urbano ia mandar para o Araguaia não chegou. En-
tão, quando foram descobertos, muitos tinham acabado de che-
gar, como é o caso da Luzia Reis e do Dagoberto. Eles estavam no 
Araguaia havia uma semana. Ou seja, eles não eram guerrilheiros, 
eram militantes que estavam ali para treinar a guerrilha e foram 
surpreendidos pelos militares. Isso foi muito corajoso da parte de-
les, porque nenhum se entregou, a não ser o Tobias, no final. Al-
guns se entregaram, mas muitos deles que se entregaram também 
não resistiram e foram executados da mesma maneira. 

O Araguaia, para mim, é um grande símbolo da resistência 
que eu admiro muito, por isso, sou especialista no Araguaia.

Quanto à questão do Capitão Guimarães e do Carioca, sobre 
a qual começamos a falar, eles estavam muito ligados. O Carioca 
trabalhou para o Capitão Guimarães depois que saiu do CIE e se 
infiltrou no meio dos traficantes de drogas. Acabou se drogando, 
em função da vida dupla que levava. E tudo me leva a crer que as 
Forças Armadas o executaram como queima de arquivo, tanto que 
um coronel virou-se para mim e disse: “Bem feito. Foi tarde.”

PARTICIPANTE – Não, o Capitão Guimarães está vivo e in-
clusive banca algumas coisas.

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.)
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PARTICIPANTE – Desculpe, o Carioca. O Capitão Guima-
rães é bicheiro lá no Rio.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Por favor, já esta-
mos encerrando.

A SRA. TAÍS MORAIS – Para ser mais rápida, então, vou 
com a Rosa, falando do militar bom e do militar mau. Eu já tinha 
falado e é claro que sempre vamos nos deparar com isso em qual-
quer lugar. Temos milhares de exemplos e não nos cabe julgar, 
cada um faz a sua história da melhor maneira. Como jornalista, 
procuro ser uma boa jornalista e uma melhor historiadora. Pena 
que a UnB não me aceitou como historiadora, acho que vou ter 
que voltar para a Comunicação Social.

Obrigada. 
Boa tarde.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Dra. Taís, como a 

senhora doou aquele material, eu gostaria de saber se também 
poderia nos doar o diário do Carioca.

A SRA. TAÍS MORAIS – Não pude doar esse porque a pessoa 
que o entregou pediu de volta. Foi uma coisa a que eu queria 
muito ter acesso, mas a esposa não aceitou.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Veloso) – Agradeço à jorna-
lista Taís Morais. Jornalista deve ser responsável pelo que escreve 
e pelo que fala, e não deve ter medo nem receio de nada. Por isso 
acho que todo bom jornalista, como é a senhora, é um guerreiro. 
Continue assim.

Agradeço a participação à Dra. Gilda Pereira de Carvalho e ao 
jovem Yuri Soares Franco, Coordenador Geral do Diretório Cen-
tral dos Estudantes da Universidade de Brasília, o DCE Honestino 
Guimarães. É um rapaz muito jovem e muito interessado no tema.

Digo ao Presidente desta Comissão, Deputado Luiz Couto, 
que as oportunidades virão para novas audiências sobre este 
mesmo tema ou outros. 

Hoje, pela manhã, o plenário esteve completamente cheio. 
Pena que, à tarde, não tenhamos tantas pessoas aqui.

A discussão foi importante. Agradeço aos expositores Taís Mo-
rais, Gilda Pereira de Carvalho e Yuri Soares Franco.
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Passo a Presidência ao Deputado Luiz Couto. 
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Dando con-

tinuidade ao Seminário pelo Direito à Verdade e à Memória, 
daremos início à quarta e última Mesa, que tratará do tema Tor-
tura – crime imprescritível: estudo sobre a prática no Brasil durante 
o período 1964–1985.

Convido para compor a Mesa os expositores: Dr. Adail Ivan de 
Lemos, médico, doutor pelo King’s College de Londres, autor de 
estudo sobre o tema; e o jornalista Jarbas Silva Marques, ex-preso 
político e torturado.

Concedo a palavra ao Dr. Adail Ivan de Lemos.
O SR. ADAIL IVAN DE LEMOS – Tenho muito prazer de 

fazer parte desta Mesa e de poder compartilhar com os senhores 
essa palestra sobre tortura.

Está escrito ali: “Grupo Tortura Nunca Mais”. Muita pessoas fa-
lam sobre tortura. Tortura, de certa forma, é um tema que está na 
moda. É um tema central discutido no Brasil. Mas muita pouca 
gente sabe verdadeiramente o que é tortura. As pessoas têm uma 
ideia sobre tortura.

O objetivo da minha exposição é investigar o que aconteceu 
no Brasil em relação à tortura. Como se deu este agravamento 
da tortura desde 1964 até 1986, ou seja, ao longo de 21 anos de 
regime militar.

Falo numa dupla condição: na condição de pesquisador, por-
que fiz a minha formação em pesquisa, na Inglaterra, e acho 
que não sei nada, as únicas coisas que eu sei são as coisas que 
leio, que aprendo através da leitura; e também na condição de 
colega do Jarbas. Fomos companheiros juntos. Fomos presos na 
mesma época e fomos torturados juntos. Então, é também como 
ex-preso político que vou fazer esta exposição para os senhores.

(Segue-se exibição de imagens.)
Esse foi um trabalho de pesquisa. Ele foi revisado pelo pro-

fessor de História Rubem Aquino e pelo Dr. Modesto da Silveira, 
aqui presente. 
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Uma das implicações óbvias da tomada do poder, através de 
um golpe militar, é como um novo poder instituído controla a 
sua oposição política. 

A divisão entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, 
características dos sistemas democráticos, desaparecem e o Exe-
cutivo é o poder dominante nas mãos das Forças Armadas. 

Essas instituições, domesticadas pelo Executivo e auxiliadas 
pela censura dos meios de comunicação, favorecem tanto a coe-
são do Estado quanto a tarefa de combater a oposição.

Seus objetivos são assegurados por uma ação repressiva que 
abrange desde o que deve ser informado ao público, as informa-
ções liberadas pelos órgãos de contrainformação, passadas pela 
infiltração de agentes, e se completam com a organização de 
centros de torturas, legais ou clandestinos, para obter a oposição 
do regime. Isso consta do livro do Castanho, de 2001.

Esse é o tipo de governo que se instalou no Brasil a partir de 
1º de abril de 1964.

A questão da tortura é complexa e nunca é muito simples 
debatermos uma questão com tal complexidade. 

O exemplo clássico é o exemplo das criancinhas no avião. 
Imagine-se um avião cheio de crianças no qual se sabe que há 
uma bomba. Ela explodirá dentro de 2 horas e acaba de ser preso 
o terrorista que, com quase toda a certeza, sabe onde ela foi es-
condida. Ele se recusa a falar. A solução é torturá-lo? Se não sabe 
onde está a bomba, é possível, inclusive, que a bomba sequer 
exista. Além disso, nada garante que o preso saiba onde ela está. 

Aceitando-se que a bomba existe e que o preso saiba onde ela 
está, é preferível torturá-lo e salvar as criancinhas? Uma grande 
maioria de pessoas a quem fizermos essa enquete pública vai di-
zer que “sim”. 

Então, a tortura é sancionada para não se assumir a responsa-
bilidade pela morte das criancinhas, ou seja, ao torturar o indiví-
duo estaríamos salvando as criancinhas da morte.

Porém, neste exemplo do avião das crianças, há um truque de 
lógica. Ao fingir demonstrar a necessidade da tortura, o que se 
busca, na verdade, é a sua imputabilidade e a sua impunibilidade. 
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Não se trata simplesmente de autorizar a tortura com o intuito de 
salvar as crianças. Mas, principalmente, de estabelecer o entendi-
mento de que, uma vez autorizada, as suas consequências devem 
ficar impunes.

No exemplo há também uma generalização. Dá-se ao tortura-
dor o direito de decidir quando as circunstâncias requerem o uso 
da força para obtenção de informações. 

A admissão da tortura implica em assumi-la em toda a sua 
extensão. E essa é a nossa tarefa aqui hoje, ou seja, os seus efeitos 
físicos, psicológicos e o fato de poder levar à morte, ou até mes-
mo a suicídios depois da tortura.

A sua aceitação torna-se particularmente intolerável quando 
se tortura uma pessoa errada ou quando a confissão não é obtida. 
Então, essa é a problemática em relação à justificativa da tortura. 

Há também uma diferença muito grande entre a tortura rela-
tada e a tortura vivida. Lembro que, quando saí da prisão, contei 
para uma amiga minha, também da minha organização, o que 
eu tinha passado. Fiquei quase 2 dias conversando com ela. Três 
meses depois, ela foi presa e voltou completamente arrasada e de-
primida. Aí ela disse assim para mim: “Ivan, ninguém me disse isso. 
Eu não sabia como era.” Eu falei: “Espera aí. Eu te disse. Conversei 2 
dias contigo sobre isso.” Ela falou: “Pois é! Mas falar é uma coisa; viver 
a tortura é outra.” Eu falei: “Pois é. É diferente.” Ninguém explica, 
ninguém prepara alguém para ser torturado. 

Aqueles que não passaram pela tortura tendem a racionalizá-
la ou a entendê la como uma surra, assim como um pai, às vezes, 
se descontrola e bate num filho. 

Quantos autores, como Gaspari, por exemplo, em 2002, redu-
zem a um método rotineiro, relativamente inócuo, caracterizado 
por socos, pontapés e eletrochoques. 

Um sargento do Exército, citado pelo próprio Gaspari, já des-
creve a tortura de uma forma mais realista. Vejam a descrição dele: 

“Um torturador dava um tapa na cara. Outro, um soco 
na boca do estômago. Um terceiro, um soco nos rins. Tudo 
para ver se ele falava. Eu gostava muito de aplicar a pal-
matória. É muito doloroso. Faz o sujeito falar. Eu era muito 
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bom de palmatória. Você manda o sujeito abrir a mão e aí 
se aplicam 10, 15 bolos na mão dele, com força. A mão 
fica roxa. A etapa seguinte era o famoso telefone das Forças 
Armadas. É uma corrente de baixa amperagem em alta vol-
tagem. Eu gostava muito de ligar as duas pontas nos dedos. 
O sujeito fica arrasado. O que não se pode fazer é a corrente 
passar pelo coração. Aí, mata. O último castigo a que che-
guei foi o pau de arara com choque.”

Vê-se que essa descrição neutra do Gaspari aqui começa a 
cair, começa a ficar derrubada. Quer dizer, começa-se a perce-
ber, nessa outra discrição aqui, não apenas um puro relato da 
tortura, mas se percebe o prazer que essa pessoa tinha em tor-
turar outra pessoa. 

Há, também, um outro engano quando nós falamos da des-
crição da tortura, é a diferença entre tortura inócua e tortura pe-
rigosa ou violenta, que também está contida na descrição acima. 

Passar mal, por exemplo. Muitas vezes, lá no DOI-CODI as 
pessoas diziam: “Fulano passou mal”. Passar mal era um eufemis-
mo para encobrir toda sorte de acidentes durante a tortura, tais 
como desmaios, convulsões, paradas cardíacas, descontroles de 
esfíncteres e até mesmo convulsão cerebral.

Durante a prática da tortura, a morte inesperada é rotulada como 
acidente de trabalho e é muito mais frequente do que se imagina. 

Essa descrição também esconde uma outra prática que era 
comumente utilizada nos primórdios da tortura. A tortura de 
terceiros para coagir o preso a falar. Isso é citado no livro Preso 
Político, de 1979.

Existiam variantes desse processo. Prisão e tortura de parentes 
e amigos para coação psicológica, gravações com simulações de 
gritos de parentes e amigos, simulação de execução ou fuzila-
mento de parentes e amigos, tortura de prisioneiros na frente de 
outros prisioneiros e simulação de afogamento de terceiros. 

Todos essas variantes eram extremamente influentes para vulne-
rabilizar o indivíduo que estava sendo torturado e para fazê-lo falar.

A tortura também tem de ser entendida não apenas como uma 
experiência vivida por um determinado indivíduo. Ela também 
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se dá como uma ação repressiva, ou seja, ela se dá dentro de uma 
estrutura que, na verdade, propicia a tortura. 

Como estamos observando, essa descrição simples de tortura 
que começou com Gaspari se ampliou e se sofisticou. O tema 
dessa apresentação é este: o agravamento da tortura durante o 
regime militar. 

A tortura realizada durante a ditadura brasileira ocorreu em 
estágios e não pode ser comparada a partir de uma simples des-
crição individual. 

Entretanto, em termos de coação, toda a tortura se submete a 
uma estrutura repressiva, que, no Brasil, se organizou e se inten-
sificou com o passar do tempo, especialmente entre 1968 e 1975.

Mesmo que tenha sido sempre cruel, a tortura foi realizada 
num contexto sociopolítico que nós também temos que enten-
der e que implicava uma correlação social de forças e o desenvol-
vimento do aparato repressivo. 

Por esse motivo, é preciso saber em que indivíduo e em que 
momento a tortura se realizou. Comparações muito superficiais 
e inadequadas fazem com que, às vezes, julguemos um militante 
um herói e outro, um traidor. Mas, na verdade, é porque não es-
tamos entendendo bem em que contexto a tortura se deu, qual 
era a correlação de forças e a função desse militante quando ele 
foi preso e torturado. 

É preciso, também, saber uma coisa muito importante: abrir 
informações sobre tortura irresistível não é traição; é limite de 
resistência. Isso quem diz não sou eu, foi um militante da ALN 
quem disse isso. Carlos Eugênio Sarmento da Paz, no seu livro 
Viagem à Luta Armada, diz isso. 

A linha que separa a pessoa resistente da que sucumbe é mui-
to tênue. Mas há uma grande diferença entre aquele que fala e 
aquele que passa para o outro lado e vira um colaboracionista. Só 
este último é realmente um traidor. 

Como veremos a seguir, os métodos inquisitoriais depende-
ram muito mais da época em que o indivíduo foi torturado do 
que da atitude do sujeito diante dos seus torturadores. 



ação
 parlam

en
tar

135
Comissão de Direitos Humanos e Minorias

Esse estudo revelou também que muitas descrições de tortura 
não levaram em conta que ela sofreu uma significativa progres-
são com o passar do tempo.

Um estudo minucioso, entre 1964 e 1985, permite dividi-la 
em 5 períodos. Quero deixar bem claro para os senhores que 
há sobreposição desses períodos. Quer dizer, às vezes, uma coisa 
que é típica do estágio 2 da tortura, do processo inquisitorial, já 
aconteceu no estágio 1. E, às vezes, uma coisa do estágio 1 acon-
tece no estágio 3, e vice-versa.

Mas o que quero registrar aqui é o que predominou, em ter-
mos de orientação, do aparato repressivo. 

Estes termos que constam aqui – primeiro estágio, tortura de-
sorganizada; segundo estágio, tortura inquisitorial; terceiro está-
gio, tortura científica; quarto estágio, tortura punitiva; e quinto 
estágio, tortura sádica – tentam dividir determinados períodos 
de acordo com o que predominava, com o tipo de tortura predo-
minante na época. 

Muitas vezes a pessoa diz: “Ah, fulano, o Honestino não morreu 
no quinto período; ele morreu no quarto”. Não importa. Ele morreu 
no quarto, com características que seriam, depois, as do quinto 
período. 

Vamos analisar, então, a tortura desorganizada. A tortura 
desorganizada corresponde aos primeiros processos de tortura, 
logo depois do golpe de 1964. 

Esse primeiro estágio se caracterizou pela perseguição política 
de opositores do regime militar recém-instaurado. Não havia cen-
tros de tortura e muito menos centros integrados de informação. 

A captura e tortura de indivíduos considerados subversivos era 
promovida por setores autônomos das polícias e das Forças Arma-
das. Deteve pessoas vinculadas principalmente ao PCB e ao PTB. 

Os primeiros opositores do regime foram os nacionalistas 
de esquerda (isso está no livro do Silva) organizados em vá-
rios movimentos, como o MNR – Movimento Nacionalista  
Revolucionário, o MR-26, a Guerrilha do Caparaó e a figu-
ra de Leonel Brizola e seus simpatizantes, agrupados, em 64, 
no grupo dos onze, que encarnam a orientação inicial dessa  
resistência. 
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O combate à subversão depende também da ação de grupos de 
direita dentro das Forças Armadas, especialmente nesse período. 

O Departamento de Ordem Política e Social – DOPS tinha 
relevância nesse primeiro período e setores da própria sociedade 
civil, como o Comando de Caça aos Comunistas, também exer-
ciam uma ação repressiva. 

Esses grupos tomavam para si a iniciativa de capturar, tortu-
rar, obter informações e, eventualmente, aniquilar os opositores 
do regime. 

O caso clássico desse primeiro estágio é o do Sargento Manoel 
Raimundo Soares, membro da Brigada Militar gaúcha. É um caso 
emblemático. Preso pelo DOPS do Rio Grande do Sul em 1966, 
ele foi torturado pelo Delegado Itamar Fernandes de Souza, em 
vários cárceres clandestinos. O seu corpo mutilado, comido por 
peixe, foi encontrado boiando no Rio Guaíba.

O segundo estágio começa em 1969/1970. A tortura passa a 
ser progressivamente coordenada nos Centros de Informação 
das Forças Armadas. A Taís Morais, que esteve aqui conosco, diz 
isso em seu livro. 

Os principais eram o Pelotão de Investigações Criminais – PIC, 
tanto na Polícia do Exército, da Barão de Mesquita, quanto na 
Vila Militar; o Centro de Informações da Marinha – CENIMAR; 
e o Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica – CISA.

Hoje ainda me lembro, por exemplo, do hino que era cantado 
no PIC, Pelotão de Investigações Criminais. Quando nós descí-
amos, eles diziam assim: “Aqui não tem brinquedo. Aqui não tem 
moleza. Aqui é barra P. É o PIC, com certeza”. 

Então, esse era o momento do período inquisitorial. O prin-
cipal objetivo da tortura era obter informações na fonte, isso é, 
com os que militavam contra o regime. Já havia aqueles movi-
mentos populares, a movimentação estudantil, a passeata dos 
cem mil, a morte do estudante Edson Luiz e havia um avanço 
das lutas sociais. 

Nesse caso, alguns setores mais avançados, de avant-garde, 
daí a palavra vanguarda, se mobilizavam e se organizavam em 
termos de luta armada. Com isso, a repressão tinha que obter 
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informações sobre essas organizações e como estavam ocorrendo 
esses desdobramentos. 

Os opositores do regime eram líderes de grandes manifesta-
ções de massa, a maioria proveniente do movimento estudantil, 
que iria desdobrar-se em diferentes facções de oposição armada. 

Nesse novo estágio foi mantido o método anterior, baseado 
no espancamento, choques elétricos, pau-de-arara, palmatória e 
formas de mobilização para ocasionar desgaste físico. 

Mas foram principalmente introduzidas técnicas novas, como 
o capuz, que é típico do período inquisitorial. Passou a ser usado 
por vários motivos. Primeiro para desorientar o preso e impedir 
as reações de defesa. Quer dizer, quando se está encapuzado, não 
se sabe de onde vem o golpe. Então, a pessoa não faz movimen-
tos de defesa. Se alguém vai bater em uma pessoa que está en-
xergando, ela faz o movimento de defesa e se protege do golpe. 
Com o capuz, não. A pessoa é acertada de uma hora para outra, 
sem saber de onde vem o golpe. Além do mais, dificulta a respi-
ração, porque a pessoa está ansiosa, respira fundo e o capuz cola 
no nariz, dificultando a respiração. Gerava insegurança psicoló-
gica, ansiedade e principalmente impedia o reconhecimento dos 
algozes e particularmente dos locais de tortura. 

Também se iniciou a utilização de serviços médicos para mo-
nitorar a resistência do torturado. Isso é típico desse estágio 2. 
Por que o médico teria que monitorar o grau de resistência do 
torturado? Porque a informação era importante. Então, não era 
prioritário nesse período matar o preso, mas obter a informação. 
Na maioria dos casos, os subversivos eram sequestrados pela po-
lícia política e sua detenção era ocultada da família, dos advoga-
dos e da própria Justiça. 

Devido à grande necessidade de se obter informações, as mortes 
eram menos frequentes, e os presos, em sua maioria, chegavam às 
cortes marciais, principalmente militares, e tinham direito a um 
advogado. O nosso grande amigo Modesto, que revisou o texto, foi 
advogado de um sem-número de pessoas, talvez de mais de 12 mil 
presos. Mas por que chegava a um número tão grande? Exatamente 
porque estávamos nesse estágio inquisitorial da tortura. 
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O fato de deixar poucas marcas fez com que o eletrochoque 
fosse, sem dúvida, o instrumento principal nesse período. As 
agressões físicas eram intercaladas com choques elétricos, desor-
ganizando momentaneamente o sistema neurológico do preso, 
provocando aflição. 

Na verdade, a máquina de eletrochoque era uma adaptação 
do telefone de campanha e recebia, às vezes, o apelido de Mari-
cota. Fios desencapados eram ligados às extremidades corporais, 
como dedos, orelhas, pênis e vagina, e aproveitava-se para jogar 
água e aumentar a potência do choque. Quando rodavam a ma-
nivela, o corpo estremecia em espasmos e dores. 

Excepcionalmente, outras ameaças eram utilizadas – a própria 
Taís Morais cita isso em seu livro – para aumentar a ansiedade 
dos torturados, especialmente das mulheres. 

No meu caso, por exemplo, eles colocaram um jacaré esfome-
ado no meu pescoço. Só que o bicho estava tão apavorado com 
os berros que estavam sendo dados que acabou não mordendo o 
meu pescoço e foi imediatamente dispensado. 

Nas acareações, a tortura de um servia de exemplo para os ou-
tros. Um depoimento do Brasil: Nunca Mais, de 1986, indicou a 
utilidade da pressão familiar. A tortura de parentes próximos – es-
posas, filhas e irmãs – era valiosa para culpar o interrogado, que, 
intimidado, era responsabilizado pelo sofrimento do outro. Os 
torturadores diziam: “A sua filha está sofrendo por sua causa, porque 
você não quer falar, não quer abrir”. Aí o indivíduo, obviamente, se 
sentia extremamente culpado e arrependido por estar causando 
aquele mal para uma criança inocente, para uma esposa que não 
sabia da sua militância. Isso muitas vezes vulnerabilizava ainda 
mais a possibilidade de resistir à tortura. 

A tortura científica é um período que muda completamente a 
tortura que vinha sendo praticada até então. É o terceiro estágio. 
Começa com Dan Mitrione, que vem dos Estados Unidos para 
aperfeiçoar os métodos de tortura do Brasil. Começa em Belo Ho-
rizonte, de 61 a 64, e depois vai para a PE da Barão de Mesquita. 

Foi Dan Mitrione quem estabeleceu algumas regras básicas 
que hoje são usadas por quase todos os torturadores: separar o 
interrogado de companheiros e jogá-los uns contra os outros; 
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tentar obter informações com blefes e, se não funcionasse, bai-
xar o pau; intensificar a tortura quando o prisioneiro começasse 
a admitir alguma acusação ou atingisse os limites de suas forças; 
dar a impressão de que a repressão sabia de tudo; se tudo falhas-
se, desestruturar o prisioneiro até a completa perda de sentidos, 
sentimentos e raciocínio; e, principalmente, no final, fazê-lo se 
arrepender, colaborar ou aceitar ser um agente infiltrado. 

Já não se tratava mais, portanto, de arrancar denúncias ur-
gentíssimas, mas de completar informações, rechear fichários a 
serem trabalhados pelos analistas de informação. Isso está no 
livro do Gorender.

Depois de inovar as técnicas inquisitoriais na América Latina, 
Mitrione acabou sendo justiçado no Uruguai por um comando 
Tupamaro, mas os seus métodos de tortura continuaram a ser 
aplicados no Brasil.

No início de 1971, o método já dava resultados impressio-
nantes. Estava muito mais científico e eficaz. Sobre essa nova 
orientação era útil organizar todas as informações em órgãos 
centralizadores. O resultado foi a unificação de vários centros 
de informação nos DOI-CODI, a partir de setembro de 1970. Os 
antigos locais de tortura perderam a relevância e foram sendo 
substituídos por centros mais bem aparelhados, como a Tutóia, 
em São Paulo, chamado também pelos militares de Codão, e a 
PE da Barão de Mesquita, no Rio de Janeiro. Esses passaram a 
centralizar os processos de tortura.

Dentre os muitos que batiam, alguns agentes haviam sido se-
lecionados. Esse processo de seleção acabou garimpando apenas 
os mais sádicos, os mais destemperados e os psicologicamente 
mais perturbados. Por isso, essa elite representava o que havia de 
pior nas forças repressivas. 

Essa unificação dos órgãos de repressão, patrocinada pelo Ge-
neral Orlando Geisel, inaugurou um outro estágio nos métodos 
de tortura e passou a incluir novas técnicas, chamadas tortura 
limpa, importada da Inglaterra.

A tortura limpa baseava-se em elevar o máximo de estresse am-
biental e diminuir o máximo a resistência individual. Luzes for-
tes e intermitentes para desorientar o indivíduo; ruídos acima de  
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200 decibéis para provocar atordoamento; intervenções regulares 
para impedir o sono e absoluto isolamento do preso. Tudo isso 
ajudava também a baixar o nível de resistência do preso à tortura.

Esses preâmbulos tornavam os presos ansiosos, cansados e 
vulneráveis. Acima de tudo, serviam como aperitivo para a tor-
tura violenta, que agora era muito mais cruel. Ela incluía, por 
exemplo, as seguintes coisas: 

– Corredor polonês: era um ritual de iniciação. O preso era rece-
bido por filas paralelas de soldados e torturadores, que lhe davam 
as boas vindas por meio de uma saraivada de socos e pontapés.

– Telefone: consistia na aplicação simultânea de pancadas em 
ambos os ouvidos, com as mãos em concha ou espalmada. O 
método foi responsável pelo rompimento de tímpano de vários 
presos, provocando surdez permanente em alguns.

– Hidráulica: consistia em emergir a vítima amarrada na água. 
O método provoca enorme ansiedade respiratória e favorece 
infecções pulmonares. Em sua forma mais sofisticada, um fio 
d’água era introduzido na garganta do preso durante o pau de 
arara, gerando o mesmo tipo de sufocamento.

– Compressas de éter: aplicar éter principalmente nas muco-
sas, genitais e ânus. Provoca enormes dores corporais. 

– Abuso sexual, especialmente com as mulheres.
– Queimaduras: consistia em apagar charutos e cigarros no 

corpo do prisioneiro.
– E a famosa cadeira de dragão, utilizada na Tutóia, em São 

Paulo, que era uma cadeira forrada com folhas de zinco para 
elevar a carga dos choques elétricos, onde os pés e mãos ficavam 
imobilizados. O método obrigava o preso a ter convulsões elétri-
cas sem poder esquivar-se dos choques.

A consolidação hierárquica dos serviços de repressão e infor-
mação detalhada sobre a periculosidade do preso, conduziram ao 
próximo degrau: a necessidade do estabelecimento de critérios 
para a execução de prisioneiros. Se, de um lado, a tortura científi-
ca produzia dossiês extremamente precisos, de outro, dificultava a 
eliminação física do inimigo. As decisões sobre a sua vida e mor-
te, especialmente dos combatentes, passaram a ser centralizadas e 
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dependiam do chefe do Centro de Informações do Exército, Ge-
neral Milton Tavares de Souza, que manteve o cargo desde 1969 
até 1974. A decisão de matar implicava reformulação radical dos 
locais de tortura e da condução dos interrogatórios, que deveriam 
servir também para a consecução de assassinatos políticos.

Tornou-se imprescindível implementar Centros Clandestinos 
de Tortura e Morte – CCTM para uma nova categoria de prisio-
neiros: os desaparecidos políticos.

Aqui estão alguns exemplos dos centros clandestinos de tor-
tura e morte: Casa da Morte de Petrópolis; a Mansão de São Con-
rado, no Rio de Janeiro; a Casa dos Horrores, em Fortaleza; a 
Casa de Itapevi; a Casa Azul, no Araguaia; e a Fazenda 31 de 
Março, em São Paulo, que era propriedade do Delegado Fleury.

Esses foram os centros clandestinos mais utilizados durante 
esse terceiro estágio. Em sua maioria, os executados dos centros 
clandestinos eram idealistas e socialistas, e foram mortos por-
que participavam de diversas organizações armadas que lutavam 
contra o regime. 

A lição aprendida nesse estágio é óbvia: nenhum Estado ou Go-
verno pode sancionar a tortura como método inquisitorial sem que 
essa decisão implique a eliminação física dos opositores do regime.

Quer dizer, não existe essa história de tortura para obter in-
formação. Isso é cascata. Quando se admite que se vai usar tortu-
ra como método para obter informação, vai acabar tendo gente 
morta no local da tortura. 

Essa história de que a tortura era branda, que era para obter 
informação, não era bem isso; era, na verdade, uma autorização 
para matar. Isso vai ficar cada vez mais claro no desenvolvimen-
to da tortura científica.

A tortura científica também recebeu contribuições do serviço 
secreto inglês, recebeu aulas de técnicas de infiltração. Graças a 
essas aulas que a repressão conseguiu infiltrar o Cabo José Ansel-
mo dos Santos na VPR e na VAR-Palmares.

As técnicas de tortura por estresse ambiental, isolamento e de-
sorganização cronológica do tempo foram aprimoradas, graças à 
colaboração do Exército de Israel. Ainda mais: o prisioneiro não 
recebia nem comida nem água.
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Eu, por exemplo, fui preso 2 vezes: uma no início de agosto de 
1969, junto com o Jarbas; e outra, em abril de 1973, no próximo 
estágio, que é o estágio punitivo. A grande diferença que eu no-
tei é que no primeiro estágio, como a estrutura vinha passando 
de desorganizada para inquisitorial, comíamos no bandejão com 
os soldados. A pessoa era torturada mas, daqui a pouco, pega-
va uma dieta hipercalórica de feijão, arroz, batata, batata doce, 
queijo e goiabada de sobremesa. Era uma dieta de 3.500 calorias. 
Quer dizer, se o cara deixasse a pessoa fora da tortura durante 3 
ou 4 dias, ela voltava forte para a próxima. 

Aqui, não; aqui era diferente, se cortou comida e água. O en-
fraquecimento físico também afetava a vulnerabilidade do mili-
tante à tortura.

Mitrione preocupou-se também em modificar a própria ar-
quitetura dos locais de interrogatório. A sala principal de tortu-
ra foi equipada com 2 paus-de-arara, para provocar acareações. 
Eram muito mais eficazes, porque um estava no pau-de-arara e o 
outro estava no pau-de-arara também. Uma sala com Insulfilm 
garantia a invisibilidade dos torturadores e propiciava acarea-
ções somente entre os prisioneiros.

Esta era outra cascata: “Ah, vocês discutem entre vocês que a 
gente vai sair.” Eles não estavam saindo. Eles estavam olhando o 
que estava acontecendo atrás do Insulfilm, e com os microfones 
ligados. Essas técnicas também influenciaram a forma como os 
presos reagiram à tortura.

Além do mais, eles transformaram as 4 solitárias do andar tér-
reo da PE em geladeiras, onde os presos ficavam trancafiados 
sem sequer poder ir ao banheiro. 

As inúmeras modificações introduzidas produziram um re-
sultado bizarro, uma tortura científica levada a cabo por bes-
tas selvagens que não davam a mínima para o sofrimentos dos 
presos políticos. Ainda assim, a máquina de sofrimento não foi 
considerada adequada. Constantes denúncias de tortura, advo-
gados procurando localizar seus clientes e associações de direitos 
humanos impediam a agilidade do sistema. O sistema tinha que 
se estruturar melhor e evoluir.
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Começa o quarto estágio, a tortura punitiva, que predomina 
entre 1973 e 1974. Esse estágio se caracterizou pelos centros de 
informações já bastante ordenados, informatizados e integrados. 
Os níveis de tortura atingem o seu ápice em termos de sofrimen-
to. O método se caracteriza por 4 crimes: sequestro, tortura com 
mutilação, assassinato e ocultação de cadáver. 

Os torturadores não tinham mais a preocupação de preser-
var o corpo do prisioneiro, primeiro porque estavam autoriza-
dos a matar; segundo porque utilizavam os centros clandesti-
nos; terceiro porque o preso sequer possuía registro no sistema 
legal de detenção. A mãe chegava e perguntava: “Major, o senhor 
viu se o meu filho está preso nesse quartel?” “Não, não. Aqui não 
deu entrada.” Ia para outro quartel: “O meu filho está preso aí?” 
“Não, aqui ele não deu entrada”. Realmente ele não tinha dado 
entrada, ele tinha ido direto para Casa de Petrópolis ou para 
um centro clandestino. Portanto, ali ele estava totalmente a 
mercê dos torturadores.

A decisão de matar passava por um novo filtro baseado em 
suposto critério de periculosidade. Muitos dos presos, entretan-
to, não eram tão perigosos para o regime por já estarem detidos. 
Os detidos eram reavaliados e tinham a sua sentença de morte 
decretada pelo alto escalão do Exército. Os alvos desse estágio 
foram principalmente os guerrilheiros do Araguaia e os comba-
tentes do Movimento de Libertação Popular – MOLIPO. 

Na guerrilha rural o critério era amplo: assassinar todos os 
que fossem presos depois de 1972. Na guerrilha urbana, as exe-
cuções se concentravam nos banidos, que retornavam ao Brasil; 
nos participantes de grupos táticos armados; nos líderes de or-
ganizações clandestinas e nos guerrilheiros que provinham das 
Forças Armadas. Esses eram os principais alvos.

Desaparecem nos processos judiciais relatos de tortura e a ci-
tação dos participantes do inquérito, especialmente aqueles en-
volvidos em assassinatos. A tortura sofrida e a causa da morte só 
podiam ser inferidas a partir dos achados necrológicos. Ou seja, 
era um exame do corpo do preso, no Instituto Médico Legal, que 
dava alguma ideia do que aquele preso havia sofrido.
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Torturadores recebiam aulas e aprendiam novas técnicas; al-
gumas já testadas em estágios anteriores, que eram de uma cruel-
dade nunca vista.

Cama cirúrgica – era um leito de cirurgia, adaptável e flexível, 
onde a vítima era amarrada, para provocar rompimento de mús-
culos e tendões.

Escalpo – retirava–se, com o indivíduo vivo e sem anestesia, 
parte do escalpo.

Churrasquinho – 2 métodos: um, que era introduzir um cone 
de papel no ânus ou na vagina e atear fogo, para provocar quei-
maduras; outro, molhar parte do corpo com álcool e atear fogo.

Maçarico – não preciso falar a respeito disso, não é, mas um 
combatente, chamado João Lucas Alves, apresentou sinais de 
uso de maçarico.

Coroa de cristo – foi usada em 2 companheiros, Aldo de Sá 
Brito e Autora Furtado do Nascimento. Era uma banda metálica, 
cheia de furos com parafusos, que eram apertados progressiva-
mente. Tipo um garrote vil. E, na medida em que ia sendo aper-
tados, penetravam no crânio da vítima.

Esfolamento com viatura – esse talvez seja bastante conheci-
do, porque é o caso do filho da Zuzu Angel, Edgar Stuart Angel, 
morto com a boca no cano de descarga de um jipe, sendo arras-
tado no pátio interno do CISA, pelo Brigadeiro Burnier.

Em fevereiro de 1974, o General Milton Tavares, que decidia 
sobre a vida e a morte dos subversivos presos, foi substituído 
por Confúcio Danton de Paula Torres Avelino. Porém, como os 
senhores podem imaginar, absolutamente nada mudou.

Esse estágio também se notabilizou por ação de agentes infil-
trados. Os agentes providenciavam quase todas as informações 
essenciais, antes da prisão do militante. Restavam apenas algu-
mas lacunas. A partir desse conhecimento prévio, a tortura era 
então utilizada de 2 maneiras, muito piores do que antes.

Sobreviver. Para o indivíduo sobreviver, deveria aceitar ser tor-
turado e não denunciar publicamente. Os arrependidos políticos, 
que foram para a televisão, são bons exemplos desse período.
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Também, na medida em que já se sabia que ia matar quem 
estava sendo torturado, era muito mais fácil conseguir que 
o guerrilheiro entregasse um ponto com o companheiro. Eles 
mentiam. Eles diziam “Se você entregar o ponto com o companheiro, 
você vai para casa. Nós salvamos sua vida”. Aí, o cara entregava, e 
morria logo em seguida.

Os agentes infiltrados tinham tripla função: identificar o mi-
litante, supervisionar os interrogatórios e marcar encontro com 
os militantes remanescentes.

Para os que estavam marcados para morrer, a tortura não visava 
interrogar. Os objetivos eram mórbidos e retaliatórios, antes da exe-
cução. Servia para satisfazer o instinto sádico de alguns, como vin-
gança, e de exemplo a não ser seguido. O combatente era assassi-
nado para sinalizar a impossibilidade prática de manter a guerrilha.

Caracteriza também esse período fotos nos jornais, às vezes, 
de guerrilheiros totalmente deformados e massacrados. Essas fo-
tos eram uma clara sinalização da inviabilidade da guerrilha.

De qualquer modo, essas mortes eram especialmente dolo-
rosas e lentas. Em sua maioria, os mortos desse período foram 
líderes ou combatentes remanescentes das diversas organizações 
armadas que lutavam contra o regime.

Este é o último período. Tortura sádica. Desde o quarto estágio, 
a morte estava incluída no ritual de tortura, e, quando ocorria, 
não resultava de excessos individuais, descontrole ou mesmo de 
acidentes de trabalho. A decisão de matar os opositores do regime 
se manteve, mas ficou submetida a novo filtro, o ideológico. As 
novas vítimas se opunham ao regime apenas ideologicamente, e 
em sua maioria não haviam participado da luta armada.

A tortura do quinto estágio caracterizou-se pelo aspecto sádi-
co. Na medida em que os órgãos repressivos já possuíam quase 
todas as informações necessárias, ela tornou-se irrelevante, pois 
perdera seu caráter inquisitorial.

Entretanto, o método coercitivo mantinha todas as suas ca-
racterísticas crueis dos estágios anteriores, tornando-se um instru-
mento útil apenas para os torturadores sádicos. Em sua maioria, 
as mortes desse período estavam pré-definidas, eram intencio-
nais. Alguns não sabiam que iam morrer, e eram inesperadamente  
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assassinados. Outros já sabiam que eram preparados para mor-
rer. E aqui podemos citar 2 exemplos: do Victor Papandreu e do 
Honestino Guimarães. Victor Papandreu foi torturado na casa de 
Petrópolis, e quando o torturador disse para o Major Rubens Sam-
paio: ”Ele não tem mais nada a dizer”, o major pegou um revólver 
e deu-lhe um tiro no peito e o matou de forma inesperada. O caso 
de Honestino Guimarães é completamente diferente. Ele chegou 
dopado no Araguaia para ser executado. Ele foi preparado de certa 
forma, já lhe disseram antes que iria morrer. 

Os combatentes enfrentavam o momento final de suas vidas 
na mais absoluta fragilidade, em estado de torpor ou completa-
mente deprimidos. O deplorável Sargento Cid, que eu citei aqui 
no caso da Taís, o homem de confiança do Major Lúcio Ribeiro 
Maciel, dava-se ao escárnio de imitar os rostos dos combatentes 
antes de serem executados.

Além de executar os opositores ideológicos do regime, base-
ado numa avaliação de futura periculosidade, esse estágio tam-
bém serviu para apagar a história cruel e os rastros de sangue 
deixados pelo regime. 

Ainda no quarto estágio, Honestino Guimarães foi um exem-
plo desse tipo de execução, que nós já comentamos aqui. Teste-
munhas oculares do que acontecia eram perigosas e poderiam fa-
cilmente desmascarar as notícias falsas publicadas pela imprensa. 
Foram muito poucas as testemunhas de atrocidades que sobrevi-
veram. Inês Etiene Romeu, por exemplo, foi a única dirigente da 
VPR levada à casa de Petrópolis e que sobreviveu a duas tentativas 
de execução, escapando das ordens superiores de extermínio. No 
caso da Inês, temos de respeitá-la – hoje em dia está com uma con-
cussão cerebral –, a repressão voltou a sua casa e deu lhe pauladas 
até não se lembrar mais de nada. Ela não se lembra mais de nada. 
Mas temos de prestar uma homenagem pública à Inês, porque, 
por 2 vezes ela saiu da casa de Petrópolis, no centro clandesti-
no, para ser morta, conseguiu gritar, conseguiu abrir a porta num 
ponto de ônibus, chamar a atenção dos transeuntes e evitar a pró-
pria morte. Então, para mim a Inês não precisa fazer mais nada. Se 
a Inês estiver viva sentada numa cadeira, ela já merece todo nosso 
respeito e admiração. (O orador se emociona.)
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A regra era eliminar os subversivos que haviam testemunhado 
manobras sórdidas realizadas pela repressão. Edgard Aquino Duar-
te, por exemplo, foi morto depois de alguns anos de prisão, porque 
sabia que o Cabo Anselmo era um agente infiltrado. A eliminação 
dos arquivos vivos era uma exigência complementar para apagar 
os vestígios remanescentes dos desaparecimentos políticos. Alguns 
colaboracionistas, como Boanerges de Souza Massa e Alberi Vieira 
dos Santos, foram executados para preservar esse fim. 

O critério para a execução dos arquivos vivos era tão neces-
sário que pode ter atingido inclusive quadros da repressão. Dois 
bons exemplos são os casos de Alexandre von Baumgarten – Lucas 
Figueiredo, que esteve aqui conosco hoje cita isso em Ministério 
do Silêncio – e do próprio Delegado Sérgio Paranhos Fleury, cuja 
morte se encontra bastante mal explicada. Os outros mortos desse 
período foram comunistas ou líderes de organizações armadas já 
aniquiladas pela repressão política. Por exemplo, o assassinato de 
3 membros do comitê do PCdoB em dezembro de 1976, durante 
uma reunião política na Lapa, em São Paulo. Os líderes do PCdoB 
foram mortos não apenas porque o partido havia organizado uma 
guerrilha no Araguaia, mas especialmente pelas informações sigi-
losas contidas no Relatório Arroio que descreviam o desapareci-
mento e o esquartejamento de guerrilheiros. 

Membros do PCB – isso é importante que se diga, por que essa 
informação quase ninguém a tem – também foram mortos sim-
plesmente por serem marxistas. A tortura desses divergentes foi 
intensa e sádica. Pelo menos 10 comunistas históricos que não 
haviam apoiado a luta armada foram conduzidos aos porões da 
ditadura e assassinados em centros clandestinos com requintes 
de crueldade, a maioria deles esquartejada. 

Entretanto, essa bem azeitada máquina de tortura e morte 
montada ao longo dos estágios anteriores iria cobrar o seu preço 
ao regime. Acostumados a matar impunemente, os torturadores 
tinham dificuldade de voltar aos primeiros estágios da tortura nos 
quais a informação era o objetivo principal. Morriam pessoas que 
não deveriam morrer. A morte do jornalista Vladimir Herzog, que 
se apresentou espontaneamente, e do operário Manoel Fiel Filho, 
preso pelo DOI-CODI de São Paulo, atestavam que a tortura havia 
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alcançado o seu máximo de irracionalidade, a ponto de o próprio 
Geisel ter demitido o Comandante do 2º Exército de São Paulo, o 
General Ednardo D’Ávila Mello.

Na tentativa de justificar os homicídios políticos da ditadura, 
Morais, que escutamos aqui hoje, cita vários órgãos de informa-
ção estrangeiros envolvidos em assassinatos de opositores po-
líticos e ex-agentes. Seus exemplos são teatrais e pontuais, em 
nenhum momento há indicações de que essas agências estran-
geiras visavam à execução ideológica de seus concidadãos. Em 
tese, as Forças Armadas existem para proteger o povo, não para 
torturar e executar os cidadãos de determinado país. 

De outro lado, há uma grande disparidade numérica entre as 
mortes sob tortura provocadas pelos agentes de repressão (Souza, 
2000) com as mortes provocadas durante as ações pelos insur-
gentes. Em seu livro sobre o Delegado Fleury, Souza soma 85 
pessoas mortas pela guerrilha, incluindo-se 8 mortes acidentais, 
algumas referentes a transeuntes. Em sua maioria, essas baixas 
resultaram de tentativas de civis de impedirem ações guerrilhei-
ras. E há uma proporcionalidade entre o número de mortos e o 
número de feridos. As baixas contrastam com mais de 400 mor-
tes intencionais provocadas pelos militares logo após a prisão, 
seguidas de tortura e morte. Obviamente, nessas execuções não 
sobreviveram pessoas feridas, tornando totalmente inverossímil 
a alegação de que os terroristas foram mortos em combate ou em 
tiroteio. Ao contrário, muitos guerrilheiros foram presos feridos, 
porque levaram tiros, eram torturados e acabavam mortos.

Conclusão do nosso trabalho. A percepção de uma organiza-
ção progressiva da tortura foi fruto de minuciosa pesquisa histó-
rica. E aqui estão as fontes. Essa progressão ocorreu em função 
da necessidade de se obter informações nas frentes de combate, 
mas também em função do fechamento do regime que levou à 
concretização de uma oposição armada. 

A nossa pesquisa não favorece a visão de uma tortura padro-
nizada aplicada de forma genérica a todos os subversivos. Esta é 
descrita como um processo estandartizado que, às vezes, se acom-
panhava de alguns excessos, as mortes eram atribuídas à maldade 
de alguns indivíduos. Definitivamente, essa concepção generosa 
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para com os torturadores é irreal e leviana. A tortura não foi sem-
pre a mesma e se agravou claramente com o passar dos anos. 

Algumas perguntas são fundamentais para se avaliar as tortu-
ras sofridas por alguém. Quando você foi preso? Qual era o seu 
posto na hierarquia da organização? Você conhecia algum alvo 
procurado pelos órgãos de repressão? Por que você sobreviveu? 
Qual foi o estágio em que você foi torturado? Essas são as per-
guntas que precisamos fazer. 

Essa investigação também fez parte de um inquérito pessoal 
meu e ajudou a esclarecer os motivos da minha própria sobre-
vivência. Eu nunca havia entendido bem por que sobrevivi à 
tortura, tendo sido interrogado em 69 e 73, ou seja, no segundo 
e no quarto estágio do processo inquisitorial. No início, atribuí 
a minha vida a uma força imponderável que guia o universo, 
depois à sorte. Talvez o fato de ter caído logo no início, depois, 
no final do processo inquisitorial, tenha ajudado.

No estágio inquisitorial, a necessidade de se obter informações 
na fonte era essencial. No meu caso, havia uma atenuante ainda 
maior, porque eu fui preso depois da captura do líder da organiza-
ção. O outro líder foi trocado pelo embaixador americano. Portan-
to, havia muito pouco a informar. Já no estágio punitivo, exceto 
por ser um reincidente, havia pouca evidência contra mim. A re-
cente publicação eletrônica dos órgãos de segurança, Orvil, que foi 
discutido hoje aqui, na nota de rodapé 16 da página 831, diz assim: 
“Adail Ivan de Lemos seria agregado à estrutura do Comando Regional 
da Guanabara tão logo se libertasse dos problemas judiciais, por proble-
mas de assalto a banco e sua participação com o MAR”. Ora, nomear 
alguém de assaltante de banco não é apenas denegrir a sua imagem, 
mas associá-la a uma escória desonesta. É como se a função do regi-
me militar fosse livrar a sociedade de delinquentes. 

Aqui, torna-se vital reconhecer as diferenças entre assaltar 
banco e fazer uma expropriação bancária. Ao menos no meu 
caso, elas são verdadeiras. Assalto a banco é realizado por um 
líder marginal; expropriação bancária é realizada por um líder 
revolucionário. O assalto a banco não ataca o sistema capita-
lista, aliás, a pessoa é um capitalista, ataca e procura substi-
tuí-lo por outro sistema. O motivo interno da ação é egoísta.  
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Na expropriação bancária o motivo interno é ação altruísta, por 
exemplo, pagar o aluguel dos aparelhos onde os companheiros 
viviam. No caso do assalto a banco é o objetivo em si. No caso 
da expropriação serve à organização. Quem recebe o dinheiro é 
a organização. No caso do assalto, é obtenção pessoal de recur-
sos. No caso da organização, é obtenção logística de recursos. 
O impetrante, no caso de assalto, é ladrão e desonesto; o impe-
trante, no caso do revolucionário, é honesto e às vezes até in-
corruptível. Os exemplos de bandidos comuns são Lúcio Flávio, 
Pepe Gordo etc. Os exemplos de assaltantes de bancos foram 
presidentes da Argélia, Ben Bella, Boumediene, Stalin e Michael 
Collins, que foi o primeiro presidente da Irlanda do Sul.

O assalto a banco dá fundos para a sobrevivência da gan-
gue, a expropriação dá fundos para a sobrevivência da orga-
nização. O chefe é alguém ganancioso no assalto a banco; o 
líder é ideologicamente solidário, na expropriação. Os ladrões 
ficam com milhões no banco; os militantes não ficam com 
um centavo no bolso. A exposição do grupo é apenas durante 
a ação do assalto; a exposição da organização era permanente 
durante todo o período da ditadura. Finalmente, a diferença 
mais fundamental, o fruto da ação, no caso de assalto a banco, 
resulta em lazer e consumo, enquanto no outro caso resulta 
em perseguição e tortura.

Portanto, não existem coisas mais diferentes e mais desones-
tas do que caracterizar alguém como assaltante de banco para 
defender os propósitos da ditadura de executar militantes.

Portanto, no quarto estágio, de alta informatização, não seria 
uma delação não corroborada que levaria à minha morte. Ainda 
assim, sobreviver a esse estágio punitivo foi muito sofrido e até 
hoje guardo em meu corpo as marcas de tortura. Também não 
foi fácil conviver com a sensação de ter escapado quando tantos 
outros companheiros foram mortos.

A conclusão mais óbvia é que, durante o combate à guerrilha 
urbana e rural, houve uma grande injustiça histórica e social que 
até hoje não foi reparada. A geração que representou esse víncu-
lo humanitário com o outro foi coagida, morta e eliminada pelo 
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Regime Militar. Com isto, a ideia de um país socialmente justo e 
mais igualitário desapareceu e talvez demore muito para se refazer.

Quando desaparece uma utopia, parte do real a ser construído 
também desaparece. Mesmo sem conseguir atingir os seus ideais, 
não há precedente na história do nosso País de uma geração que 
tenha lutado com tanto afinco contra o regime ditatorial.

Talvez a persistência de um país, de um Brasil socialmente 
injusto permita reconhecer a falta que essa geração nos faz.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Nós vamos 
ouvir, agora, o segundo convidado porque alguns têm que viajar, 
inclusive eu, que amanhã, às 7 horas, tenho um compromisso 
na Paraíba.

PARTICIPANTE – Permita-me apenas um pequeno reparo. 
O Sargento Manoel Raimundo Soares era do Exército, meu com-
panheiro.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Não era da 
Brigada.

PARTICIPANTE – Não era da Brigada Militar, apenas para 
corrigir.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Concedo a 
palavra ao jornalista Jarbas Silva Marques.

O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Eu fecharia falando so-
bre os tipos de tortura. Os senhores viram que o Ivan viveu 2 
fases da repressão. Eu também vivi 2 fases da repressão. Dos so-
breviventes, talvez eu seja o que mais tenha experimentado no 
corpo a evolução técnica da tortura.

Em 1964, fui o primeiro jornalista preso, em Goiás. Saí da pri-
são e vim para Brasília. Em 1967 fui preso e torturado pela equi-
pe do Meira Mattos, que havia chegado de São Domingos, com 
as torturas clássicas utilizadas pelos nazistas na Segunda Guerra 
Mundial e das escolas de tortura dos americanos.

Não vou falar sobre o manual do Torquemada, o manual de 
tortura da Inquisição, se bem que muitos dos tipos de tortura da 
época da Inquisição nós as sofremos na pele. Para os companhei-
ros da Marinha, eu tenho uma pesquisa.



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

152
Direito à Memória e à Verdade: Seminário

Ano que vem vai-se completar 100 anos da Revolta da Chi-
bata. O Exército também torturava. O Exército esconde que, em 
1905, houve uma revolta na Fortaleza de Santa Cruz, quando os 
oficiais batiam não com chibata, mas com a espátula da espada. 

Um tenente bateu em um sargento de que a tropa gostava mui-
to, e a tropa o executou, o matou. O Major Digno veio em socorro. 
Eu mais o Modesto fomos lá depois que saí da prisão. Então, o 
Exército esconde isso. E as barbas brancas do Pedro II, para desmo-
ralizar a estrutura republicana que existia no Exército... Há revolta 
contra isso. O Exército, depois da Guerra do Paraguai, se negava 
a ser capitão-do-mato. Eles baixaram um decreto pelo qual um 
senhor de escravo que quisesse dar uma chibatada tinha que pro-
curar o quartel mais próximo e pagar as chibatadas. Aquilo era um 
ganho financeiro, com o objetivo de desmoralizar o Exército. Isso 
foi feito pelo regime escravocrata dos Orleans e Bragança.

A mim coube falar sobre a tortura, de 1964 até 1985. A tortura 
não começa em 1964. Em 1945, quando as tropas brasileiras esta-
vam na FEB, na Itália, Vernon Walters cooptou o Tenente-Coronel 
Humberto de Alencar Castello Branco para o alinhamento ideo-
lógico com os Estados Unidos. Dois anos depois de terminada a 
guerra, os primeiros militares foram levados para fazer curso de 
tortura. O Maia foi da Aeronáutica e sabe muito bem quem é o 
Bornier. O Bornier e o General Hélio, que foi presidente do Clube 
Militar, foram os primeiros militares a ir às escolas de tortura onde 
os Estados Unidos treinavam todos os militares. O Vernon Walters 
tem 2 milhões e 200 mil cadáveres nas costas, desde o golpe que 
ele organizou contra o Mossadegh até o golpe de 64.

Para os senhores terem ideia do que fizeram os Estados Uni-
dos, eles mataram 250 mil pessoas na Guatemala. Eu conversava 
com o Modesto outro dia sobre um bispo, Dom Romero, que foi 
trabalhar com a pobreza e viu o que faziam. Uma menina foi 
vista em uma passeata e depois a mataram. Quando entregaram 
o cadáver, a família viu que a barriga estava protuberante. Sabe 
o que fizeram? Abriram o ventre dessa menina, cortaram a ca-
beça do namorado e a colocaram dentro da sua barriga. Isso sob 
instrumentação dos Estados Unidos. Eles instrumentalizaram os 
militares, e tudo aquilo que ensinaram para os assassinos de to-
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dos os países eles fizeram agora, sob a tutela do Bush. Torturam 
muçulmanos com cachorro, tudo isso.

Esse alinhamento ideológico preparou os militares e eles 
tentaram dar o golpe desde 1945. E o que aconteceu? A tortura 
já existia na Polícia Civil. O pau-de-arara é uma invenção dos 
torturadores brasileiros, é um resquício da escravidão. As tortu-
ras mais vexatórias eram o empalamento e o pau-de-arara, com 
queimadura de óleo quente, com cigarro, com charuto, nos ór-
gãos sexuais. A mesma coisa que se faz em castração de animal, 
se fazia com alicate nos testículos, e com a mulher a infibulação, 
a queima do clitóris, como é a tradição muçulmana, para que as 
mulheres não tenham prazer.

Havia uma equipe em Brasília. Eu sofri essas torturas. Não vou 
falar outros que sofreram a tortura. Por exemplo, a cada dia eu era 
torturado em um quartel. Nos Dragões da Independência, sob o co-
mando do Coronel Epitácio Cardoso de Britto eu sofria a tortura do 
escovão. Botaram os meus companheiros de processo e eu, algema-
dos, com as mãos às costas e os pés e uma corda. Então, 6 militares 
me levavam em 2 tambores de fezes e urina e me afogavam naqui-
lo, e os outros companheiros torturados. “Se vocês não falarem, vão 
comer com merda, igual a esses comunistas”. Isso foi feito aqui, em 
Brasília, nos Dragões da Independência, que no Paraná tinha outro 
nome. No Paraná, eles pelo menos botavam um saco de aniagem 
para evitar a parte sólida das fezes. Eu sofri aqui sem isso. 

Essa tortura ainda está em companheiros que sofreram isso aqui, 
em Brasília, porque ele pensa: “Se a minha amiga souber que este rosto 
que beijou a sua face foi lambuzado de fezes, ela vai ter nojo de mim”. 
Então, até hoje essa tortura está nesses companheiros que não ex-
plicitam isso. É o exemplo que o Fleury fez com o Padre Tito.

Essa evolução tecnológica da tortura passa. Por exemplo, aqui 
eu sofri torturas clássicas do nazismo: o sino, que era botar lata 
na cabeça e bater, interrogando com luzes fortes, com calor, com 
cigarro, com choques. Essas torturas, depois... O Modesto foi a 
pessoa que mais salvou vidas. O Ivan falou aqui do companheiro 
que morreu lá em Belo Horizonte, as torturas que Filinto Müller  
aplicou no Estado Novo, de enfiar agulhas debaixo da unha. 
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Como a mulher do Harry Berger, eles cortaram o seios dela a na-
valha na frente dele, e ele ficou louco.

Então, essas torturas foram repassadas do ponto de vista da 
estruturação dessas fases repressivas, e esse assessoramento, 
quando o Ivan falou sobre o Dan Mitrione, eles tinham 2 faces 
de atualização: a da Polícia Civil, que tinha uma tradição vindo 
da escravidão, com as torturas que aplicaram em todos os ex es-
cravos; e a tortura instrumentada nos quartéis para os militares. 
Então, havia 2 focos de treinamento de tortura. 

Dan Mitrione, quando veio preparar o golpe – ele era o instru-
tor do FBI que veio preparando todas essas torturas da América La-
tina –, foi a Belo Horizonte. O que eles fizeram em Belo Horizonte, 
que era a sede decidida com Magalhães Pinto para organizar o 
golpe? Eles saíam nas ruas, pegavam os mendigos e os levavam 
para dentro da delegacia. Eles os torturavam para ensinar os ou-
tros torturadores. 

Fui interrogado pelo membro do quadro mais especializado da 
Polícia, o David Hazan. Ele era o único policial brasileiro que es-
crevia na revista técnica do FBI. Depois de o Figueiredo mandar 
matar o Sérgio Paranhos Fleury, porque o Sérgio quis vender o seu 
arquivo pessoal para o Figueiredo, e o Figueiredo falou que não 
valia 50 mil dólares, o que aconteceu? O David Hazan caiu na 
besteira de dizer que ia escrever as suas memórias. Os senhores se 
lembram de que depois o Modesto foi com a Inês localizar o Lobo, 
que falou sobre a casa de Petrópolis. Eles aplicaram aquela injeção 
nas nádegas do Lobo, que simulou um ataque cardíaco. 

Os Estados Unidos faziam o quê? Se a pessoa não fosse careca 
como eu e o Maia, se fosse cabeluda, eles batiam um prego na 
cabeça porque no Instituto Médico Legal eles não veriam. Quan-
do a pessoa era calva ou uma mulher, os Estados Unidos ensina-
ram um método de assassinar: enfiar uma agulha aqui, atrás da 
orelha, que a Medicina Legal não vê, e simplesmente injetar ar 
para comprimir e causar uma embolia. Tudo isso foi aplicado no 
Brasil, essas técnicas de tortura.

 Todo mundo ouvia falar do Boilesen. O Delfim Neto, que é 
assessor desse atual Presidente da República, se reuniu com os 
empresários e disse que cada um tinha que dar 250 mil dólares 
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para o Ustra e os outros comandantes de tortura pagarem os sa-
lários de assassinos e torturadores por fora do que eles recebiam 
do Estado brasileiro. Esse Boilesen era um nazista que tinha sido 
boxeur. Se ele ia na rua, dava uma fechada no carro e alguém re-
clamava, ele descia e metia pancada, porque era boxeur. 

Então, o empresariado hoje, que vive se escondendo... Esse 
Lalau, que está sendo protegido, era um dos caixas da OBAN 
que ia aos empresários receber dinheiro para pagar o salário dos 
torturados. Por isso é que ele se finge de morto, que está doente. 
Por isso que ele é acobertado pela Justiça de São Paulo porque, 
se ele abrir a boca, todo mundo vai saber que muito empresário 
que está posando de bom moço aí pagou religiosamente o que o 
Delfim Neto estipulou: 250 mil dólares. 

O Otávio Frias fornecia os carros da Folha de S.Paulo para 
transportar assassinados, torturados e pessoas a serem tortura-
das. Então, o empresariado estabeleceu isso. Por quê? Porque a 
estatística é de que passaram pelo Brasil 92 mil brasileiros – ho-
mens, mulheres e crianças .

O Chandler, que foi justiçado em São Paulo, atuou no Vietnã. 
Era a primeira fase de atualização da tortura. Em agosto de 1969, 
Nelson Rockefeller, Chefe do Departamento de Estado america-
no, veio ao Brasil para atualizar a tortura. Eu e o Ivan fomos tor-
turados. Fui torturado. Eu estava no corredor da morte. Conheço 
muitos torturadores porque eu estava listado para ser morto e 
eles me torturavam sem capuz. 

O que aconteceu? Essa vinda do Rockefeller atualizou os pa-
drões de tortura. Não são só a França, Israel e Inglaterra, não. O 
General Paul Aussaresses, que atuou na Indochina, torturando 
vietnamitas, e depois na Argélia, quando se introduziu o padrão 
de tortura de choques, era adido militar da França aqui e dava 
aula de torturas em todos os lugares. E ele confessa. Tenho aqui a 
resposta, fora o livro dele, dizendo essa mesma coisa que o Ivan 
falou, “que tem que torturar um sujeito para evitar outras mortes”.

Em uma fase, eu, o Ivan e o irmão dele fomos torturados nus. 
Era aquele processo de reduzir a pessoa à posição fetal. Você nu, 
sofrendo frio e choque. Fui torturado na frente de uma freira.  
Era o problema de você ficar constrangido. Eles faziam apelações 
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do ponto de vista fálico, torturando a gente, com o recolhimen-
to da bolsa escrotal, e dizendo: “Esse comunista nem homem é”.

Todo esse processo era científico e pensado. Os analistas de tor-
tura, de terno e gravata, ouviam as torturas. Ouviam uma parte e 
depois mandavam reinterrogar sobre aquela parte que ouviram. 

E as torturas sexuais? Você foi advogado da Dodora. Ela foi 
estuprada na Vila Militar porque um cabo da equipe desse Presi-
dente das Escolas de Samba, o Capitão Guimarães, começava a 
bater na gente, saía sangue, ele tinha ereção e estuprava o preso. 
A Dodora saiu num sequestro, foi para a Alemanha e nunca se 
recuperou. Suicidou-se. Ela pulou em frente a uma composição. 
O Modesto sabe disso porque evitou que ela morresse lá.

Quando eu e o Ivan estávamos presos e sendo torturados, 
trouxeram uma criança de 8 anos que tinha rasgado aquele car-
taz de “Procurados”. Os torturadores abaixaram as calças, e a 
criança entrou em crise porque eles disseram que iam estuprá-la. 

Eu assisti à tortura sexual de mulher. O Fayad examinou a barri-
ga da Célia Manes para ver se ela não abortava. Ela estava grávida 
de 5 meses. E o que aconteceu? Como aos 5 meses o feto está for-
mando os ouvidos, o filho dela nasceu surdo, mudo e com uma 
lesão cardíaca. Depois, quando eu e o Ivan estávamos presos na 
Fortaleza de Santa Cruz, conhecemos a criança. Tudo isso cientifi-
camente, de pessoas frias, racionais que até hoje estão aí, impunes.

O Ivan falou da “coroa de cristo” e da Aurora. Vou lhes mostrar 
uma das coisas mais incríveis. Esta aqui é a foto da Sônia Angel, 
viúva do Stuart Angel, filha de um coronel do Exército, um edu-
cador, um professor. Ela foi presa sem arma, sem coisa nenhuma. 
Eles torturaram a Sônia – essa foto, a família a conseguiu – e de-
pois que ela morreu, eles a empalaram com um cassetete.

O pai, que era do Exército, o Coronel João, queria o cadáver. 
Sabe o que o General Adyr Fiúza de Castro fez? Mandou para o 
pai um cassetete, desse tamanho, que era o cassetete que estu-
prou a filha. Esse homem era o chefe do serviço de informação 
do Exército, General.

O Coronel João teve enfarto e morreu, e hoje tem uma sala no 
Tortura Nunca Mais com o nome dele. 
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Então, não se tem ideia do que fizeram. Na vila militar, por 
exemplo, eles quebravam os dedos com canículas de aço. Sem falar, 
por exemplo, que o Castor de Andrade financiava a repressão. Ao 
nosso lado, quando estávamos presos e torturados na PE, o Castor 
de Andrade mandava o Capitão Guimarães matar os bicheiros que 
faziam concorrência. Eles era torturados ao nosso lado. No outro 
dia, aparecia no jornal, queimado o rosto com maçarico, e com os 
braços... Foi assim que o Capitão Guimarães ganhou os pontos de 
bicho, assassinando os bicheiros para o Castor de Andrade.

Em Bom Sucesso, para quem conhece, ali perto da Penha, há 
aquele quartel de tanques, de cavalaria blindada. Aquele quartel 
tem fornos grandes, para esquentar os roletes que fazem a esteira 
rolar. Então, os cadáveres dos presos eram levados para lá e os 
fornos eram esquentados, para acabar a higidez cadavérica, para 
fazer o teatro de atropelamento.

Era uma política de Estado, com cabeças racionais. Depois da 
vinda do Rockfeller, quem criou o DOI-CODI foi o Orlando Gei-
sel. E tudo isso pensado e racionalizado. Uma política de Estado.

Eu falei das técnicas do Mossad, que era aquela do isolamen-
to, isso que eles fazem na Palestina. A pessoa perde o referencial 
do dia e da noite; afora colocarem sons da nossa tortura e de 
lâmpadas, aquelas lâmpadas, que a pessoa perde o referencial, 
de jogar a gente...

Eu e o Ivan fomos torturados com jacaré; porque eles foram 
prender os marginais no Amazonas e trouxeram jacaré, para nos 
torturar sexualmente. Esses jacarés eram grandes, e nós, amarrados.

Por exemplo – só para os senhores verem a fase de sadismo – 
eu fui torturado durante 3 dias e 3 noites, para dar conta de uma 
Luciana, e eu negando, negando. A sala em que éramos tortura-
dos era chamada boate, porque era um dos fundos que dava para 
a fábrica da Brahma, lá na Tijuca. Era boate, porque eles ligavam 
2 eletrolas, para os operários não ouvirem nossos gritos.

Depois de 3 dias, de eu ser torturado dia e noite, eles falaram: 
“Você quer ver como você conhece a Luciana?” Então, vocês se lembram 
do festival, com a Evinha cantando a Luciana”. Puseram a música, 
todo mundo rindo e dizendo: “Não falei para você que você conhe-
cia a Luciana?” Só para mostrar o sadismo, o comportamento. 
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Fora aqueles que tinham uma estrutura de viciados de droga, que 
torturavam a gente, drogados, como o Timóteo. Você se lembra, 
não é, que torturaram a mim, você e o Paulinho.

Então, isso é só para se ter uma pálida ideia do que foi a tortu-
ra neste País. Fora aquele processo da inquisição, e o Wilson, que 
foi da Operação Condor, que o trocaram na... Nós brincávamos 
com ele dizendo que ele foi trocado por banana, no Uruguai. 
Levaram os uruguaios daqui e entregaram o Wilson. O Wilson ti-
nha sido atleta... Wilson Barbosa do Nascimento, que é professor 
na USP até hoje. A espinha dele está escangalhada. Ele tinha 110 
quilos; eles o dependuraram pelas mãos, a chamada tortura es-
panhola, e com os braços para trás; acabaram com a coluna dele.

Ele foi resgatado nesse sequestro, mas a saúde dele não existe. 
Está sobrevivendo, não sei como.

Quando nós estávamos na PE, estavam começando a treinar 
cachorro para tortura sexual, e depois eles levaram esses cachor-
ros para o Chile. Nós éramos colocados nus, em crucifixo, aber-
to. Ele dava um sinal, vinha um cachorro amarelo, de uns 200 
quilos, abocanhava nossa genitália e falava que se não falásse-
mos ele arrancaria nosso brinquedo. Depois, o Fleury e os milita-
res usaram isso lá no Chile, no golpe do Pinochet.

Então, não se tem ideia do que essas pessoas fizeram, em desa-
tino, em loucura, em processo de tortura, os processos mais vis.

Eu vou citar – eu me questiono no âmbito do humanismo até 
hoje – uma tortura sexual que faziam conosco: traziam, lá na PE, 
naquela mesa grande, uma guilhotina e davam um pique, assim, em 
nossa bolsa escrotal. Nós, vendo, saindo sangue e doendo. Vinha um 
torturador por trás, pegava a cabeça e puxava, o outro batia na mesa. 
Um desses companheiros desmaiou e acordou maluco. Não vou citar 
o nome dele, porque não sei em que condições ele está.

Esse companheiro tentou se matar na PE e eu evitei que ele 
fizesse isso. Depois, o que aconteceu? Com a tortura, ele ficou 
com coprofagia. O que é coprofagia? Eu tinha que vigiá-lo para 
que não comesse merda. Eu me questiono em termos de huma-
nismo se não seria mais humano eu tê-lo deixado se matar. É um 
questionamento que vou levar até o final da vida. Eu não sei em 
que estágio esse companheiro se encontra.
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São as torturas sexuais. Eu vi botar barata viva na vagina de 
mulher. A Biguinha, por exemplo, Abigail, que foi do Tortura 
Nunca Mais. O Fayad, depois de me torturar, torturou-a tam-
bém. O Fayad inventou tortura no meu corpo. Eu era colocado 
no pau-de-arara; arrancaram minha barba com alicate; botaram 
um esparadrapo na minha boca, e o centro de gravidade, a ca-
beça, eles vieram com um conta-gotas, me afogando com um 
conta-gotas, porque só havia um duto de inspiração e expiração.

Botou éter no meu ânus. Eu tinha a impressão de que a língua 
estava do tamanho da língua de uma vaca, que eu ia ter um ede-
ma. Tudo isso eles fizeram, racionalmente.

Esse Fayad foi cassado como médico, e o Figueiredo baixou um 
decreto de anistia aos médicos instrumentadores de tortura, dizen-
do – o Figueiredo passando por cima da Lei de Hipócrates, do Jura-
mento de Hipócrates – que todos os médicos militares estavam fora 
das configurações éticas do Conselho Federal de Medicina. 

Na Operação Condor, um dos exemplos mais patentes: numa 
dessas Mesas anteriores, eu falei do sequestro do Coronel Jeffer-
son Cardim. Ele ficou completamente desestruturado psicologi-
camente. Imaginem, ele ser torturado na frente do filho e do 
sobrinho e depois torturaram o sobrinho e o filho. Ele chegou à 
Fortaleza de Santa Cruz, o Sílvio Frota proibiu que os outros pre-
sos conversassem com ele, para não dar reestruturação.

Eu tenho o orgulho e o privilégio de ter enfrentado o Sílvio 
Frota, e ajudei a recompor o Coronel Jefferson Cardim, a ponto 
de ele começar a escrever uma ópera sobre Canudos, de que fui 
o revisor. O Maestro Francisco Miglione iria musicar essa ópera.

O choque elétrico. Meu corpo era usado para tortura. O Gary 
Prado, que prendeu Che Guevara, que roubou o relógio do Che 
Guevara, assistia eu ser torturado, para aprender a torturar na 
PE. É aquilo que o Ivan falou: eles diziam “Bota o brinco na orelha 
e bota no saco desse comunista. Agora, não pode botar tudo de um lado 
só, senão ele vai morrer com um choque cardíaco, um colapso cardíaco”. 
Eles diziam o que sentíamos, tomando um choque na região ge-
nital, o que acontece. Nós tínhamos a sensação de que todas as 
vísceras iam sair pela boca.
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Quanto àquilo que o Ivan registra, aqueles que defecavam no 
corpo eram escrachados do ponto de vista de não conseguir... 
Além da tortura física e psicológica, havia a desmoralização e a 
desintegração psicológica. 

Eu e Luís Edgar de Andrade estávamos no corredor da morte, 
nós 2 estávamos sendo torturados um ao lado do outro no dia 
em que o Brasil estava jogando, nas eliminatórias, contra o Pa-
raguai. Um torturador olhou a ficha dele e disse: “Olha, você é 
cearense. Então, vou te dar um refresco, vou parar a brincadeira agora 
e, depois que acabar o jogo, a gente volta a conversar”.

E, do ponto de vista da solidariedade, nós estávamos no corredor 
da morte com água e tremendo de frio, e tínhamos que ficar ali, e 
um soldado ficou com tanto dó do Luís que deu um rolo – não po-
dia falar com a gente – de papel higiênico, e o Luís se enrolou nesse 
papel higiênico. Ele disse para mim: “Foi o maior cobertor que eu já 
recebi na vida”. O Modesto foi advogado desse Luís Edgar também. 
Depois, durante 15 anos, ele foi o editor de jornalismo da Globo. 

Eu e Inês Etienne – eu me casei com ela – estávamos presos. 
A ditadura baixou uma lei de segurança de que não havia preso 
político neste Brasil, e 1975 era o Ano Internacional da Mulher, 
e a única presa do mundo – vejam o ridículo – que cumpria pri-
são perpétua e mais 2 anos de cadeia era a Inês Etienne. E nós 
2 fomos levados, eu algemado e ela. Fizeram pressão na minha 
família e na dela para a gente não casar, e depois explodiu no 
mundo que a única presa política que cumpria prisão perpétua e 
mais 2 anos de cadeia era a Inês Etienne. 

Quando os provocadores, o General Mercadante e o almiran-
te lá de Santos estruturam o pedido para desmoralizar a anistia 
do Anselmo, antes de o Anselmo entrar com o pedido de anistia, 
eles tentaram matar Inês, porque Inês foi a primeira a descobrir 
que o Anselmo era uma infiltração. A velha briga que eu tenho 
com os marinheiros é que eles acham que ele foi nessa história 
virada pelo Fleury. Ele já era agente policial desde quando tra-
balhava na biblioteca da Almirante Wandelcoc, amante de um 
general, de um tenente do CENIMAR. 
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Ele ficava na biblioteca, e todo coitado do marinheiro que ia 
pegar um livro já entrava no índex político. Pelo livro que o ma-
rinheiro pegava na biblioteca, o Anselmo já catalogava. 

Comigo aconteceu uma coisa: eu já estava preso há quase 9 
anos e, na última matança no Nordeste, morreu Jarbas Pereira 
Marques – eu fui militante político e social, intelectual em Goiás –,  
e acharam que era eu que estava sendo morto. Rezaram uma 
missa na catedral de Goiás para mim. Eu aqui na mobilização. 
Depois que eu saí da prisão, participei de todos os movimentos, 
e nós éramos ridicularizados quando lutávamos pelos mortos e 
desaparecidos. Eles diziam: “Lá vai a turma do saquinho de osso”. 
E eu conheci a viúva desse xará meu, do Jarbas Pereira Marques, 
que foi assassinado no esquema. 

Por exemplo, um dos tipos de torturas feitas foi a acrofobia. 
Vocês sabem o que é acrofobia? É uma pessoa que tem medo de 
altura. Em 1971, o Delegado Romeu Tuma torturou Pedro Cas-
tilho, um metalúrgico caldereiro que trabalhava na CONFAB, 
em São Caetano. Esse é apenas um dos nomes que eu tenho do 
Delegado Romeu Tuma. Cada Legislatura tem um Filinto Mül-
ler. Esse é um deles. Como o Curió, que se elegeu Deputado. É 
uma vergonha para esta Nação que torturadores e assassinos 
tenham assento no Parlamento brasileiro dizendo que repre-
sentam o povo. 

A minha indignação é grande. Eu poderia falar muito sobre 
todas as coisas que eu vi e a que assisti. Sou um sobrevivente 
por quê? Sou um sobrevivente pela delação de Flávio Aristides 
Freitas Tavares. Ele já sabia que ia sair um sequestro de um 
americano e que eu estava sendo levado para a Quinta da Boa 
Vista com o cartaz do Esquadrão da Morte e com o maçarico 
para me queimar o rosto e as mãos quando chegou a ordem 
de Brasília – o Flávio disse que eu tinha umas armas enterra-
das em Brasília. Sou sobrevivente pela delação do traidor e 
colaboracionista Flávio Aristides de Freitas Tavares, que hoje, 
infelizmente, goza de 3 aposentadorias. Um arrivista, um trai-
dor, e eu vou denunciá-lo publicamente. Ele é o responsável 
pela morte do Marighella. Agora, nos 40 anos, ele entregou os 
padres que foram acampanados pelo Fleury e que chegaram 



aç
ão

 p
ar

la
m

en
ta

r

162
Direito à Memória e à Verdade: Seminário

ao Marighella. Flávio Aristides de Freitas Tavares, arrivista, 
traidor e colaboracionista.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Obrigado, 
companheiro Jarbas Silva Marques. 

São quase 7h da noite, e tenho que ir ao gabinete assinar um 
bocado de documentos da Comissão de Direitos Humanos antes 
de sair. No caso, eu daria a palavra a você, na sua homenagem, e 
a gente não teria mais nenhuma pergunta, porque o que ouvimos 
aqui faz com que soframos também com aquilo que eles sofreram. 

O SR. JARBAS SILVA MARQUES – Presidente, eu queria só 
fazer uma justiça histórica. Em 1971, eu estava sendo levado para a 1ª 
Auditoria do Exército, que ficava na Praça da República. O meu advo-
gado, Antônio Modesto da Silveira, defendeu mais de 12 mil presos 
políticos, que, como eu, não pagavam, não tinham dinheiro. E, até 
hoje, vocês precisam ver a mediocridade da conta bancária dele.

Ele, para me defender, disse que eu era acusado, eu comandei 
algumas intervenções bancárias no Rio de Janeiro que o Ivan re-
pôs historicamente, algumas desapropriações. Até há bem pouco 
tempo, eu me hospedo quando vou ao Rio de Janeiro na casa do 
Modesto, e ele vai me dar o título de capitão fila-bóia. O Modes-
to não se lembrava por que ele foi sequestrado pelo DOI-CODI, 
ele e mais outros grandes advogados. Foi porque, em 1971, ao 
me defender, ele disse: “Ó, meu cliente, o professor e jornalista Jar-
bas, está sendo acusado de roubar banco, mas o atual Presidente” – 
isso no auge da matança, 1971 – “da República, Emílio Garrastazu 
Médici, quando era major em Santa Maria, respondeu a 2 IPMs por 
roubar comida de cavalo”. 

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Dr. Modesto.
O SR. ANTÔNIO MODESTO DA SILVEIRA – Olha, como 

vocês já perceberam, fui advogado de muita gente. Não sei de 
quantos mil, mas, na minha frente e ao meu lado – e havia ou-
tros aqui atrás –, estão pessoas que foram meus clientes, de Be-
lém a Porto Alegre, mas sobretudo do Rio de Janeiro, de São Pau-
lo, de Juiz de Fora, de sei lá quantos lugares. 

E aqui foi muito oportuno. Eu cumprimento a Comissão de Di-
reitos Humanos por ter convidado esses 2 cavalheiros: um médico 
e psicanalista que eu conheci quase menino ainda preso no Rio de 
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Janeiro por vários anos, e o Jarbas, meu cliente de maior tempo 
de prisão que eu conheço entre os presos políticos, quase 10 anos 
preso, muitos processos. E vieram aqui. Estou até com dificuldade, 
porque sou testemunha de que o que eles disseram – ele não, mas 
os colegas dele de processo foram, e o Jarbas, meu cliente, em vários 
processos – é a estrita verdade. Eu conheço. E conheço até mais. E, 
na medida em que eles contavam a cachoeira das histórias deles, 
que se vinculavam a outras histórias, essa cachoeira de histórias 
vem queimando a minha consciência. E a vontade de falar aqui. 

Enquanto ele falava, por exemplo, de uma das torturas, a 
de provocar diarréia, o meu amigo advogado, líder historiador, 
agente da história dessa região dizia: “Comigo foi a mesma coisa. A 
primeira coisa que fizeram foi me dar muito óleo de rícino e me deixar 
convivendo com a minha própria sujeira durante um tempo enorme”. 
E cada um dos que passaram por lá certamente tem. E até eu, 
como simples advogado, sequestrado, separadamente de outros 
advogados, cuja ousadia era defender homens dessa dignidade, 
sou testemunha disso, porque, também sequestrado, eu vi coisas 
que não posso nem descrever. E ouvi mais ainda. 

Tudo isso que diz, como médico e psicanalista, e sabe muito 
bem que muitos dos seus colegas médicos e psicanalistas fo-
ram às vezes mais psicopatas do que psicanalistas. Um deles 
mencionou um tal Amílcar Lobo, cujo primeiro nome foi des-
coberto por uma das minhas clientes, Tânia, uma moça cana-
dense. Defendi do Canadá à Terra do Fogo, de Portugal à Rússia. 
Defendi gente de lá também, colegas dele. Por isso, eu até me 
interessei em saber quem era aquele francês que se propunha a 
matar brasileiros. Ela não pôde responder, deu uma vaga dica, 
daí por que o livro dela é muito interessante e me desperta 
muita curiosidade. 

Precisamos de verdade para memória. Esta Comissão tem de 
ser mais prestigiada. Lamento que os nossos colegas, os nossos 
estudantes não estejam aqui sentados pelos corredores. Olha, 
é uma vontade enorme de convalidar isso, dando dados no-
vos. Sei lá, ele falava e eu me lembrava. Desde Harry Berger, 
de 1935, e ele falava em Dan Mitrione. Eu vi as operações pré-
Condor, com todas as ditaduras daquele tempo, participando e 
colaborando com a ditadura brasileira. Por isso, eu disse agora 
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há pouco: se os poucos causadores de todo esse desastre histó-
rico brasileiro, com sequelas até hoje até no Orçamento nacio-
nal, forem perdoados e elevados à categoria de heróis, como 
algumas instituições estão fazendo, essas instituições assumem 
a culpa da tortura, do assassinato, do estupro e da gravidez  
de muitas mulheres que não ousam falar, porque ainda têm 
vergonha e medo. 

Se esta Comissão tiver o sucesso que merece, nós podemos 
passar a limpo a história do Brasil recente, desde o meio do sé-
culo passado para cá. São muitas histórias. Os documentos eles 
escondem. Eu não acredito que estejam escondendo ou tenham 
destruído. Eles podem ter escondido e enfurnado e, quem sabe, 
até queimaram umas fotocópias por aí. 

Sr. Presidente, perdoe-me e permita-me: a Câmara, às vezes, 
é sonegada de informações – outro dia, ouvi colegas dizendo 
que eram sonegados importantes documentos –, não tem acesso 
a esses documentos para a realização de CPIs corretas, porque 
eles escondem. No entanto, eu já disse a algumas autoridades 
que, se continuarem escondendo esses documentos, nós vamos 
trazê-los do exterior para cá. Já trouxe até um colega nosso aqui, 
Martín Almada, Prêmio Nobel Alternativo, dado pela ONU, que 
compareceu a uma dessas Comissões. E, além de dizer, ele com-
provava: “Olha, aqui está um monte de documentos autênticos da 
Operação Condor que eu descobri. E estão à disposição desta Casa”. 
Ele forneceu um pacote de quilos de material, dizendo: “Esses 
documentos eu tenho acesso a eles. Posso internalizá-los no Brasil”. 
E, através dessa internalização, os órgãos de segurança, os órgãos 
que estiverem protegendo bandidos assumirão a bandidagem 
com eles. 

Sr. Presidente, perdoe-me. Talvez a emoção da inspiração que 
eles me deram de saber e me lembrar de milhões de coisas assim 
me esteja fazendo abusar, e eu lhe peço perdão. Que toda essa 
gente, quando vier, traga seus filhos e netos, traga seus estudan-
tes e todo mundo para ouvir essas verdades e colaborar com essa 
sessão de direitos humanos. Perdoe-me. 

Obrigado.
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PARTICIPANTE – Sr. Presidente, permita-me dizer uma pa-
lavrinha. Só um minuto.

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Não dá mais, 
porque senão nós vamos...

PARTICIPANTE – Disse que o Flávio Tavares o denunciou 
e tudo. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
PARTICIPANTE – Sim. Só vou dizer uma coisa para você. 

Você está íntegro, dando a sua mensagem, dando o seu retorno, 
explicando e dizendo as coisas e dizendo o que aconteceu. E o 
Flávio está absolutamente doente e largado. 

(Intervenção fora do microfone. Inaudível.) 
PARTICIPANTE – Vejam, há o retorno...
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Depois, nós 

vamos tratar disso. É o seguinte: esse seminário não termina com 
essa mesa. Nós vamos dar continuidade ao processo, porque nós 
queremos que as diversas memórias que existem possam chegar 
à verdade, porque a verdade vai libertar-nos de situações. 

Eu acho que o Seminário pelo Direito à Verdade e à Memória 
trouxe essa contribuição. 

A partir daqui, haverá novas reflexões, e pessoas que estão 
vendo através da Internet vão poder contribuir e procurar a Co-
missão de Direitos Humanos para novos depoimentos. Tenha 
certeza de que nós vamos dar continuidade.

Eu agradeço a contribuição ao Dr. Adail Ivan de Lemos, ao 
jornalista Jarbas Silva Marques, que falaram daquilo de que vive-
ram, falaram das entranhas.

O SR. SÉRGIO MUYLAERT – Posso fazer apenas uma con-
sulta ao Presidente?

O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Pois não.
O SR. SÉRGIO MUYLAERT – Sou ex-Vice-Presidente da Co-

missão de Anistia do Ministério da Justiça, e minha consulta é 
exatamente em relação a esse núcleo de trabalho, de direito ao 
resgate da memória. Este encontro de hoje será compilado, será 
digitalizado, será disponibilizado? De que forma?
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O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Com certeza. 
Toda o seminário está sendo gravado, e depois – inclusive o Már-
cio, que é o nosso Secretário – reuniremos um grupo de trabalho 
para, já que não temos a comissão da memória e verdade, na 
Comissão de Direitos Humanos tratar dessa questão.

Muito obrigado.
O SR. SÉRGIO MUYLAERT – Minhas homenagens. Obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Luiz Couto) – Eu agradeço a 

presença a todos e aos convidados.
Está encerrado nosso seminário.
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