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APRESENTAÇÃO

A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba
(CEVPM-PB) foi criada pelo governador Ricardo Vieira Coutinho por meio do Decreto nº
33.426, de 31 de outubro de 2012, com a finalidade de buscar o esclarecimento das graves
violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos contra qualquer pessoa no
território da Paraíba, ou aos paraibanos que se encontravam em outros Estados ou Países,
durante o período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal,
a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica. (Anexo 1 – Documentos relativos à
criação da CEVPM-PB)
A instalação da CEVPM-PB ocorreu no dia 11 de março de 2013, em solenidade
presidida pelo governador Ricardo Coutinho, no Palácio da Redenção, com a nomeação dos
seus membros: Paulo Giovani Antonino Nunes, como Presidente, Fábio Fernando Barbosa de
Freitas, Iranice Gonçalves Muniz, Irene Marinheiro Jerônimo de Oliveira, João Manoel de
Carvalho, Lúcia de Fátima Guerra Ferreira e Waldir Porfírio da Silva. A composição da
Comissão foi oficializada pelo Ato Governamental nº 6.018, de 11 de março de 2013, com
mandato de dois anos, que foi prorrogado por mais dois anos, conforme o Ato Governamental
nº 1.085, de 27 de fevereiro de 2015. Por problemas de saúde, o jornalista João Manoel de
Carvalho afastou-se da CEVPM-PB, mas não foi substituído. Com o falecimento do professor
Fábio Freitas (Anexo 2 - Homenagem), foi indicado em seu lugar o professor Herbert Andrade
Oliveira.
No lançamento do Relatório Parcial da CEVPM-PB, em solenidade no Palácio da
Redenção no dia 31 de março de 2014, o governador Ricardo Coutinho ressaltou a necessidade
de preservar a memória do período da ditadura militar: “Nenhum povo pode construir qualquer
futuro que seja sem conhecer o seu passado. É preciso que as novas gerações possam,
naturalmente, conhecer esse lado da nossa história e fazer com que a partir da verdade o País
evite qualquer coisa parecida com isso no campo da supressão das liberdades individuais e
coletivas, no campo da tortura, no campo da ausência da democracia. Assim ela pode construir
um País bem melhor para seus filhos”.
A Comissão da Verdade criou os instrumentos necessários para realizar pesquisas com
fontes documentais e testemunhais bem como implementou ações junto à sociedade para dar
visibilidade ao seu trabalho e, portanto, ao tema da ditadura militar com o embate entre as forças
da repressão e da resistência ao autoritarismo.
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O desenvolvimento das atividades da CEVPM-PB ocorreu a partir de dez Grupos de
Trabalhos (GT´s) envolvendo professores universitários e do ensino médio, estudantes
universitários e profissionais liberais todos de forma voluntária e colaborativa. Os 21 anos da
ditadura militar, com as inúmeras formas de violações dos direitos humanos atingindo os mais
diversos segmentos sociais, instigam pesquisas documentais e testemunhais que poderão
desvendar novos elementos fundamentais para a compreensão daquele período. Dentre as
possibilidades temáticas, foram definidos dez temas, que correspondem aos dez GTs, a saber:

- Mortos e desaparecidos políticos do regime militar
Coordenador: Waldir Porfírio da Silva
Este grupo teve a finalidade de promover o esclarecimento sobre as mortes e
desaparecimentos forçados, com ocultação de cadáveres, ocorrido no território do Estado da
Paraíba, ou de paraibanos que se encontravam em outros Entes da Federação no período
arbitrário do regime militar (1964-1985). Também envidou esforços para o esclarecimento de
casos emblemáticos que pairam dúvidas até hoje sobre as mortes de alguns paraibanos,
ocorridos no referido espaço de tempo e outras denúncias que porventura chegassem à CEVPMPB.

- Mapa da Tortura
Coordenadores: Fábio Fernando Barboza de Freitas (até 13 de março de 2016) e Herbert de
Andrade Oliveira
O objetivo deste GT foi construir um mapa atualizado da tortura no estado da Paraíba,
identificando locais de realização desta prática, traçando o perfil detalhado das vítimas de
tortura e compreendendo a tortura como instrumento fundamental de intimidação e repressão,
para a manutenção da “ordem” político institucional da ditadura civil-militar. Fundamentos
históricos da tortura. As dimensões da tortura. Modos e instrumentos da tortura. Os espaços da
tortura (institucionais e extra institucionais). Análise de documentos e testemunhos.

- Perseguição dos órgãos de segurança ao setor educacional
Coordenadora: Lúcia de Fátima Guerra Ferreira
O meio educacional, tanto universitário como secundarista, formal e não formal, foi
objeto de grande atenção dos órgãos de segurança, tendo em vista a efervescência política dos
segmentos ligados à educação, envolvendo-se em lutas sociais mais amplas. O objetivo deste
grupo foi identificar as ações de perseguição ocorridas na Paraíba, atingindo técnicos,
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professores e, especialmente, o movimento estudantil, a partir de provas documentais e
testemunhais.

- Cassação de mandatos eletivos e a magistrados
Coordenadores: Paulo Giovani Antonino Nunes e Waldir Porfírio da Silva
O GT teve por objetivo identificar todas as pessoas que exerceram mandatos eletivos no
âmbito dos poderes executivo e legislativo, no estado da Paraíba que foram cassados, na esfera
federal, estadual e municipal no período da ditadura militar e relatar os motivos da cassação e
a atuação dos atores sociais envolvidos no processo. Também procurou identificar os
magistrados perseguidos no referido período e narrar as causas e os agentes públicos
envolvidos.

- Demissão de servidores públicos federais, estaduais e municipais
Coordenador: Waldir Porfírio da Silva
O GT teve por objetivo identificar os servidores públicos federais, estaduais e
municipais com atuação no estado da Paraíba e em outros estados da Federação que foram
demitidos ou perseguidos de alguma forma por agentes públicos no período da ditadura militar
e relatar os motivos e a atuação dos atores sociais envolvidos no processo.

- Ditadura e Gênero
Coordenadora: Irene Marinheiro Jerônimo de Oliveira
O objetivo deste GT foi realizar pesquisas sobre a violência contra as mulheres
paraibanas durante a ditadura militar, as consequências dessa violência e os impactos sobre suas
vidas. Dar visibilidade não só ao sofrimento das mulheres envolvidas no conflito, que
participaram de movimentos de resistência, mas também daquelas cujos familiares foram
vítimas de perseguição política.

- Estrutura de repressão na Paraíba
Coordenadoras: Lúcia de Fátima Guerra Ferreira e Iranice Gonçalves Muniz
O período de 1964 a 1985 foi marcado por atos de tortura, assassinato, desaparecimento
de muitos paraibanos que resistiram ao regime jurídico/político implantado pelos militares. Este
GT teve por objetivo identificar a estrutura organizacional de repressão, membros e área de
atuação no Estado, além de verificar a existência de apoiadores e financiadores da sociedade
civil, sejam eles indivíduos ou grupos organizados, nacionais ou estrangeiros.
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- Intervenção nos sindicatos e em outras entidades da sociedade civil
Coordenador: Paulo Giovani Antonino Nunes1
Logo após o golpe civil-militar o governo fez uma série de intervenções nos sindicatos,
afastou e prendeu seus dirigentes, também fez intervenções seguidas de perseguições em outras
entidades da sociedade civil. Essas ações continuaram ao longo de todo regime militar. O
objetivo desse grupo foi identificar as perseguições ocorridas contra sindicalistas e membros
das referidas entidades na Paraíba durante a vigência do regime militar.

- Repressão do Estado e de milícias privadas aos camponeses
Coordenadora: Iranice Gonçalves Muniz
As Ligas Camponesas no Estado da Paraíba, desde a sua fundação, foram objeto de
perseguições das “milícias privadas”. Com o regime militar essas perseguições contaram com
o aparelhamento oficial do Estado. O presente GT teve como objetivos: identificar as ações de
perseguição praticadas pelo Estado e pelas milícias contra os camponeses, assim como
contextualizar e explicitar o projeto de desestruturação das Ligas Camponesas pelo Estado;
identificar as ações de perseguição ocorridas nos sindicatos de trabalhadores rurais na Paraíba,
no período de 1958 a 1985.

- A bomba estourada no Cineteatro Apolo XI
Coordenadora: Irene Marinheiro Jerônimo de Oliveira
Desvendar o mistério e apurar a autoria intelectual, através de pesquisa, da explosão da
bomba no Cineteatro Apolo XI, na cidade de Cajazeiras no Estado da Paraíba, em 2 de julho de
1975 matando duas pessoas durante o período mais duro da ditadura militar.

Estes GTs produziram dez textos temáticos a partir de ampla pesquisa documental, com
fontes existentes em diversos acervos brasileiros, cujo acesso foi possível a partir de termos de
cooperação e do recebimento de cópias digitalizadas; das fontes testemunhais registradas em
vídeo de audiências e oitivas realizadas pela CEVPM-PB, com a devida degravação; além da
utilização da bibliografia existente sobre as temáticas tratadas e, particularmente, textos
produzidos por membros da CEVPM-PB, publicados em capítulos livros, artigos de revistas
acadêmicas, dissertações mestrado e trabalhos de conclusão de cursos de graduação, fruto de
pesquisas realizadas durante os trabalhos da Comissão e de projetos de pesquisas individuais
1

O jornalista João Manoel Carvalho estava também na coordenação deste GT, mas por problemas de saúde não
pode participar dos trabalhos da CEVPM-PB.
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desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal da Paraíba. Além dos temas dos 10 GTs, se
identificou a relevância da área da Cultura e Imprensa, especialmente no viés da perseguição
censória, ao lado das outras formas de perseguição comuns nas demais áreas abordadas. A
coordenação coube a Lúcia de Fátima Guerra Ferreira. Outros temas foram aventados, mas não
foi possível desenvolver outras pesquisas.
O presente relatório incorporou partes do Relatório Parcial, sem necessariamente fazer
referência, e conta com quatro partes e seis capítulos, sendo que na Parte I se apresentam os
antecedentes históricos da CEVPM-PB e seu mandato legal; bem como uma descrição das
atividades desenvolvidas de caráter administrativo e finalístico, como as audiências e oitivas,
relacionamento com órgãos públicos e a sociedade civil. Na Parte II trata-se do contexto
histórico paraibano do pré-golpe civil-militar de 1964 ao fim da ditadura militar. A Parte III
apresenta os textos temáticos que tratam de violações dos Direitos Humanos na Paraíba durante
a ditadura militar, elaborados por cada GT, além de texto sobre um tema não previsto
inicialmente, mas de grande relevância, qual seja a censura à imprensa e à cultura na Paraíba.
E a Parte IV expõe as considerações finais e recomendações para o governo do Estado da
Paraíba.
A Comissão ao longo de sua caminhada conseguiu resgatar com bastante sacrifício
inúmeros documentos que estavam “arquivados” em repartições federais ou estaduais. Tal
trabalho demonstrou a pertinácia dos membros da comissão, pois em sua maioria, os arquivos
encontram-se desorganizados, faltando documentos, etc. Graças aos acordos de cooperação
firmados, a CEVPM-PB foi constituindo um relevante acervo documental sobre o período da
ditadura militar, especialmente, com cópias digitalizadas de documentos que apresentam os
registros e o modus operandi dos serviços de informação e repressão, a exemplo do SNI, DOPS,
AESI, além dos IPMs, em particular o IPM 1427 (IPM da Subversão), volume 15, contendo 99
páginas, tendo como encarregado o major Ney de Oliveira Aquino. Este material compõe o
acervo da CEVPM-PB, como também notas de jornais locais como “A União”, “O Norte”,
“Correio da Paraíba”, que integram a hemeroteca do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano
(IHGP). No âmbito nacional, foi utilizado o jornal Correio da Manhã do Rio de Janeiro, à época
estado da Guanabara. Também merecem registro os documentos privados cedidos para
digitalização, por pessoas que participaram das audiências e oitivas, ou familiares de
perseguidos políticos.
Vale ressaltar, que procuramos contemplar no referido Relatório o maior número de
pessoas atingidas pela ditadura militar, senão relatando sua atuação e a repressão sofrida, pelo
menos citando o nome de alguma forma, mas sabemos que foi impossível tratar de todos os
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atingidos, que posteriormente, poderão ser contemplados em novas pesquisas acadêmicas que
serão feitas no acervo constituído pela Comissão. Por ausências de pessoas que tiveram seus
direitos violados no período estudado, pedimos nossas sinceras desculpas.
Com o encerramento das atividades da CEVPM-PB, este acervo passará para o
Memorial da Democracia, conforme o decreto no 33.426, de 31 de outubro de 2012, de criação
da comissão.
Por fim, vale ressaltar o esforço da CEVPM-PB no sentido de contribuir com a Justiça
de Transição no Brasil, especialmente no seu pilar que trata da verdade e da memória, “para
que não se esqueça, para que nunca mais aconteça!”

Membros da CEVPM-PB

Fábio Fernando Barboza de Freitas (in memoriam)
Foi professor da Unidade Acadêmica de Ciências
Sociais do Centro de Humanidades da UFCG nas áreas
de Teoria, Filosofia Política e Direitos Humanos;
Mestre em Ciências Jurídicas/Direitos Humanos
(UFPB); do Curso de Especialização em Direitos
Humanos do CCHLA/UFPB; do Curso de
Especialização em Segurança Pública; presidente da
Comissão de Direitos Humanos do CH da UFCG; e
membro da Anistia Internacional.
Herbert de Andrade Oliveira
Historiador e professor de história e artes, atuando na
rede pública estadual de educação básica, em Campina
Grande. Especialista em fundamentos da educação e
práticas pedagógicas multidisciplinares.
Integrou o grupo de trabalho sobre mortos e
desaparecidos políticos e participou também do grupo
de trabalho sobre o mapa da tortura na Paraíba,
coordenado pelo Professor Fábio Freitas. Após o
falecimento do prof. Fábio Freitas, ficou encarregado
de coordenar a conclusão dos trabalhos desse GT.
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Iranice Gonçalves Muniz
Pós-Doutorado em Direito pela Universidade Federal
da Paraíba (UFPB). Doutorado em Direito Público
(Constitucional) pela Universitat Pompeu Fabra,
Barcelona, Espanha (Revalidado pela Universidade
Federal de Pernambuco - Brasil). Mestrado em Direito
Público pela mesma Universidade. Especialização em
Direitos Humanos pela UFPB. Graduação em Direito
pela Universidade Cândido Mendes (UCAM).
Atualmente é professora adjunta da UFPB e professora
titular do Centro Universitário de João Pessoa
(UNIPÊ). Membro colaboradora do Núcleo de
Cidadania e Direitos Humanos da UFPB. Tem
experiência na área de Direito, com ênfase em Direito
Constitucional, Direito Agrário, Direito Internacional e
Direitos Humanos.

Irene Marinheiro Jerônimo de Oliveira
Nasceu em Piancó-PB, onde estudou até concluir o
curso Normal Regional. Graduou-se em Licenciatura
em Letras, na UFPB, em 1974, e a partir daí passou a
lecionar no Colégio Estadual de Conceição-PB; depois
nas cidades de Itabaiana, Cabedelo e João Pessoa, onde
reside até hoje. Foi uma das fundadoras do PT (1980)
de Cabedelo e da CUT (1983), contribuindo para a
criação da Secretaria de Mulheres da CUT. Foi
militante do SINTEP (1979-1989). Em 1990, foi uma
das fundadoras do Centro da Mulher 8 de Março. É
membro dos Conselhos Estadual e Municipal dos
Direitos da Mulher e do Comitê Municipal de
Mortalidade Materna. Faz parte e foi fundadora do
Fórum de Mulheres Paraibanas e da REDEXI - Rede de
Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de
Crianças e Adolescentes. Hoje, é Coordenadora Geral
do Centro da Mulher 8 de Março.
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Lúcia de Fátima Guerra Ferreira
Mestre em História pela UFPE e Doutora em História
Social pela USP, professora titular do Departamento de
História e do Programa de Pós-Graduação em Direitos
Humanos, Cidadania e Políticas Públicas do
CCHLA/UFPB, coordenadora do Núcleo de Cidadania
e Direitos Humanos (NCDH). Membro do Instituto
Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP) e da
Associação Nacional de História (ANPUH). Foi
coordenadora do Núcleo de Documentação e
Informação Histórica Regional (NDIHR) e pró-reitora
de Extensão e Assuntos Comunitários da UFPB (20002012).
Paulo Giovani Antonio Nunes
(presidente da Comissão Estadual da Verdade)
Doutor em História pela Universidade Federal de
Pernambuco, Mestre em Ciências Sociais, Bacharel em
História e Comunicação Social pela UFPB. Realizou
estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Minas
Gerais. É professor adjunto do Programa de PósGraduação em História, bem como na graduação em
História, da UFPB. É membro do Grupo de Estudos e
Pesquisas em História do Século XX (GEPHiS20), na
linha de pesquisa Estruturas Econômicas e Culturas
Políticas no Século XX da Associação Nacional de
História (ANPUH).
Waldir Porfírio da Silva
Mestre em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas
Públicas pela UFPB, graduado em Psicologia pela
UEPB e Direito pela FAP. Advogado, escritor e
pesquisador da história das esquerdas paraibanas nos
períodos do autoritarismo brasileiro. Em 1996, quando
era chefe de gabinete do deputado Zenóbio Toscano,
auxiliou os familiares dos mortos e desaparecidos
políticos do regime militar na formação dos processos
de reconhecimento pelo Estado brasileiro e, a partir de
2000, montou os processos de anistia política para
vítimas das perseguições do regime militar.
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PARTE I
A COMISSÃO ESTADUAL DA VERDADE E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA DO
ESTADO DA PARAÍBA
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Capítulo 1 – A criação da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do
Estado da Paraíba
1 Antecedentes históricos

Na Paraíba os direitos humanos foram violados antes do golpe civil-militar de 1964,
quando o latifúndio cumpria seu papel de classe opressora e exploradora da mão-de-obra dos
camponeses, exigindo que estes trabalhassem gratuitamente vários dias da semana para que
pudessem morar na propriedade. Para manter a ordem, agrediam física e psicologicamente os
camponeses, destruíam as roças e casas daqueles que se insurgissem contra ela.
A formação das Ligas Camponesas, em especial a de Sapé, quebrou essa lógica cruel
que perdurava desde o fim da escravidão. Intelectuais, estudantes, profissionais liberais e
parlamentares que defendiam as ligas cumpriram um papel importante na denúncia contra a
crueldade que ocorria no campo, desconhecidos, até então, pela população urbana das grandes
cidades.
Os mártires dessa luta foram muitos, destacando-se Alfredo Nascimento, João Pedro
Teixeira, João Alfredo Dias, conhecido como Nego Fuba, e Pedro Inácio de Araújo, conhecido
como Pedro Fazendeiro. Todos esses crimes foram denunciados, à época, pelos jornais de
grande circulação na Paraíba e em panfletos distribuídos clandestinamente em João Pessoa
durante os anos de arbítrio.
Em 1968 novas violações aos direitos humanos ocorreram com a violência praticada
pela polícia contra as manifestações estudantis nas ruas de João Pessoa e Campina Grande,
deixando estudantes e docentes feridos e presos. Deputados estaduais e vereadores da capital
paraibana denunciaram esses fatos na tribuna de seus respectivos parlamentos.
Continuando a fase de denúncias contra o autoritarismo, a morte misteriosa do jovem
líder estudantil paraibano, João Roberto Borges de Souza, ocorrida em 1969 [adiante será
demonstrado mais detalhes] foi objeto de panfleto clandestino de organizações políticas que
faziam oposição ao regime ditatorial.
Na década de 1970, quatro elementos foram fundamentais para denunciar prisões,
torturas, assassinatos e desaparecimentos forçados na Paraíba: a reorganização do movimento
estudantil por meio do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Universidade Federal da
Paraíba (UFPB); a criação, pela Arquidiocese da Paraíba, do Centro de Defesa de Direitos
Humanos (CDDH); a formação do Comitê Brasileiro pela Anistia, secção da Paraíba (CBA-
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PB); e Movimento Feminino pela Anistia (MFPA). Essas quatro entidades, além de denunciar
atrocidades do regime, empunharam a bandeira pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita.
Segundo registrou Talita Hanna Cabral Nascimento, a primeira manifestação pela
anistia em João Pessoa ocorreu em 1978, defendendo a liberdade do paraibano Edvaldo Nunes
da Silva [Cajá], líder estudantil em Pernambuco, acusado de tentar reorganizar o Partido
Comunista Revolucionário (PCR). “A prisão de Cajá provocou a mobilização de diversos
setores da sociedade civil da Paraíba e de Pernambuco”2.
Aconteceram, no pátio da Igreja do São Francisco e na sede do DCE da UFPB, em João
Pessoa, novos atos públicos pela anistia, entre os meses de abril e junho de 1979, promovidos
pelo CBA-PB:
Composição da entidade supra, que em 04 de abr 79, realizou debates na sede
do DCE UFPB sobre a luta dos agricultores de Coqueirinho e Cachorrinho e
o problema da terra paraibana, com a participação de JMP [José Maria Pires]
e WC [Wanderlei Caixe]. Em 16 de abr 79, a entidade distribuiu um boletim
intitulado Carta Aberta a População, repudiando a Anistia parcial e
defendendo todos os que se opuserem ao Regime Militar, não importando o
meio de luta por eles utilizados. Em 20 jun 79, realizou ato público em João
Pessoa PB, pela libertação dos presos políticos de Itamaracá PE. Na ocasião,
JAV [Jarbas de Andrade Vasconcelos] tachou a anistia concedida pelo
governo de falsa. O ex preso JPS [José Pedro da Silva] denunciou opressão e
torturas existentes na penitenciária de Itamaracá PE. O CBA PB tem
participado do ME, dos movimentos grevistas e outros eventos de caráter
contestatório.3

O projeto de anistia da ditadura tramitou num período de dois meses no Congresso
Nacional e foi aprovado em 22 de agosto de 1979, excluindo os opositores ao regime que
praticaram “terrorismo, assalto, sequestro e atentado pessoal”, enquanto que incluía como
anistiado os agentes do Estado autoritário que praticaram prisões ilegais, torturas, assassinatos
e desaparecimentos forçados.
A proposta da anistia era para o governo mais cômoda do que incômoda: trazer
para o país exilados políticos e lideranças de esquerda tornou-se menos nocivo
do que o risco de trazer à tona os crimes de tortura e seus respectivos
praticantes, pauta estritamente censurada pela Lei de Anistia. Neste processo
conciliatório, a oposição ao regime dividiu-se entre a insatisfação e o
sentimento de conquista dado aquele momento. Poucos agentes políticos
cogitaram serem contrários às contradições da Lei de Anistia, preocupados

2

NASCIMENTO, Talita Hanna Cabral. Do fragmento à reorganização: movimento estudantil da UFPB (19751979). Dissertação (Mestrado em História) Universidade Federal da Paraíba. 2015. p. 108.
3
Comissão de Investigação. Base de Dados SNIG. ARE 119, 11/10/1979. ACE 10005575. Arquivo Nacional.
Fundo SNI. Arquivo da CEVPM-PB.
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com outros temas que lhe pareciam mais urgentes frente ao processo de
democratização4.

Assim, continuou a marcha do povo brasileiro pelo fim do regime militar levantando
outras bandeiras de lutas como Diretas Já e convocação da Assembleia Nacional Constituinte.
Novamente, os familiares de mortos e desaparecidos políticos voltaram a lutar pelo direito à
verdade, isolados, sem o apoio dos movimentos sociais que tinham antes da anistia, como se
fosse um problema só deles.
No ano de 1992 o deputado estadual Simão de Almeida Neto, do Partido Comunista do
Brasil (PCdoB) apresentou um projeto de lei dispondo sobre o acesso ao arquivo da extinta
Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS). Foi transformado na Lei nº 5.450, de 6 de
setembro de 1992, assinado pelo governador em exercício Cícero de Lucena Filho, que garantiu
o acesso àquele órgão de informação a qualquer cidadão interessado, para fins de pesquisa,
investigação ou interesse particular, competindo à Secretaria de Segurança destinar sala
especial e os meios necessários à consulta.
Por meio do Decreto nº 15.237, de 27 de abril de 1993, assinado pelo governador
Ronaldo Cunha Lima e pelo secretário de Segurança Pública, Marcos Benjamin Soares, essa
documentação foi transferida da Secretaria de Segurança Pública para o Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão5.
Atendendo requerimento do deputado estadual Zenóbio Toscano, do Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), aprovado pelo plenário da Assembleia
Legislativa da Paraíba, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal realizou audiência
pública conjunta com a Comissão da Defesa da Cidadania, Criança e Adolescente do Poder
Legislativo Estadual paraibano, em 24 de agosto de 1995.
A finalidade foi ouvir os testemunhos de familiares de mortos e desaparecidos políticos
da Paraíba: Rejane Viana, irmã do marinheiro Robson Viana, que desapareceu da Base da
Marinha no Rio de Janeiro; Josineide Maria de Araújo e Nadieje Maria de Araújo, filhas do
líder camponês desaparecido político, Pedro Inácio de Araújo [Pedro Fazendeiro]; Eulina
Marques, mãe do líder estudantil João Roberto Borges de Souza, encontrado afogado no
município paraibano de Catolé do Rocha; Elizabeth Altina Teixeira, viúva do líder camponês
João Pedro Teixeira; Almir Pereira, irmão de Francisco das Chagas Pereira, desaparecido após
um incêndio na sede da EMBRATEL no Rio de Janeiro; e as testemunhas de alguns

4
5

NASCIMENTO, Talita Hanna Cabral. Op. cit. p. 109
Atualmente denominado Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH.
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desaparecidos políticos e mortos políticos como Jório Lira Machado, Simão de Almeida Neto
e Antônio José Dantas.
Com a vigência a Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que “Reconhece como mortas
pessoas desaparecidas em razão de participação, ou acusação de participação, em atividades
políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979”, o gabinete do deputado
Zenóbio Toscano já tinha feito as diligências necessárias para formalizar os processos para os
familiares de João Pedro Teixeira, Francisco das Chagas Pereira, Robson Viana, João Roberto
Borges de Souza, Manoel Alexandrino, João Alfredo Dias [Nego Fuba] e Pedro Inácio de
Araújo [Pedro Fazendeiro], estes três últimos foram líderes camponeses e estavam na relação
anexa à Lei que continha os 136 brasileiros que o Estado de imediato reconhecia como mortos
ou desaparecidos políticos.
No ano seguinte, os familiares dos camponeses e desaparecidos políticos João Alfredo
Dias e Pedro Inácio de Araújo receberam do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba os
atestados de óbitos garantidos pela Lei nº 9.140/1995.
Numa solenidade bastante concorrida, realizada no dia 16 de outubro de 1996, a
Assembleia Legislativa da Paraíba revogou a Resolução nº 272, de 10 de abril de 1964, que
cassou os mandatos dos deputados estaduais Francisco de Assis Lemos de Souza, Langstein de
Almeida, Antonio de Figueiredo Agra e Agassiz de Almeida. Aquele ato histórico foi uma
proposta do deputado Zenóbio Toscano.
Quando dos 20 Anos da Anistia Política de 1979, o Conselho Universitário da UFPB,
por unanimidade, aprovou o parecer favorável do professor João Otávio Paes de Barros Júnior,
transformado na Resolução nº 16/99, assinada pelo reitor Jader Nunes de Oliveira, que revogava
“decisões do Conselho Universitário que homologaram punições da Reitoria aplicadas a alunos
e ex-alunos da UFPB” e conferiu “efeito de Retratação Institucional perante todos aqueles
punidos” naquela universidade “nos termos da legislação de exceção vigente no regime
militar”6.
A Assembleia Legislativa da Paraíba, mais uma vez por iniciativa do deputado estadual
Zenóbio Toscano, também realizou sessão especial para comemorar os 20 Anos de Anistia, em
2 de setembro de 2009, com a presença do deputado mineiro Nilmário Miranda, Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal.
No ano de 2001, o deputado Zenóbio Toscano volta a fazer o debate sobre esse tema,
realizando reuniões com os anistiados políticos paraibanos na Associação Paraibana de
6

UFPB. A Retratação da UFPB. Edição alusiva às comemorações dos 20 anos da lei da Anistia. João Pessoa:
SODS, 1999.
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Imprensa na capital paraibana, e em Campina Grande, visando orientar todos os perseguidos da
ditadura militar no sentido de fazer os seus processos de indenizações previstas na Medida
Provisória nº 2.151, de 31 de maio de 20017.
Fruto desse trabalho da feitura dos processos de reparação econômica aos atingidos do
regime autoritário de 1964, foi fundada em 2002 no auditório da Associação Paraibana de
Imprensa, a Associação dos Anistiados Políticos da Paraíba (AAP-PB).
Nos 40 anos do golpe civil-militar, a Assembleia Legislativa da Paraíba, por iniciativa
do deputado supracitado, outorgou as Medalhas Dom Helder Câmara a paraibanos e paraibanas
que sofreram perseguição política do regime autoritário que se instalou em 1964. Foram
homenageados naquela sessão do Poder Legislativo de 2004: Dom Marcelo Pinto Carvalheira,
arcebispo da Paraíba; deputado federal Ronaldo Cunha Lima; ex-deputado estadual Assis
Lemos; desembargador Emílio de Farias; ex-deputado federal e estadual, secretário de
Cidadania e Justiça, Antônio Vital do Rego; a líder camponesa Elizabeth Altina Teixeira; o exministro Abelardo Jurema, in memoriam; jornalista Adalberto Barreto; líder sindical Luiz Hugo
Guimarães; ex-deputado Simão de Almeida Neto, na época líder estudantil; José Emilson
Ribeiro da Silva, ex-líder secundarista e um dos presos políticos que participou da greve de
fome no Presídio Barreto Campelo, em Itamaracá.
O “Seminário Memória Camponesa – As Ligas Camponesas na Paraíba”, realizado
durante os dias 28 e 29 de abril de 2006 no mini plenário da Assembleia Legislativa, foi outro
grande momento de resgate da memória das vítimas e militantes de apoio à luta dos camponeses
acontecida antes e após o golpe civil-militar. São testemunhos que resgataram a história das
Ligas Camponesas que combateram e enfrentaram a exploração e repressão praticadas pelos
latifundiários, polícia militar e exército8.
Representantes dos movimentos sociais e da sociedade civil organizada criaram o
Comitê Paraibano Memória, Verdade e Justiça, a 22 de novembro de 2010, em reunião que
aconteceu na sede da Assembleia Legislativa da Paraíba, com a participação de representantes
parlamentares municipais e estaduais, da Ministra dos Direitos Humanos, Maria do Rosário, e
do assessor especial da Secretaria dos Direitos Humanos da Presidência da República, Gilney
Viana.

7

A Medida Provisória nº 2.151 foi convertida na Lei nº 10.559, de 13/11/2002, que regulamentou o art. 8º do Ato
das Disposições Transitórias da Constituição de 1988.
8
O “Seminário Memória Camponesa – As Ligas Camponesas na Paraíba” foi uma realização do Projeto Memória
da Universidade Federal de Campina Grande, Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFCG, Associação
Paraibana de Imprensa (API), Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), Núcleo de Antropologia da Política
(NUP) e Universidade Federal da Paraíba (UFPB).
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No período de 2010 a 2011 foi executado o Projeto Compartilhando Memórias
desenvolvido pela equipe do projeto de organização do Acervo da Delegacia de Ordem Política
e Social da Paraíba (DOPS-PB), do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, quando
foram gravadas em vídeo 12 (doze) sessões de depoimentos de perseguidos durante a ditadura
militar, das mais diversas áreas: estudantes secundaristas e universitários, professores,
marinheiros, operários, camponeses e artistas. No dia 4 de abril de 2013 foi lançada a coleção
Compartilhando Memórias, com 11 DVD’s, com o registro dos testemunhos9. A coordenação
dessa coleção ficou a cargo dos professores Lúcia de Fátima Guerra Ferreira e Carmélio
Reynaldo Ferreira.
Quadro 1 –Testemunhos no Projeto Compartilhando Memórias
CATEGORIA
Artistas

Camponesa
Estudantes
secundaristas
Estudantes
universitários

Sindicalistas

Docentes

Presos em
Itamaracá
Familiares de
militantes
falecidos

NOMES
Carlos Antônio Aranha de Macedo (músico e estudante universitário)
Flávio Tavares (artista plástico e estudante secundarista)
Jomard Muniz de Brito (poeta e professor universitário)
Fernando Teixeira (diretor de teatro).
Zezita Matos (atriz, PCB)
Elizabeth Teixeira (presidente das Ligas Camponesas, em Sapé-PB)
Ariosvaldo da Silva Diniz (PCB, PCBR, ALN)
Fernando Moura (PCB)
José Emilson Ribeiro da Silva (PCB, PCBR, ALN)
Ana Rita Castro de Almeida (Serviço Social)
Jader Nunes de Oliveira (Engenharia)
Maria de Lourdes Meira (Filosofia, JUC, AP, PCB)
Rubens Pinto Lyra (Direito)
Simão Almeida (Engenharia, PCB)
Vilma Batista de Almeida (História, JUC)
Maria da Soledade Leite (Sindicato Rural)
Samuel Firmino de Oliveira (operário, bancário, preso em Itamaracá,
PCB, PCBR)
Agassiz Amorim de Almeida (professor do curso de Direito e advogado
das Ligas Camponesas)
Maria Salete Van der Pöel (professora com atuação na CEPLAR)
Elisa Mineiros (professora do curso de Serviço Social)
José Adeildo Ramos (Marinheiro, PCB, PCBR)
José Calistrato Cardoso Filho (PCB, ALN)
Anita Leocádia Pereira (filha do líder sindical José Peba Pereira dos
Santos)
Ludmila Gomes da Silva (filha do advogado das Ligas Camponesas José
Gomes da Silva)
Waldenice do Nascimento Silva (filha da líder sindical rural Maria da
Penha do Nascimento Silva)

Fonte: FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Ditadura Militar na Paraíba: Documentos e Memórias. In: DANTAS,
Eder; NUNES, Paulo Giovani Antonino; SILVA, Rodrigo Freire de Carvalho e (Orgs.) Golpe civil-militar e
Ditadura na Paraíba: história, memória e construção da cidadania. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014. p. 263288
9

Os vídeos foram disponibilizados pelo Projeto Memórias Reveladas do Arquivo Nacional no canal do
<https://www.youtube.com/>.
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Nos dias 20 a 23 de novembro de 2012, a UFPB, por meio do seu Núcleo de Cidadania
e Direitos Humanos e vários parceiros, realizou o VII Seminário Internacional de Direitos
Humanos da UFPB, com o tema central “Justiça de Transição: Direito à memória e à verdade”,
realizando uma sessão de homenagem a pessoas e instituições que foram perseguidas e
resistiram à ditadura militar na Paraíba, com presença dos homenageados e seus familiares, ou
representantes:
ALN – Aliança Nacional Libertadora
José Calistrato Cardoso Filho
CULTURA
Zezita Matos
Jomard Muniz de Brito
CAMPO
Elizabeth Teixeira
Antônio Augusto de Almeida
Agassiz Amorim de Almeida
Francisco de Assis Lemos
Antônio José Dantas
In memoriam:
João Alfredo Dias, Nego Fuba
João Pedro Teixeira
Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro
Margarida Maria Alves
Maria da Penha do Nascimento
DIREITOS HUMANOS
João Camilo Pereira
Genaro Ieno Neto
In memoriam:
Vanderley Caixe
Nizi Marinheiro
José Gomes da Silva
EDUCAÇÃO
Maria Salete Van der Pöel
Valéria Rezende
Maria de Lourdes Meira
Ana Rita de Castro Almeida
In memoriam:
Iveline Lucena Costa

ESTUDANTES SECUNDARISTAS
José Emilson Ribeiro da Silva
Ariosvaldo da Silva Diniz
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Martinho Leal Campos
Rubens Pinto Lyra
Simão Almeida Neto
Francisco de Paula Barreto Filho
IGREJA
Dom José Maria Pires
Dom Marcelo Pinto Carvalheira
In memoriam:
Dom Antônio Batista Fragoso
MARINHEIRO
José Adeildo Ramos
MAGISTRADOS
Desembargador Emílio de Farias
Juiz José Humberto Cavalcanti de Mello
SINDICALISTA
Samuel Firmino de Oliveira
In memoriam:
José Peba Pereira dos Santos
UFPB
Rosa Maria Godoy Silveira
Jader Nunes de Oliveira
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE
CIVIL
API – Marcela Sitônio
OAB – Odon Bezerra
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Fonte: IX SIDH-UFPB, 2012. Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Alberto Fillipi, Lúcia
Guerra, Simona Fraudatario, Paulo Vieira de Moura, Paulo Abrão, Luiz Couto)

Fonte: IX SIDH-UFPB, 2012. Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Raquel Gomes (viúva de
José Gomes da Silva), Genaro Ieno, Antônio Dantas, Assis Lemos, Náugia Araújo (filha de Pedro Inácio de
Araújo), Adriana Marinheiro (filha de Nizi Marinheiro), Lourdes Meira, Ana Rita Almeida, Calistrato Cardoso)

Fonte: IX SIDH-UFPB, 2012. Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Anita Pereira (filha de José
Peba Pereira dos Santos), Sueli Belato (Valéria Rezende), Tiago Morais de Matos Camelo (neto de Zezita
Matos), Wilma Mendonça (Vanderley Caixe), Salete van der Pöel)

Nesta ocasião, a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça realizou a 64ª Caravana
da Anistia, com o julgamento dos seguintes processos:
- Luiz José da Cunha – Membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e da Aliança
Libertadora Nacional (ALN).
- Francisco Muniz de Medeiros – Professor do Ginásio Estadual de Catolé do Rocha-PB.
[conhecido como Frei Marcelino]
- Cícero Neves da Costa – Militante da Ação Popular, ex-funcionário da Fundação Hospitalar
do Distrito Federal.
- Arthur Jáder Cunha Neves – Sociólogo e funcionário do Ministério da Educação.
- Antenor Gomes da Silva – Comerciante que foi perseguido pela ditadura em virtude de
militância política.
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- Nelson Rosas Ribeiro– Professor na divisão de alfabetização de adultos do Movimento de
Cultura Popular (MCP) da Prefeitura de Recife-PE. [Professor do curso de Economia da
UFPB]
- Raquel Costa Goldfarb – Estudante do Colégio Integrado da FURNE e militante da União
da Juventude Socialista (UJS). [Professora do IFPB]

Fonte: Caravana da Anistia, UFPB, 2012. Arquivo da CEVPM-PB. (Sentido horário: Frei Marcelino, Professor
Nilton Rosa e Cícero Neves da Costa)

2 O mandato legal da Comissão Estadual da Verdade e Preservação da Memória do
Estado da Paraíba

A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba
(CEVPM-PB) foi criada pelo governador Ricardo Vieira Coutinho por meio do Decreto nº
33.426, de 31 de outubro de 2012. Teve por finalidade buscar, por todos os meios de provas, o
esclarecimento das graves violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos contra
qualquer pessoa no território da Paraíba, ou aos paraibanos que se encontravam em outros
Estados ou Países, durante o período fixado no art. 8º do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal, a fim de efetivar o direito à memória e à verdade histórica na edificação
do Estado Democrático de Direito.
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Para composição da Comissão, o governador adotou o critério de escolha dos nomes por
meio de consulta, por ofício, a 23 (vinte e três) entidades, ONG´s e instituições, solicitando
sugestão de nomes para titularidade da CEVPM-PB. As respostas resultaram na elaboração de
uma lista de 28 nomes de pessoas reconhecidas pela sociedade pelo trabalho que desenvolvem
na área de direitos humanos.
Após essa consulta, o governador Ricardo Coutinho, por meio do Ato Governamental
nº 6.018, de 11 de março de 201310, acolheu os seguintes membros: Paulo Giovani Antonino
Nunes, como Presidente, Fábio Fernando Barbosa de Freitas, Iranice Gonçalves Muniz, Irene
Marinheiro Jerônimo de Oliveira, João Manoel de Carvalho11, Lúcia de Fátima Guerra Ferreira
e Waldir Porfírio da Silva [este foi o único membro indicado pelo Governo]. Com o falecimento
do professor Fábio Freitas, foi indicado em seu lugar o professor Herbert Andrade Oliveira,
historiador e professor da rede de ensino público do Estado da Paraíba.
A instalação da CEVPM-PB ocorreu no dia 11 de março de 2013, em solenidade
presidida pelo governador Ricardo Coutinho, no Palácio da Redenção. Participaram do evento
dezenas de anistiados políticos paraibanos e também representantes da Comissão Nacional da
Verdade, Guaracy Mingardi, assessor; e da Comissão Estadual da Verdade Dom Helder Câmara
de Pernambuco, Fernando Coelho, seu presidente.
Entre outros meios previstos no Decreto de sua criação, a CEVPM-PB cumpriu o seu
papel quando recebeu testemunhos, informações, dados e documentos, assegurando a não
identificação do detentor ou depoente, quando solicitada; requisitou informações, dados e
documentos de órgãos e entidades do Poder Público, ainda que classificados em qualquer grau
de sigilo; convocou, para entrevistas ou testemunho, pessoas que poderiam guardar qualquer
relação com os fatos e circunstâncias examinados; determinou a realização de perícias e
diligências para coleta ou recuperação de informações, documentos e dados; promoveu
audiências públicas e oitivas; realizou parcerias com órgãos e entidades, públicos ou privados,
nacionais ou internacionais, para o intercâmbio de informações, dados e documentos; requisitou
o auxílio de entidades e órgãos públicos; e realizou os devidos encaminhamentos do resultado
obtido.

10

O mandato dos membros da Comissão era de dois anos, podendo ser prorrogado por mais outros dois, segundo
o Decreto que a criou. Assim, o Ato Governamental nº 1.085, de 27 de fevereiro de 2015, publicado no Diário
Oficial do Estado da Paraíba, prorrogou os mandatos dos membros da CEVPM-PB no limite previsto.
11
Por motivos de saúde o jornalista João Manoel de Carvalho pouco participou na Comissão, mas não foi
substituído.
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Capítulo 2 – As atividades da CEVPM-PB

1 Organização da Comissão

Foram realizadas 34 reuniões ordinárias e extraordinárias para decidir sobre pautas
inerentes ao seu trabalho, como: aprovação do seu Regimento Interno por meio do Decreto nº
33.906/2013, publicado no Diário Oficial do Estado de 10 de maio de 2013; criação de Grupos
de Trabalho e encaminhamentos oriundos destes; definição de agendas de Audiências Públicas
e Oitivas com as vítimas da repressão; aprovação de Acordos de Cooperação Técnica; ofícios
à Comissão Nacional da Verdade e para o Ministério Público Federal; emissão de Notas da
CEVPM-PB; participação em audiências com autoridades constituídas pelo Estado para tratar
de assuntos da Comissão; viagens para reuniões em outros Estados com Comissões similares e
busca de documentos do Arquivo do Serviço Nacional de Informações (SNI); dentre outras.
A CEVPM-PB e seus Grupos de Trabalho se reuniram provisoriamente no Palácio da
Redenção, sede do governo, na sala do Gabinete Civil do Governador e, posteriormente em
caráter permanente, numa sala na Fundação Casa de José Américo, no Bairro do Cabo Branco.
Ao longo do seu funcionamento contou com a colaboração dos servidores do estado Laura
Maria da Nóbrega Carneiro dos Santos, Paulo Sérgio Gomes de Almeida, ambos por curto
período, e Shara Rachel Silva Dutra de Medeiros, de 14 de maio de 2014 até a finalização deste
relatório.

2 Audiências públicas e oitivas privadas

No período de 28 de junho de 2013 a 21 de fevereiro de 2017 a CEVPM-PB realizou 24
Audiências Públicas e 22 Oitivas12 com o testemunho de 69 vítimas da repressão política do
regime militar de 1964, das mais variadas organizações partidárias ou segmentos profissionais
e educacionais. Na gravação dos depoimentos adotou-se a recomendação da Comissão
Nacional da Verdade para a assinatura de uma declaração de fidedignidade das informações
prestadas bem como a autorização para se utilizar o relato para fins de incorporação ao acervo
e ao Relatório Final da CEVPM-PB.
Uma das peculiaridades da Comissão da Verdade paraibana é que as Audiências
Públicas eram temáticas. A outra foi a participação nas Audiências, tendo em vista que não são
12

Oitivas foram sessões de depoimentos reservados feitos por vítimas que, por motivo pessoal, não queriam falar
em audiências públicas.
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só os membros da Comissão tinham direito de fazer perguntas às pessoas que estiveram dando
seus testemunhos, mas também os que estavam presentes ao evento.

2.1 Audiências públicas
2.1.1 Testemunho de Maria do Socorro Fragoso de Moraes [Jô Moraes]

Fonte: Imagens do convite, plenária e mesa da Audiência com a deputada Jô Moraes. Arquivo da CEVPM-PB.

Maria do Socorro Fragoso de Moraes, hoje Jô
Moraes, deputada federal por Minas Gerais, natural
de Cabedelo-PB, deu seu testemunho, no auditório
João Santa Cruz da OAB-PB, em João Pessoa, no
dia 28 de junho de 2013, relatando sua militância
no movimento estudantil em João Pessoa na década
de 1960, as prisões e perseguições pela ditadura
militar, a tumultuada vida na clandestinidade, o sofrimento vivido longe e sem notícias da
família e a perda do noivo João Roberto Borges de Souza.
2.1.2 Perseguição às Ligas Camponesas na Paraíba

47
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Perseguição às Ligas Camponesas. Arquivo da CEVPM-PB.

Essa audiência foi realizada em conjunto com a Comissão Nacional da Verdade e com
a Frente Parlamentar pela Verdade, no ginásio da Escola Monsenhor Odilon Ribeiro Coutinho,
em Sapé-PB, em 15 de julho de 2014. Estiveram presentes Maria Rita Kehl (CNV) e a deputada
federal Luiza Erundina, do Partido Socialista Brasileiro (PSB). Foram ouvidos os testemunhos
dos envolvidos (as) nas lutas das Ligas Camponesas: Joseneide Araújo, filha de Pedro
Fazendeiro, desparecido político; Francisco de Assis Lemos de Souza, ex-deputado estadual,
presidente da Federação das Ligas Camponesas da Paraíba; Ofhélia Maria Amorim, advogada
das Ligas; Elizabeth Teixeira, presidente da Liga de Sapé e viúva de João Pedro Teixeira; e
Antônio Dantas, presidente da Liga de Santa Rita.
2.1.3 As granjas do terror

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência As Granjas do Terror. Arquivo da CEVPM-PB. (Foto 1: Da
esquerda para a direita: Irene Marinheiro, Waldir Porfírio, Maura Pires Ramos, Fábio Freitas, Paulo Giovani, Lúcia
Guerra, Iranice Muniz e Josélia Maria Ramos Wellen; Foto 2: João Crisóstomo Moreira Dantas e Jorge de Aguiar
Leite)
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A audiência pública realizada no dia 6 de agosto
de 2013, no auditório do Centro de Extensão José
Farias Nóbrega da UFCG, serviu para colher
informações sobre as torturadas e os torturados
em granjas privadas de Campina Grande, com os
testemunhos de quatro vítimas: Maura Pires
Ramos, Josélia Maria Ramos Wellen, João
Crisóstomo Moreira Dantas e Jorge de Aguiar Leite. Com sistematização das informações
obtidas nos depoimentos ficou patente que se tratava de uma única granja, como espaço
utilizado pelos agentes da ditadura.

2.1.4 Morte de Luís Alberto de Andrade Sá e Benevides e Miriam Lopes Verbena

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência sobre a Morte de Luís Alberto de Andrade Sá e Benevides.
Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda para direita: Nadja Brayner, Roberto Franca, Fernando Coelho, Paulo
Giovani, Waldir Porfírio, Antônio Soares de Lima Filho e Fábio Freitas).

As Comissões Estaduais da Verdade da Paraíba e de Pernambuco13 se reuniram no
auditório João Santa Cruz da OAB-PB
em João Pessoa, no dia 3 de setembro de
2013, para colher os depoimentos de
Sonia Andrade de Sá e Benevides, irmã
de Luís Alberto de Andrade Sá e
Benevides [Bebeto] e Antônio Soares de
Lima

Filho

[Help],

cunhado

e

companheiro do PCBR, sobre o caso do

Foto – Da esquerda para direita: Nadja Brayner, Fernando Coelho, Lúcia Guerra, Irene Marinheiro, Sonia
Andrade de Sá e Benevides e Iranice Muniz.
13
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paraibano Luís Alberto de Andrade Sá e Benevides e sua esposa Miriam Lopes Verbena,
pernambucana, morta num acidente automobilístico, e ele no hospital de Caruaru-PE para onde
foi socorrido. Seus corpos foram enterrados no Cemitério de Caruaru, mas depois foram
retirados misteriosamente para que a família não pudesse ter acesso e ou informações sobre
eles.

2.1.5 Torturas em militantes do PORT e PCBR

Fonte: Imagens da plenária da Audiência Torturas a militantes do PORT e PCBR. Arquivo da CEVPM-PB.
(Foto 1: Washington Rocha e Martinho Campos; Foto 2: Paulo Giovani, Waldir Porfírio, Irene Marinheiro,
Fábio Freitas e Martinho Campos)

A Associação Paraibana de Imprensa (API), em 19 de setembro de 2013, sediou a
audiência da CEVPM-PB ouvindo os testemunhos de Martinho Leal Campos, ex-militante do
Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), e Washington Rocha, ex-militante do
Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) sobre as torturas que sofreram no período
do regime de exceção. Martinho Campos foi preso em 1964, cumpriu dois anos de prisão, parte
dela em Fernando de Noronha. Ao sair da prisão foi para São Paulo trabalhar como operário e
passou a ser um dos dirigentes nacionais do PORT, quando foi preso e torturado, ele e sua
esposa Socorro Campos, pela OBAN. O outro testemunho foi dado pelo ex-líder estudantil
secundarista de 1968, Washington Rocha, que teve sua matrícula suspensa, em 1969, no
Colégio Lyceu Paraibano, e o indeferimento de sua matrícula na UFPB por vários anos. Foi um
dos fundadores e presidente do Comitê Estadual da Anistia.
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2.1.6 A queda do Congresso de Ibiúna

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência sobre A queda do Congresso de Ibiúna. Arquivo da CEVPMPB. (Da esquerda para a direita: Paulo Giovani, Fábio Freitas, Cacilda Filomena Castro, Irene Marinheiro, Lúcia
Guerra, Rubens Pinto Lyra, Jader Nunes de Oliveira, José de Arimateia, Waldir Porfírio e Iranice Muniz)

Para tratar do 30º Congresso da UNE realizado em Ibiúna-SP, em outubro de 1968, foi
realizada no auditório 411 do CCHLA da UFPB, em João Pessoa, 17 de outubro de 2013, uma
audiência pública com os ex-líderes estudantis Jader Nunes de Oliveira (Engenharia da UFPE),
Rubens Pinto Lyra (Direito da UFPB), José de Arimateia (Letras da UFPB) e Cacilda Filomena
Castro (Serviço Social da URNE), todos presos naquele congresso.
Os depoimentos ressaltaram a mobilização nacional para a realização deste Congresso,
as dificuldades operacionais, a prisão em massa, bem como a solidariedade dos familiares dos
colegas paulistas que apoiaram aqueles jovens enquanto estiveram no Presídio Tiradentes e o
retorno para suas cidades de origem.
2.1.7 Torturas nos presos políticos de Itamaracá

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Tortura nos presos políticos de Itamaracá. Arquivo da CEVPMPB. (Da esquerda para a direita: José Emilson Ribeiro da Silva, Paulo Giovani e José Calistrato Cardoso Filho)

Dois militantes políticos presos na época ditadura militar e que cumpriram pena no Presídio
Barreto Campelo na Ilha de Itamaracá-PE, José Calistrato Cardoso Filho, membro da Aliança
Libertadora Nacional (ALN) e José Emilson Ribeiro da Silva, do Partido Comunista Brasileiro
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Revolucionário (PCBR), foram ouvidos por quase três horas pela CEVPM-PB no auditório do
Lyceu Paraibano, em 22 de outubro de 2013. Eles contaram como era a resistência à ditadura,
como foram os meses de prisão e de torturas, bem como as greves de fome articuladas
nacionalmente.

Fonte: Uma das identidades de José Emilson Ribeiro da Silva (Breno Ribeiro da Silva) na clandestinidade. Cópia
digitalizada do Arquivo pessoal de José Emilson Ribeiro da Silva. Acervo da CEVPM-PB.

2.1.8 Prisões, torturas e queda do PCB da Paraíba

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Prisões, torturas e quedas do PCB na Paraíba. Arquivo da
CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Paulo Giovani, Lúcia Guerra, José Fernandes Neto, Antônio Augusto de
Almeida, Ovídio Raimundo dos Santos, Iranice Muniz, Irene Marinheiro e Waldir Porfírio)

Os militantes do Partido Comunista Brasileiro (PCB) Antônio Augusto de Almeida,
José Fernandes Neto e Ovídio Raimundo dos Santos relataram as prisões, torturas e as quedas
deste Partido na Paraíba no período da ditadura militar. A audiência pública aconteceu no
auditório Oswaldo Trigueiro do Vale, do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ), em
João Pessoa, no dia 22 de novembro de 2013.
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2.1.9 Perseguição aos sindicalistas pela ditadura

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Perseguição aos sindicalistas pela ditadura. Arquivo da
CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Iranice Muniz, João Ribeiro Filho, Derly Pereira, João da Cruz Fragoso,
Paulo Giovani, Fábio Freitas, Waldir Porfírio e Lúcia Guerra)

Esta audiência pública foi realizada no Sindicato dos Bancários – João Pessoa, em 26 de
novembro de 2013, com três ex-sindicalistas presos durante os anos da ditadura militar: João
Ribeiro Filho, João da Cruz Fragoso e Derly Pereira. João Ribeiro, hoje com 85 anos, era
presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Calçadista e depois da Federação de
Trabalhadores na Indústria da Paraíba. Ele foi um dos primeiros presos políticos na Paraíba, em
1964, ficando detido por 48 dias. João Fragoso, atualmente com 80 anos, foi preso em três
oportunidades, a primeira delas em 1969, quando deu entrevista em um jornal estabelecendo a
posição da direção do Sindicato dos Bancários contra o AI-5. Dessa vez passou 23 dias preso,
perdeu o emprego e foi banido do sindicato. Ainda foi preso mais duas vezes, ambas por
denúncias feitas sem fundamento de veracidade. O advogado, Derly Pereira, 74 anos, foi preso
em 1964 durante três meses em Fortaleza-CE, na primeira onda de repressão aos movimentos
sindicais. Cearense de nascimento, mas morando na Paraíba desde a adolescência, foi demitido
do Banco do Nordeste após a prisão e destituído do Sindicato dos Bancários. Depois de 1970
voltou à atividade, sendo preso por dois meses, em 1972, em São Paulo-SP.

2.1.10 As marcas da tortura

Com os testemunhos de Francisco Metri [Chicão], professora Dinalva Rodrigues e
Fidélia Cassandra, filha de “Zequinha do PCB”, foi realizada audiência pública no auditório da
Central de Aulas da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), em Campina Grande, no dia 10
de dezembro de 2013. Os depoimentos foram marcados com sentimento de revolta pelas
perseguições sofridas por eles durante a ditadura militar. Chicão relatou a tortura física e
psíquica a que foi submetido na Polícia Federal em João Pessoa, enquanto Dinalva falou da sua
estadia na Granja do Terror em Campina Grande. Já Fidélia Cassandra, cujo nome foi uma
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homenagem a Fidel Castro, discorreu sobre o sofrimento em ver seu pai sendo perseguido pelos
militares.

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência As marcas da Tortura. Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda
para a direita: Fidélia Cassandra, Dinalva Rodrigues, Francisco Metri, Paulo Giovani, Fábio Freitas, Waldir
Porfírio, Iranice Muniz e Irene Marinheiro)

2.1.11 A vida na clandestinidade

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência A vida na clandestinidade. Arquivo da CEVPM-PB. (Da
esquerda para a direita: Simão de Almeida Neto, Maria de Lourdes Meira, Ana Rita Castro de Almeida, Waldir
Porfírio, Paulo Giovani, Lúcia Guerra, Fábio Freitas e Iranice Muniz)

Esta audiência pública foi realizada no Auditório da OAB-PB, em 19 de dezembro de
2013, com os depoimentos dos comunistas Simão de Almeida Neto, Maria de Lourdes Meira e
Ana Rita Castro de Almeida. Simão Almeida revelou como viveu na clandestinidade desde o
início de 1969 até a anistia no ano de 1979 e como atuou no apoio à Guerrilha do Araguaia.
Lourdes Meira, por sua vez, contou que foi presa em João Pessoa por agentes do regime militar
por ser militante da Ação Popular. Depois de três meses aguardando julgamento no Presídio
Feminino Bom Pastor, foi condenada a seis meses de prisão. Anos depois, viveu na
clandestinidade no Maranhão. Por último, Ana Rita disse que foi presa em plena gravidez de
sua filha Emília. Depois do nascimento da filha conseguiu ir para prisão domiciliar. Sofreu forte
pressão psicológica para que passasse informações sobre o paradeiro de outros militantes.
Entrou na clandestinidade para acompanhar o marido Simão Almeida.

54
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

2.1.12 50 anos da ocupação da Faculdade de Direito

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência 50 Anos da ocupação da Faculdade de Direito. Arquivo da
CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Iranice Muniz, Wills Leal, Inocêncio Nóbrega Filho, José Rodrigues,
José Tarcízio Fernandes, Lúcia Guerra, Irene Marinheiro, Paulo Giovani, Fábio Freitas e Waldir Porfírio)

A ocupação da Faculdade de Direito de João Pessoa ocorrida a 3 de março de 1964, 50
anos depois foi tema de audiência em homenagem aos 29 estudantes (secundaristas e
universitários) que, em protesto contra a anunciada presença do então governador do Estado da
Guanabara, Carlos Lacerda, ocuparam o prédio daquela Faculdade durante todo o dia, sendo
ameaçados por outros estudantes de direita que queriam entrar na instituição e despejar todos
os amotinados. A audiência aconteceu no mesmo auditório da antiga Faculdade de Direito (do
Centro de Ciências Jurídicas da UFPB), na Praça João Pessoa, no centro da Capital, no dia 20
de fevereiro de 2014, com os depoimentos de José Tarcízio Fernandes, José Rodrigues,
conhecido como José Sabino, Inocêncio Nóbrega Filho e Wills Leal.

2.1.13 Mulheres na resistência à ditadura

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Mulheres na Resistência à Ditadura. Arquivo da CEVPM-PB.
(Da esquerda para a direita: Leda Rejane Pereira do Amaral Queiroz, Maria Lúcia Rocha, Waldir Porfírio, Lúcia
Guerra, Irene Marinheiro e Paulo Giovani)

Comemorando o Dia Internacional das Mulheres a CEVPM-PB realizou a audiência
pública “Mulheres na Resistência à Ditadura”, no auditório João Santa Cruz da OAB-PB em
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João Pessoa, 11 de março de 2014, com os testemunhos de Maria Lúcia Rocha (AP e PCdoB)
e Leda Rejane Pereira do Amaral Queiroz (PCB e Var-Palmares). Elas contaram como
enfrentaram o regime de exceção de 1964 e as perseguições sofridas. Lúcia Rocha participou
na clandestinidade do apoio às forças da Guerrilha do Araguaia no interior do Maranhão. Já
Leda Rejane foi uma das presas do Congresso da UNE em Ibiúna, depois presa pelo DOPS de
São Paulo, quando foi torturada barbaramente, tendo os dentes quebrados e choque elétrico nas
partes íntimas.

2.1.14 A greve dos marinheiros 50 anos depois

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência A Greve dos Marinheiros 50 anos depois. Arquivo da CEVPMPB. (Da esquerda para a direita: Paulo Giovani, Lúcia Guerra, Paulo César Conserva, José Adeildo Ramos e Waldir
Porfírio)

Na data em que se comemorou os 50 anos da Greve dos Marinheiros (1964/2014), a
Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba (CEVPMPB) realizou uma audiência pública no auditório da Paraíba Previdência (PBPREV), em João
Pessoa, no dia 25 de março de 2014. Prestaram testemunhos os ex-marinheiros Paulo César
Conserva e José Adeildo Ramos, participantes daquela greve, iniciada no dia 25 de março de
1964. José Adeildo, que foi barbaramente torturado, descreveu o cotidiano da vida na prisão,
fuga, greve de fome, entre outros momentos marcantes na sua vida. Paulo Conserva relatoru a
sua vida na clandestinidade após o golpe civil-militar e a experiência em Cuba. Quando
retornou do exílio, as suas informações serviram para identificar Ñasaindy Barrett de Araújo,
filha do desaparecido político José Maria Ferreira de Araújo, que conhecera em Cuba.
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2.1.15 Os magistrados paraibanos cassados pela ditadura
Esta Audiência pública foi realizada dentro
da programação “Reflexos da Ditadura
Militar na Paraíba”, evento promovido pelo
Tribunal Regional Eleitoral em 13 de maio de
2014. Na oportunidade foram gravados os
testemunhos
[colocado

do
em

juiz

Humberto

Melo

disponibilidade

por

perseguição], Paulo Farias e o vereador pessoense Bruno Farias, respectivamente filho e neto
do desembargador Emílio de Farias, colocado em disponibilidade por ter se posicionado contra
as perseguições aos magistrados pelo regime.

2.1.16 Tortura: crônicas do horror

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Tortura, Crônicas do Horror. Arquivo da CEVPM-PB. (Da
esquerda para a direita: Fernando Antônio Souto Batista, Lúcia Guerra, Paulo Giovani, Fábio Freitas e Waldir
Porfírio)

A audiência “Tortura, Crônicas do Horror” aconteceu no auditório da Faculdade de
Direito da UEPB, em Campina Grande, em 6 de junho de 2014. Estava previsto os testemunhos
de Fernando Antônio Souto Batista, Ailton José de Araújo e José Bernardo da Silva, mas estes
dois últimos não compareceram devido ao trauma em falar sobre o que eles sofreram [foi feita
uma oitiva com eles depois]. Fernando Souto, ex-estudante na Faculdade de Agronomia, em
Areia-PB, relatou o seu sofrimento no Exército em Campina Grande, quando perdeu todos os
dentes em sessão de tortura.
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2.1.17 Os presos do Roger

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Tortura, Crônicas do Horror. Arquivo da CEVPM-PB. (Da
esquerda para a direita: Tarcísio Patrício, Paulo Azevedo, Paulo Giovani, Alberto Magno Gondim de Vasconcelos
e Adauto Trigueiro Bezerra)

Audiência realizada no auditório do CCHLA da UFPB, em João Pessoa, em 2 de julho
de 2014, Adauto Trigueiro Bezerra, Alberto Magno Gondim de Vasconcelos, Paulo Azevedo e
Tarcísio Patrício foram ex-lideranças estudantis secundaristas em 1968, integrantes do Partido
Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR), que cumpriram a pena de um ano de detenção
no Presídio do Roger, entre os anos de 1969 e 1970, por suas atividades políticas contra o
regime civil militar em João Pessoa-PB. Adauto e Alberto foram responsabilizados pelo assalto
à Companhia de Cigarros Souza Cruz; Paulo Azevedo pelo incêndio de uma viatura da
Delegacia de Agricultura no Ponto de Cem Réis e Tarcísio Patrício pela sua atuação em AreiaPB.

2.1.18 Guerrilha de Catolé do Rocha

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Guerrilha de Catolé do Rocha. Arquivo da CEVPM-PB. (Da
esquerda para a direita: Ubiratan Costa Cortez, Francisco Alves Dantas, Paulo Giovani e Ariosvaldo da Silva
Diniz)

Esta audiência pública foi realizada no auditório 412 do CCHLA da UFPB, em João
Pessoa, 7 de agosto de 2014, com os testemunhos de Ariosvaldo da Silva Diniz, Francisco Alves
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Dantas, conhecido como Chiquinho Cacheado, e Ubiratan Costa Cortez, conhecido como Bira.
À época como estudantes secundaristas, eles buscavam uma formação política com estudos e
discussões, e também uma preparação para a luta armada. Daí a realização dos treinamentos de
guerrilha na serra de Capim Açu, naquele município paraibano, no primeiro semestre de 1969,
com a adesão de vários jovens. Descobertos, Ariosvaldo, Cacheado e Bira foram presos,
denunciados e sentenciados a um ano de detenção no Presídio do Roger, em João Pessoa.

2.1.19 Cassações e prisões na Ilha de Fernando de Noronha

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Cassações e prisões na Ilha de Fernando de Noronha. Arquivo
da CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Waldir Porfírio, Langstein de Almeida Amorim, Paulo Giovani, Fábio
Freitas e Lúcia Guerra)

Audiência realizada no auditório João Santa Cruz da OAB-PB em João Pessoa, no dia
27 de novembro de 2014, com o testemunho do ex-deputado estadual Langstein de Almeida
Amorim que apresentou detalhes sobre a troca de tiros e mortes na instalação da Liga
Camponesa de Campina Grande, cassação dos deputados estaduais em 1964 e o seu cotidiano
e de outros paraibanos presos na Ilha de Fernando de Noronha.

2.1.20 Demissões de professores na Paraíba

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Demissões de Professores na Paraíba. Arquivo da CEVPMPB. (Da esquerda para a direita: Paulo Giovani, Carlos Alberto Farias de Azevedo, Ângela Maria Bezerra de
Castro, Lúcia Guerra, Waldir Porfírio e Rui Gomes Dantas)
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Esta audiência pública contou com os testemunhos dos professores Rui Gomes Dantas,
Ângela Maria Bezerra de Castro e Carlos Alberto Farias de Azevedo mostrando como foram
perseguidos e demitidos pela ditadura militar. Foram perseguições contra a atuação na
Campanha de Educação Popular (CEPLAR), em colégios estaduais e na universidade. O evento
ocorreu no auditório 412 do CCHLA da UFPB, no dia 27 de março de 2015.
2.1.21 Censura à imprensa e à cultura

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Censura à Imprensa e à Cultura. Arquivo da CEVPM-PB. (Da
esquerda para a direita: Teócrito Leal, Gonzaga Rodrigues, Lúcia Guerra, Paulo Giovani, Waldir Porfírio, Severino
[Biu] Ramos e Zezita Matos)

Audiência realizada no auditório 412 do CCHLA da UFPB, em 22 de abril de 2015,
com os testemunhos dos jornalistas Gonzaga Rodrigues, Severino [Biu] Ramos, Teócrito Leal
e a atriz Zezita Matos, que relataram como era a censura aos meios de comunicação, impresso,
radiofônico e televisivo, bem como às expressões artísticas e culturais na época da ditadura na
Paraíba. Não puderam comparecer os jornalistas Carlos Aranha e João Manoel de Carvalho.

2.1.22 Cassações de mandatos por civis a serviço dos militares

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Cassações de mandatos por civis a serviço dos militares.
Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda para a direita: Irene Marinheiro, Waldir Porfírio, Geraldo Camilo, Paulo
Giovani, Agassiz Almeida e Lúcia Guerra)
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Os testemunhos do ex-deputado estadual Agassiz Almeida e do ex-prefeito de Mulungu,
Geraldo Camilo desvendaram algumas questões sigilosas que permearam as cassações dos dois,
logo após o golpe civil-militar de 1964. Agassiz teve seu mandato cassado pela Assembleia
Legislativa da Paraíba quando estava preso em Fernando de Noronha, enquanto que Geraldo
Camilo teve seu mandato de prefeito cassado pela Câmara Municipal de Mulungu. Ambos não
tiveram o direito da ampla defesa e o devido processo legal, como determinavam as
Constituições Estadual e Federal, assim como os regimentos dos respectivos parlamentos. O
evento ocorreu no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, em 2 de junho de
2015.

2.1.23 A vida no exílio

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência A vida no exílio. Arquivo da CEVPM-PB. (Da esquerda para
a direita: Ademir Alves de Melo, Iedo Leite Fontes, Francisco de Paula Barreto Filho, Lúcia Guerra, Paulo
Giovani, Iranice Muniz, Waldir Porfírio e Fábio Freitas)

Testemunhos dos perseguidos que foram compelidos a deixar o Brasil para sobreviver
às perseguições do regime autoritário de 1964 foram tema desta audiência pública, com os
testemunhos do professor Francisco de Paula Barreto Filho, exilado na França; professor Iedo
Leite Fontes, exilado no Chile e na França; e do professor Ademir Alves de Melo, exilado no
Chile e na Alemanha. Eles relataram os principais acontecimentos envolvendo suas militâncias
políticas no Brasil, os motivos que os levaram a deixar o País e como fizeram para sobreviver
no exílio. Também apresentaram reflexões sobre as dificuldades enfrentadas quando do retorno
ao Brasil. Evento realizado no auditório 412 do CCHLA da UFPB, em 2 de julho de 2015.
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2.1.24 Conflitos agrários nas décadas de 70/80

Fonte: Imagens do convite e plenária da Audiência Conflitos agrários nas décadas de 70/80. Arquivo da CEVPMPB. (Da esquerda para a direita: Fábio Freitas, Waldir Porfírio, Lúcia Guerra, Irene Marinheiro, Iranice Muniz,
Frei Anastácio, Júlio César Ramalho, Vanderlei Amado e Paulo Giovani)

Esta audiência pública foi realizada no Plenário da Assembleia Legislativa do Estado
da Paraíba, em 16 de julho de 2015, com os testemunhos de Frei Anastácio, o advogado Júlio
César Ramalho e o professor Vanderlei Amado, que enfrentaram os órgãos de repressão em
defesa dos direitos dos trabalhadores rurais nas décadas de 1970 e 1980, em especial das regiões
da mata, do brejo e do agreste do Estado da Paraíba.

2.2. Oitivas
2.2.1 Avani Fernandes, Alcides Fernandes, José Alves Pereira, Francisco Aécio da Silva

O

Grupo

de

Trabalho

Mortos

e

Desaparecidos Políticos da CEVPM-PB
foi até a comunidade rural Olho D´Água,
no município de Catolé do Rocha-PB,
nos dias 22 e 23 de agosto de 2013, para
verificar in loco onde João Roberto
Borges de Souza passou seus últimos
dias de vida e ouvir os testemunhos dos
moradores que conviveram com ele até
achar o seu corpo no açude.
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Registro da visita à comunidade rural
Olho D´Água, com Ubiratan Cortez, que
serviu de guia para a equipe do Grupo de
Trabalho

Mortos

e

Desaparecidos

Políticos, da Comiissão Estadual da
Verdade da Paraíba, Herbert Andrade
Oliveira,

Vivianne

Sousa,

Sheyla

Oliveira, Sandro Alves, Waldir Porfírio
e Edmilson Júnior.

2.2.2 Marina Dias Virgínio

Sem medo de falar sobre o
passado, Marina Dias, irmã do
líder camponês João Alfredo Dias
[Nego Fuba], contou sobre o
desaparecimento dele no 15º
Regimento de Infantaria (RI), em
Cruz das Armas, na capital
paraibana.

Depois

do

desaparecimento do irmão, ela foi
muito humilhada nas ruas de
Sapé-PB. Com o falecimento do
seu marido, começou a passar
necessidade e decidiu ir para o Rio de Janeiro trabalhar como doméstica. O depoimento ocorreu
na sede da Comissão, perante os membros dos Grupos de Trabalho “Repressão do Estado e de
Milícias Privadas aos Camponeses”, “Ditadura e Gênero”, e “Mortos e Desaparecidos
Políticos”, em 6 de setembro de 2013. Em janeiro de 2014 ela veio a falecer no Rio de JaneiroRJ, onde residia.
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2.2.3 Maria do Socorro Cardoso da Silva, João Cardoso da Silva e José Cardoso da Silva

A oitiva14 com os filhos do
camponês Pedro Cardoso da Silva
foi realizada em 30 de novembro
de 2013, na Câmara Municipal de
Mari, em parceria com o Comitê
Paraibano Memória, Verdade e
Justiça. Pedro Cardoso da Silva,
foi um dos camponeses assassinados no conflito ocorrido em Mari-PB.
Maria do Socorro Cardoso, em seu depoimento informou que no dia 15 de janeiro de 1964 o
seu pai saiu para trabalhar “num roçado de abacaxi. Mas no retorno para casa foi assassinado
juntamente com outros camponeses que participavam das ligas”.
João Cardoso da Silva, tinha apenas onze anos de idade quando vivenciou todo o drama
familiar no ano de 1964. Com o assassinato de seu pai, seus familiares abandonaram a casa e
os roçados. Foram viver no município de Bayeux-PB e não tiveram o direito ao luto.
José Cardoso da Silva, não teve condições emocionais para fazer seu depoimento.

2.2.4 Ana Justina de Oliveira, Hilda Maria da Conceição de Melo, Francisca Freitas de
Sousa, Severino Francisco da Silva, Isabel Regina Reis e Antônio Domingos de Oliveira
Essa oitiva foi realizada em 3 de dezembro de 2013, pelo Grupo de Trabalho “Repressão do
Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses”, para registrar os depoimentos de pessoas
contemporâneas ao movimento das Ligas Camponesas, mas que ficaram no anonimato.
Ana Justino de Oliveira relatou que acompanhou Elizabeth Teixeira em algumas reuniões das
Ligas, as quais ocorriam geralmente aos domingos, bem como que participou de alguns
comícios. Sobre a prática conhecida como “enchocalhamento” de camponeses, afirmando que
esta era feita por capangas a mando de latifundiários, e consistia em abordar participantes das
Ligas, amarrar-lhes um chocalho e os obrigarem a ouvir sermões de repressão às Ligas.
Hilda Maria da Conceição de Melo relembrou que na época da atuação da Liga em Sapé, ela
tinha por volta de 18 anos de idade, já era casada e mãe de duas crianças. Disse que seu marido

Foto – Da esquerda para a direita: José Cardoso da Silva, Maria do Socorro Cardoso, Iranice Muniz e João
Cardoso da Silva.
14
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trabalhava bastante, mas seu salário era insuficiente para cobrir as necessidades da família.
Afirmou que ela própria testemunhou um episódio em que um rapaz estava sendo pisoteado por
cavalos e com uma corda amarrada ao pescoço.
Francisca Freitas de Sousa recordou que na época da atuação das Ligas, ela vivia na fazenda
de São Salvador com seu marido, local distante para quem ia a pé para Barra de Antas, onde
ocorriam as reuniões. Destaca que, sua família era mais engajada nas Ligas, e que conheciam
os líderes João Pedro, Nego Fuba, Pedro Fazendeiro e Assis Lemos, e, inclusive, votou neste
último nas eleições.
Severino Francisco da Silva afirmou que na época das Ligas camponesas tinha mais ou menos
13 anos de idade e seus pais eram próximos de João Pedro e Elizabeth Teixeira. Recorda que
seus pais não chegaram a participar das Ligas, nem possuíam a carteirinha de associados,
porém, nunca discriminaram o movimento. Segundo ele, quem tinha a carteira das ligas na
época vivia com medo de retaliação, e por isso a escondiam.
Isabel Regina dos Reis destacou que vivia na fazenda de São Salvador desde a época do auge
das Ligas Camponesas até o ano de 1974, quando a propriedade foi vendida. Afirma Isabel, que
não pôde participar de maneira mais efetiva do movimento das Ligas Camponesas por causa de
suas responsabilidades como dona de casa, além dos cuidados com seus filhos e sua dedicação
à “escolinha” na qual ensinava em São Salvador.
Antônio Domingos de Oliveira não participava das ações das ligas camponesas, apenas
presenciava os comícios que ocorriam durante as campanhas eleitorais. Sobre os líderes que
mais se destacaram, contou que não os conheceu pessoalmente, apenas de ouvir falar.

2.2.5 Eraldo Fernandes

O médico Eraldo Fernandes, ex-militante do
PCB, PORT e depois dirigente do PCBR na
Paraíba, prestou depoimento na sede da
CEVPM-PB, em 13 de dezembro de 2013,
quando relatou as prisões e torturas que
sofreu em 1969, na sede da Secretaria de
Segurança Pública do Estado da Paraíba e na
sede da Polícia Federal e, em 1973, no DOI-CODI de São Paulo-SP.
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2.2.6 Rômulo de Araújo Lima
O professor Rômulo de Araújo
Lima, deu um longo depoimento,
em 20 de dezembro de 2013,
relatando

toda

sua

trajetória

política na juventude, as lutas que
enfrentou

nas

ruas

e

nas

agremiações partidárias. Ex-líder
estudantil

secundarista

e

universitário na década de 60, foi preso em Campina Grande pela Polícia Federal e levado ao
Presídio Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro, quando foi barbaramente torturado por vários dias.

2.2.7 Josineide, Walter e Náugia Araújo
Em 11 de abril de 2014, os Grupos
de Trabalho “Repressão do Estado
e

de

Milícias

Camponeses”
Ditadura”,
ouviram

e
da

os

Privadas
“Gênero

aos
e

CEVPM-PB,

depoimentos

de

Josineide Araújo, Walter Araújo e
Náugia Araújo, filhos do líder
camponês Pedro Inácio de Araújo [Pedro Fazendeiro], desaparecido político do regime militar.
Foi um momento de muitas emoções e revelações do sofrimento da família com a ausência do
pai e a incerteza de poder ou não o ver novamente.

2.2.8 Maria do Socorro Campos
O testemunho de Socorro Campos,
militante do PORT, ex-companheira
de

Martinho

Campos,

dirigente

nacional daquela entidade, ocorreu
em 15 de abril de 2014. Ela foi presa
e submetida à tortura em São Paulo,
quando da Operação OBAN. A
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gravação do seu depoimento foi reservada, devido as marcas danosas da tortura que ainda lhe
atormentam. As agressões perpetradas pelos agentes da repressão foram murros, telefones,
choque elétrico em suas partes íntimas e ameaças. Depois cumpriu prisão por quase dois anos
na mesma ala do Presídio Tiradentes, em São Paulo, com Dilma Rousseff e Eleonora
Menicucci.

2.2.9 Nydia Franca Lemos de Souza

Em seu depoimento, realizado na sede da CEVPM-PB,
Fundação Casa de José Américo, em 8 de junho de 2015,
afirmou que ela própria foi quem levou a notícia da soltura
de Pedro Fazendeiro à família do líder camponês. Sempre
acompanhou e participou das lutas empreendidas pelo seu
esposo Francisco de Assis Lemos de Souza.

2.2.10 José Ailton e José Bernardo da Silva

A emoção e muitas lágrimas
marcaram os depoimentos dos
ex-presos
Bernardo

políticos
e

José

José
Ailton,

torturados nas Granjas do
Terror em Campina Grande.
Eles

contaram

que foram

colocados em pau de arara,
receberam choques elétricos,
pesadas nos testículos e outros métodos cruéis. A oitiva foi convocada pelo Grupo de Trabalho
Mapa da Tortura e aconteceu na Universidade Federal de Campina Grande, em 11 de julho de
2014. (Foto - Da esquerda para a direita: José Ailton, Fábio Freitas, Waldir Porfítio, José
Bernardo da Silva)
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2.2.11 Marta, Marinês e Isaac Pedro Teixeira

O Grupo de Trabalho “Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses”
realizou uma oitiva, em 25 de julho de 2014, com os testemunhos dos filhos de João Pedro e
Elizabeth Altina Teixeira, em especial de Marta e Marinês Teixeira, que residem no Rio de
Janeiro. Foi uma sessão muito emocionante, porque eles não se reuniam há 50 anos. Para o
reencontro da família contou-se com o apoio da Comissão Estadual da Verdade do Rio de
Janeiro. Os desabafos de anos de mágoas guardados no coração foram gravados para história
da saga dessa família. Isaac Pedro Teixeira foi viver e estudar em Cuba quando tinha apenas 14
anos de idade. Em seu depoimento afirma que participou de algumas reuniões das Ligas
Camponesas e que “a palavra de ordem era a unidade, a união; a união dos trabalhadores rurais
era a força”.

2.2.12 Maria das Neves e Maria José Teixeira
Dando continuidade aos depoimentos dos filhos de João Pedro e Elizabeth Altina
Teixeira, foram ouvidas, em 17 de dezembro de 2014, Maria das Neves e Maria José Teixeira,
que residem em Sapé e em João Pessoa, respectivamente.

2.2.13 José Marinardi de Araújo
Depois de quatro décadas de separação imposta
pelo regime militar, a família do desaparecido
político Pedro Inácio de Araújo, o Pedro
Fazendeiro, se reuniu para o depoimento de
José Marinardi de Araújo que veio do Rio de
Janeiro para ser ouvido pela CEVPM-PB, em
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19 de dezembro de 2014. Foi um encontro memorável para Marinardi, que há muito tempo não
via seus irmãos Walter, Joseneide e Náugia.

2.2.14 Germana Correia Lima

Uma das principais lideranças feminina do movimento
estudantil de 1968, Germana Correia Lima prestou seu
testemunho, em 18 de fevereiro de 2015, relatando sobre sua
militância desde os estudos no secundário até a universidade,
quando cursou Direito pela UFPB. Contou como foi sua
participação na luta contra a ditadura, as prisões que sofrera,
os inquéritos policiais que respondeu, o seu relacionamento
amoroso com Rômulo de Araújo Lima e os motivos que
levaram este a deixar o PCBR, as punições que recebeu como
proibição de matrícula na UFPB, perda do emprego como professora da Academia do Comércio
e sua saída do Brasil para o exterior, onde reside até os dias de hoje.

2.2.15 Amilton de França

Na diretoria da Faculdade
de Direito da UEPB, em
Campina Grande, 19 de
março de 2015, ocorreu o
testemunho do professor
Amilton de França, preso e
torturado em 1969, em
Recife, e 1974 no Estado
do

Maranhão.

Ele

discorreu sobre sua militância no movimento estudantil secundarista em Campina Grande e
contou sobre as sessões torturas que sofreu com choque elétrico, afogamento, tapas e
palmatória.
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2.2.16 Berilo Ramos Borba

A Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça das Entidades da
Universidade Federal de Campina Grande em parceria com a CEVPMPB, representadas pelos professores Luciano Mendonça de Lima e
Paulo Giovani Antonino Nunes, respectivamente, registraram o
testemunho do ex-reitor da UFPB Berilo Ramos Borba15, em 18 de
julho de 2015. Na ocasião, ele relatou fatos de sua administração na
UFPB, tais como relação com o movimento estudantil, atuação da
Assessoria de Segurança e Informação (ASI), proibição de posse de
diretores de Centro pelos militares, entre outros assuntos.

2.2.17 Sargento Marinho

(Foto 1 - Da esquerda para a direita: Sérgio de Castro Pinto Filho, Paulo Giovani Antonino Nunes e Francisco de
Assis Oliveira Marinho; Foto 2 – Da esquerda para a direita: Anita Leocádia Pereira dos Santos, uma das filhas de
José Pereira dos Santos, Peba, Sérgio de Castro Pinto Filho e Paulo Giovani Antonino Nunes)

Num esforço conjunto com o Ministério Público Federal, representado pelo Procurador
da República, Sérgio de Castro Pinto Filho, a CEVPM-PB conseguiu que o ex-sargento do
Exército, Francisco de Assis Oliveira Marinho, o conhecido Sargento Marinho, viesse à Paraíba
para prestar depoimento, na sede do Ministério Público Federal em Campina Grande, 12 de
novembro de 2015. Em todo o momento ele negou ser autor de torturas e que não se lembrava
da existência da Granja do Terror, local onde eram torturados os militantes da esquerda na
década de 1970. Várias vítimas das torturas estavam presentes ao depoimento e confirmaram
que sofreram torturas por ele, além de familiares que acompanharam a situação dos torturados.
Diante das intervenções das vítimas e familiares, ele se absteve de comentar e afirmou que só

15

Vídeo de 2:21:10 horas. Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8wmiCk e Bt9_E>
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responderia, em juízo. O psiquiatra Edmundo Gaudêncio, o cardiologista Cleanto Brasileiro e
a psicóloga Thaisa Santos prestaram assistência às vítimas e ao acusado de ter sido torturador.

2.2.18 Ñasaindy Barrett de Araújo
Oitiva realizada na sede do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da UFPB, em 17
de dezembro de 2015, com a presença das professoras Lúcia de Fátima Guerra Ferreira e Iranice
Gonçalves Muniz, da CEVPM-PB, e Maria de Nazaré Tavares Zenaide, da Comissão Municipal
da Verdade de João Pessoa.
Ñasaindy nasceu em Cuba, filha de
Soledad Viedma Barrett, paraguaia que foi
assassinada no Massacre da Granja S.
Bento, em Recife-PE, e do marinheiro José
Maria Ferreira de Araújo, nascido em
Fortaleza-CE, mas de família de Santa
Luzia-PB, assassinado nas dependências
do DOI-CODI, em São Paulo-SP. Com a anistia veio para o Brasil com a família de Damaris
Lucena, que ficou responsável por ela quando seus pais voltaram para o Brasil. Apesar das
dificuldades enfrentadas no Brasil, foi localizada pelos parentes do pai e, posteriormente,
conseguiu contato com a família da mãe.

2.2.19 Netovitch Maia Duarte
A CEVPM-PB e a Comissão Municipal da
Verdade de João Pessoa ouviram, na sede do
Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da
UFPB, em 29 de abril de 2016, o testemunho do
anistiado político Netovitch Maia Duarte, preso
no Congresso da UNE em Ibiúna em 1968. No
início da década de 70 foi sequestrado e torturado no 16º Regimento de Cavalaria Mecanizada
– Bayeux-PB (RCMec). (Foto – Da esquerda para a direita: Paulo Giovani, Netovitch Maia e
Monique Cittadino, da Comissão Municipal da Verdade de João Pessoa.)
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2.2.20 Genaro e Gláucia Ieno, Frei Hermano José e Irmã Marlene
Essa oitiva foi realizada em pelo GT “Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos
Camponeses”, no Memorial das Ligas Camponesass, em Sapé no dia 1 de agosto de 2016, para
registrar os depoimentos de integrantes da Equipe de “Promoção Humana”, da Arquidiocese da
Paraíba.
Genaro Ieno Neto relembrou que a “Equipe de Promoção
Humana” fez uma pesquisa em Caaporã-PB e constatou que a
realidade vivida por aquelas famílias era realmente precária, se
igualando às regiões mais pobres e degradadas do mundo, em
mortalidade infantil e fome.
Gláucia Maria de Luna Ieno destacou que, por ser estudante de
medicina era mais fácil o contato com os camponeses mesmo
quando as áreas de conflitos de terra estavam proibidas a
entrada e saída de pessoas.
Hermann Joseph Cürten (Frei Hermano) afirmou que, os
membros da equipe faziam reuniões, trocavam informações
sobre os acontecimentos do momento e se articulavam, entre
eles, para dar os devidos apoios às comunidades.
Helena Wilhermina Maria Silvestre Burgers (Irmã Marlene)
juntou-se à “Equipe Promoção Humana” para acompanhar as
comunidades na Arquidiocese da Paraíba. Destacou que veio
da Holanda totalmente alheia à realidade brasileira, mas logo
foi entendendo tanto a realidade real do povo, da política e da
ditadura militar.
2.2.21 Carlos Soares de Lima Filho [Help]
Os membros da CEVPM-PB, professora Lúcia Guerra e o advogado
Waldir Porfírio, ouviram o depoimento Carlos Soares de Lima Filho,
conhecido como Help, em 9 de janeiro de 2017. Ele participou da
audiência sobre Luís Alberto de Andrade Sá e Benevides e Miriam
Verbena e neste depoimento abordou a sua participação no movimento
estudantil secundarista em João Pessoa. Ele tratou das atividades
culturais e políticas desenvolvidas a partir do Lyceu Paraibano e sua
atuação no PCBR.
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2.2.22 Rubens Pinto Lyra

Os membros da CEVPM-PB, professora Lúcia Guerra e o advogado Waldir Porfírio, ouviram
o depoimento do professor Rubens Pinto Lyra, em 21 de fevereiro de 2017, que abordou a sua
militância política e as consequências com a matrícula suspensa no curso de Direito da UFPB
em 1964 e, em 1968 a sua prisão no Congresso da UNE em Ibiúna. Na década de 1970, estudou
na França e no retorno ao Brasil, por meio de concurso foi professor na URNE, em Campina
Grande, e posteriormente na UFPB, em João Pessoa, integrando o movimento sindical como
presidente da ADUFPB e dirigente da ANDES. Durante o processo da Assembleia Nacional
Constituinte foi preso novamente e enquadrado na Lei de Segurança Nacional.
2.2.23 Maria Izabel Cavalcante Pontes

Embora o mandato oficial da CEVPM-PB tenha se encerrado em março
de 2017, durante a elaboração deste Relatório foi registrado o
depoimento de Maria Izabel Cavalcante Pontes, em 13 de junho de 2017.
Sua militância interessava aos GTs Perseguição dos Órgãos de Segurança
ao Setor Educacional, por ter sido enquadrada na LSN quando estudante
secundarista em Guarabira; Ditadura e Gênero, pela sua atuação e
protagonismo como mulher; e Repressão do Estado e de Milícias
Privadas aos Camponeses, tendo em vista o seu trabalho junto aos trabalhadores rurais nos
programas da Diocese de Guarabira.
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2.2.24 Anatilde Targino Alves

Mais um depoimento foi registrado, pós término oficial do
mandato da CEVPM-PB, em 8 de agosto de 2017, de Anatilde
Targino Alves, filha de Elizabeth Altina Teixeira. Nasceu em
1965 quando sua mãe estava na clandestinidade como Marta
Maria da Costa, na cidade de São Rafael-RN. Passou sua
infância e adolescência enfrentando muitas dificuldades,
juntamente com a mãe e o irmão Carlos. Cresceu como filha
da mulher simples e trabalhadora Marta Maria da Costa e não
da líder camponesa Elizabeth Altina Teixeira. Assim, até bem
pouco tempo ficou no anonimato “para preservar a imagem de
Elizabeth Teixeira”.

3 Relacionamento com órgãos públicos

3.1 Acordos e termos de cooperação técnica

Visando obter documentação e trocar informações sobre paraibanos perseguidos pela
ditadura militar em todo território nacional, a CEVPM-PB celebrou Acordos de Cooperação
Técnica a fim contribuir para a efetivação do direito à memória e à verdade histórica, com
diversas instituições mencionadas a seguir.

3.1.1 Comissão de Anistia do Ministério da Justiça

No dia 10 de abril de 2013, a CEVPM-PB, representada por seu presidente Paulo
Giovani Antonino Nunes e a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, representada por
seu Presidente, Paulo Abrão Pires Junior, assinaram um Termo de Cooperação Técnica
objetivando receber cópias de processos com pedidos de anistia de paraibanos perseguidos pela
ditadura militar.
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3.1.2 Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano de Pernambuco (APEJE-PE)

No dia 3 de maio de 2013, membros
da CEVPM-PB se reuniram com a
coordenação do APEJE-PE, para
assinar um Termo de Cooperação
Técnica objetivando receber cópia
digitalizada

de

documentos

arquivados do DOPS-PE referentes a
paraibanos perseguidos pela ditadura
civil militar. Na foto, da esquerda para
a direita, Waldir Porfirio, Lúcia
Guerra, Paulo Giovanni, Iranice Muniz e o coordenador do Arquivo, Pedro Moura.

3.1.3 Comissão da Estadual da Memória e Verdade Dom Helder Câmara de Pernambuco
(CEMVDHC)
Com objetivo de estreitar as
relações para fortalecer a busca
pela

memória,

justiça,

as

Estaduais

da

Pernambuco

verdade

e

Comissões
Verdade
e

da

de

Paraíba

assinaram, no dia 7 de maio de
2013, no auditório Gilberto
Freyre da Fundação Joaquim Nabuco, em Recife, um acordo de cooperação recíproca. No
encontro, os membros da CEMVDHC apresentaram para a Comissão paraibana a experiência
com a pesquisa documental, sessões públicas e privadas e o planejamento de atividades para
desenvolver as metas previstas. As comissões também discutiram experiências, dificuldades e
métodos de trabalhos. (Foto – Da esquerda para a direita: Paulo Giovanni, Manoel Severino
Moraes de Almeida, Fernando de Vasconcelos Coelho, José Áureo Rodrigues Bradley, Lúcia
Guerra, Waldir Porfirio, Iranice Muniz, Irene Marinheiro e Fábio Freitas.)
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3.1.4 Comissão Nacional da Verdade (CNV)
O presidente da CEVPM-PB,
professor Paulo Giovani, assinou
um termo de cooperação com a
CNV, em 27 de maio de 2013, em
Brasília. A assinatura ocorreu
durante reunião promovida pela
Comissão de Anistia do Ministério
da

Justiça

com

Comissões

Estaduais e Municipais da Verdade
e Comitês de Memória, Verdade e
Justiça da sociedade civil. O encontro, coordenado por Paulo Abrão, presidente da Comissão
de Anistia, teve por objetivo apresentar informações e encaminhamentos de processos de
pessoas perseguidas pela ditadura civil-militar de 64 no Brasil. Na foto, da esquerda para a
direita, Paulo Giovani (CEVPM-PB), Rosa Cardoso (CNV) e Paulo Abrão (CA-MJ).

3.1.5 Universidade Estadual da Paraíba (UEPB)
A CEVPM-PB assinou com a UEPB um
Acordo de Cooperação Técnica para buscar
informações em seus arquivos e outras
formas de colaboração. No ato de assinatura,
que ocorreu em 19 de julho de 2013, o reitor
Antonio Guedes Rangel Júnior instalou a
Comissão da Memória e da Verdade da
UEPB. Esta Comissão foi constituída pelos
professores José Benjamim Pereira Filho
(Presidente), Edmundo de Oliveira Gaudêncio e Gilbergues Santos Soares, o técnico
administrativo, Luan da Costa Medeiros e o estudante do curso de Direito, Camilo de Lélis
Diniz de Farias. Na foto, da esquerda para a direita, Paulo Giovani e Rangel Júnior.
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3.1.6 Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro
No dia 29 de maio de 2014, a
Comissão Estadual da Verdade do
Rio de Janeiro, representada por seu
Presidente Wadih Damous, recebeu
Iranice

Muniz,

representando

a

CEVPM-PB para a assinatura do
Termo

de

objetivando

Cooperação
promover

Técnica
a

mútua

colaboração para a apuração e esclarecimento de graves violações de direitos humanos
praticadas no País, especialmente aquelas ocorridas nos Estados da Paraíba e do Rio de Janeiro,
ou a paraibanos e fluminenses.

4 Relacionamento com a sociedade civil
4.1 Atividades e eventos
4.1.1 Cinema “Pela Verdade”
Os membros da CEVPM-PB, Paulo
Giovani e Waldir Porfírio, e Rodrigo
Freire, da Comissão Municipal da
Verdade

de

João

Pessoa,

participaram de vários debates da
Mostra de Cinema Pela Verdade nos
auditórios

do

CCHLA

e

da

Faculdade de Direito da UFPB, em
João Pessoa, nos dias 4 de junho e 8 de julho de 2013, e no auditório do Campus da UEPB, em
Catolé do Rocha, em 3 de agosto de 2013. Os debates aconteceram após a apresentação do filme
Eu Me Lembro, de Luís Fernando Lobo. Mesa: da esquerda para a direita: Paulo Giovani,
Rodrigo Freire e Waldir Porfírio.
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4.1.2 Inauguração do auditório João Roberto Borges de Souza
Em 30 de junho de 2013 ocorreu a solenidade de aposição da placa do Auditório dos
Conselhos

Superiores

da

Federal

de

Universidade

Campina Grande pelo reitor
Edilson Amorim, substituindo
o nome do ex-reitor da UFPB
Guilardo

Martins

Alves,

capitão-médico do exército e
professor da Faculdade de
Medicina,

pelo

nome

do

estudante

do

curso

de

Medicina da UFPB

João

Roberto Borges de Souza. O ato foi prestigiado pela comunidade universitária, com a presença
da deputada federal Jô Moraes (ex-noiva de João Roberto) e familiares do homenageado. João
Roberto foi uma das principais lideranças do movimento estudantil de 1968, preso várias vezes,
torturado, e encontrado morto num açude de uma comunidade rural de Catolé do Rocha em
outubro de 1969. Na foto, da esquerda para a direita, Fábio Freitas, Rangel Júnior, Edilson
Amorim, Fernando Borges (irmão de João Roberto), Jô Moraes e Luciano Mendonça.

4.1.3 Lançamento do site da CEVPM-PB e digitalização do arquivo da DOPS-PB
O governador Ricardo Coutinho lançou no
dia 10 de julho de 2013 o site da CEVPMPB. Na oportunidade anunciou que o
arquivo da Delegacia de Ordem Política e
Social (DOPS-PB) com a documentação
dos paraibanos investigados na época da
ditadura

militar

encontrava-se

em

processo de digitalização, e o que já foi
digitalizado está à disposição na internet.
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4.1.4 I Encontro Nordestino dos Comitês Estaduais pela Memória, Verdade e Justiça

Realizado de 12 a 14 de julho de 2013, em João
Pessoa, este encontro teve por objetivo reunir os
comitês da sociedade civil que atuam na defesa
da Memória, Verdade e Justiça para troca de
experiências e ações
participaram

conjuntas.

representantes

de

Também
comissões

estaduais da verdade, a exemplo dos membros da
CEVPM-PB Waldir Porfirio e Lúcia Guerra. O evento foi promovido pelo Comitê Paraibano
Memória, Verdade e Justiça.
4.1.5 Exposição sobre o período da ditadura militar no Brasil
O Memorial da Justiça Eleitoral da Paraíba, em parceria com a Secretaria de Direitos
Humanos da Presidência da República, trouxe para a Paraíba a exposição “Direito à memória e
à verdade – a ditadura militar no Brasil de 1964 a 1985”, que se instalou para visita pública em
2013 em dois períodos: na sede do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), de 1 a 30
de agosto; e na Fortaleza de Santa Catarina, entre os dias 7 a 19 de setembro, com homenagem
à primeira magistrada da Paraíba, Helena Alves de Souza, perseguida pela ditadura militar.
Além da exposição, o evento contou com o apoio da CEVPM-PB, cujos membros participaram
de várias mesas temáticas.

4.1.6 Debate da OAB e as Comissões da Verdade sobre Lei de Anistia
O advogado Waldir Porfírio representou a
CEVPM-PB no debate realizado no dia 1º de
agosto de 2013, pela OAB, em Brasília,
sobre o alcance da Lei da Anistia e do
cumprimento

da

sentença

da

Corte

Interamericana de Direitos Humanos no caso
Gomes Lund e outros versus Brasil, que
condenou o Brasil pelos assassinatos e
desaparecimentos

ocorridos

durante

a
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Guerrilha do Araguaia. O evento foi promovido pela Comissão Especial da Memória, Verdade
e Justiça do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), com as palestras do
professor e jurista Fábio Konder Comparato e do procurador de República Marlon Alberto
Weichert. Estavam presentes juristas e mais de cem especialistas no tema, entre advogados,
representantes de 47 entidades ligadas à proteção dos Direitos Humanos e das Comissões da
Verdade dos Estados.

4.1.7 Entrega ao TRE de documento secreto
A programação paralela da exposição
“Direito à memória e à verdade – a ditadura
militar no Brasil de 1964 a 1985”, realizada
pelo Memorial da Justiça Eleitoral da
Paraíba em 28 de agosto de 2013, em
parceria com a CEVPM-PB, foi encerrada
com uma mesa temática sobre a atuação desta Comissão. O presidente da CEVPM-PB,
professor Paulo Giovani, entregou ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba
(TRE-PB), desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque, cópia de um documento
entregue pelo TRE-PB em 1969 aos militares, no qual consta a relação dos que estavam com
os direitos políticos cassados na Paraíba.

4.1.8 Encontro Estadual de Sociologia
A CEVPM-PB participou do 1º Encontro Estadual de Sociologia na Educação Básica
da Paraíba, cujo tema foi “A Sociologia na Educação
Básica: Dilemas e Perspectivas”. O evento aconteceu
em auditório da UFCG, em 4 de outubro de 2013, e
contou com a presença dos membros Paulo Giovani,
Fábio Freitas e Waldir Porfírio. Com o título “Violação
dos Direitos Humanos Praticados por Agentes Públicos
contra paraibanos e paraibanas, durante o período da Ditadura Militar”, a Mesa Redonda de
Abertura discorreu sobre “Importância e Significado da Comissão da Verdade e da Memória
para as novas Gerações”. Também foi exibido um vídeo sobre torturas praticadas pelo regime
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civil militar de 1964 e apresentação de pôsteres produzidos por alunos e alunas da Rede Pública
Estadual da Paraíba sobre o tema.

4.1.9 Documentário e debate
O Grupo de Trabalho Ditadura e Gênero da CEVPM-PB, coordenado pela professora Irene
Marinheiro, exibiu o documentário “Vou
contar para os meus filhos”, da diretora
Tuca Siqueira. A apresentação foi em 21
de outubro de 2013, no auditório da antiga
Faculdade de Direito da UFPB. O
documentário mostra o reencontro de 24
ex-presas políticas da Colônia Penal do
Bom Pastor 40 anos depois. Todas têm em
comum o passado de luta contra a repressão da ditadura militar. Quatro décadas depois e com
maridos, filhos e uma vida tranquila, elas dão um tom de leveza à narrativa de uma história
carregada de simbolismo e sofrimento.
4.1.10 Reunião com assessor da Comissão de Anistia
No dia 29 de outubro de
2013,

a

CEVPM-PB

recebeu a visita do assessor
da Comissão de Anistia,
Rodrigo Lentz, para uma
reunião de trabalho com a
apresentação do resultado
da pesquisa qualitativa no
acervo da CA-MJ referente
a um recorte dos requerimentos de anistia referentes ao estado da Paraíba. Esse trabalho foi
realizado por meio do Projeto de Cooperação Técnica para o intercâmbio internacional,
desenvolvimento

e

ampliação

das

políticas

de

Justiça

Transicional

do

(PNUD/BRA/08/021). Em 2014, a CEVPM-PB recebeu o relatório integral em cd-rom.

Brasil
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4.1.11 Homenagem ao professor Fábio Freitas
O governador Ricardo Coutinho homenageou o
professor Fábio Fernando Barboza de Freitas, da
UFCG, pelos seus 35 anos de dedicação ininterrupta à
atividade docente e ao ativismo na promoção e defesa
dos direitos humanos e da cidadania democrática. A
homenagem ocorreu em 22 de novembro de 2013 nas
dependências do Teatro Municipal Severino Cabral,
em Campina Grande. Foto: Fábio Freitas ladeado por sua esposa Cleideney, o governador
Ricardo Coutinho, sua genitora D. Teresinha Barbosa Pessoa, filho, filhas e genro.

4.1.12 50 anos da resistência de Mari
No dia 15 de janeiro de 2014, prestou-se
uma homenagem aos camponeses de MariPB, nos 50 anos da resistência à agressão
armada dos latifundiários, que resultou na
morte do líder sindical Antônio Galdino da
Silva e dos camponeses José Barbosa do Nascimento, Pedro Cardoso da Silva e Genival
Fortunato Félix, além de muitos feridos, entre eles Antônio Galdino Pessoa e Manoel Fernandes
da Silva. Este evento16 foi promovido pelo Comitê Paraibano Memória, Verdade e Justiça,
entidade da sociedade civil, com o apoio e participação de diversas organizações, movimentos
sociais, instituições públicas, inclusive da CEVPM-PB.

4.1.13 Encontro da Nova Consciência
No dia 1 de fevereiro de 2014 os participantes da 23a
edição do Encontro da Nova Consciência se
emocionaram com a mesa “50 anos do Golpe Militar:
o papel contemporâneo das Comissões da Verdade”.
Após a exibição de vídeo explicando como se deu o
golpe civil-militar no Brasil, o presidente da
16

Entre as atividades teve uma caminhada do local do conflito até o centro da cidade de Mari. Foto disponível
em: https://www.facebook.com/cpmvj.pb/
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CEVPM-PB, Paulo Giovani falou sobre o histórico da ditadura militar na Paraíba, destacando
a ação das Ligas Camponesas e a chacina de Mari. Já Waldir Porfírio relatou os casos dos
paraibanos mortos e desaparecidos políticos que a Comissão está investigando, em especial a
morte do líder estudantil João Roberto Borges de Souza e os desaparecimentos dos líderes
camponeses Nego Fuba e Pedro Fazendeiro. Ao final da mesa, o professor Fábio Freitas, exibiu
imagens de pessoas que foram torturadas durante a ditadura na Paraíba e relatou alguns métodos
de tortura praticados.

4.1.14 Entrega do Relatório Parcial ao Governador
A CEVPM-PB divulgou o primeiro relatório
sobre os crimes ocorridos durante a ditadura
militar na Paraíba. Relatos sobre cassações
de

mandatos,

assassinatos,

desaparecimentos,
sindicatos

e

torturas,

intervenções

universidade

estão

em
no

documento que vai ajudar a recontar a
história local. A divulgação do documento aconteceu em solenidade no Palácio da Redenção
no dia 31 de março de 2014. Logo após receber o relatório, o governador Ricardo Coutinho
ressaltou a necessidade de preservar a memória do período.

4.1.15 Debate na UEPB
O Relatório Parcial da CEVPM-PB foi
apresentado a estudantes, professores e
servidores da UEPB no dia 3 de abril de 2014,
em evento promovido pelo DCE daquela
instituição. Representaram a Comissão na
apresentação o professor Fábio Freitas e o
advogado Waldir Porfírio.
4.1.16 Exposição “Reflexos da Ditadura na Paraíba”
A Exposição e Seminário “Reflexos da Ditadura Militar na Paraíba – 50 anos depois”
integrou a 12ª Semana Nacional de Museus, numa realização do Memorial da Justiça Eleitoral
da Paraíba e da CEVPM-PB, no período de 12 a 30 de maio de 2014, com quatro mesas
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temáticas, uma audiência pública sobre os “Juízes Cassados” e apresentações do Grupo Cenário
Eleitoral, formado por servidores do TRE. Com 19 painéis, a Exposição abordou os seguintes
temas: Ocupação da Faculdade de Direito, Atos institucionais, Atos institucionais nº 2 e nº 5,
Juízes cassados, Desembargador Emílio de Farias, Quadrinhos de Henrique Magalhães,
Políticos cassados, Gênero e ditadura militar, Repressão às ligas e lutas camponesas, Paraibanos
mortos e desaparecidos políticos, Geraldo Vandré, Movimento estudantil, Sociedade e
sindicatos, Nizi Marinheiro, Cultura e resistência, Órfãos da repressão do Estado e das milícias
privadas, Mapa da tortura na Paraíba; além de painéis de abertura da exposição e da ficha
técnica.17

Figura 1 – Folder da Exposição e Seminário “Reflexos da Ditadura Militar na Paraíba – 50 anos depois”. TRE e
CEVPM-PB – 2014.

17

Disponível em: <http://apps.tre-pb.jus.br/memorial/index-menu.php?menu=historia2 &conteudo= exposicaoreflexos-ditadura-militar-paraiba>.
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4.1.17 Entrega do Relatório Parcial da CEVPM-PB a CNV
No dia 19 de maio de 2014, o Relatório Parcial
da CEVPM-PB foi entregue aos membros da
Comissão

Nacional

oportunidade,

diante

da

Verdade.

de

um

Na

auditório

composto por representação de todas as
Comissões

Estaduais

e

Municipais

da

Verdade, o presidente Paulo Giovani e o
advogado Waldir Porfírio fizeram uma exposição sucinta de tudo o que foi colhido nas
pesquisas em documentos secretos da época da ditadura e dos depoimentos prestados até aquele
momento.

4.1.18 Encontro da família João Pedro e Elizabeth Teixeira no Memorial das Ligas
Camponesas
Após a Oitiva realizada na sede da CEVPM-PB, no
sábado dia 26 de julho de 2014 a família de João
Pedro e Elizabeth Teixeira foi visitar a antiga casa
que morara antes da diáspora familiar forçada pelo
golpe militar. Localizada na comunidade Barra de
Antas, zona rural de Sapé, a casa foi desapropriada
pelo governo do estado e transformada no Memorial
das Ligas Camponesas, em 2006. Nesse encontro,
acompanharam Elizabeth Teixeira seus filhos Maria
José, Isaac, Carlos, Marinês, Maria das Neves, e
Marta, netos e bisnetos. Além da presença das inúmeras pessoas que apoiam e fazem o
Memorial existir.

4.1.19 Palestra para os estudantes do Anglo Colégio e Curso
O membro da CEVPM-PB, advogado Waldir Porfírio, no 14 de abril de 2014, fez uma
palestra no Anglo Colégio e Curso, em João Pessoa, por convite do professor de história
Washington Feitosa, sobre as perseguições do regime militar na Paraíba. O anistiado político
Simão Almeida também deu o seu depoimento sobre o que sofreu da ditadura.
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4.1.20 II Semana de Jornalismo Vladimir Herzog
A integrante da CEVPM-PB, professora Lúcia de Fátima Guerra Ferreira participou de
mesa redonda na semana de jornalismo do Centro de Comunicação, Turismo e Arte –
CCTA/UFPB, no 30 de julho de 2014, abordando o tema “Memória e História do Golpe
Militar”
4.1.21 Audiência com a direção da Polícia Federal
Os representantes da CEVPM-PB, Paulo Giovani,
Lúcia Guerra, Waldir Porfírio e Iranice Diniz
estiveram em reunião, no dia 13 de novembro de
2014, com o superintendente da Polícia Federal
do Estado da Paraíba, delegado Nivaldo Farias de
Almeida. O objetivo foi o de solicitar o acesso aos
documentos contidos no arquivo daquela instituição para que pudessem ser realizadas pesquisas
sobre os interrogatórios aos presos políticos durante o período da ditadura civil militar na
Paraíba.

4.1.22 Comissão de Anistia do Ministério da Justiça
A CEVPM-PB recebeu, no dia 21 de
novembro de 2014, um Relatório da Comissão
de

Anistia

do

Ministério

da

Justiça,

representada pelo advogado Virginius Lianza
da Franca, sobre os paraibanos perseguidos
pelo regime civil militar que entraram com
processos para a concessão da anistia política
e reparação econômica da União pelos prejuízos sofridos, em decorrência de motivação
exclusivamente política, por atos de exceção. Na foto, da esquerda para a direita, Virginius
Lianza da Franca, Paulo Giovanni, Rodrigo Freire, presidente da Comissão da Verdade de João
Pessoa, José Calistrato Cardoso, coordenado do Comitê Paraibano Memória, Verdade e Justiça
e Luciano Mendonça de Lima, presidente da Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça
das Entidades da UFCG.
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4.1.23 II Encontro do Movimento Memória, Verdade e Justiça do Norte e Nordeste
Este encontro foi realizado em Recife – PE, de 22 e 23 de novembro de 2014, com a
participação da professora Lúcia Guerra, representando a CEVPM-PB. O encontro reuniu os
comitês da sociedade civil para troca de experiências e articulações das políticas de Memória,
Verdade e Justiça.

4.1.24 Comissão denuncia torturador ao MPF
A CEVPM-PB entregou ofício ao
Procurador

da

República,

José

Godoy Bezerra de Souza, no dia 9 de
março de 2015, pedindo a abertura
de processo criminal contra o
acusado de crimes de tortura a presos
políticos do regime militar nos idos
de 1974, em Campina Grande.
Francisco de Assis Oliveira Marinho, mais conhecido como Sargento Marinho, pertencente aos
quadros do Exército Brasileiro, foi denunciado por prática de torturas pelos presos políticos
Maura Pires Ramos, Josélia Maria Ramos Wellen, Jorge Aguiar Leite, João Dantas, José
Bernardo e José Ailton. O torturador atualmente é promotor aposentado do estado do Ceará.

4.1.25 Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba
Os representantes da CEVPM-PB, Paulo
Giovanni e Waldir Porfírio, foram recebidos
pelo presidente em exercício do Tribunal de
Justiça da Paraíba, desembargador José
Ricardo Porto, no dia 10 de abril de 2015,
parar tratar do acesso a a rquivos e processos
do Poder Judiciário paraibano. O pai do
desembargador, o então deputado estadual
Silvio Pélico Porto, teve o seu mandato cassado por ato institucional do Conselho Nacional de
Segurança (CNS) em 1969.
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4.1.26 Espaço Experimental

O Programa do Laboratório de
Radiojornalismo do Curso de
Comunicação Social da UFPB,
Espaço

Experimental,

entrevistou em 13 de junho de
2015 os membros da CEVPMPB, Paulo Giovani e Lúcia Guerra. Eles discorreram sobre os 21 anos de ditadura militar no
Brasil, quando muitas pessoas perderam seus direitos, sofreram perseguição, foram presas,
torturadas e até mortas por discordarem do regime. Também falaram sobre as investigações a
esses crimes, a busca de documentos secretos e confidenciais, gravação de depoimentos, entre
outras questões.

4.1.27 Homenagem a membros da CEVPM-PB

O Fórum Nacional de Direitos Humanos e Saúde Mental, promovido pela Associação
Brasileira de Saúde Mental, homenageou os membros da CEVPM-PB, professores Fábio
Freitas e Lúcia Guerra, e advogado Waldir Porfírio, pela luta empreendida em defesa dos
direitos humanos na Paraíba. No evento, ocorrido no Teatro Paulo Pontes em 4 de julho de
2015, também receberam homenagens os professores Edmundo Gaudêncio, Maria de Nazaré
Tavares Zenaide, Maurino Santana, Renan Palmeira e Lúcia Lemos Dias de Moura.
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4.1.28 Comissão da Verdade da OAB
No dia 29 de julho de 2015 a Comissão
Especial da Verdade, Memória e Justiça da
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional da
Paraíba (OAB/PB), formada por Alexandre
Guedes, Gregória Bezerra, Socorro Brito e o
convidado Langstein de Almeida, se reuniu
com

o

advogado

Waldir

Porfírio,

representante da CEVPM-PB, para traçar um roteiro visando contribuir com o resgate da
memória e verdade sobre a participação dos operadores jurídicos (Advogados, Juízes,
Promotores e Procuradores) no período da ditadura militar.

4.1.29 Palestra no curso de Direito da Faculdade Maurício de Nassau
Atendendo a convite da direção do curso de
Direito da Faculdade Maurício de Nassau de
Campina Grande, o membro da CEVPM-PB,
Waldir Porfírio, proferiu palestra sobre
“Ditadura Nunca Mais: O papel da Comissão
da Verdade”, em 3 de setembro de 2015.
Estudantes e professores lotaram o auditório
para debater sobre as violações aos direitos humanos praticados pelo regime militar, fazendo
comparação a muitas das violações que até hoje são implementadas pelo Estado brasileiro.

4.1.30 Entrevista na TV Assembleia
Participação da Professora Lúcia Guerra no
programa

MEMORIA.DOC,

da

TV

Assembleia (Assembleia Legislativa da
Paraíba), sendo entrevistada pelo jornalista
Gilson Souto Maior sobre a ditadura
militar no Brasil e na Paraíba, bem como
sobre as atividades desenvolvidas pela CEVPM-PB, em 22 de outubro de 2015. 18

18

Disponível no site: <https://www.youtube.com/watch?v=vKQ-7Yltapw>
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4.1.31 Palestra no Colégio Marista Pio X
O Colégio Marista Pio X, em João
Pessoa, convidou a CEVPM-PB e o
professor
Nunes

Paulo

proferiu

Giovani
palestra

Antonino
sobre

os

resultados parciais da referida Comissão
para os estudantes do 3° ano do Ensino
Médio, dando ênfase na violação dos
Direitos Humanos e na contribuição dos
trabalhos da Comissão para a justiça de transição e educar para o nunca mais. O evento foi parte
da Semana Marista de Arte, Cultura e Conhecimento (SEMACC), edição 2016, e a área de
Ciências Humanas promoveu este debate sobre o Direito à Memória e à Verdade.

4.1.32 Encontro de Comitês e Comissões pela Memória, Verdade e Justiça do Norte e
Nordeste do Brasil
As professoras Lúcia Guerra, Iranice Muniz,
professor Fábio Freitas e o advogado Waldir
Porfírio apresentaram um relatório parcial dos
trabalhos da CEVPM-PB durante este Encontro,
realizado em João Pessoa nos dias 21 e 22 de
novembro de 2015. Estavam participando do
Encontro 80 representantes dos nove estados do
Nordeste. Foi elaborada e divulgada a Carta da Cidade de João Pessoa.

Carta da Cidade de João Pessoa
A História é um carro alegre/ Cheio de um povo
contente/ Que atropela indiferente/ Todo aquele que a
negue. (Canción Por La Unidad de Latino America –
Chico Buarque)
O 3º Encontro de Comitês e Comissões pela Memória, Verdade e Justiça do Norte
e Nordeste do Brasil, que contou ainda com a participação de outros coletivos que lutam
pela preservação da memória, pela busca da verdade histórica e pela efetivação da
justiça de transição, realizado em João Pessoa (PB), nos dias 21 e 22 de novembro de
2015, dedicado ao centenário de fecunda vida militante dos combatentes do povo
Francisco Julião, líder das Ligas Camponesas, e Djalma Maranhão, prefeito de Natal
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cassado pelo golpe de 1964 e morto no exílio, no Uruguai, e aos líderes revolucionários
Raimundo Ferreira Lima (Araguaia, PCdoB) e Thomaz Antônio da Silva Meirelles
(ALN), torna pública a seguinte carta aberta aos brasileiros e brasileiras.
Em que pesem todas as contradições, marchas e contramarchas da luta pelo resgate
da memória e pelo restabelecimento da verdade sobre um dos períodos mais sombrios
da história do Brasil – os 21 anos em que perdurou o Estado de terror, instalado em 1º
de abril de 1964 – o relatório apresentado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV),
em 10 de dezembro de 2014, foi um marco histórico e uma conquista para os que se
dedicam à causa da memória, da verdade e da justiça em nosso país.
Desde então, o Estado brasileiro – e não apenas familiares de presos e desaparecidos
políticos, movimentos da Igreja e da sociedade civil ou grupos de sobreviventes do
período de terror – passou a reconhecer, de forma mais clara, a existência de graves
violações de direitos humanos, cometidos por agentes da repressão em nome do Estado,
resultando em prisões, sequestros, torturas, exílios, trucidamentos, assassinatos e
ocultações de cadáveres de milhares de brasileiros que lutavam pelo restabelecimento
da liberdade, da democracia e da soberania em nosso país.
O Relatório da Comissão Nacional da Verdade não pode ser mero documento para
adormecer nas estantes dos arquivos. É uma fonte viva, fundamental, para a aplicação
da justiça de transição no Brasil e deve ser usado nas escolas, universidades, academias,
em toda sociedade para que se estabeleça a completa identidade do Brasil e o seu
reencontro com a sua própria história, bem como respaldar as ações no âmbito da
Justiça.
É dever de todos nós exigir que as 29 recomendações contidas no Relatório da CNV
sejam transformadas em política de Estado e que estas sejam imediatamente colocadas
em prática pelo governo brasileiro. Punir exemplarmente os agentes de Estado,
empresas e pessoas envolvidas em tais crimes imprescritíveis e de lesa-humanidade,
com um pedido de desculpas oficial das Forças Armadas à nação brasileira, revogar a
Lei de Segurança Nacional e desmilitarizar as polícias militares são recomendações da
CNV e exigências da sociedade civil organizada.
É inaceitável que o governo de uma Chefe de Estado que sentiu na pele e na alma o
ferrão do suplício nos porões do regime não dê consequências ao Relatório da CNV,
divulgando-o o mais amplamente possível para que nunca caia no esquecimento e
cumprindo integralmente suas resoluções.
O cumprimento dessas recomendações, em especial a exemplar punição aos
torturadores, torna-se muito mais necessário no momento em que essas mesmas forças
golpistas ressurgem das catacumbas para tentar sabotar a ainda debutante democracia
brasileira, pedindo aberta e cinicamente a volta da ditadura militar no Brasil. Não é
fazendo concessões aos saudosos do fascismo, permitindo que permaneçam infiltrados
nas instituições de Estado, que consolidaremos o processo democrático e evitaremos
indesejáveis retrocessos.
A maneira mais eficaz de combater os que pedem a volta da ditadura é aprofundando
as denúncias dos crimes cometidos, como vêm fazendo, a despeito de todas as
dificuldades materiais, os comitês e organizações pela memória, verdade e justiça
espalhados pelo Brasil; é resgatando a memória dos que tombaram, homenageando-os
com nomes de praças e logradouros; é construindo memoriais da resistência nos locais
que serviam de centro de tortura e de assassinatos dos brasileiros e brasileiras; é
prosseguindo com o trabalho de identificação dos desaparecidos políticos para sepultálos com dignidade; é punindo exemplarmente todos os que cometeram crimes contra a
humanidade.
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É preciso revolver minuciosamente esse passado recente, esclarecendo, julgando e
condenando, para que seus tentáculos sejam cortados e não mais continuem ameaçando
o presente, como acontece nos vários casos de desaparecimento, no extermínio da
juventude pobre, negra e, em geral, dos moradores da periferia geográfica e social do
Brasil.
Ao mesmo tempo, é necessário o aprofundamento do intercâmbio e dos encontros
do Movimento Memória, Verdade e Justiça do Brasil, nos moldes do que houve em
Cajamar (SP) e dos Encontros Regionais, a fim de fortalecer nossos laços, disseminar
as diversas experiências e assegurar o poder de pressão da sociedade civil sobre o
governo, não só para garantir as conquistas já obtidas como para dar os passos efetivos
rumo à justiça de transição e à consolidação da democracia brasileira.
- Pelo imediato cumprimento das recomendações do Relatório da Comissão Nacional
da Verdade!
- Punição aos golpistas e torturadores da ditadura militar fascista!
- Para que não se esqueça, para que nunca mais aconteça!
João Pessoa, 22 de novembro de 2015.

4.1.33 Colóquio sobre o Direito à Memória e à Verdade
O Colóquio sobre o Direito à
Memória e à Verdade durante a
aula

do

professor

Reynaldo,

do

Comunicação

da

Carmélio

Curso

de

UFPB,

foi

realizado em 21 de novembro de
2015, com a participação do
membro da CEVPM-PB, Waldir
Porfírio,

que

relatou

sua

experiência dando assistência aos perseguidos do regime militar e os trabalhos da Comissão. O
convite foi feito pelo grupo de estudantes Sandro Alves de França, Elthon Cunha, Pedro Neri e
Gabriela Garcia. 19

4.1.34 Comissão da Verdade da UFPB
A professora Lúcia Guerra e o advogado Waldir Porfírio representaram a CEVPM-PB,
em 22 de abril de 2014, em reunião com a Comissão da Verdade da UFPB, criada pela reitora
Margareth de Fátima Formiga Melo Diniz. Na oportunidade, os professores Romildo Fernandes
19

Gravação disponível em: <http://memoriasdeverdade.blogspot.com.br/2015/12/iii-coloquio-sobre-memoria-everdade.html>
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e Ângelo Emilio Pessoa receberam os membros da CEVPM-PB, que colocaram à disposição
os arquivos e gravações de depoimentos de ex-lideranças e professores perseguidos na UFPB
pela ditadura, bem como discutiram as possibilidades de ações da Comissão da universidade.

4.1.35 Sessão Câmara de Campina Grande sobre os 50 anos do golpe
Por iniciativa do vereador Napoleão Maracajá
(PCdoB) a Câmara Municipal de Campina
Grande realizou, a 20 de maio de 2014, uma
sessão especial para discutir os 50 anos da
ditadura militar e celebrar as lutas de resistência
que restabeleceram a Democracia no Brasil. O
professor Fábio Freitas, representando a
CEVPM-PB, discursou sobre os paraibanos
torturados, mortos e desaparecidos no regime
militar, destacando que casos como estes – de crime contra a humanidade –, não prescrevem.

4.1.36 Encontro Nacional das Comissões da Verdade

Waldir Porfírio representou a CEVPMPB no Encontro Nacional das Comissões
Estaduais da Verdade, realizado no Rio
de Janeiro nos dias 15 e 16 de abril de
2015. Um dos objetivos do Encontro foi
possibilitar

o

intercâmbio

de

experiências, informações e documentos
sobre os temas que estavam sendo pesquisados, em todo o Brasil, em torno das graves violações
de direitos humanos cometidas durante a ditadura militar. Algumas investigações, poderão ser
feitas conjuntamente, uma vez que diversos agentes da repressão militar atuavam em vários
Estados, bem como presos políticos eram transferidos, mortos ou desaparecidos em cidades, ou
mesmo regiões, distantes daquelas aonde foram arbitrariamente detidos. A seguir, a Carta que
foi elaborada neste encontro:
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CARTA DAS COMISSÕES ESTADUAIS DA VERDADE
Reunidos no Rio de Janeiro, nos dias 16 e 17 de abril de 2015, os signatários assumem a
responsabilidade de dar continuidade ao processo de desconstrução do legado autoritário da ditadura
civil-militar de 1964, pois entendem que a luta por verdade não se encerra após o término dos
trabalhos da Comissão Nacional da Verdade – CNV – e a entrega do seu relatório.
Reafirmamos nossos compromissos com a expansão das políticas de memória, verdade e
reparação em curso, mas precisamos avançar no processo de transição para uma democracia mais
ampla. A questão hoje colocada em nossa agenda é Justiça.
Neste momento, em que a Nação exige a apuração e punição para tantos crimes, como forma de
evitar a sua repetição, não podemos aceitar que permaneça a impunidade dos crimes de lesa
humanidade praticados pela ditadura, já denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF) e
aqueles que a CNV identificou.
Por isso decidimos:
1 - Criar uma rede de comissões da verdade, com uma coordenação nacional para fazer cumprir e
dar prosseguimento ao que a CNV e demais Comissões da Verdade recomendam em seus relatórios;
2 - Buscar cooperação de entidades da sociedade civil comprometidas com o Estado de Direito
para a continuidade deste trabalho;
3 - Solicitar uma audiência pública ao Supremo Tribunal Federal para tratar do cumprimento das
decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, da aplicação da Lei da Anistia, da
judicialização dos casos de crimes de lesa humanidade e o prosseguimento dos processos já
existentes;
4 - Solicitar ao Poder Executivo a articulação e construção de uma política nacional de espaços de
memória nas cidades brasileiras, para que sejam promovidos debates permanentes, como ação
fundamental que possa garantir a não repetição dos crimes ocorridos na ditadura;
5 - Direcionar o esforço das Comissões da Verdade estaduais para a busca e entrega de provas de
crimes de lesa humanidade ao MPF visando a sua judicialização;
6 - Intensificar a busca de informações sobre os desaparecidos políticos e apoiar a reconstituição
e o trabalho da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos.
Rio de Janeiro, 17 de abril de 2015.

4.2 Matérias na imprensa
A CEVPM-PB acompanhou a repercussão na imprensa escrita das suas atividades,
compondo um conjunto documental com recortes de jornais do estado da Paraíba. Dentre os
jornalistas que acompanharam e divulgaram as atividades da CEVPM-PB destacam-se Josélio
Carneiro, do jornal A UNIÃO, e Adelson Barbosa, do Jornal Correio da Paraíba, sem
desmerecer os demais.
Quadro 2 - Principais matérias jornalísticas da CEVPM-PB
Título da matéria /
Data /
Subtítulo
Local
10
Luta pelos direitos
humanos – Instituída em
Fev.
novembro, quando deveria
2013
ter sido instalada, Comissão

Jornal

Resumo

Jornal
da
Paraíba

Trata das atividades que serão
desenvolvidas pela CEVPMPB que aguarda nomeação do
Governador da Paraíba.

Palavraschave
Direitos
Humanos;
CEVPM-PB
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da Verdade espera pelas
nomeações do governo.
Revelações da ditadura
na Paraíba – Perseguido
político conta que assumiu
uma outra identidade
durante 10 anos

10
Mar.
2013

A União

Trata das prisões e
condenações a paraibanos no
período militar (Simão
Almeida e José Calistrato), dos
preparativos para a instalação
da CEVPM-PB.
Trata da instalação da
Comissão Estadual da Verdade
e da Preservação da Memória
do Estado da Paraíba.

Prisões;
Instalação da
CEVPM-PB

Comissão da Verdade é
instalada na Paraíba –
Crimes da ditadura
cometidos no Estado na
década de 60 agora serão
investigados
Ricardo instala Comissão
da Verdade – Governador
dá posse a integrantes e
afirma que finalidade é
resgatar a verdadeira
história da ditadura na
Paraíba
Bomba no cinema de
Cajazeiras – Comissão da
Verdade quer esclarecer
atentado que matou dois em
1975 e cujo alvo era Dom
Zacarias

12
Mar.
2013

Jornal
da
Paraíba

12
Mar.
2013

Correio
da
Paraíba

Trata da instalação da
Comissão Estadual da Verdade
e da Preservação da Memória
do Estado da Paraíba.

CEVPM-PB;
Posse

21
Mar.
2013

Correio
da
Paraíba

Bomba em
Cajazeiras;
Dom
Zacarias;
Cine Teatro
Apolo 11.

22
Mar.
2013

Correio
da
Paraíba

Trata sobre atentado no Cine
Teatro Apolo 11, em 1975, na
cidade de Cajazeiras. A
Comissão Estadual da Verdade
trabalha para esclarecer fatos
sobre o ocorrido que deixou
dois mortos.
Trata da morte do paraibano
João Roberto Borges de Souza.

Morte em Catolé na
ditadura militar –
Comissão da Verdade
suspeita que estudante João
Roberto pode ter sido
afogado em 69 e quer
esclarecimento
Torturados – Presos
políticos sofriam violência
na Paraíba. Orquestrados
por militares, os atos de
violência ficaram mais
sangrentos e muitos
acabavam morrendo. AI-5
fez sessões piorarem. Lei
da Anistia é questionada
Herdeiros – Filhos de
preso contam sofrimento;
Ausência do pai e
discriminação por causa
das convicções políticas.
Mudanças constantes por
segurança. Família vivia na
clandestinidade

30
Mar.
2013

Jornal
da
Paraíba
Caderno
Especial

Trata da militância política de
Martinho Campos no PORT,
sua prisão no Recife e em João
Pessoa. Além disso, apresenta
uma análise de Martinho sobre
o período pós-AI-5.

Martinho
Campos;
PORT;
AI-5

30
Mar.
2013

Jornal
da
Paraíba
Caderno
Especial

Trata do depoimento de
Náugia Araújo, filha de Pedro
Fazendeiro, desaparecido e
morto durante o regime
militar. Além do depoimento
de Simão Almeida, paraibano
que viveu na clandestinidade
durante o regime militar.

“Filhos” da
ditadura;
Clandestinidade.

CEVPM-PB

João Roberto
Borges de
Souza;
Afogamento
em Catolé.
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Esporte Revida – No
regime militar, o futebol foi
usado para manter a ordem.
Time ensinou o que é
democracia
Escombros – Ditadura
destroçou o teatro no país.
Luta para combater a
censura. Cinema resiste ao
golpe. Documentário feito
na clandestinidade.

30
Mar.
2013

Comissão da Verdade
começa a planejar
trabalhos na Paraíba –
Grupo analisará arquivos
secretos para esclarecer
crimes praticados por
militares no Estado.
Torturas e mortes no
regime militar – Comissão
da Verdade de Pernambuco
tem informações sobre
quatro paraibanos vítimas
de repressão

Jornal
da
Paraíba
Caderno
Especial
Jornal
da
Paraíba
Caderno
Especial

Trata das relações do futebol
no Brasil e na Paraíba com o
regime militar como
construção de estádios e
atuação da seleção de 1970.
Trata do cenário cultural na
Paraíba, principalmente sobre
o cinema, no período militar,
apresenta análises da atriz
Zezita Matos, do diretor
Fernando Teixeira e do crítico
Wills Leal, sobre o cenário da
época.

02
Abr.
2013

Jornal
da
Paraíba

18
Abr.
2013

Correio
da
Paraíba

Comissão da Verdade –
Portal vai divulgar
atividades e documentos

18
Abr.
2013

A União

Comissão da Verdade Waldir Porfírio visita o
jornal Contraponto

26
Abr. a
02
Mai.
2013
01
Mai.
2013

Jornal
Contraponto

Trata sobre o andamento dos
trabalhos da CEVPM-PB,
reuniões realizadas em
Campina Grande na UFCG e
as ações que serão seguidas
para analisar documentação
secreta do período militar.
Trata da morte do paraibano
Luiz Alberto Andrade de Sá e
Benevides, a assinatura do
termo de Cooperação Técnica
com a Comissão Estadual de
Pernambuco, desaparecimento
dos paraibanos Ezequias
Bezerra, Umberto
Albuquerque e Adauto Freire.
Trata da instalação do portal
eletrônico da CEVPM-PB.
Além disso, informa como a
Comissão pretende acumular
documentação referente ao
período militar.
Trata da visita do integrante da
CEVPM-PB Waldir Porfírio
ao Jornal Contraponto

30
Mai.
2013

Correio
da
Paraíba

‘Comissão da Verdade’
decide digitalizar
arquivos do Dops

Dops deu dados de
paraibanos aos EUA –
Informações sobre supostos
subversivos também foram
liberadas para 44 órgãos no
auge da ditadura

30
Mar.
2013

Jornal
da
Paraíba

Trata da parceria do Governo
do Estado, por meio da
CEVPM-PB, com o Núcleo de
Direitos Humanos da UFPB,
para digitalização dos
documentos da Dops
Trata sobre o repasse de
documentos pela Delegacia de
Ordem Política e Social
(Dops) ao Consulado norteamericano.

Futebol e
Ditadura;
Seleção de
1970;
Sócrates.
Cinema e
Ditadura;
Censura à
cultura;
Zezita
Matos;
Fernando
Teixeira;
Wills Leal.
Arquivos
secretos;
Trabalhos da
CEVPM-PB.

Morte de
Luiz Alberto
Sá
Benevides;
Acidente em
Caruaru;
Tiroteio em
Recife
Portal
eletrônico;
Arquivos da
Ditadura.

Jornal
Contraponto;
Waldir
Porfírio
Acervo da
Dops;
Digitalização
de documentos.
Arquivo da
Dops;
Consulado
dos EUA;
Arquivos
Confidenciais.
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Mosaico dos anos de
chumbo – Mostra ‘Cinema
pela Verdade’ será exibida
hoje e amanhã em João
Pessoa com debate sobre a
Ditadura Militar e seus
desdobramentos
Confirmada mortes de
paraibanos na ditadura –
Comissão Estadual da
Verdade da PB revela que
União reconhece 3 mortos e
6 desaparecidos. Meta é
desvendar assassinatos
militares. Violência e morte
marcam a Paraíba

04
Jun.
2013

Jornal
da
Paraíba

Trata sobre mostra de cinema
que acontece no CCHLA –
UFPB

Cinema pela
Verdade;
Debates
sobre a
Ditadura

16
Jun.
2013

Jornal
da
Paraíba
Matéria
frente e
verso

Mistérios no caso
Ezequias Rocha –
Paraibano desaparecido e
preso após emprestar carro
a uma amiga que morre em
acidente, e depois é
encontrado morto.
Revelado o ‘mapa da
tortura’
Comissão da Verdade faz
hoje 1ª Audiência Púbica

16
Jun.
2013

Jornal
da
Paraíba
Matéria
frente e
verso

Trata do reconhecimento, por
parte da União, da morte dos
paraibanos, Dilermano Mello,
Severino Elias Mello e Marcos
Antônio Lima. Aborda ainda,
os trabalhos que a Comissão
vem desenvolvendo para que
outros paraibanos, como Nego
Fuba, também sejam
reconhecidos como
desaparecidos no período
militar pela União.
Trata sobre o desaparecimento
do paraibano Ezequias da
Rocha e de outros paraibanos.

Morte de
paraibanos;
Desaparecimento de
paraibanos;
Dilermano
Mello;
Severino
Mello;
Marcos
Antônio
Lima.
Ezequias da
Rocha; Mapa
da tortura.

28
Jun.
2013

Jornal
da
Paraíba

João Roberto recebe
homenagem em Campina
Grande

29
Jun.
2013

Jornal
da
Paraíba

Audiência
Pública; Jô
Moraes;
CEVPM-PB
João Roberto
Borges de
Souza;
Homenagem.

Resgatando mais uma
história – Comissão da
Verdade remonta a
trajetória do ex-líder
estudantil João Roberto
Borges, morto em 1969
durante ditadura militar
Economista relata sessão
de tortura durante
ditadura – Escritor se
emociona

30
Jun.
2013

Jornal
da
Paraíba

Trata sobre a primeira
Audiência Pública da
Comissão Estadual da Verdade
com a deputada Jô Moraes.
Trata da homenagem prestada
ao estudante de Medicina da
UFPB, João Roberto Borges
de Souza, preso e morto
durante o período militar.
Trata sobre a prisão e morte
em 1969 do militante João
Roberto Borges de Souza,
estudante de Medicina da
UFPB.

20
Set.
2013

Jornal
da
Paraíba

Martinho
Campos;
Tortura.

30º Congresso da UNE faz 02
45 anos hoje – No auge do Out.
regime militar, entidade
2013
atuava na clandestinidade.
34 paraibanos estavam

Correio
da
Paraíba

Trata sobre o depoimento de
Martinho Campos à CEVPMPB expondo as torturas
sofridas durante o período
militar.
Trata sobre a participação e
prisão de estudantes
paraibanos no Congresso da
UNE em Ibiúna-SP.

João Roberto
Borges de
Souza;
Prisão e
tortura; Jô
Moraes.

Congresso da
UNE;
Ibiúna-SP;
Estudantes
presos.

97
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

entre os 694 presos em
Ibiúna
Ditadura: perseguidos são
ouvidos – Comissão da
Verdade toma depoimento
de militares que viveram na
clandestinidade durante o
regime militar. Grávida de
nove meses e presa em
Recife. Simão Almeida:
morte era coisa corriqueira
MPF reabre o caso de
Pedro Fazendeiro –
Procuradoria da República
apura responsabilidade pelo
desaparecimento do exlíder camponês há quase 50
anos. Vendedor de tecidos
virou posseiro
Ofício a Pedro Gondim
está com o MPF –
Secretário de Segurança da
época se exime da culpa
pelo desaparecimento de
Pedro Fazendeiro e Nego
Fuba
Ditadura – 50 anos do
golpe de 1964

Luta perdida – Ligas
Camponesas foram
desfeitas após golpe. Medo
da ‘revolta armada de
Cuba’. Morte dos líderes
ainda está sendo
investigada. Trabalhador
expulso para as cidades.
Destino de trabalhadores
nunca foi esclarecido.
Elizabeth Teixeira é
símbolo da resistência.
Cassações – Direitos
políticos são retirados.
Regime altera sistema
partidário. Assis Lemos
relembra golpe.

20
Dez.
2013

Correio
da
Paraíba

Trata da Audiência Pública da
CEVPM-PB que ouviu Simão
Almeida, Ana Rita de Castro
Almeida e Lourdes Meira que
foram perseguidos, torturados
e viveram na clandestinidade
durante o regime militar.

Clandestinidade; Ana
Rita
Almeida;
Simão
Almeida;
Lourdes
Meira.

02
Dez.
2013

Correio
da
Paraíba

Trata da reabertura do caso,
pelo Ministério Público
Federal, que investiga o
desaparecimento do camponês
Pedro Inácio de Araújo,
conhecido como Pedro
Fazendeiro, desaparecido há
50 anos.
Trata sobre Ofício enviado ao
MPF pela CEVPM-PB
assinado pelo major Renato
Macário referente às prisões de
Pedro Fazendeiro e Nego
Fuba, em 1964.

Pedro
Fazendeiro;
Ligas
Camponesas.

Jornal
da
Paraíba
Caderno
especial
Jornal
da
Paraíba
Caderno
especial

Caderno especial que trata dos
50 anos do golpe militar no
Brasil

50 anos do
golpe militar.

Trata das Ligas Camponesas
na Paraíba, sua instalação na
cidade de Sapé e a
investigação sobre o
desaparecimento de Pedro
Fazendeiro em 1964. Um
breve relato da importância de
Elizabeth Teixeira, viúva de
João Pedro Teixeira, e líder
camponesa em Sapé.

Ligas
Camponesas;
Sapé; Pedro
Fazendeiro;
Nego Fuba;
João Pedro
Teixeira;
Elizabeth
Teixeira.

Jornal
da
Paraíba
Caderno
especial

Trata sobre cassações políticas
que ocorreram na Paraíba
durante o regime militar. As
alterações no regime partidário
do Brasil e perseguições que
foram feitas a parlamentares
que votavam contra decisões
do regime. Apresenta um
relato da cassação do
parlamentar Assis Lemos.

Cassações
políticas;
Sistema
partidário;
Assis Lemos.

02
Dez.
2013

30
Mar.
2014

30
Mar.
2014

30
Mar.
2014

2 Correio
da
Paraíba
Matéria
frente e
verso

Pedro
Fazendeiro;
Nego Fuba;
Major
Renato
Macário.
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A hora da verdade

Comissão Estadual da
Verdade faz entrega de
relatório à sociedade
paraibana
“Golpe não pode ser
esquecido” – Para a
presidente, as novas
gerações precisam saber o
que foram os anos de
ditadura

01
Abr.
2014
01
Abr.
2014

A União

01
Abr.
2014

A União

A União

Trata sobre o lançamento do
relatório do primeiro ano de
atividades da CEVPM-PB.
Trata sobre o lançamento do
relatório do primeiro ano de
atividades da CEVPM-PB.

CEVPM-PB;
Relatório de
atividades.
CEVPM-PB;
Relatório de
atividades

Trata sobre a opinião da
presidente da república a
respeito do golpe militar
ocorrido no Brasil em 1964.

50 anos do
golpe;
Dilma
Rousseff.

Fonte: Recorte de Jornais: A União, Contraponto, Correio da Paraíba; Jornal da Paraíba. Arquivo da CEVPMPB.

4.3 Interatividade no Facebook e no sítio eletrônico da CEVPM-PB

A CEVPM-PB criou uma página eletrônica na rede social Facebook buscando uma
melhor interação com a sociedade, na qual foram divulgadas suas atividades, reportagens de
interesse com a área de trabalho, convites para audiências públicas, notas de pesar e de repúdio,
eventos promovidos pela CEVPM-PB e participações em eventos de outras entidades afins.
Desde a criação do perfil, em 6 de março de 2013 até maio de 2017, a página obteve
2.638 curtidas e suas publicações foram visualizadas por 236.484 usuários da rede social
Facebook. A divisão do perfil dos seguidores por gênero está representada por 54% de mulheres
e 46% de homens. Analisando esse público por faixa etária encontraremos 33% entre 25 a 34
anos, 18% entre 35 a 44 anos, 17% entre 18 a 24 anos, 16% entre 45 a 54 anos, 9% entre 55 a
64 anos, 6% com mais de 65 anos e 0,57% entre 13 a 17 anos.
Gráfico 1 - Seguidores da Fanpage da CEVPM-PB, por faixa etária

Fonte: Facebook
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Com relação a distribuição dos fãs da Fanpage da CEVPM-PB por países, destacam-se
no Brasil (2.550), México (26), Portugal (24), Estados Unidos (15), Espanha (4), Argentina (3),
Bélgica, Colômbia, França e Haiti (2), Sri Lanka, Paraguai, Uruguai, Nova Zelândia, Holanda,
Grécia, Itália, Irlanda, Bangladesh, Egito, Dinamarca, Alemanha, Cabo Verde, Chile e Polônia
(1).
No Brasil, a página no Facebook da CEVPM-PB teve acompanhamento por fãs de São
Paulo (115), Rio de Janeiro (109), Recife (87), Natal (40), Brasília (31), Curitiba (28), Belo
Horizonte (24), Fortaleza (22), Salvador (20), Porto Alegre (18), Florianópolis (12), Campinas
e Goiânia (10), Teresina (9), Maceió, São Luiz e Olinda (8), Mossoró, Niterói, Belém do Pará,
Guarulhos, Campo Grande e Vitória (7), e Santos (6).
Seguiram a Fanpage da CEVPM-PB paraibanos distribuídos nos municípios de João
Pessoa (938), Campina Grande (350), Cabedelo (26), Guarabira (23), Sapé (22), Patos (20),
Coxixola, Santa Rita, Catolé do Rocha e Sumé (14), Cajazeiras (11), Bayeux (9), Teixeira e
Mamanguape (8), Santa Luzia (7), Sousa, Areia e Queimadas (6), Picuí e Belém (5).
As matérias publicadas na página eletrônica da CEVPM-PB, a partir do seu lançamento
em 10 de julho de 2013, podem ser visualizadas a partir do quadro abaixo, com quantidade de
pessoas alcançadas e as datas das que foram postadas as matérias.

Quadro 3 - Matérias publicadas na página Facebook da CEVPM-PB
Matéria
Instalada a Comissão da Verdade e da Preservação da Memória na
UEPB
Assinatura do Termo de Cooperação Técnica com o Reitor da UEPB
Jornal Correio da Paraíba de 1969 divulga matéria sobre a
descoberta de um aparelho do PCBR no Bairro de Tambaú, em João
Pessoa
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do
Estado da Paraíba estará presente a este importante evento do
Conselho Federal da OAB.
Comunicado da Audiência Pública na Universidade Federal de
Campina Grande (UFCG)
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do
Estado da Paraíba esteve em reunião da OAB, em Brasília, cuja
pauta foi a Lei de Anistia
Bom Dia Paraíba trouxe entrevista com o professor Fábio Freitas, da
Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória da
Paraíba
Torturados das granjas do terror em Campina Grande durante o
regime militar denunciam que torturador é hoje promotor do Ceará.
A ação do PCBR na Paraíba - uma história em construção

Pessoas
alcançadas

Data

1.896

13/07/2013

1.896

21/07/2013

3.076

22/07/2013

852

30/07/2013

2.477

2/08/2013

1.012

5/08/2013

854

7/08/2013

2.194

9/08/2013

2.009

14/08/2013
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Caso Luís Alberto e Bomba de Cajazeiras serão temas de audiências
públicas
Documento de advogado paraibano revela corrupção na ditadura
Matéria do Correio da Paraíba sobre a carta do advogado revelando
corrupção durante o regime militar.

2.164

15/08/2013

18.544

19/08/2013

1.931

21/08/2013

696

23/08/2013

3.326

27/08/2013

780

28/08/2013

2.011

2/09/2013

763

4/09/2013

788

6/09/2013

2.333

10/09/2013

2.167

11/09/201

Entrega do ofício do comandante PM, coronel Euller Chaves,
autorizando pesquisas nos arquivos da Polícia Militar da Paraíba

1.430

15/09/2013

Convite para a audiência pública sobre torturas com os jornalistas
Martinho Campos e Washington Rocha

5.326

20/09/2013

1.601

24/09/2013

1.036

9/10/2013

3.236
1.060

10/10/2013
17/10/2013

1.072

18/10/2013

4.964

21/10/2013

435

2/11/2013

341

6/11/2013

3.410

13/11/2013

350

18/11/2013

Grupo de Trabalho sobre Mortos e Desaparecidos Políticos da
CEVPM-PB vai até Catolé do Rocha para colher depoimentos de
moradores que estiveram com João Roberto nas suas últimas duas
semanas de vida antes de ser encontrado morto em açude
Reunião para montar a audiência pública das Comissões Estaduais
da Verdade da Paraíba e de Pernambuco sobre o caso da morte do
paraibano Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides
Comissões da Verdade da Paraíba e Pernambuco realizarão
audiência pública sobre morte de paraibano
Convite para a audiência pública sobre o Caso Bebeto
Audiência das Comissões da Verdade da Paraíba e Pernambuco hoje
sobre as mortes do paraibano Luís Alberto Andrade de Sá e
Benevides e Miriam Lopes Verbena pelos órgãos de repressão
Farsa encobriu morte de paraibano Luís Alberto do PCBR;
comissões da PB e PE reabrem caso
Marina Dias fala sobre o desaparecimento do seu irmão, o líder
camponês Nego Fuga sem medo de falar sobre o passado
Comissão terá acesso aos arquivos da Polícia Militar da Paraíba no
período da ditadura depois de ter acesso aos arquivos do
Departamento de Ordem Política e Social (Dops)

“Minha mulher foi torturada na minha frente em São Paulo no ano
de 1972”
Zenóbio Toscano entrega acervo de paraibanos perseguidos pela
ditadura
Convite para a audiência pública sobre os presos de Ibiúna
Convite para a audiência pública sobre os presos de Ibiúna
“Com a prisão no congresso da UNE, cada um de nós foi fichado
nacionalmente”
Convite para a audiência pública sobre os presos políticos de
Itamaracá
Realizada a audiência pública sobre as torturas nos presos políticos
de Itamaracá
Grupo de Trabalho Estrutura da Repressão da Comissão Estadual da
Verdade entra no Arquivo da Polícia Militar da Paraíba para
pesquisar documentos da época da ditadura militar. Na frente as
professoras Lúcia Guerra e Iranice Gonçalves Muniz.
A multinacional Philips, para vender seus aparelhos de TV, realizou
propaganda no Jornal do Brasil na edição de 6 de outubro de 1969,
fazendo apologia a tortura
Novas audiências públicas para ouvir testemunhos sobre queda do
PCB e perseguição a sindicalistas
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Convite para a audiência pública “Torturas, prisões e queda do PCB
na Paraíba”
Centenário de David Capistrano será lembrado no Rio de Janeiro.
Foi deputado estadual pelo Partido Comunista do Brasil em
Pernambuco no ano de 1946 e casado com a paraibana Maria
Augusta, importante dirigente comunista na Paraíba na década de 40
Professor Fábio Freitas será homenageado por sua dedicação aos
direitos humanos e ao amor pela profissão de professor
Convite para a audiência pública “Perseguição aos sindicalistas pela
ditadura”
Audiência pública da Comissão Estadual da Verdade hoje com os
testemunhos de João Fragoso, Derly Pereira e João Ribeiro sobre as
perseguições do regime militar aos sindicalistas
Paraibano é o primeiro indígena a conseguir anistia política do
Estado Brasileiro por perseguição, prisão e torturas durante o regime
militar
Nota de Falecimento do professor Jader Nunes
Convite para a audiência pública “As Marcas da Tortura”
A cantora Fidélia Cassandra foi convidada para dar depoimento
sobre seu pai, preso e torturado pela ditadura militar.
Médico diz que foi torturado na Delegacia de Investigação e Captura
de João Pessoa e pelo Capitão Ubirajara em São Paulo
Convite para a audiência pública “A vida na clandestinidade”
Audiência “A vida na clandestinidade”
Empresários ajudaram no golpe militar
Aqui na Paraíba empresários campinenses cederam suas granjas para
militares torturarem presos políticos.
Convite para audiência pública “50 Anos da ocupação da Faculdade
de Direito”
Audiência pública lembra os 50 Anos da Ocupação da Faculdade de
Direito da UFPB
Convite para audiência pública “Mulheres na Resistência à
Ditadura”
Convite para audiência pública “A greve dos marinheiros 50 anos
depois”
Convite para entrega do Relatório Parcial da CEV/PB ao
Governador Ricardo Coutinho
Governador recebe Relatório Parcial da Comissão Estadual da
Verdade e da Preservação da Memória da Paraíba referente ao 1º ano
de suas atividades
Escola na Paraíba deve mudar nome de Médici para Goulart
CEVPM-PB apresenta Relatório Parcial à comunidade universitária
da UEPB
DCE da UEPB estimula grafitagem com mortos e desaparecidos
políticos do regime militar, bem como de Margarida Alves e Olga
Benário. Momento especial para preservar a memória do nosso
povo!
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do
Estado da Paraíba está disponibilizando o Relatório Parcial do 1º ano
de suas atividades de trabalho
Relatórios parciais da Comissão Nacional da Verdade

3.430

20/11/2013

258

21/11/2013

2.225

24/11/2013

1.681

24/11/2013

963

26/11/2013

271

5/12/2013

1.548
4.318

8/12/2013
8/12/2013

3.408

10/12/2013

222

16/12/2013

3.446
137
337

19/12/2013
28/12/2013
16/01/2014

231

10/02/2014

3.492

12/02/2014

544

20/02/2014

10.628

19/03/2014

3.404

19/03/2014

1.241

1/04/2014

1.356

1/01/2014

2.434

1/04/2014

167

3/04/2014

711

4/04/2014

592

9/04/2014

196

10/04/2014
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Deputado Luiz Couto parabeniza o trabalho da Comissão Estadual
da Verdade da Paraíba
CEVPM-PB ouve depoimentos de filhos de Pedro Fazendeiro
Paraibana Socorro Campos relata as torturas físicas e psicológicas
que sofreu no DOPS de São Paulo
Membros da CEVPM-PB participam do programa Cinema Pela
Verdade
TRE fará exposição e debates sobre os “Reflexos da Ditadura Militar
na Paraíba”. A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da
Memória da Paraíba aproveitará o evento do TRE e fará audiência
pública para ouvir os testemunhos dos juízes cassados
Programação do evento “Reflexos da Ditadura Militar na Paraíba”,
promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba e Comissão
Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da
Paraíba
Audiência no TRE sobre Juízes Cassados
Presidente da CEVPM-PB entrega seu Relatório à Comissão
Nacional da Verdade
Trechos da peça “Morro como um país - cenas sobre a violência de
Estado”
Apresentação da peça teatral “Morro como um país - cenas sobre a
violência de Estado”
Convite para audiência pública “Torturas: Crônicas do Horror”
Audiência “Torturas: Crônicas do Horror”
Depoimentos dos presos políticos José Bernardo e José Ailton,
torturados nas Granjas do Terror em Campina Grande
A história se reencontra após a separação abrupta de uma família
pela ditadura!
Muita emoção no encontro de Elizabeth Teixeira com os filhos e
filhas após 50 anos separados pela ditadura
Convite para a audiência pública “Os presos do Roger”
Audiência marcada por emoção do reencontro dos ex-presos
políticos do Presídio do Roger, Adauto Trigueiro, Alberto Magno,
Paulo Azevedo e Tarcísio Patrício.
Convite para a audiência pública “Guerrilha de Catolé do Rocha”
Muitas histórias trazidas à memória sobre a Guerrilha de Catolé do
Rocha, com os testemunhos de Ariosvaldo Diniz, Chico Cacheado e
Bira Cortez
Comissão da Verdade terá acesso a documentos da Polícia Federal
A Comissão Estadual da Verdade da Paraíba recebeu hoje o
Relatório da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça,
representada pelo advogado Virginius Lianza, sobre os paraibanos
perseguidos pelo regime militar.
Convite da audiência pública “Cassações e prisões na Ilha de
Fernando de Noronha”
Audiência pública com o ex-deputado estadual Langstein de
Almeida Amorim
A Comissão Estadual da Verdade da Paraíba comunica, com tristeza,
o falecimento da militante comunista e das ligas camponesas da
Paraíba, Maria do Carmo Aquino (Maria Cuba)
Conheça o Relatório da Comissão Nacional da Verdade

819

10/04/2014

141

15/04/2014

123

22/04/2014

277

23/04/2014

674

6/05/2014

388

13/05/2014

173

20/05/2014

178

21/05/2014

422

21 /05/ 2014

596

2/06/2014

3.412
62

2/06/2014
11/07/2014

122

23/07/2014

331

25/07/2014

1.516

27/07/2014

1.386

27/07/2014

484

6/08/2014

1.204

7/08/2014

887

12/11/2014

1.200

21/11/2014

417

24/11/2014

1.963

27/11/2014

769

1/12/2014

2.170

15/12/2014

217

19/12/2014
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Depois de décadas de separação pelo regime militar a família do
desaparecido político Pedro Fazendeiro se reuniu para contar a
história daquele líder camponês.
NOTA DE PESAR: É com pesar que a Comissão Estadual da
Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba
comunica o falecimento do anistiado político Rômulo Araújo Lima
A participação da elite civil na repressão
Vamos comemorar os 90 anos da grande líder camponesa Elizabeth
Teixeira, a “Mulher Marcada para Viver”
Governador Ricardo Coutinho assinou portaria prorrogando os
mandatos dos membros da Comissão Estadual da Verdade e da
Preservação da Memória do Estado da Paraíba
Torturador é denunciado no Ministério Público Federal. A Comissão
Estadual da Verdade da Paraíba entregou hoje ofício ao Procurador
da República, José Godoy, pedindo a abertura de processo contra um
torturador de presos políticos do regime militar nos idos de 1974, em
Campina Grande
Convite para audiência pública “Demissão de professores na
Paraíba”
Testemunho de Amilton de França, preso e torturado em 1969 e
1974. Choque elétrico, afogamento, tapas e "palmatória" foram
alguns métodos utilizados nas sessões de tortura!
Suspensão do convite da audiência pública sobre “Censura à
imprensa e à cultura”, devido a paralisação dos professores e
servidores da UFPB no dia 15 de abril
Convite para a audiência pública “Censura à imprensa e à cultura”
Audiência da Comissão da Verdade com Gonzaga Rodrigues, Biu
Ramos, Teócrito Leal e Zezita Matos que falam sobre “Censura à
Imprensa e à Cultura”
Convite de audiência Pública “Cassação de mandatos por civis a
serviço dos militares”
Presidente da Comissão da Verdade da Paraíba fala sobre o golpe
civil-militar na Paraíba
Professora Lúcia Guerra fala sobre a verdade e a memória das
vítimas da ditadura
Convite de audiência pública “A vida no exílio”
Audiência da Comissão da Verdade na UFPB sobre “A vida no
exílio”. Testemunhos de Francisco Barreto (França), Iedo Fontes
(Chile) e Ademir Melo (Chile).
Convite de audiência pública “Conflitos agrários nas décadas de
70/80”
Audiência pública “Conflitos agrários nas décadas de 70/80”
Nota de Pesar pelo falecimento do anistiado político Jorge de Aguiar
Leite
A CEVPM-PB e o MPF ouvem o depoimento do ex-sargento do
Exército, Francisco Marinho, o agente da ditadura acusado por
vários militantes de ser um dos torturadores do regime militar
“Que essa memória lhe torture; que o senhor sofra pela própria
memória”, disse a filha de Peba, ex-preso político e torturado por
Sargento Marinho

1.135

14/01/2015

2.688

27/01/2015

192

27/01/2015

2.718

3/03/2015

1.020

3/03/2015

1.632

16/03/2015

2.093

19/03/2015

1.825

27/03/2015

1.176

19/04/2015

2.637

22/04/2015

506

23/04/2015

1.396

14/06/2015

383

14/06/2015

199

30/06/2015

1.154

2/07/2015

583

14/07/2015

2.855

17/07/2015

413

10/11/2015

764

12/11/2015

929

23/11/2015

337

23/11/2015
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Outra filha de Peba diz ao ex-sargento Marinho: “Meu pai dizia
assim: grite, minha filha! Fale alto para que os vizinhos saibam que
eles estão me levando. Para que eu possa voltar”
João Dantas, torturado pelo Sargento Marinho: “Seja verdadeiro!
Diga a verdade aos seus filhos e peça perdão pelos seus atos cruéis,
frios”
Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro
Nota de Pesar pelo falecimento do professor Fábio Freitas, membro
da CEVPM-PB
Entrega de documentos do SNI amanhã à Comissão Estadual da
Verdade da Paraíba no auditório da Central de Aulas da UFPB
Filho do ex-preso político Antônio Augusto Arroxelas entrega
arquivos do seu pai
Nota de Repúdio da CEVPM-PB à postura do Deputado Jair
Bolsonaro por dedicar seu voto no impeachment (golpe) de Dilma ao
torturador coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra
Total de pessoas que visualizaram a fanpage do Facebook da
CEVPM-PB

795

23/11/2015

692

11/12/2015

384

13/03/2016

48.560

13/03/2016

2.077

5/04/2016

1.714

20/04/2016

9.014

20/04/2016

236.484

Fonte: Facebook

5 Atividades administrativas e de trabalho
5.1 Lista das convocatórias e pautas das reuniões da CEVPM-PB

As

reuniões

da

CEVPM-PB,

inicialmente,

aconteciam

quinzenalmente,

e

posteriormente, de acordo com as necessidades. Ao todo, foram 35 reuniões20 que debaterem
desde questões do seu funcionamento, como recursos materiais e humanos, a convocação de
audiências públicas e oitivas com perseguidos do regime civil militar, acordos de cooperação
técnica, solicitação de documentos, viagens de membros da Comissão, reunião de Grupos de
Trabalho, respostas aos ofícios de autoridades estaduais e federais, pedidos de audiências, entre
outras questões. Seguem as datas e pautas das reuniões.
20/03/2013
Pauta:
1. Recursos materiais e humanos; 2. Regimento Interno; 3. Arquivos a serem
consultados; 4. Página na internet; 5. Acordos de Cooperação; 6. Grupos de Trabalho; 7.
Relação dos depoimentos para pedido de indenizações dos anistiados políticos; 8. Reunião para
encaminhamento das atividades.

20

Estas foram as reuniões no período do mandato da CEVPM-PB, de março de 2013 a fevereiro de 2017. Mas,
outras foram realizadas no processo de elaboração do Relatório Final, até outubro de 2017.
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02/04/2013
Pauta
1. Informes; 2. Aprovação de ata; 3. Aprovação do local para funcionamento da
Comissão; 4. Ementas dos grupos de trabalho; 5. Acordos de Cooperação Técnica e Aprovação
do Regimento Interno.
16/04/2013
Pauta
1. Informes; 2. Aprovação de ata; 3. Seleção de Estudantes e pesquisadores para
composição dos GTs; 4. Elaboração do Acordo de Cooperação Técnica com a Comissão Dom
Helder Câmara; 5. Apresentação pelos técnicos da CODATA do portal da Comissão; 6.
Aprovação da digitalização do Arquivo da DOPS da Paraíba; 7. Acordo de Cooperação com a
Comissão de Anistia (CA-MJ).
30/04/2013
Pauta
1. Informes; 2. Aprovação da ata; 3. Reunião com Comissão Dom Helder Câmara; 3.
Digitalização do acervo da DOPS no NCDH; 4. Pesquisa dos tratados de direitos humanos
assassinados no Brasil; 5. Visita à FCJA para escolha de sala para a Comissão.
14/05/2013
Pauta:
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Viagem para Recife - Audiência Pública; 4.
Viagem para Brasília - Comissão de Anistia; 5. Encaminhamentos.
28/05/2013
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Definição de participação no encontro de
Sociologia da Secretaria de Educação; 4. Definição da visita as Granjas em Campina Grande;
5. Encaminhamentos.
11/06/2013
Pauta:
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Apresentação sobre o desenvolvimento do site da
Comissão; 4. Discussão sobre o modelo das Audiências Públicas; 5. Encaminhamentos.
02/07/2013
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Avaliação da primeira Audiência; 4. Organização
da próxima Audiência em Sapé; 5. Organização do evento para lançamento do site da Comissão.
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30/07/2013
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Avaliação da segunda Audiência; 4. Participação
no evento do TRE-PB; 5. Organização da próxima Audiência; 6. Definição dos próximos temas
para as Audiências.
13/08/2013
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes 3. Avaliação da terceira Audiência; 4. Participação no
evento do TRE-PB; 5. Definição para possível Audiência junto com a Comissão Dom Helder
Câmara; 6. Definição para participação no Encontro de Sociologia; 7. Definição dos temas das
próximas Audiências.
27/08/2013
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Organização da Audiência junto com a Comissão
Dom Helder Câmara; 4. Definição das falas dos membros da Comissão no evento do TRE-PB;
5. Definição das próximas Audiências.
10/09/2013
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Avaliação da Audiência com a Comissão Dom
Helder Câmara; 4. Avaliação de Audiência realizada pelos GTs; 5. Organização da Audiência
com os militantes do PORT; 6. Participação na Audiência da Assembleia sobre o caso da
Bomba de Cajazeiras; 7. Participação em evento da CNV que irá tratar da unificação dos
relatórios; 8. Definição de procedimentos para a assinatura do termo de Cooperação com o
Conselho Estadual de Direitos Humanos para a doação da documentação da DOPS-PB; 9.
Definição das próximas Audiências.
24/09/2013
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Avaliação da Audiência com os militantes do
PORT; 4. Definição das próximas Audiências.
08/10/2013
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Recebimento dos documentos de Zenóbio Toscano;
4. Preparação Audiência com os militantes estudantis presos no Congresso de Ibiúna; 5.
Discussão sobre o Comitê Paraibano pela Memória, Verdade e Justiça; 6. Definição para as
próximas Audiências.
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29/10/2013
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Definição e preparação para as próximas
Audiências.
12/11/2013
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Redefinição e preparação das Audiências Públicas
agendadas; 4. Envio dos documentos referente a Pedro Fazendeiro ao Ministério Público; 5.
Discussão do Modelo de Relatório da CNV.
21/01/2014
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Possibilidade de investigação do acidente na Lagoa
em 1975 em evento organizado pelo Exército [proposta de um professor da UFPB]; 4.
Discussão sobre a elaboração do relatório final; 5. Definição das próximas Audiências.
11/02/2014
Pauta
1 Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Organização das Audiências agendadas; 4.
Definição e preparação das próximas Audiências; Participação/Organização de eventos
referentes aos 50 anos do golpe; 5. Possibilidades de visitas a locais de tortura na Paraíba.
15/04/2014
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Encaminhamentos e resoluções de questões
burocráticas; 4. Definição dos próximos passos da Comissão; 5. Agendamento de novas
Audiências.
06/05/2014
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Organização da Audiência “Juízes Cassados”;
Agendamento de novas Audiências; Definição de outras possíveis atividades.
22/05/2014
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Organização das Audiências: Cassados
Parlamentares - Tortura Campina Grande - Presos do Roger; 4. Definição de outras possíveis
atividades.
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03/07/2014
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Coleta do material das Audiências e Oitivas com a
gravadora HTV Produções; 4. Diárias para os membros da Comissão; 5. Vinda dos familiares
de Elizabeth Teixeira.
07/08/2014
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Definição de novas atividades.
30/10/2014
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Organização do Ato para recebimento dos
documentos da Comissão de Anistia; 4. Posicionamento sobre resposta da IV Região Militar Recife sobre demanda da Comissão; 5. Posicionamento sobre ofício Major Cordeiro; 6. Visita
Polícia Federal; 7. Recomendações para o Relatório da CNV; Definição de novas atividades.
18/12/2014
Pauta
1. Aprovação de Ata 2. Informes; 3. Definição do prazo para prorrogação dos trabalhos
da Comissão; 4. Definição do Seminário para discussão do Relatório Final.
05/02/2015
Pauta
1. Aprovação da ata; 2. Informes; 3. Construção parcial do esboço do relatório final; 4.
Definição das atividades da Comissão até julho.
11/06/2015
Pauta
Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Redefinição das atividades da Comissão; 4. Definição
de como ouvir Sargento Marinho; 5. Definição para visita ao Arquivo do Tribunal de Justiça
03/09/2015
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Definição de tarefas para escrita do relatório final.
29/10/2015
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 3. Organização da Oitiva com o Sargento Marinho; 4.
Informes individuais sobre o relatório final.
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18/12/2015
Pauta
1. Aprovação de ata; 2. Informes; 2. Avaliação da Oitiva com o Sargento Marinho.
11/02/2016
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Informes individuais sobre o relatório final.
21/03/2016
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Substituição de Fábio; 4. Informes individuais
sobre o relatório final.
06/06/2016
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Informes individuais sobre o relatório final; 4.
Definição de datas parciais e finais para conclusão do relatório final.
21/10/2016
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Definição de prazos para o relatório final.
08/02/2017
Pauta
1. Aprovação de Ata; 2. Informes; 3. Definição de prazos para o relatório final.
5.2 Ofícios expedidos pela Comissão

No período de 2013 a 2017, a CEVPM-PB encaminhou 170 ofícios as mais diversas
autoridades estaduais e federais, buscando informações, cópias de documentos dos arquivos da
ditadura, subsidiando denúncias junto ao Ministério Público Federal contra torturadores,
solicitando audiências, acesso a arquivos públicos, entre outros assuntos.
Dentre eles, destacam-se os ofícios que solicitaram a documentação referente a 55
paraibanos existente no acervo da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, em especial os
Requerimentos de pessoas que solicitaram Anistia, todos os documentos anexados nestes
requerimentos e os Pareceres favoráveis ou negando a demanda do requerente (08/2013); à
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos referente aos arquivos dos
paraibanos (09/2013); ao Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano, de Pernambuco,
referentes a documentos de paraibanos no DOPS-PE (10/2013); à Embaixada dos Estados
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Unidos solicitando cópia de informações que foram repassadas da DOPS-PB ao Consulado dos
EUA no Recife (014/2013); ao Tribunal de Justiça da Paraíba solicitando a digitalização do
processo de Margarida Maria Alves e consulta ao Arquivo para buscar documentos referentes
ao líder camponês João Pedro Teixeira (027/2013); ao comandante da Polícia Militar da
Paraíba, Coronel Euller Chaves, solicitando o acesso ao arquivo da PMPB (028/2013), o qual
foi atendido; à Comissão Nacional da Verdade solicitando o encaminhamento dos arquivos
secretos referentes às universidades paraibanas (034/2013); à Embaixada da Dinamarca
solicitando cópia de documentos referente ao líder estudantil pessoense Eduardo Ferreira Lima
– André Lins (036/2013); solicitando à Comissão Nacional da Verdade que sejam convocados
para prestar depoimentos os agentes da repressão José Benedito Montenegro dos Magalhães
Cordeiro – Major Cordeiro e Francisco de Assis Oliveira Marinho – Sargento Marinho sobre
as graves violações aos direitos humanos, praticadas contra presos políticos paraibanos, durante
o período do regime militar (047/2013); respondendo à solicitação feita pelo procurador da
República, Duciran Van Marsen Farena, sobre os documentos do arquivo da CEVPM-PB
referentes ao desaparecimento do preso político Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro
(056/2013); solicitando audiência e acesso à documentação dos arquivos do exército ao tenente
coronel Marcos Bastos, comandante do 15º Batalhão de Infantaria de João Pessoa (106/2014),
ao general do exército Daniel Dantas, do 1º Grupamento de Engenharia em João Pessoa
(109/2014), ao tenente coronel Wilian Kamei, do 16º Regimento de Cavalaria Mecanizada
(111/2014), e ao tenente coronel Alexandre Varjão, do 31º Batalhão de Infantaria de Campina
Grande (116/2014), os quais foram negados; ao superintendente da Polícia Federal, delegado
Nivaldo Almeida, para ter acesso à documentação do arquivo daquele órgão (114/2014), pedido
aceito; à Assembleia Legislativa da Paraíba pedindo as cópias dos documentos recebidos com
carimbos identificados como Confidencial ou Secreto encaminhados pelo 1º Grupamento de
Engenharia, 15º Batalhão Motorizado do Exército, Secretaria de Segurança Pública do Estado
da Paraíba, SNI e DOPS (128/2014); solicitando ao Procurador da República, José Godoy
Bezerra de Souza, a abertura de procedimento criminal contra o Sargento Marinho, acusado de
prática de tortura a presos políticos em Campina Grande (142/2014); solicitando à Comissão
de Anistia do Ministério da Justiça cópia digitalizada dos processos de anistia de 300 paraibanos
(010/2016); entre outros.
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5.3 Correspondências eletrônicas recebidas

No dia 16 de setembro de 2013 o senhor Magnus Cavalcanti de Arruda, filho de José
Arruda, solicitou à CEVPM-PB informações sobre o confisco de bens do seu genitor pelo
governo da ditadura. Enviou os Decreto nº 66.998, de 5 de agosto de 1970, que “Confisca bens
e haveres e considera nulos atos de incorporação, alienação ou oneração e cessão efetivados por
José Cavalcanti de Arruda Sobrinho”. Afirmou que José Arruda sofreu perseguição porque
patrocinava financeiramente as campanhas do político paraibano Humberto Lucena, opositor
ao regime de 1964. Após estudos feitos nos arquivos da CEVPM-PB e no Arquivo Nacional
foi descoberto que a causa do confisco aos bens de José Arruda não foi política, mas de outra
ordem.
Também enviou correspondência eletrônica para a Comissão o senhor Geraldo Oliveira
relatando que foi um dos perseguidos da ditadura militar.
01) Meu nome correto é GERALDO DE OLIVEIRA, Filho de Sérgio de
Oliveira e de Severina de Oliveira, RG 64638 SSP-PB, natural de Itabaiana
PB, porém, residindo em Campina Grande desde 1959, endereço atual e email (V. meu e-mail anterior) APELIDO na época: GERALDO NEGUINHO
ou GERALDO NEGRINHO
02) Em março de 1964 eu era:
- Ferroviário - telegrafista.
- Professor da Escola Técnica Municipal de Campina Grande.
- Vice-Presidente do Diretório Acadêmico da Faculdade de Ciências
Econômicas de Campina Grande.
- Coordenador da Executiva Nacional de Estudantes de Economia.
- Membro da Ação popular (AP) e ex-PCB.
- Eu havia participado do Congresso da UNE, em 1963, em São Paulo, com
grande atuação.
03) Como membro da AP atuei ao lado de Ophélia Amorim nas Ligas
Camponesas, na região de Ingá e cidades ao entorno, onde tivemos um
incidente sério com policiais enviados de João Pessoa, por ocasião da
fundação do Sindicato Rural. Também recebíamos ameaças dos proprietários
de terras.
- Minha atuação mais efetiva era na área estudantil com participação em
passeatas, comícios com discursos violentos, em Campina Grande, Salvador,
Recife, Belo Horizonte, São Paulo, Niterói etc. (em Belo Horizonte fui ferido
pela polícia, sendo necessário atendimento médico).
- Em 1956, eu já era chamado de comunista agitador, em minha cidade de
Itabaiana, quando fui Presidente da Associação dos Estudantes Secundaristas
da Paraíba - Regional Itabaiana.
- Ajudei o Sindicato dos Ferroviários, principalmente passando informações e
ministrando alguns ensinamentos
04) Meu último IPM foi no final de 1967, ano da minha formatura, quando eu
queimei a bandeira dos Estados Unidos e pronunciei um discurso violento,
num grandioso protesto no centro da cidade de Campina Grande. Coisa de
doido feita com prazer.
05) participei de encontros nacionais da AP e do PCB
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Em outra correspondência eletrônica o senhor Geraldo de Oliveira completou seu relato
com outras informações:
Naquela época eu era ferroviário e professor da Escola Técnica Municipal de
Campina Grande e estudava Economia na Faculdade de Ciências Econômicas
de Campina Grande da UFPB. Em 1968, fui demitido pela Prefeitura
Municipal de Campina Grande de forma a mais estranha possível: O
Secretário de Educação, Sr. Antônio Tejo, chamou-me para informar que a
minha situação era insustentável, em face do ambiente político, e sugeriu que
eu pedisse uma licença sem vencimentos. Meses depois eu fui demitido por
abandono do serviço. Acontece que eu era funcionário estável e só poderia ser
demitido através de um processo. Acontece que naquele tempo ninguém podia
reclamar de nada.
No início de 1970, eu já era Economista da SAELPA - Sociedade Anônima
de Eletrificação da Paraíba, empresa de Economia pertencente ao Governo do
Estado, quando fui demitido. O Presidente da SAELPA, na época era o
General da Reserva Otaviano Massa e o Diretor Administrativo era o Coronel
Amintas. Ambos me informaram que eu estava sendo demitido por “ORDEM
DO EXÉRCITO”.
Procurei o Comandante do Primeiro Grupamento de Engenharia e fui muito
bem recebido tanto pelo Comandante, como pelo Sub-Comandante, salvo
engano meu, de nomes Délio e Décio e ambos me afirmaram que não foi o
Exército que me demitiu e que os meus processos estavam arquivados.
O Exército também fez pressão junto ao Presidente da Federação das
Indústrias da Paraíba, o saudoso Sr. Agostinho Veloso da Silveira, para que
os empresários não procurassem o meu escritório de projetos.
Se possível, gostaria de obter alguma informação sobre os fatos expostos para
eu deixar a VERDADE para os meus seis filhos e meus doze netos.

A Comissão foi ao Arquivo Nacional em Brasília e não encontrou nenhum documento
que citasse o senhor Geraldo de Oliveira no SNI. Porém, fica para o registro histórico o relato
que encaminhou à CEVPM-PB.
Adriana Marinheiro, filha do advogado Nizi Marinheiro, enviou correspondência
eletrônica à Comissão em 10 de julho de 2013, dizendo que seu genitor “perdeu o cargo de
professor de Direito Constitucional da Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba, por
perseguição do então Reitor Guilardo Martins. Ele também chegou a ser preso no 15º
Regimento de Infantaria, em Cruz das Armas, em João Pessoa-PB”.
O advogado Nizi Marinheiro se destacou na luta contra a ditadura e entra para a história
como um dos pouquíssimos operadores do direito a defender as causas dos perseguidos
políticos da Paraíba. Foi homenageado no VIII Seminário Internacional de Direitos Humanos
na UFPB, in memoriam, e está na relação do Conselho Federal da OAB como um dos
advogados que defenderam presos e perseguidos durante a ditadura militar.
Outras pessoas e familiares que procuraram a CEVPM-PB para saber informações sobre
perseguições durante a ditadura foram referentes a Expedito Diniz, Pedro José de Freitas
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[afirmou ter sido militante do PCB dos anos 60-70 e torturado em 1974, no quartel da guarda
do terceiro exército no Rio de Janeiro], Gilvan Bandeira de Brito, Francisco de Assis Silva [exsoldado da PM/PB], Gildásio Fausto de Araújo [estudante Catolé do Rocha], Gilvan Xavier de
Lucena [DER-PB], José Alves Pereira [Cajazeiras], Geraldo Luiz Guedes [Rádio Tabajara] e
Tânia Porpino Marinho do Nascimento. Também não foram encontradas informações nos
documentos secretos sobre eles.

5.4 Arquivos recebidos e consultados
A busca de arquivos com documentos secretos e confidenciais que transitaram entre os
poderes Executivos, Legislativos e Judiciários no período do estado de exceção instalado em
1964, assim como recebimento de arquivos particulares de pessoas ligadas ao tema, foi um dos
grandes empreendimentos da CEVPM-PB. Hoje pode-se dizer que existem mais de 100 mil
documentos digitalizados para pesquisas futuras sobre a perseguição aos paraibanos no regime
militar.
São arquivos que vieram do Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil
“Memórias Reveladas” do Arquivo Nacional do Rio de Janeiro; Documentos do Arquivo
Nacional; processos que tramitaram na Comissão de Anistia do Ministério da Justiça; processos
e documentos da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos; da Comissão Estadual da
Verdade Dom Helder Câmara de Pernambuco; documentos dos Arquivos Públicos do Estado
da Paraíba e de Pernambuco; da Comissão da Verdade, da Memória e da Justiça das Entidades
Representativas da UFCG; Atas secretas da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba;
processos judiciais contra presos políticos paraibanos; relação de filiados da Associação dos
Anistiados da Paraíba.

5.4.1 Arquivo do ex-deputado estadual Zenóbio Toscano
Os documentos que deram origem a 250
processos de paraibanos que solicitaram anistia
e reparação econômica foram entregues pelo
ex-deputado Zenóbio Toscano à CEVPM-PB,
em 8 de outubro de 2013. Atualmente prefeito
de Guarabira, Zenóbio, quando deputado
estadual, abriu as portas do seu gabinete para
auxiliar os familiares de mortos e desaparecidos
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políticos da ditadura no encaminhamento dos processos contra a União pelo que fizeram a seus
entes, junto a Comissão de Anistia do Ministério da Justiça.

5.4.2 Arquivo da Polícia Militar da Paraíba
O Grupo de Trabalho
Estrutura da Repressão
da

CEVPM-PB

teve

acesso e pesquisou em
documentos da época da
ditadura

militar,

Arquivo

da

no

Polícia

Militar da Paraíba, sob a
coordenação
Edson

de

do

civil

Almeida

Macedo. Estiveram à
frente desse trabalho as
professoras Lúcia Guerra e Iranice Gonçalves Muniz, com estudantes voluntários da UEPB:
Cláudio Rodrigues Santos, Marcelo Brito da Silva, JanaínaVicente da Silva, e da UFPB:
Fernanda de Paula Gomides e Bento Correia de Sousa Neto.
5.4.3 Arquivo Nacional – Fundo Serviço Nacional de Informações e das AESI
No dia 4 de abril de 2016, a CEVPM-PB
recebeu, em uma solenidade realizada na UFPB,
documentos digitalizados do Arquivo Nacional
– fundo documental Serviço Nacional de
Informações (SNI). O acervo é referente à
Agência Regional de Pernambuco, que cobria
também os territórios da Paraíba, Alagoas e Rio
Grande do Norte durante o regime militar, com
relatórios dos agentes do SNI, constando
informações sobre professores, estudantes,
políticos, sobre os jornais que circulavam na Paraíba, entre outras questões. A documentação
repassada foi resultado do projeto “Resgate da História” coordenado pelo professor Grimaldo
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Carneiro Zacharíadhes, que integrou a Comissão de Altos Estudos do Memórias Reveladas do Arquivo
Nacional do Rio de Janeiro durante o biênio 2012-2014.
Conseguiu-se também, em contato com a Comissão Nacional da Verdade cópia da Base de Dados do
SNIG do Arquivo Nacional, no que tange aos documentos da Assessoria Especial de Segurança e
Informação (AESI) da UFPB e da UEPB.

5.4.4 Arquivo do ex-deputado Antônio Augusto Arroxelas
O acervo pessoal do exdeputado

Antônio

Augusto Arroxelas foi
doado pelos seus filhos
(Rita de Cássia Silva de
Arroxelas Macêdo, Anita
Leocádia
Arroxelas

Silva

de

Macêdo,

Manoel Pereira Macêdo
Neto, Antônio Augusto
de Arroxelas Macêdo Filho, Idalma Silva de Arroxelas Macêdo, Luis Carlos Oliveira de
Arroxelas Macêdo, Ana Januária Oliveira de Arroxelas Macêdo e Flávia Raquel Oliveira de
Arroxelas Macêdo) para digitalização e integração ao Arquivo da CEVPM-PB, no dia 4 de abril
de 2016. O acervo contém recortes de jornais, entre outros documentos.

5.4.5 Arquivo da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça
A partir do Termo de Cooperação com a CA-MJ, foi entregue a CEVPM-PB
documentos referentes a processos de 55 paraibanos/as, que resultou além da entrega dos
documentos digitalizados, na pesquisa qualitativa realizada por Rodrigo Lentz (Anexo 3).
Posteriormente, foi dado o acesso e cópia digitalizada de 316 processos de interesse da
CEVPM-PB.

5.4.6 Arquivo da Comissão das Entidades de Campina Grande
A CEVPM-PB recebeu do professor Luciano Mendonça de Lima, membro da Comissão
da Verdade, da Memória e da Justiça das Entidades da Universidade Federal de Campina
Grande (UFCG) documentos por ele digitalizados, referentes a perseguição no período da
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ditadura militar, nas seguintes entidades: Universidade Federal da Paraíba; a Câmara Municipal
de Campina e da P2 do II Batalhão da Polícia Militar Batalhão de Campina Grande.
5.4.7 Arquivo da Comissão Nacional da Verdade
Atendendo ao Ofício nº 025/2013, de 24 de julho de 2013, da CEVPM-PB, a
coordenadora Rosa Maria Cardoso da Cunha, da CNV, determinou o envio dos arquivos de
toda documentação de paraibanos que foram mortos ou são desaparecidos políticos durante o
regime militar. Os documentos solicitados e que se encontram no Arquivo da CEVPM-PB são
referentes a Dilermano Mello do Nascimento (1920-1964); João Alfredo Dias (1932-1964);
Pedro Inácio de Araújo (1909-1964); Severino Elias de Mello (1913-1965); Marcos Antônio
da Silva Lima (1941-1970); José Maria Ferreira de Araújo (1941-1970); Francisco das Chagas
Pereira (1944-1971); Umberto de Albuquerque Câmara Neto (1947-1973); Ezequias Bezerra
da Rocha (1944-1972); João Roberto Borges de Souza (1946-1969); Luís Alberto Andrade de
Sá e Benevides (1942-1972); Adauto Freire da Cruz (1924-1979); Venceslau Ramalho Leite
(1925-1968); José Feliciano da Silva (1920-1964); Robson Antônio Gomes Viana (1946-1969);
Francisco Alves Cabral (1923-1969); Antoniel Queiroz (? - 1972).

5.4.8 Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano do Estado de Pernambuco
A partir do Termo de Cooperação com o Arquivo Público Estadual Jordão Emerenciano
do Estado de Pernambuco (APEJE-PE), a CEVPM-PB recebeu cópia digitalizada de
documentos, em especial fichas e prontuários, referentes a paraibanos no fundo DOPS-PE, bem
como o inventário de todos os prontuários de nomes de brasileiros perseguidos durante da
ditadura militar, especialmente, com atuação no Nordeste.

5.4.9 Arquivos pessoais doados a CEVPM-PB
Alguns depoentes em audiências ou oitivas doaram para o Arquivo da CEVPM-PB
alguns documentos dos arquivos particulares como Jô Moraes, Ophélia Maria de Amorim,
Agassiz Almeida, Ademir Melo, Carlos Soares de Lima Filho [Help], Rubens Pinto Lyra;
Eloisa Helena Borges de Souza (irmã de João Roberto Borges de Souza), entre outros.
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5.5 Notas da CEVPM-PB

5.5.1 Notas de Pesar

Jader Nunes de Oliveira
Em reconhecimento à sua história como educador, gestor e
militante das causas democráticas, a Comissão Estadual da
Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba
vem a público lamentar o falecimento do ex-reitor da UFPB
Jader Nunes de Oliveira.
Recentemente, ele apresentou depoimento em audiência
pública desta Comissão sobre a sua participação no movimento estudantil e prisão no Congresso
da UNE de Ibiúna, em 1968, trazendo uma importante contribuição para o resgate da história
das lutas pela democracia no país.
Em seu reitorado, o professor Jader promoveu a retratação da UFPB pelas punições impetradas
contra estudantes, professores e servidores durante a ditadura militar em 1969.
Consternada com seu súbito falecimento, os integrantes desta Comissão se solidarizam com a
dor da sua família e apresentam seus votos de profundo pesar.
João Pessoa, 05 de dezembro de 2013
Paulo Giovani Antonino Nunes
Presidente
Maria do Carmo de Aquino Araújo
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do
Estado da Paraíba comunica, com tristeza, o falecimento da militante
comunista e das ligas camponesas da Paraíba, Maria do Carmo de Aquino
Araújo (Maria Cuba), aos 92 anos de idade. Era irmã do deputado federal
Osmar de Aquino. O fato ocorreu ontem em Itamaracá - PE, onde residia,
e o seu Velório acontecerá às 11h30, na Central de Velórios e Crematório
Caminho da Paz, e às 15 horas acontecerá o crematório (Rua Quinhentos
e Quatro, Renascer – Cabedelo - PB).
João Pessoa, 01 de dezembro de 2014
Paulo Giovani Antonino Nunes
Presidente
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Rômulo Araújo Lima
É com pesar que a Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da
Memória do Estado da Paraíba comunica o falecimento do anistiado
político Rômulo Araújo Lima. Ex-líder estudantil secundarista e
universitário na década de 60, foi preso em João Pessoa pela Polícia
Federal e levado ao Presídio Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro,
quando foi barbaramente torturado por vários dias.
Rômulo Araújo deu um longo depoimento à Comissão da Verdade da
Paraíba no dia 20 de dezembro de 2013, relatando toda sua trajetória
política na juventude, as lutas que enfrentou nas ruas e nas
agremiações partidárias, bem como dos traumas e sequelas das torturas
que sofreu da ditadura militar.
Para preservar a sua memória e enaltecer sua militância política, esta Comissão manifesta
neste momento solidariedade à família, bem como aos companheiros e companheiras que com
ele conviveram.
João Pessoa, 14 de janeiro de 2015.
Paulo Giovani Antonino Nunes
Presidente

Jorge de Aguiar Leite
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da
Memória do Estado da Paraíba comunica o falecimento do
anistiado político Jorge de Aguiar Leite, que prestou seu
testemunho na audiência pública de 7 de agosto de 2013,
sobre a existência de “Granjas do Horror” em Campina
Grande durante o regime militar.
Jojão, como era conhecido na militância, fez parte do
movimento secundarista antes do golpe militar, ocupando a
secretaria e depois a vice-presidência do Centro Estudantal
Campinense na gestão do então presidente Derly Pereira. Em
1969, por sua participação nas manifestações estudantis de 68,
teve sua matrícula suspensa do curso de Economia na Faculdade de Ciências Econômicas de
Campina Grande.
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No dia 12 de janeiro de 1973 foi preso e submetido à violentas sessões de torturas físicas e
morais na “Granja do Terror”, cedida pelo empresário campinense Manuelito Bezerra,
comerciante de armas. Durante o regime militar, Jorjão ajudou a esconder militantes de várias
organizações clandestinas, vindos de estados vizinhos, que estavam sendo perseguidos pelos
órgãos de repressão.
Fica o exemplo de um grande brasileiro que arriscou sua vida em defesa da liberdade e da
democracia em nosso País.
João Pessoa, 10 de novembro de 2015.
Paulo Giovani Antonino Nunes
Presidente
Fábio Fernando Barboza de Freitas
É com muita tristeza que comunicamos o falecimento do
professor Fábio Fernando Barboza de Freitas, membro da
Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória
do Estado da Paraíba. Fábio era o Coordenador o Grupo de
Trabalho Mapa da Tortura na Paraíba. Estava hospitalizado
desde o início da semana passada.
A Paraíba perde um grande defensor dos direitos humanos, um ser sensível a dor do próximo,
que educou milhares de pessoas nas escolas e universidades paraibanas e nacionais.
Todos nós, membros da Comissão Estadual da Verdade, choramos a sua partida cedo, aos 55
anos de idade, consciente de que Fábio entra para a história da Paraíba como um dos grandes
baluartes da defesa dos direitos humanos.
João Pessoa, 13 de março de 2016
Paulo Giovani Antonino Nunes
Presidente

5.5.2 Nota de Repúdio
Deputado Federal Jair Bolsonaro
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba
vem tornar público seu repúdio a postura do Deputado Jair Bolsonaro, do Partido Social Cristão
do Rio de Janeiro, que, em seu voto a favor do impeachment da Presidenta Dilma Vanna
Rousseff (ou Golpe de Estado sem as baionetas até agora), dedicou seu voto Coronel Carlos
Alberto Brilhante Ustra, Destacamento de Operações Internas (DOI-CODI) entre 1970 e 1974.
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O Coronel Ustra é responsável por vários sequestros e assassinatos, como o do militante
comunista Carlos Nicolau Danielli, morto nas dependências do DOI-CODI de São Paulo.
Também foi acusado por centenas de presos e presas políticos por torturas cruéis, como choque
elétrico, abuso sexual contra presas, pau de arara, espancamento, etc.
Esta Comissão Estadual da Verdade oficiou, em maio de 2014, à Comissão Nacional da
Verdade que colheu o depoimento do paraibano Martinho Campos, da direção nacional do
Partido Operário Revolucionário Trotskista (PORT), onde ele afirmou ter sido torturado pelo
Coronel Ustra, em 14 de abril de 1972, nas dependências do DOI-CODI de São Paulo.
Fere a dignidade humana ouvir de um parlamentar fazer a apologia à tortura que foram
vitimados milhares de presos políticos durante o regime civil militar, além da exaltação que fez
a um reconhecido torturador que estava sendo denunciado pelo Ministério Público Federal,
devido aos bárbaros crimes de lesa-humanidade, praticados pelo Coronel Ustra.
A Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da Paraíba
espera que a Câmara Federal e o Ministério Público Federal tomem todas as providências
cabíveis para punir o Deputado Jair Bolsonaro por apologia ao crime de tortura e enaltecimento
a torturadores.

João Pessoa, 19 de abril de 2016.
Paulo Giovani Antonino Nunes
Presidente
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PARTE II
CONTEXTO HISTÓRICO: DO PRÉ-GOLPE CIVIL-MILITAR DE 1964
AO FIM DA DITADURA MILITAR
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Capítulo 3 - Contexto histórico paraibano21
3.1 Movimentos sociais, o governo de Pedro Gondim e o golpe civil-militar na Paraíba
O final do período trabalhista22 na Paraíba foi marcado por mobilizações dos
trabalhadores urbanos e rurais. A intensificação da urbanização, com o avanço do capitalismo
no campo, propiciou o surgimento de práticas trabalhistas. 23
Na década de 1960 foi criada a Comissão Intersindical (COSINTRA), a partir da atuação
de vários presidentes de sindicatos, que teve como finalidade as reivindicações básicas dos
trabalhadores. A partir desta entidade sindical, foi formado o núcleo local do Comando Geral
dos Trabalhadores (CGT), que passou a acompanhar e dar apoio aos diversos movimentos
reivindicatórios e grevistas surgidos no período. Também foi constituído o Pacto de Unidade e
Ação (PUA), tendo como base os sindicatos dos portuários e ferroviários de Cabedelo. Além
desse avanço do movimento sindical, outras entidades da sociedade civil passaram a atuar de
forma mais reivindicativa, principalmente o movimento estudantil secundarista e universitário,
bem como a Associação Paraibana de Imprensa (API). Esta, a partir do momento que passou a
ter uma direção mais progressista, sob a presidência do jornalista Adalberto Barreto24. Outro
campo de atuação das forças nacionalistas e de esquerda foi a Campanha de Educação Popular
(CEPLAR), fundada em 1961, inspirada no método Paulo Freire, com o objetivo de promover
atividades de educação/conscientização junto às camadas populares. Inicialmente, atuou na
cidade de João Pessoa e, posteriormente, expandiu-se para outras cidades do interior do Estado.
Foi idealizada por estudantes e profissionais da área de educação e assistentes sociais ligadas à
Juventude Universitária Católica (JUC). No seu Conselho Deliberativo estavam representados
o movimento sindical, o estudantil, a Igreja Católica, a API, dentre outras entidades. Os
21

Nesse Relatório será utilizado, de forma parcial, parte de textos produzidos por membros da CEVPM-PB,
publicados em capítulos livros, artigos de revistas acadêmicas, trabalhos parciais de dissertações mestrado e
trabalhos de conclusão de cursos de graduação, fruto de pesquisas realizadas durante os trabalhos da referida
Comissão e de projetos de pesquisas individuais desenvolvidos no âmbito da Universidade Federal da Paraíba.
22
Entendemos que trabalhismo é um conceito que explica melhor que populismo o período da política brasileira
entre 1945 e 1964, no sentido de compreender as ações dos trabalhadores e seu apoio ao projeto de atendimento
às demandas. O governador do estado da Paraíba, Pedro Gondim, apesar de ser originário do PSD, pelo qual foi
eleito vice-governador e depois ter sido eleito governador pelo PDC com o apoio dos conservadores da UDN, teve
em vários momentos de seu mandato uma postura muito próxima das práticas trabalhistas, formuladas e
desenvolvidas pelo PTB, principalmente no governo de Getúlio Vargas e posteriormente no de João Goulart.
23
O que se segue é uma versão parcial do seguinte texto. NUNES, Paulo Giovani Antonino. “Golpe civil-militar
na Paraíba: repressão e legitimação”. In. DANTAS, Eder; NUNES, Paulo Giovani Antonino; SILVA, Rodrigo
Freire de Carvalho e. (Orgs). Golpe Civil-Militar e ditadura na Paraíba: História, memória e construção da
cidadania. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014, p. 78-118.
24
CITTADINO, Monique. Populismo e Golpe de Estado na Paraíba (1945/1964). João Pessoa: Editora da
UFPB/Ideia, 1998. Cap. 1: A política partidária na Paraíba: 1945/1958. p. 75 e segs.
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comunistas também participavam diretamente, principalmente, o teatrólogo Paulo Pontes, que
produziu peças, músicas e folhetos para suas atividades25.
Porém, apesar do avanço do movimento sindical e popular, quem deu o tom das
manifestações populares deste período foi o movimento camponês, através das Ligas
Camponesas.
A “paz agrária” no campo paraibano era garantida pelo jogo entre o Grupo da Várzea,
composto, principalmente, pelas famílias Ribeiro Coutinho e Veloso Borges, e pelo Estado
fundamentando-se na exploração máxima do campesinato. Era possível detectar a relação entre
dono da terra e o Estado, este, representado na zona de latifúndio pela força policial sob o
comando do delegado. A autoridade, civil ou militar, embora juridicamente designada para
garantir a ordem pública, estava a serviço de um dos grupos oligárquicos no poder. O Grupo da
Várzea conseguia manter a dominação oligárquica, legitimando o poder político do Estado
através do curral eleitoral e do voto de “cabresto”.
A questão agrária na Paraíba só passou a ser questionada no final da década de 1950,
com as mudanças profundas ocorridas nas relações de produção no interior do sistema
latifundiário, que culminaram com a expropriação definitiva do camponês e a sua consequente
expulsão da terra. Neste momento, os camponeses começaram a resistir, com a criação das
Ligas Camponesas e dos sindicatos rurais.
A origem das Ligas Camponesas na Paraíba está ligada ao rompimento da luta
camponesa com o localismo paroquial e o consequente questionamento da estrutura de
dominação, representada pelo atrelamento do aparelho governamental ao Grupo da Várzea e a
própria mobilização dos trabalhadores, através de congressos, e da influência das lutas de
Pernambuco26. A primeira Associação dos Trabalhadores Agrícolas da Paraíba, criada em 1958,
conhecida como Liga de Sapé, era bastante parecida com a Liga da Galileia, dando origem à
luta social agrária, apesar de diferenças no modelo organizacional. A Liga de Sapé, a exemplo
da Liga do engenho Galileia de Pernambuco, procurou desvincular-se da identificação com o
comunismo, não adotando o nome de Liga e convidando um pequeno proprietário Severino
Alves Barbosa, para ser seu presidente, apesar da direção real do movimento estar nas mãos do
vice-presidente João Pedro Teixeira, do secretário Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro
e do orador João Alfredo Dias, o Nego Fuba.

25

PORTO, Maria das Dores Paiva de Oliveira; LAGE, Iveline Lucena da Costa. CEPLAR. História de um Sonho
Coletivo. João Pessoa: Secretária de Educação e Cultura, 1994, p. 163 e segs.
26
BENEVIDES, Cezar. Camponeses em Marcha. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1985, p. 32 e segs.
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As Ligas espalharam-se rapidamente por várias cidades do Estado, atingindo um total
de 15 entidades, com cerca de quarenta mil sócios. A Liga de Sapé foi a maior do Brasil,
chegando a contar com 13.000 membros, seguida pela de Mamanguape, com 10.00027. Apesar
de toda repressão do bloco agroindustrial, começaram a ser estabelecidas relações entre o
campesinato paraibano e o mundo urbano da Capital, passando as Ligas a receber apoio de parte
da imprensa, de parlamentares progressistas, da Frente de Mobilização Popular, da Campanha
de Educação Popular (CEPLAR), de segmentos da Igreja, de estudantes, das esquerdas e até de
elementos liberais da classe média. A divergência interna presente no movimento em
Pernambuco, entre os seguidores de Francisco Julião e os comunistas, também se fazia presente
na Paraíba. As Ligas na Paraíba se dividiam entre a liderança dos “julianistas”, Elizabeth
Teixeira e Antônio Dantas, e dos militantes do PCB. Esta agremiação era majoritária na Paraíba,
o que facilitou a tese de adesão à sindicalização no campo, defendida por este Partido. A
formação de sindicatos rurais também era defendida pela Igreja Católica.
Além da presença de Francisco Julião na Paraíba, vale destacar outro “julianista” – o
padre Alípio de Freitas28. Este padre teve forte atuação política no período que antecedeu o
golpe, com destaque para sua vinculação às Ligas Camponesas. Na Paraíba, participou de
muitos comícios em cidades como João Pessoa, Sapé, Rio Tinto e Campina Grande. Segundo
acusação constante na Ação Penal 7.423/64, que chegou até o STM através de apelação:
Assim é que, em 26 de agosto de 1962, em um comício realizado na cidade de
Sapé, Estado da Paraíba, o denunciado, no discurso que pronunciou, atacou as
Forças Armadas, preconizou as reformas, mesmo pela força, inclusive com a
pregação da revolução, declarando que era necessário trocar o título de eleitor
pelo fuzil, foices e machados [...].
Em Campina Grande, a 30 de agosto do referido ano, voltou a participar de
um comício onde, novamente, agrediu as Forças Armadas, particularmente o
Exército, chamando-o de “exército de capangas e capitães de mato, a serviço
de latifundiários e imperialistas”. [...] Pediu, aos que o ouviam, que juntassem
“tostão por tostão” para a compra de fuzis, metralhadoras, etc, e quem não
pudesse juntá-las que se munissem de facas, machados, foices (fls. 41/42).

27

Segundo informações do líder das Ligas Camponesas Clodomir Moraes, citado por AUED, Bernadete W. A
Vitória dos Vencidos. Partido Comunista Brasileiro – PCB e Ligas Camponesas (1955-64). Florianópolis: Editora
da UFSC, 1986, p. 33-34. No entanto, há divergências sobre o número real de associados dessas entidades, outras
fontes, como por exemplo o filme Cabra Marcado para Morrer informa que a Liga de Sapé tinha sete mil sócios.
28
Nascido em 1929 na cidade de Bragança, Portugal, Alípio Cristiano de Freitas ordenou-se padre e, após
trabalhar como pároco no país natal, veio para o Brasil, especificamente São Luís no Maranhão, em 1957. Já em
1960, em Pernambuco, junta-se às Ligas Camponesas ao lado de Francisco Julião. Em 1962, durante a campanha
de Miguel Arraes, foi sequestrado pelo Exército e preso por quase 50 dias. Cf. Pequena biografia do Padre Alípio
no site da editora Âncora, que publicou seu livro “Resistir é preciso – memória do tempo da morte civil do
Brasil”. Disponível em: <http://www.ancora-editora.pt/index.php/ autores/175-alipio-de-freitas>. Acesso em: 29
out. 2017.
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No dia seguinte, na cidade de Rio Tinto, no mesmo Estado da Paraíba, num
comício realizado em favor dos candidatos das Ligas Camponesas a postos
eletivos, voltou a atacar as Forças Armadas, especialmente o Exército [...].
Novamente na cidade de Campina Grande, a 1º de setembro, o denunciado
voltou a pregar a revolução violenta, capaz de implantar no País uma “nova
ordem”, insistindo em suas ofensas às Forças Armadas, ao declarar que os
militares, na Paraíba, eram comprados”29

O tenente coronel Octávio Ferreira Queiroz, durante depoimento em agosto de 1963,
como testemunha de IPM, afirmou que assistiu dois comícios em Campina Grande, e que foi
preparado para reagir com violência por conta das palavras que o padre poderia proferir.
[...] infelizmente ou felizmente referido Sacerdote nos dois comícios que
assistiu, não mais chamou os Oficiais do Exército de corruptos nem ao menos
aos nossos Generais de vendidos aos americanos, porque com 15 elementos
escolhidos, à paisana, pretendia dar-lhe o merecido corretivo, uma vez que
sabia nada poder esperar das autoridades Estaduais.30

Em 1963 foi preso em João Pessoa, devido ao discurso enérgico que proferiu durante
ato em lembrança da morte de João Pedro Teixeira. Com o golpe de 1964, exilou-se no México
e depois em Cuba onde recebeu treinamento de guerrilha. Daí, retornou ao Brasil, passando a
atuar na clandestinidade31.
A criação das Ligas Camponesas na Paraíba gerou uma violenta reação de parte dos
grandes proprietários. Não satisfeitos com a “petulância” dos camponeses, que ousavam se
organizar para lutar por seus direitos, reagiram de forma mais rigorosa do que a usual no trato
com os camponeses, usando a repressão e a força contra as manifestações. Os latifundiários
usaram dois métodos para intimidar os camponeses. No primeiro, apelavam tanto para
argumentos “sutis” de persuasão, tais como: a ameaça de expulsão das terras; de agressões e de
morte; cooptação de lideranças e sua transferência para outras regiões; intimidação através da
realização de manobras militares em áreas de conflito. E, no segundo, para o uso da violência
efetiva, sob diversas formas: espancamentos, invasão e destruição das residências, prisões
irregulares e, por fim, assassinatos de lideranças. Também, tornou-se comum a criação de
29

Denúncia oferecida pelo Ministério Público Militar, em 13 de julho de 1964, arquivo digital do Projeto Brasil
Nunca Mais, sumário do processo 004, p. 7. Disponível em: <www.bnmdigital.mpf.mp.br>. Acesso em: 29 out.
2017.
30
Termo de Inquirição de Testemunha, de 01 de agosto de 1963, arquivo digital do Projeto Brasil Nunca Mais,
sumário do processo 004, p. 246. Disponível em: <www.bnmdigital.mpf.mp.br>. Acesso em: 29 out. 2017.
31
Em julho de 1966, um Comando autônomo da Ação Popular, organização da qual o ex-padre Alípio fazia parte,
composto pelo militante Raimundo Machado e liderado pelo referido Alípio, explodiu por conta própria uma
bomba no aeroporto do Recife, em atentado contra a vida do ministro da Guerra e já indicado pelo regime militar
para próximo presidente da República Costa e Silva. Nesse atentado, houve mortes e feridos que não tinham
relação com o objetivo do atentado. Cf. RIDENTI, Marcelo. “Esquerdas revolucionárias armadas nos anos 19601970”. In: FERREIRA, Jorge; REIS FILHO, Daniel Aarão. Revolução e democracia (1964 ...). Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2007, (As esquerdas no Brasil, Vol. 3), p. 34.
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milícias particulares, fortemente armadas, no interior das propriedades, em áreas socialmente
críticas.
A escalada da violência teve início no Engenho Miriri, localizado entre os municípios
de Sapé e Mamanguape, após um conflito entre membros da Liga e proprietários, que resultou
na morte do líder camponês Alfredo Nascimento. Em seguida, houve o assassinato do líder da
Liga de Sapé, João Pedro Teixeira32. Este crime teve repercussão a nível nacional e
internacional. Foi acusado de mandante do crime o latifundiário Aguinaldo Veloso Borges,
sexto suplente de deputado estadual, que, após uma manobra promovida pelo deputado Joacil
de Brito Pereira, na Assembleia Legislativa, assumiu o mandato e passou a gozar de imunidade
parlamentar.33
Foram registrados vários casos de espancamentos e mortes de lideranças das Ligas e
camponeses a elas ligados. Em diversos momentos, os camponeses reagiram às agressões
recebidas, desencadeando um processo de enfrentamento que culminou com a ocorrência de
vítimas, tanto entre os camponeses, quanto do lado do latifúndio, a exemplo de Rubens Régis,
morto quando tentava à noite destruir o casebre de uma família camponesa. O apogeu do
conflito aconteceu entre as milícias dos proprietários rurais e um grupo de camponeses que
ficou conhecido como “Chacina de Mari”.34 Estas violências chegaram ao auge após o golpe
de 1964, com prisões ilegais por capangas e militares, pancadarias e expulsão de seus casebres,
desarticulando o movimento camponês.
O governo de Pedro Gondim, iniciado de forma interina em 1958 e depois continuado
através de eleição em 1960, manteve uma boa relação com as forças trabalhistas no Estado.
Frente à crescente mobilização camponesa, no início dos anos sessenta, sustentou uma posição
de tolerância e compreensão, sem chegar a estimular ou apoiar às ações mais radicais. Também
se percebe, nos seus pronunciamentos sobre a questão agrária no Nordeste, uma identificação

32

AUED, Bernadete W. Op. cit., p, 25 e 50.
A Coligação Nacionalista Libertadora (UDN e PL) elegeu onze deputados estaduais na eleição de 3 de outubro
de 1958. Destes, um licenciou-se, dando lugar a que os cinco primeiros suplentes assumissem e, em seguida,
entrassem de licença, até que chegou a vez do sexto suplente, Aguinaldo Veloso Borges assumir. A trama ficou
evidenciada pela Ata da Assembleia Legislativa do Estado do dia 11 de abril de 1962: “Expediente Requerimentos:
Do Deputado Clóvis Bezerra requerendo 31 dias de licença para tratamento de saúde. Do Deputado Flaviano
Ribeiro, no mesmo sentido. O Sr. Presidente informa que está na ante-sala desta Assembleia o Suplente Aguinaldo
Veloso que foi convocado por esta Assembleia e vem assumir o mandato”. (apud BENEVIDES, Cezar. Op. cit.,
p. 99). Este fato levou populares a recitarem o seguinte verso: “Morreu João Pedro, um talento – os capangas que
o matou – é pobre / foi pro relento – quem mandou, como é rico – se escondeu no Parlamento”. Depoimento de
Ophelia Amorim – Inquérito Policial Militar. Arquivo da CEVPM-PB.
34
Conflito entre funcionários das Usinas São João e Santa Helena, vigias e policiais arrebanhados de um posto
policial de Santa Rita e camponeses, que resultou em onze mortos, entre as quais o superintendente da Usina São
João, Fernando da Cruz Gouveia e o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mari, Antônio Galdino
da Silva. Além dos mortos, quatro pessoas ficaram feridas.
33
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com as reivindicações dos trabalhadores rurais, por ele consideradas legítimas, e de condenação
da estrutura agrária então vigente.
No final de 1963 e início de 1964, as crescentes mobilizações dos setores reformistas e
de esquerda contribuíram para a ruptura com o governo Gondim. Alguns acontecimentos
levaram a um afastamento entre as forças populares e de esquerda e o governo. Primeiro, uma
manifestação de estudantes secundaristas e universitários contra o desrespeito à lei da meia
passagem, que foi reprimida pela polícia; segundo, a tragédia de Mari; terceiro, as exonerações
de Adalberto Barreto, da Rádio Tabajara e Hélio Zenaide do Jornal A União, e a nomeação de
Sindulfo Santiago como secretário de Estado representando o Grupo da Várzea; por fim, a
invasão da Faculdade de Direito35. Essas ocorrências marcaram o esgotamento “gondinista”,
que se consubstanciou no afastamento do governador das forças populares e de esquerda e no
seu aprisionamento absoluto às classes conservadoras. Esta posição do governo Gondim deve
ser analisada, tendo-se em vista a composição que o elegeu, assim como a sua disposição em
governar no centro dessas forças políticas. Ele foi eleito com o apoio da UDN, partido de feições
conservadoras, que, naquela conjuntura, não tinha como suplantar sua popularidade e terminou
apelando para uma aliança, como forma de chegar ao poder. E como Gondim, após sair do PSD,
não dispunha de uma máquina partidária capaz de assegurar sua vitória, aceitou o apoio
udenista. Mas, mesmo contando com o apoio da UDN, Gondim não poderia prescindir do apoio
das forças populares e de esquerda, que se tornaram a base de sua campanha e que
desempenharam um papel significativo na fase inicial de seu governo. Assim, dentro desse
pacto, ele ficou contido entre duas forças antagônicas que, progressivamente, reforçaram a
pressão sobre ele, tornando a manutenção do pacto impossível, o que levou a sua ruptura e a
uma tomada de posição favorável às forças conservadoras.
A guinada do governo, no sentido de sua vinculação definitiva com os grupos
conservadores, já se mostrou nas consequências do episódio de Mari, onde o Governador, além
da medida de praxe representada pela abertura de um inquérito para identificação dos culpados,
procedeu a montagem de um esquema de repressão aos camponeses, enviando para os locais

35

Segundo cobertura da imprensa na época, a invasão foi liderada pelo deputado Joacil de Brito Pereira e pelo
estudante Marcus Odilon Ribeiro Coutinho, com o objetivo de desalojar da Faculdade estudantes que protestavam
contra a vinda do governador da Guanabara, Carlos Lacerda, à Paraíba. In: “Grupo anti-lacerdista promoveu, sem
motivo, desordens em João Pessoa, Diário de Pernambuco, 05 de março de 1964. (apud RODRIGUES, Cláudio
José Lopes. Alienados e Subversivos. A Aventura Estudantil (1950-1999). João Pessoa: Ideia, 2000, p. 15). O exdeputado Joacil de Brito Pereira nega que tenha invadido a Faculdade. Ver, BRITO, Joacil de. Eu não invadi a
Faculdade. In: GUEDES, Nonato et al. (Orgs). O jogo da verdade. Revolução de 64 30 anos depois. João Pessoa:
A União, 1994, p. 273- 275.

129
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

de maior tensão forças policiais comandadas pelo coronel Luiz de Barros36. O governo também
fez alterações no aparato policial, tentando reforçar a comunhão que se estabeleceu entre o
Governo do Estado e os representantes das Forças Armadas no Estado, após os desdobramentos
dos conflitos de Mari e da Faculdade de Direito, não permitindo qualquer tentativa de realização
de manifestações contestatórias em João Pessoa e em outras localidades. Estas mudanças de
postura foram claros indicativos do novo direcionamento político adotado pelo governo
Gondim. Muito mais do que apenas o reforço das vinculações com as classes conservadoras, o
que se percebe, a partir desse posicionamento do governador, é o estabelecimento,
anteriormente ao 31 de março, de uma franca sintonia com os interesses e com o pensamento
das Forças Armadas.
Enquanto Pedro Gondim se aproximava das forças golpistas, dava-se, ao mesmo tempo,
um avanço das forças de direita no sentido de conspiração e de sua organização e reação contra
as mobilizações das forças de esquerda, ocorridas antes de 1964. Os proprietários rurais
organizaram-se na Associação dos Proprietários da Paraíba (APRA), que ficou conhecida como
LILA – Liga dos Proprietários. Esta entidade exercia uma atividade paramilitar, voltada para a
defesa das suas propriedades privadas.
A articulação do golpe de 64 na Paraíba contou com a participação conjunta dos setores
civis e militares, membros da UDN, do PSD e jornalistas. Segundo o deputado Joacil de Brito
Pereira:
Estávamos prontos para enfrentar o pior. Adquirimos armamento e munição
em São Paulo. O Coronel Roberto de Pessoa fez nossa ligação com o
Governador Ademar – e o auxiliar do Governo paulista, ele nos levou no
Governador Ademar – e o resto nós fizemos: eu, Aguinaldo Veloso Borges,
Antônio Ribeiro Pessoa, João Batista de Lima Brandão, Sindulfo Guedes
Santiago, Marcos Odilon, Flaviano Ribeiro Coutinho e Luiz Ribeiro
Coutinho.
A essa altura, não estavam sós os proprietários rurais. Homens de todas as
classes passaram a ajudá-los, a apoiá-los. Jornalistas como Antônio Barroso
Pontes, Archimedes Cavalcanti, Antônio de Arruda Brayner, José Leal e
Otinaldo Lourenço formavam decididamente conosco. O General reformado
do Exército, Renato Ribeiro de Morais; o dentista Fernando Furtado; o médico
João Gonçalves Toscano de Medeiros; o Sargento reformado do Exército,
Reinaldo de Melo Celani; o Sargento Lira e vários outros, como outro Tenente
reformado do Exército, Fontele. Finalmente, uma plêiade de paraibanos de
todos os segmentos sociais.
Em Campina Grande, formamos poderoso núcleo. O Juiz aposentado Manoel
Casado Nobre, o empresário Juarez Barreto, o advogado Rui Barbosa, o Dr.
Ermírio Leite, os irmãos Paulo e Enivaldo Ribeiro, Luismar Resende e tantos
outros cidadãos livres ficaram ao nosso lado.
36

Um dos mais temidos repressores dos movimentos sociais da Paraíba, posteriormente, durante o regime militar,
foi eleito deputado estadual.
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Em Areia, Severino Teixeira de Brito Lira, o Coronel José Maria da Cunha
Lima e o seu sobrinho Roberto Cunha Lima, João Barreto e seu filho Haroldo
Barreto, o Professor Manoel Gouveia, o proprietário José Rufino de Almeida
e muita gente mais37.

As forças civis golpistas do Estado da Paraíba, também se prepararam para o caso de
uma resistência ao golpe. Segundo o deputado Joacil de Brito Pereira a pedido do coronel Plínio
Pitaluga – que temia ter que deslocar tropas para Recife, onde existia a possibilidade de
resistência do governador Miguel Arraes e por isso necessitava de apoio dos civis – ele
arregimentou um contingente considerável de pessoas para esta finalidade:
Arregimentamos esse pessoal, até às 11h da manhã. Entreguei ao coronel
Plínio Pitaluga uma relação nominal e toda a essa gente foi recrutada. Prometi
mil homens, mas oferecemos ao Exército um total de mil e duzentas pessoas.
[...].
Trouxeram toda essa gente das suas fazendas, engenhos e usinas. Colocamos
os nossos contingentes nas adjacências da Capital, em lugares de fácil acesso.
E uma boa parte devidamente armada pelo Exército. Muitos já estavam nos
arrabaldes de João Pessoa, onde moravam. Pertenciam aos esquadrões
organizados pelo General Renato Ribeiro de Morais. A maior parte constituída
de ex-soldados, ex-cabos e ex-sargentos reformados ou excluídos do Exército
e da Polícia. O General os conhecia e tinha os seus endereços. Já os havia
preparado para os combates e para as guerrilhas. [...].
Esses contingentes seriam empregados no policiamento ostensivo da cidade,
aproveitando-se de preferência reformados do Exército e da Polícia; na
ocupação de repartições públicas federais, sempre sob o comando de um
sargento ou de um oficial; na ocupação de rádios e jornais locais, se fosse
necessário. Recrutamos também os nossos jornalistas, a saber, José Leal,
Otinaldo Lourenço, Antônio de Arruda Brayner, Osias Nacre Gomes, Antônio
Barroso Pontes, Archimedes Cavalcanti, entre outros.[...]
Não foi preciso, porém, utilizar essa gente por nós arregimentada38.

Nada indica que o Governo do Estado, a princípio articulado com as práticas
trabalhistas, tenha tido alguma participação na conspiração golpista, apesar da sintonia de
interesses e de ação que já vinha se manifestando entre o governador e a guarnição federal da
Paraíba. O mais provável é que ele tenha sido tomado de surpresa. Além disso, também não
tinha uma posição definida, nem tampouco homogênea, a ser assumida. Pois parte do seu
secretariado defendia o rompimento com o governo federal e a adesão imediata ao golpe; e
outra parte pretendia a adoção de uma posição em apoio a João Goulart39.
No dia do golpe, Gondim sofreu pressão dos militares para aderir, contudo, só tomou
sua posição no dia seguinte, com a chegada do líder do governo na Assembleia, deputado
Antônio Vital do Rêgo, genro do governador. A partir deste momento, percebendo a
37

PEREIRA, Joacil de Brito. A vida e o tempo. Memórias, vol. II. João Pessoa: Editora da UFPB, 1997, p. 109110.
38
PEREIRA, Joacil de Brito. Op. cit. 115-117.
39
CITTADINO, Monique. Op. cit. 1988, p. 100 e segs.
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irreversibilidade do movimento militar, a fragilidade das forças “janguistas” e, principalmente,
a importância do momento para sua sobrevivência política, Pedro Gondim, com a colaboração
de Antônio Vital do Rêgo e de seu secretário Sílvio Porto, elaborou uma nota de apoio ao
movimente golpista, que foi lida pelo governador na rádio estatal, a Tabajara, no dia 1º de abril.
Afirma Gondim, na referida nota:
Não posso e não devo, neste instante de tanta inquietação nacional, deixar de
definir minha posição, na qualidade de governador dos paraibanos.
Reafirmo, preliminarmente, todos os pronunciamentos que expendi em favor
das reformas essenciais, por saber que elas constituem instrumentos legais de
adequação aos novos problemas do povo. E neste sentido nunca faltei com o
meu estímulo e apreço ao governo central.
Os últimos acontecimentos, verificados no Estado da Guanabara, envolvendo
marinheiros e fuzileiros navais, denunciaram, porém, inequívoca e grave
ruptura na disciplina em destacado setor das classes armadas, com desprezo
às linhas hierárquicas e completa alienação às prerrogativas da autoridade,
sustentáculo autêntico da segurança nacional.
O movimento que eclodiu nestas últimas horas em Minas Gerais, com
repercussão em outros Estados, não é mais nem menos do que a projeção de
acontecimentos anteriores, numa tentativa de recolocar o país no suporte de
sua estrutura legal, propiciando clima de tranquilidade – indispensável ao
processo desenvolvimentista que vivemos.
O pensamento político de Minas Gerais, hoje como em 1930, identificou-se
com a vocação histórica do povo paraibano que deseja, neste episódio e
sobretudo, o cumprimento das liberdades públicas, consubstanciadas na
defesa intransigente do regime democrático40.

Esta decisão garantiu-lhe não apenas a sua permanência à frente do governo do Estado,
como a preservação de sua liberdade, pois, se a decisão tivesse sido outra, ele, provavelmente,
teria sido deposto e preso. A partir daí, a adesão de Gondim à “revolução” se dará de forma
absoluta e inquestionável.
O golpe militar também tomou de surpresa as forças de esquerda da Paraíba. Na noite
de 31 de março, após as notícias da eclosão do golpe, chegou a ser iniciado um comício no
bairro de Cruz das Armas, promovido por entidades ligadas à esquerda – PCB, CGT, PUA e
Federação das Ligas Camponesas – que foi dissolvido pelas tropas federais.
Outra tentativa de reação se deu na cidade de Rio Tinto, onde camponeses e operários,
através do sindicato e das Ligas Camponesas, contando com o apoio do prefeito e presidente
do Sindicato dos Têxteis, Antônio Fernandes de Andrade, e do advogado José Gomes da Silva,
Zé Moscou, tomaram a fábrica de tecidos, paralisando suas atividades e isolando os pontos
estratégicos da cidade com arame farpado. Mas a Polícia Militar e o exército reprimiram o

40

Apud MELO, José Octávio de Arruda. 1964 no mundo, Brasil e Nordeste. João Pessoa: UNIPÊ, 2004, p 135136.
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movimento, o prefeito fugiu e posteriormente se entregou no Quartel do 15° Regimento de
Infantaria onde ficou preso por seis meses.
No município de Pombal os advogados Plínio Leite Fontes e Antônio Elias de Queiroga
levaram dezenas de pessoas para frente da prefeitura contestando o golpe civil-militar que
estava em andamento no País. Colocaram alto-falantes que retransmitia a Cadeia da Liberdade
do Rio Grande do Sul. A manifestação em Pombal só terminou após os agentes de segurança
conversar com a genitora de Queiroga e pedir seu apoio para convencer o filho e as outras
lideranças.
Em Sousa, o prefeito Antônio Mariz realizou um comício em praça pública e também
foi preso. Em Campina Grande, o prefeito Newton Rique deu declarações dizendo-se contrário
ao golpe, sendo depois cassado.
A nível nacional houve algumas tentativas de resistência. Vale destacar a do paraibano
Cândido da Costa Aragão, conhecido com o “Almirante Vermelho”, que nasceu na cidade de
Cabedelo-PB, em 190741. Em outubro de 1964, Aragão foi promovido a vice-almirante pelo
presidente João Goulart e, em seguida, foi nomeado comandante-geral do Corpo de Fuzileiros
Navais. Contribuiu e colaborou com a Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil
(AMFNB). Tentou articular uma resistência ao golpe-civil militar de 1964, mas ficou na espera
de uma ordem do presidente João Goulart, como essa não veio, a resistência terminou sendo
desarticulada.42 Após o golpe, foi preso e respondeu Inquérito Policial Militar (IPM). No dia
11 de abril, foi aberta a ação ordinária nº 29, sob acusação de indisciplina e “Ações ideológicas
perturbadoras da boa harmonia entre as classes armadas e para intervenção e indébita em
entidades civis, além de responsabilidade pelo ocorrido na madrugada de 26 de março de 1964,
no qual tomaram parte marinheiros e fuzileiros navais”.43 Em 14 de abril, Aragão foi passado
para a reserva pelo Ato Institucional nº 1, sendo continuamente perseguido pelo regime militar.
Passou vários anos no exílio, inicialmente no Uruguai, onde buscou organizar movimento de
resistência à ditadura e, posteriormente, em Cuba, Chile e Portugal.44
Sem resistência, as forças golpistas dominaram totalmente a situação.

41

Iniciou sua carreira na Marinha de Guerra como soldado fuzileiro naval. Ele foi incorporado às fileiras do
então Regimento Naval em outubro de 1927. Em abril de 1960, no governo Juscelino Kubitschek, Aragão foi
promovido a contraalmirante.
42
ALMEIDA, Anderson da Silva. ...como se fosse um deles. Almirante Aragão: memórias, silêncios e
ressentimento. Tese de Doutorado. Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense
(UFF). Niterói-RJ, 2014.
43
DUARTE, Antonio. Almirante Aragão. Fragmentos de uma vida. Rio de Janeiro: Consequência, 2012, p. 2016.
44
Idem.
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Na Paraíba, a API foi invadida pelo Exército; a CEPLAR foi invadida por civis
engajados no golpe. Foram registradas várias prisões, efetuadas tanto no setor urbano como na
zona rural. A repressão no meio rural, além de ser feita pela Polícia Militar e pelo Exército,
contou com a colaboração de capangas e das milícias particulares dos proprietários rurais.
O setor estudantil também foi muito perseguido. As direções das entidades estudantis,
tanto secundaristas como universitárias, sofreram intervenções. Também houve perseguição a
professores universitários e expurgos no aparelho estatal. O reitor da Universidade Federal da
Paraíba, professor Mário Moacyr Porto, foi afastado do cargo, em seu lugar foi nomeado como
interventor o professor de Medicina e ex-oficial do Exército, Guilardo Martins Alves, que
depois foi eleito pelo Conselho Universitário, exercendo mandatos sucessivos até o ano de
1971.
Apesar da repressão ter se estendido a vários setores da sociedade, ela se fez mais forte
sobre as Ligas Camponesas, que eram consideradas uma afronta aos grandes proprietários de
terra e uma ameaça de subversão da ordem.
3.2 Legitimação de parte da sociedade civil paraibana ao regime implantado com o golpe
de 1964

Enquanto os setores de esquerda sofriam repressão, outros setores da sociedade civil
passaram a dar apoio ao novo governo. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através
de seu presidente, o deputado Clóvis Bezerra, decretou vigília permanente para acompanhar o
golpe e congratulou-se com os chefes militares do IV Exército e da guarnição João Pessoa pela
derrubada do governo constitucional de Goulart, enviando a seguinte mensagem telegráfica:
JOÃO PESSOA – General Justino Alves Bastos – Comandante do IV Exército
– Recife – A Assembleia Legislativa da Paraíba firme na atitude que assumiu
desde os primeiros momentos ao lado do esquema democrático partido de
Minas, congratula-se com vossência pela brilhante vitória das Forças Armadas
pacificando segundo a melhor tradição do Grande Caxias a família brasileira
livre agora de ameaça comunista. Digne-se o eminente compatriota em
estender aos chefes vinculados a esse Comando os aplausos cívicos e
veemente dos legisladores paraibanos. Saudações – Clóvis Bezerra Cavalcanti
– Presidente45.

Quem também envia telegramas às autoridades se congratulando com a vitória do golpe
militar é a alta hierarquia da Igreja católica na Paraíba, através de seu arcebispo Dom Mario de

45

O Norte, 04 abr. de 1964.
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Miranda Villas Boas, fato noticiado pelo jornal da diocese A Imprensa, no dia 6 de abril de
1964.
Exprimindo os sentimentos altamente patrióticos, ante os últimos
acontecimentos que resultam em necessária renovação do regime democrático
nacional, o Sr. Arcebispo Metropolitano D. Mario Villas Boas telegrafou aos
principais chefes deste movimento que podemos considerar o mais firme
golpe em todo o plano de comunização do país, próximo a concretizar-se. A
palavra de nosso culto e mui virtuoso guia espiritual, é uma segurança para
nossas opiniões, na presente conjuntura que atravessa o Brasil. Nestes termos
foram redigidas as mensagens telegráficas de Sua Exma. Revdma.:
João Pessoa, 2 – General Justino Alves Comando do 4º exército. Recife. Na
pessoa de Vossa Excia., saúdo nossas brilhantes forças armadas, que
defenderam muito oportunamente nosso Brasil. Dom Mario, Arcebispo;
João Pessoa, 2 – Cardeal Câmara. Palácio Sumaré. Rio, Gb Admirável
vigilância serena Vossa Eminência é uma luz neste momento. Saúdo
efusivamente Vossa Eminência. Dom Mario, Arcebispo.
João Pessoa, 2 – Governador Pedro Gondim. Palácio da Redenção. Nesta. No
dealbar desta aurora de nova paz, saúdo Vossa Excelência cuja colaboração
foi muito oportuna presente momento. Dom Mario46.

Na imprensa paraibana, vários colunistas justificaram o golpe e externaram seu apoio.
Antônio de Barroso Pontes, do jornal O Norte, pertencente aos Diários Associados de Assis
Chateaubriand, que vinha procurando desestabilizar o governo Goulart em nível nacional a
partir de todo seu conglomerado, defendeu o golpe, devido ao clima de “baderna”.
João Goulart, dentro de pouco tempo conseguiu o que nenhum homem público
conseguira jamais no Brasil, corromper, agitar e por fim desmoralizar
inclusive as Forças Armadas do país, que por sinal suportaram muito ao ponto
de receberem críticas de parte da opinião pública desenganada com a
regularização da ordem e da tranquilidade47.

Alguns dias depois, o referido colunista congratulou-se com os líderes militares da
“Revolução”, que segundo ele, restauraram a normalidade do país, não deixando os “Arrais,
Brizolas e Juliões” atacar contra a população democrata:
Em vez daquela Revolução dos Arrais, dos Brizolas, dos Juliões, em que o
povo democrata estava destinado a sucumbir e os líderes iriam para o
‘paredon’, os proprietários rurais picados a golpes de foice, tivemos graças a
Deus que é brasileiro como já se disse, uma das mais providenciais revoluções
do mundo48.

O jornal Correio da Paraíba, também publicou matéria assinada por Agrimar
Montenegro enaltecendo o golpe civil-militar.
46

Apud PEREIRA, Vanderlan Paulo de Oliveira. Em nome de Deus, dos pobres e da libertação: ação pastoral
e política em Dom José Maria Pires, de 1966 a 1980. Dissertação (Mestrado em História). CCHLA. UFPB. João
Pessoa, 2012, p. 68-69.
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Agora podemos dizer que Deus é brasileiro de fato. Por um verdadeiro
milagre, com as graças do Altíssimo e a intervenção rápida e enérgica das
nossas Forças Armadas, não tivemos em nosso país uma autêntica revolução
comunista, com massacres, fuzilamentos, roubos e de consequências
imprevisíveis. Com apenas 24 horas de antecipação, o Exército de Caxias, sob
o comando de seus bravos generais, liderou uma revolução democrática, sem
derramamento de sangue, conseguindo libertar o Brasil dos impatriotas. Não
estamos escrevendo demagogia, pois os falsos profetas, depois de
desmascarados, é que estão confessando a trama sinistra, sendo que a
imprensa tem divulgado apenas alguns fatos, ficando o grosso e inacreditável,
mas verdadeiro, para depois de concluídos todos os interrogatórios49.

No imediato pós-golpe, houve intervenção nas entidades estudantis e destituição dos
seus dirigentes por terem defendido o governo Goulart e as reformas de base. Os novos
dirigentes que assumiram as entidades, procurando, desde logo, afirmar seu apoio a ordem
golpista. Como foi o caso da direção da União Pessoense dos Estudantes Secundários, que
depois de eliminar dos seus quadros sociais e dos cargos que ocupavam na Diretoria os
estudantes Geraldo Targino, Marcos dos Anjos, José Flávio e outros, divulgou através do seu
interventor José Milton Bandeira, a seguinte nota oficial da entidade:
A União Pessoense dos Estudantes Secundários, vem em público prestar
solidariedade de todos os estudantes de grau médio às nossas gloriosas Forças
Armadas, à Guarnição Federal de João Pessoa e ao Governo do Estado pela
relevante ação em prol das instituições democráticas e em defesa das
liberdades do povo brasileiro. [...] O Brasil é e continuará livre de qualquer
nação estrangeira e saibam que os agitadores comunistas que para o regime de
Pequim ou Moscou ser implantado no Brasil será preciso passar por cima dos
cadáveres dos estudantes paraibanos50.

As “Marchas da Família com Deus pela Liberdade” – aconteceram em várias partes do
Brasil, nos momentos que antecederam o golpe civil-militar. As marchas eram lideradas por
movimento de mulheres conservadoras e com o apoio de entidades que trabalharam para
desestabilizar o governo Goulart – e que serviram como justificativa para a intervenção militar,
pois estariam atendendo dessa forma um apelo da sociedade civil. Esse movimento não ocorreu
no estado da Paraíba antes do golpe, mas logo após essas manifestações se espalharam por
várias cidades, com o objetivo de dar apoio aos militares. Em João Pessoa aconteceu uma dessas
atividades no dia 8 de abril, convocada pelo Movimento de Arregimentação Feminina do Estado
da Paraíba (MAFEP) e segundo a imprensa local em grande estilo.
Todos os oradores da Marcha da Família com Deus pela Liberdade realizada
ontem nesta cidade, foram unânimes em repudiar ideologias estranhas que
49
50
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maus brasileiros intentavam importar para o nosso País, para derrogar as
nossas liberdades democráticas. Jamais João Pessoa havia assistido a
espetáculo de tanta fé cristã e espírito de patriotismo como na Marcha da
Família promovida ontem. Os discursos, aplaudidos pela unanimidade da
incalculável multidão, foram vazados numa linguagem de vibração cívica,
que, ao lado da condenação ao comunismo, saudava e exaltava a grande vitória
da Revolução Democrática de 31 de Março. [...] A Marcha da Família com
Deus pela Liberdade foi uma festa cívico-religiosa jamais registrada na
Paraíba51.

Até mesmo na cidade de Sapé, palco de muitos conflitos nos momentos anteriores ao
golpe devido à forte presença das Ligas Camponesas, também ocorreu uma marcha organizada
pelas mulheres conservadoras, que segundo a imprensa local, também foi coroada de êxito.
A população de Sapé, rejubilada com a vitória da Democracia contra o
comunismo, promoveu, domingo último, magnífica passeata em que tomaram
parte cerca de 5 mil pessoas, destacando-se a participação da mulher sapeense.
[...] A concentração terminou com uma missa oficiada pelo vigário local no
adro da matriz, ouvida por todos os integrantes da "Marcha da Família"52.

3.3 Da ditadura militar à redemocratização
As eleições de 1965, para governador na Paraíba53, foram as últimas diretas ocorridas
até 1982, ainda dentro do mesmo quadro partidário vigente desde 1945. Segundo Mello, esta
disputa revestia-se de grande importância, pois quem a vencesse, passaria a liderar o movimento
“revolucionário” na Paraíba:
A distância já permite a compreensão de que, a três de outubro de mil
novecentos e sessenta e cinco, disputava-se não apenas a titularidade do
Governo Estadual, mas a representação do movimento de 1964 na Paraíba,
pleiteada pelo ex-ministro João Agripino, chefe da UDN paraibana e um dos
líderes nacionais daquele acontecimento, e Rui Carneiro, cacique populista do
PSD, que não ingressou na ARENA por razões de ordem local54.

Então, a disputa se deu entre João Agripino, que tinha como vice o ex-prefeito de
Campina Grande, Severino Cabral, e Rui Carneiro, com Argemiro de Figueiredo de vice. A
vitória de João Agripino o consagrou como a liderança mais forte da Paraíba no pós-6455.

51
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Com a extinção dos partidos, através do AI-2, formam-se os dois novos partidos
autorizados pelo regime militar, a ARENA, da situação e o MDB, de oposição. Na Paraíba, a
ARENA foi constituída, fundamentalmente, por membros da antiga UDN, e subsidiariamente,
por pequenos partidos, como o PDC, PL, PSP que, ao longo do governo Pedro Gondim, se
aproximaram daquele Partido e dissidências do PSD, PTB, PSB e PR56. Quanto ao MDB local,
foi fundado, principalmente, por antigas forças “pessedistas”, que pouco diferiam dos grupos
oligárquicos “udenistas”. Sendo assim, esta agremiação não aponta para o desempenho
concreto de um perfil de oposição. A sua constituição foi definida muito mais a partir das
disputas locais pelos espaços de poder do que no sentido de fazer uma oposição ao regime
ditatorial. Segundo Ramos, o presidente do MDB, Rui Carneiro:
[...] gozava das boas graças dos revolucionários, era amigo pessoal de Castelo,
que chegou a articular o seu ingresso no partido governista, a ARENA, [...].
Rui só não filiou-se à ARENA porque quis impor uma condição que Agripino
rejeitou peremptoriamente: a exclusão de Pedro Gondim. Depois de muita
sondagem, Castelo percebeu que Rui poderia prestar-lhe os mesmos serviços
no partido oposicionista, dada sua lealdade ao poder federal57.
Na compreensão de Rolim58, a Paraíba talvez tenha sido o único Estado do Nordeste onde

o MDB nasceu relativamente forte, devido à presença de uma liderança como Rui Carneiro.
Porém, para Cittadino:
esta afirmativa deve ser relativizada e, longe de representar a possibilidade de
uma concreta oposição ao regime ditatorial do Governo Federal, verifica-se,
claramente, que o MDB paraibano assumiu uma posição de apoio à política
estabelecida pelo Executivo Federal, chegando a referendar diversas medidas
adotadas pelo regime militar59.

Rui Carneiro elegeu-se duas vezes senador pelo MDB, em 1966 e em 1974. Mas não se
pode tomar a vitória deste partido para o senado como um exemplo de força oposicionista
consistente frente ao Governo Federal, pois, em ambas as eleições, a ARENA foi amplamente
vitoriosa para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa.

Sobre a ARENA na Paraíba. Ver. SOBREIRA, Dmitri da Silva Bichara. Para além do “sim, senhor”: a Aliança
Renovadora Nacional (ARENA) e a ditadura militar na Paraíba (1964-1969). Dissertação (Mestrado em História)
– PPGH-UFPB, João Pessoa, 2016.
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Mello60 aponta alguns momentos de resistência do MDB paraibano ao regime militar
como o pronunciamento de alguns parlamentares do Partido fazendo leves críticas à falta de
democracia, a exemplo do senador Argemiro de Figueiredo e os deputados Osmar de Aquino e
Humberto Lucena, a nível federal, e Miranda Freire e Ronaldo Cunha Lima, a nível estadual,
no período inicial do regime implantado em 1964.61 E num momento posterior, após o início
da “distensão”, críticas mais contundentes, em pronunciamentos do senador Humberto Lucena,
dos deputados federais Marcondes Gadelha e Otacílio Queirós e dos deputados estaduais Ruy
Gouveia e Bosco Braga Barreto. Contudo, o mesmo admite que a resistência do MDB ajustavase às regras impostas pelo regime militar. Segundo ele:
Singularizado pela presença, em sua estrutura, da maioria do antigo
pessedismo, o MDB constituía, na Paraíba, uma das mais sólidas seções
oposicionistas da Federação Brasileira. Em peso político, somente a
ultrapassavam as da Guanabara e Rio Grande do Sul. Mas, enquanto a
primeira registrava a excrescência do chaguismo, e a gaúcha, de inspiração
Jango-brizolista, via-se atingida por frequentes expurgos, a paraibana
consolidava-se sem maiores riscos, pela maneira como mesmo na resistência,
ajustava-se às regras do sistema de 6462.

Durante o governo de João Agripino, ocorreram incipientes tentativas de organização
de luta armada na Paraíba, uma organizada pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário
(PCBR) e outra, que ficou conhecida como “Guerrilha de Catolé”, na cidade de Catolé do
Rocha63.
Um ano depois do golpe civil-militar, o Comitê Central do PCB realizou uma reunião,
na qual a corrente liderada por seu secretário-geral, Luís Carlos Prestes e pelo membro do
Comitê Central Giocondo Dias, majoritária no Partido, afirma que a linha política adotada até
então estava correta. Gorender relata:
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A reunião tornou transparente a orientação que pretendia seguir a maioria,
capitaneada por Prestes e Giocondo Dias. A linha do Quinto Congresso devia
ser salva, sob alegação de que apenas fora mal aplicada. A causa da má
aplicação teria sido o ‘desvio de esquerda’, expressão do jargão comunista que
indica superestimação das próprias forças, avaliação exagerada das
possibilidades objetivas, ações precipitadas, isolamento das massas,
sectarismo e por aí afora. No caso do PCB, o ‘desvio de esquerda’ se
caracterizou supostamente pelo golpismo, conhecido vício da política
brasileira64.

A partir dessa constatação alguns dirigentes passaram a ser acusados de “desvio de
esquerda”, entre eles, os membros da Comissão de Educação do Partido, Mário Alves, Jacob
Gorender e Apolônio de Carvalho e da direção sindical, Jover Teles. Mas de acordo com
Gorender, “apesar de acusados de golpismo, nenhum dos indiciados tinha participação na alta
política partidária, ao contrário de Prestes e Dias, diretamente envolvidos na manobra golpista
de Jango”65.
Com essas divergências surge nacionalmente uma oposição interna ao Comitê Central
do PCB que recebeu o nome de “Corrente Revolucionária”, e inicialmente procurava disputar
o Partido por dentro. Com o aprofundamento dos conflitos, no ano de 1967, o Comitê Central
afasta alguns membros dissidentes de cargos chave na direção do Partido. Afirma Gorender,
Diante das punições e intervenções arbitrárias aplicadas pelo Comitê Central
do PCB em setembro de 1967, articulou-se uma reunião nacional da Corrente
Revolucionária em outubro. A reunião teve lugar em Niterói, com a presença
de cerca de trinta companheiros. [...] Desta reunião saiu o núcleo de
fundadores do PCBR66.

Os dissidentes do Partido são definitivamente expulsos da legenda no VI Congresso,
realizado em dezembro de 1967, “Pelos jornais da grande imprensa, tivemos conhecimento da
realização do Congresso e da resolução que expulsava Carlos Marighella, Mário Alves, Manoel
Jover Telles, Jacob Gorender, Joaquim Câmara Ferreira, Miguel Batista dos Santos e Apolônio
de Carvalho. A resolução foi oficialmente publicada no n. 35 da “Voz Operária”, de janeiro de
1968”67.
Posteriormente, no mês de abril de 1968, num sítio fluminense situado num lugar alto
da Serra da Mantiqueira, foi fundado o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR)
– mais uma dissidência do PCB – com a presença de vinte cinco pessoas, entre ex-membros do
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Comitê Central do PCB e delegados de bases partidárias de vários Estados68, entre os quais um
representante da Paraíba, o estudante Rômulo de Araújo Lima.
No estado da Paraíba, um grupo de jovens vinculados ao PCB69, liderados por Eduardo
Ferreira Lima, conhecido como “Batata”, aderiu as teses da “Corrente Revolucionária”. Em
abril de 1967, foi enviado como representante do Grupo, o estudante Rômulo de Araújo Lima,
para participar como delegado da Conferência Nacional da Corrente Revolucionária, realizada
no Rio de Janeiro, que fundou o PCBR.
Com a volta de Rômulo de Araújo Lima a João Pessoa, foi convocada uma reunião da
Corrente Revolucionária nessa cidade, da qual participaram, além do próprio Rômulo, Eduardo
Ferreira Lima, Eraldo Fernandes dos Santos e José Emilson Ribeiro, que ali relatou os fatos
ocorridos na referida Conferência e em seguida se decidiu pela criação do PCBR na Paraíba.
Nessa oportunidade, ficou decidido que a partir daquela data, o antigo Grupo
da ‘CORRENTE REVOLUCIONÁRIA’, passaria a desenvolver suas
atividades político-partidárias, sob a designação de COMITÊ DE ZONA DE
JOÃO PESSOA, em obediência aos Estatutos do novo PCBR. Assim, o CZ
de João Pessoa passou a exercer suas atividades político-partidárias,
procurando de princípio concentrar uma política, principalmente no meio
estudantil e no seio da massa operária camponesa, com objetivo de poder
recrutar novos adeptos e, consequentemente, ampliar a Organização e, como
consequência dessas atividades, já havia algum tempo depois, perspectivas
apreciáveis, para a formação de um Organismo no seio dos estudantes
secundários e no setor operário camponês70.

O PCBR teve uma certa inserção no movimento estudantil e universitário de João
Pessoa. Waldir Porfírio da Silva informa:
No movimento secundarista na cidade de João Pessoa, foram constituídas
organizações de base do PCBR no Roger e Liceu. Já no movimento estudantil
universitário, apesar de não possuir uma organização de base consolidada, o
partido tinha certo poder de intervenção, tendo participado do Congresso
Regional da União Nacional dos Estudantes, realizado em setembro de 1968
na cidade de Salvador, Bahia, com a presença dos militantes: Rômulo Araújo,
Eric Jenner Rosas, Eraldo Fernandes dos Santos71.

O PCBR no estado da Paraíba, como a maioria das Organizações da esquerda
revolucionária no Brasil, realizou “expropriações” para sua manutenção e para montar a
estrutura. As primeiras ações foram os “furtos” do mimeógrafo do Diretório Acadêmico da
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Faculdade de Medicina, em João Pessoa e outro da Faculdade de Agronomia do Nordeste, na
cidade de Areia. Noutra ação, militantes do PCBR levaram os cálices da Catedral de João
Pessoa, imaginando que fossem de ouro, com o objetivo de vendê-los para obterem recursos.
Depois constatou-se que os cálices não tinham valor comercial.
De acordo com Silva, em março de 1969, um dirigente regional do PCBR veio do Recife
a João Pessoa discutir documentos do partido. Na ocasião, colocou para os militantes do PCBR
paraibano a necessidade de conseguir recursos, por meio de assaltos a bancos e empresas para
manter a infraestrutura da organização e sobrevivência de seus militantes. Diante destes fatos,
vários estudos foram feitos buscando definir que estabelecimentos seriam atacados. Depois de
se avaliar várias possibilidades decidiu-se por um assalto à Companhia de Cigarros Souza Cruz.
A ação mais ousada dos militantes do PCBR foi o planejamento de um assalto
a Companhia de Cigarros Souza Cruz. Participaram do plano Eduardo Ferreira
Lima, Eraldo Fernandes, Emilson Ribeiro, Alberto Magno e Adauto Ferreira.
As informações sobre o funcionamento interno da empresa e os horários que
os funcionários do Banco da Lavoura de Minas Gerais recolhiam o dinheiro
da empresa, foram fornecidas pelo militante Alberto Magno, que trabalhava
na Sousa Cruz.
Enquanto Magno anotava as movimentações internas, Adauto e Emilson
fizeram, no final de abril de 1969, o reconhecimento da área externa da
Companhia de Cigarros, conhecendo quais as melhores ruas para efetuar a
fuga após o assalto e o horário de menor tráfego de automóveis72.

Para realizar a ação, através do dirigente Ronaldo Dutra Machado, buscou-se o apoio
do PCBR de Pernambuco,
onde foi debatido todo o plano do assalto, o dia e horário marcado, ficando
acertado que a direção regional do partido daquele estado contribuiria com a
vinda de três militantes, fornecimento de armamento e carros para ajudar ao
assalto a Souza Cruz. Quando tratou da questão de quem ficaria com o
dinheiro, a proposta de divisão entre o PCBR dos dois estados não foi aceita
pelos pernambucanos. Eles queriam ficar com todo o produto do roubo e
deixariam as armas, veículos e dinheiro para o pagamento do Aparelho para
os militantes da Paraíba.
Não chegando a nenhuma conclusão, os militantes pernambucanos voltaram
para Recife se comprometendo em fazer nova reunião para tentar um
entendimento, o que não aconteceu73.

Diante das divergências com o PCBR de Pernambuco, os paraibanos resolveram agir
por conta própria. Marcaram o assalto para o dia 3 de maio de 1969, um sábado, mas a ação
terminou sendo abortada com relata Silva:
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Eduardo Ferreira conseguira um volks de cor vermelha e o estacionou ao lado
do prédio do Tribunal de Justiça. Entregou as chaves a Adauto Trigueiro que
buscaria o carro, trocaria as placas e o levaria ao Aparelho da Cidade dos
Funcionários.
Logo que chegou, entraram no carro Eduardo Ferreira e Emilson Ribeiro, e
foram pegar Eraldo Fernandes, que os esperava próximo ao Posto Fiscal.
Nervosos, verificaram se todos estavam com suas armas e máscaras nos bolsos
e, depois, colocaram os óculos escuros, luvas cirúrgicas e chapéus para não
serem reconhecidos. Dirigiram o automóvel para o Centro de João Pessoa,
estacionando-o próximo a empresa Souza Cruz por volta do meio-dia, que
ficava na Praça João Pedro Gonçalves. Espantados, viram a presença de um
caminhão sendo descarregado, em frente ao prédio da Souza Cruz, fato que
não estava previsto no plano original. Estacionaram o carro próximo a Igreja
de São Francisco para trocar ideia sobre o incidente. Depois de 10 minutos de
discussão, voltaram ao local da Souza Cruz e não viram mais o caminhão, mas
notaram que as portas da empresa estavam fechadas e os trabalhadores
estavam indo embora. Diante disso, decidiram adiar o assalto e devolver o
volks ao seu proprietário74.

Depois do fracasso da primeira tentativa, uma nova investida foi organizada,
fracassando mais uma vez de forma pitoresca:
Era preciso, então, buscar um novo automóvel. Para isso, um grupo de
militantes do PCBR, formado por Emilson Ribeiro, Eduardo Ferreira e Eraldo
Fernandes, dirigiu-se à praia de Tambaú, local preferido dos casais de
namorados “motorizados”. Escolheram um que estava estacionado no local
com seus ocupantes praticando sexo, e anunciaram o assalto. Depois de retirar
o casal do carro, pretendiam levá-lo para Campina Grande, onde ficaria
escondido até o dia do assalto. Para infelicidade do grupo, o automóvel faltou
gasolina e tiveram que abandoná-lo na área circunvizinha de Santa Rita.
Quando retornaram com o combustível, o carro já não estava no local, porque
a polícia havia localizado e recambiado para João Pessoa75.

O assalto à empresa Souza Cruz acabou sendo realizado pelo PCBR de Pernambuco,
sem a participação dos paraibanos – que já estavam em processo de rompimento com o partido
para ingressar na ALN. Os pernambucanos, aproveitando plano traçado pelos paraibanos
levaram o dinheiro, enquanto os paraibanos ficaram com o ônus da repressão. Após o assalto –
mas sem relação direta com ele – aconteceu a queda de um aparelho da organização localizado
na Avenida Olinda no bairro de Tambaú, na cidade de João de Pessoa. A residência pertencia
à família de um dos militantes do Partido, Marcos Guilherme de Miranda Batista. A partir da
queda do aparelho, vários integrantes do PCBR foram presos e outros tiveram que fugir e passar
à clandestinidade.
No aparelho do PCBR os órgãos de repressão apreenderam um acervo de documentos,
arquivados por seu líder, Eduardo Ferreira Lima, o “Batata”. Rodrigues informa: “Nele se
74
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reuniam documentos variados, informações detalhadas como locais, pautas e atas das reuniões,
nomes de militantes e simpatizantes, rol de colaborações financeiras, organograma do partido,
discriminação das tarefas a serem cumpridas e respectivos executantes”76.
A partir daí, foram sendo identificados e presos os membros da Organização, que
também passaram a prestar informações sobre os demais. Diz Rodrigues, “As confissões dos
acusados foram conseguidas pelo uso de intimidações e torturas, como era habitual” 77. Alguns
conseguiram fugir e passaram à clandestinidade, como foi o caso de José Emilson Ribeiro,
Eraldo Fernandes, Newton Veloso Pimentel, o “Pistola” e Eduardo Ferreira Lima, que fugiram
para o Recife. Estes dois últimos viajaram para o Rio de Janeiro, tendo Eduardo Ferreira Lima,
daí seguido para o Chile.
Os integrantes do PCBR na Paraíba responderam inquéritos na Polícia Federal, acusados
de várias atividades consideradas subversivas. Com a conclusão do Inquérito, alguns foram
absolvidos e outros condenados a variados anos de prisão, pela Justiça Militar:
Resolve o Conselho Permanente de Justiça do Exército, da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar, por maioria de votos julgar PROCEDENTE
EM PARTE a denúncia de fls. 2 (...) para ABSOLVER por unanimidade de
votos aos acusados ERIC JENNER ROSAS, EDUARDO JORGE MARTINS
ALVES SOBRINHO e FRANCISCO DE PAULA BARRETO FILHO e por
maioria de votos, o acusado JOSÉ MARIA GOMES DA SILVA, e condenar,
por unanimidade de votos, os acusados RÔMULO DE ARAÚJO LIMA, a
pena de 1 (um) de detenção, como incurso nas penas do art. 39, § único do
Decreto-Lei 510/69; ERALDO FERNANDES DOS SANTOS, as penas de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 37 e de 1 (um) ano e
4 (quarto) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 25 c/c 42, tudo
do Decreto-Lei 510/69; EDUARDO FERREIRA LIMA, as penas de 2 (dois)
anos de reclusão, com incurso nas penas do art. 37, de 1 (um) ano e 4 (quatro)
meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 25 c/c 42, de 1 (um)
[ilegível] art. 40 e de 1 (um) de [ilegível] do Decreto-Lei 510/69; JOSÉ
EMILSON RIBEIRO DA SILVA, as penas de 2 (dois) anos de reclusão, como
incurso nas penas do art. 37, de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incurso nas penas do art. 25 c/c art. 42 e de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas penas do art. 40, todo do Decreto-Lei 510/69; NEWTON
VELOSO PIMENTEL, a pena de 2 (dois) de reclusão, como incurso nas penas
do art. 37, do Decreto-Lei 510/69; RONALDO DUTRA MACHADO, a pena
de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 37, do DecretoLei 510/69; JULIANO HOMEM DE SIQUEIRA, a pena de 3 (três) anos de
reclusão, como incurso nas penas do art. 37, do Decreto-Lei 510/69;
ANTONIO SOARES DE LIMA FILHO, a pena de 6 (seis) meses de detenção,
por desclassificação do art. 39, § único para o art. 38, II, do Decreto-Lei
314/67; MARCOS GUILHERME DE MIRANDO BATISTA, a pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 37, do Decreto-Lei
510/69; ADAUTO TRIGUEIRO BEZERRA, as penas de 2 (dois) anos de
76
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reclusão, como incurso nas penas do art. 37, do Decreto-Lei 510/69, de 1 (um)
ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 25 c/c art.
42, do Decreto-Lei 510/69; ALBERTO MAGNO GONDIM DE
VASCONCELOS, as penas de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art.
37, de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso no art. 25 c/c
art. 42, de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art. 40, tudo do DecretoLei 510/69 e 6 (seis) meses de detenção, como incurso no art. 38, II, do
Decreto-Lei 314/67; SEVERINO GOMES DA SILVA, a pena de 6 (seis)
meses, como incurso nas penas do art. 38, II, do Decreto-Lei 314/67; MÁRIO
ALVES, as penas de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art.
37, e de 4 (quatro) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 21, tudo
do Decreto-Lei 510/69, e por maioria de votos a JOÃO BALTAR, a pena de
2 (dois) anos de reclusão, como incurso nas penas do art. 37, do Decreto-Lei
510/69.
Lance-se o nome dos acusados no rol de culpados.
Expeça-se contra os condenados o competente mandado de prisão.
Sala das Sessões do Conselho Permanente de Justiça do Exército, Auditoria
da 7ª Circunscrição Judiciária Militar, Recife, vinte e seis de janeiro de mil
novecentos e setenta78.

Outro movimento com características de “luta armada” desenvolveu-se na cidade de
Catolé do Rocha, localizada no sertão da Paraíba a 330,19 quilômetros da capital João Pessoa.
Nesta cidade, no início da segunda metade dos anos de 1960 surgiu um importante movimento
estudantil secundarista, com base no Colégio Dom Vital. Logo suas principais lideranças
passaram a ter contato com o PCB, como relata um dos militantes, Ubiratan Cortez Costa,
conhecido como “Bira”:
através de um funcionário do Banco do Brasil, Pereirinha, se não me engano,
um menino de Campina Grande, foi que fizemos um contato com o ‘partidão’
(PCB) de Campinha Grande, senhor Costa. Colega e funcionário do Banco do
Brasil, Pereira acompanhava nosso trabalho, ajudava também, falou para a
gente que era simpatizante do PCB e que tinha uma forma de fazer um contato
com o ‘partidão’. Levamos o assunto para a turma e todos mantiveram
interesse em fazer um contato, não para se filiar.
O senhor Costa veio a Catolé, de ônibus, e tivemos um contato muito
escondido, fora da cidade, no mato, na fazenda do senhor Pedro Costa. O Sr.
Costa voltou, muitas vezes, a Catolé do Rocha e terminou instalando uma
célula do PCB, com muitas filiações. Alguns estudantes se filiaram, outros
não, porque era opcional, ninguém os obrigava a nada79.

Posteriormente, algumas lideranças deste grupo, tais como Ariosvaldo Diniz e Ubiratan
Costa, entre outros, passaram a cursar o hoje chamado ensino médio em João Pessoa, fizeram
contato com o PCBR, e mesmo sem serem orgânicos neste partido, resolvem aderir suas teses
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de luta armada. Outro militante do grupo, José de Lima Soares, conhecido como “Intelectual”,
relata:
Em Catolé do Rocha, um grupo se formou a partir desse espírito de luta.
Queríamos pôr fim à ditadura militar, fazer a revolução, transformar a
sociedade e construir o socialismo. O grupo era bastante heterogêneo.
Constituído, em sua grande maioria de jovens menores de 18 anos, sem
nenhuma experiência política, ou com pouca formação política. O principal
representante do grupo era Ariosvaldo da Silva Diniz, Ari, juntamente com
Ubiratan, entre outros, começaram a organização da militância em torno da
perspectiva revolucionária. Eles tinham a clareza de que a política reformista
do velho partidão não serviria como instrumento da transformação social; por
isso passaram a integrar o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário
(PCBR)80.

Com o pretexto de realizar uma caçada este grupo de jovens sobe a Serra do Capim Açu,
na cidade de Catolé do Rocha, para discutir política e fazer treinamento guerrilheiro, ficando
dois dias no local.
No primeiro semestre de 1969 – em plena Semana Santa, ocorre a primeira
subida à Serra. O número de participantes desta atividade política foi bem
mais reduzido que a segunda, que iria ocorrer logo depois, no mês de Julho.
[...] procuro citar apenas alguns nomes: o autor destas linhas (José Soares),
Joaquim Almeida, José Cidalino Almeida (“Dedé de Cidalino”), Ariosvaldo
da Silva Diniz, Rogério Ribeiro, Gildásio Fausto Araújo, Luiz Gonzaga, o
bancário, e ex-presidente do Centro Estudantil Catoleense Espedito Vieira
Figueiredo (todos alunos ou ex-alunos do D. Vital), Amilton (da AP, Campina
Grande), Washington Rocha (dirigente do PCBR, J. Pessoa), Geraldo Magela
(de J. Pessoa, que não era militante) e Chico, um parente de Ari, que, salvo
engano, residia em Brasília.
Na primeira subida à Serra do Capim Açu, o fato mais importante foi, sem
dúvida, o de tomarmos contato diretamente com a área, o terreno íngreme e
acidentado, além do debate sobre a conjuntura política, a tática e a estratégia
da revolução brasileira. Washington foi o responsável pelo informe central e,
em seguida, participamos da discussão81.

Após esta experiência, o grupo continuou sua militância política no município, dentro
das possibilidades, numa cidade pequena do interior da Paraíba. Soares conta:
Tentávamos levar uma vida normal, líamos um pouco, estudávamos,
participávamos das festas, tomávamos contato com a literatura, os clássicos
do marxismo, procurávamos entender a conjuntura, compreender o momento
político, participávamos da vida cultural, fazíamos panfletagem e chegamos
mesmo até a fazer um jornalzinho intitulado Luta Camponesa, que
distribuímos no campo, fizemos contatos com os trabalhadores rurais.
Lembro-me de que, em pleno dia de sábado, dia-de-feira, o mercado
amanheceu totalmente tomado por pichações com palavras de ordem: “Abaixo

SOARES, José Lima. “História, cultura e memória: resistência e luta do movimento estudantil em Catolé do
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a Ditadura”; “Abaixo o Imperialismo”; “Costa é pior do que bosta”; “Viva
Che”; “Viva Cuba”; “Viva a Revolução”; “Viva o socialismo”82.

No final de julho de 1969, o grupo já ampliado, com dezenove jovens83 fez uma segunda
subida à Serra do Capim Açu, onde ficaram uma semana. Desta vez, além das discussões
teóricas, sobre práticas das organizações de esquerda, o grupo realizou treinamento militar de
fato:
Passamos para a fase de treino de combates, armamos alvos para treinar
pontaria, efetuamos disparos de rifle 44, revólveres e espingardas de cartucho,
tudo com moderação por economia de munição. [...]
Depois da teoria passamos aos treinamentos com as armas que tínhamos: 1
(um) rifle papo-amarelo de 15 tiros, 2 (dois) revólveres calibre 38,1 (um)
espingarda de cartucho-28,1 (uma) pistola LUGER sem balas e 1 (uma)
espingarda soca-soca. Este nosso poderio militar arrancava risos84.

Quanto aos militantes de Catolé do Rocha, todos foram presos no dia 22 de outubro de
1969, mas como a maioria deles era menor de idade, apenas três ficaram presos e responderam
processo, sendo condenados.
Preso o grupo de estudantes surpreendido um a um em distintos pontos da
cidade, entregues os menores aos pais, por inimputáveis e imunes por isso a
abertura de qualquer processo nos termos da legislação penal, inicia-se na
cidade de João Pessoa o Inquérito Policial Militar – IPM. As forças federais
da repressão se encarregam da fase de coleta preliminar de provas apenas
contra Ariosvaldo da Silva Diniz (Ari), Ubiratan Cortez Costa (Bira) e
Francisco Alves Dantas (Cacheado). Concluído o IPM, é encaminhando à
Auditoria Militar da 5ª Região, órgão da Justiça Militar competente para
processar e julgar os chamados crimes contra a segurança nacional85.

A denúncia dos procuradores foi formulada nos seguintes termos:
[...] Durante as férias, em julho do ano de 1969, os acusados Francisco Alves
Dantas, “Cacheado”, Ariosvaldo da Silva Diniz, “Ari”, e Ubiratan Cortez
Costa, “Bira”, combinaram uma caçada no Morro do Capim Açu, no Catolé
do Rocha, na Paraíba, onde conseguiram reunir vários companheiros e ali
permaneceram durante cinco dias caçando. Mas, o móvel principal da
empreitada, como vieram a compreender os participantes e conforme ficou
depois apurado, tinha por finalidade um movimento subversivo, inclusive
82
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guerrilha. [...] que em verdade, constituía um programa de subversão, a que
eles próprios denominaram MR3-Movimento Subversivo nº 386 – que visava
atentar contra a Ordem Pública e o Regime [...] realizaram “desapropriações”,
ou sejam, furtos de mimeógrafo, máquina de escrever, papel para panfletos e
um fuzil privativo das Forças Armadas [...].
[...] de posse desses objetos, passaram [...] à prática de atos anti-sociais,
procurando aliciar pessoas para subversão, com incitação contra a Ordem
Pública, à desobediência às Leis, inclusive com treinamento de guerrilha.
Incitavam à luta pela violência, provocando a desunião das classes sociais
daquela localidade, mantendo, além disso, sob sua guarda arma de fogo
privativa das Forças Armadas. Os livros de Guevara encontrados e
apreendidos em poder dos acusados juntamente com duas máquinas de
escrever, um mimeógrafo, dicionários, um fuzil modelo nacional, tipo 1908 e
um revólver Taurus, cal. 38, serviam de orientação para o desenvolvimento
do plano criminoso, onde os assuntos eram guerrilha, assalto ao Governo,
movimento de Cuba, luta social [...]87.

Os três acusados foram condenados a um ano de prisão, cumprida no Presídio do Roger,
em João Pessoa.
Após o mandato de João Agripino, os governadores passaram a ser eleitos de forma
indireta até a volta das eleições diretas para o cargo, em 198288. Foram eleitos governadores da
Paraíba dessa forma: Ernani Satyro em 1970, Ivan Bichara, em 1974 e Tarcísio Burity, em
1978.
A partir do golpe de 64, acentua-se o processo de modernização do Estado cujas bases
haviam sido lançadas no governo Pedro Gondim. Esse processo incluía, por um lado, uma
transformação no próprio conteúdo e funções do Estado, no sentido de lhe conferir atribuições
anteriormente não existentes. Por outro, o processo de modernização também implicaria uma
dinamização da economia local, sobretudo, a partir da política de fomento à industrialização.
Essa transformação do caráter do Estado foi iniciada no governo Pedro Gondim, dentro de um
projeto político mais amplo de âmbito nacional: a política desenvolvimentista.
Durante o regime militar, o desenvolvimentismo, mesmo que em outros moldes, era
considerado como uma das bases fundamentais para a segurança nacional. João Agripino,
comungando dos mesmos princípios do Governo Federal, foi o responsável, na Paraíba, por
aprofundar e sistematizar o processo de modernização iniciado por Gondim, elemento essencial
da política desenvolvimentista. Dentro desta perspectiva, no governo de João Agripino, foram
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criadas a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Administração, a Companhia de
Industrialização da Paraíba (CINEP), a Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba
(ESPEP) e o Conselho Estadual de Educação e Cultura, este presidido pelo então secretário de
Educação e Cultura, deputado Nominando Diniz. No governo de Ernani Sátyro, o
reaparelhamento do Estado prosseguiu, com a construção do Centro Administrativo.
Esse processo de modernização, implantado pelos governos da ditadura, além de atuar
diretamente sobre o aparelho de Estado, ampliando-o e tornando-o mais complexo, também
incluiu a dinamização da economia local, que passou a ser objeto preferencial do planejamento
e da atuação estatal. Dessa forma, João Agripino procurou dar continuidade, e principalmente
ampliar e aprofundar, os projetos de incentivo ao setor industrial feitos no governo Pedro
Gondim. Nesse sentido, procurou, através dos incentivos da SUDENE, atrair para a Paraíba
diversos grupos industriais do Sudeste, fornecendo-lhes condições favoráveis à sua instalação.
No governo Ivan Bichara, o investimento no setor industrial teve um novo impulso, com
a criação de novos distritos industriais. Paralela e subsidiariamente ao incentivo do setor
industrial, os governos do período ditatorial passaram a investir em infraestrutura, para garantir
o desenvolvimento industrial pretendido89. Mas, segundo Cittadino:
[...] esse processo de modernização se, aparentemente, apresenta dados que
sugerem um processo positivo de transformação do estado, ao ser submetido
a uma análise mais criteriosa, revela-se como um processo conservador (a
chamada modernização conservadora) no qual o aparelho do Estado é
apropriado pelas tradicionais elites oligárquicas, e as consequências da
modernização imposta apresenta-se positiva unicamente para esses grupos,
enquanto faixas mais amplas da população são obrigadas a arcar com os custos
do processo, sendo submetidas a uma miserabilização progressiva90.

Este processo teve consequências negativas mais acentuadas para dois setores da
sociedade: o rural, com a expropriação camponesa e o industrial local, com a política de
incentivo fiscal, que beneficiava empresas de outros estados que se instalavam aqui. E,
finalmente:
[...] o processo de modernização conservadora do estado, à medida que tornou
mais complexo o próprio aparelho de estado, possibilitou às elites políticas e
econômicas a sua perpetuação no poder. Esses grupos, dispondo agora de uma
máquina estatal mais ampla e complexa e, consequentemente, de um maior
número de cargos e empregos de um lado e, do controle de verbas federais, de
outro, aprofundaram o processo de privatização do espaço público, reforçando
as práticas clientelistas que, em última instância, lhes garantiam o apoio
necessário à preservação do poder91.
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A candidatura do deputado federal Antônio Mariz, ao governo do Estado da Paraíba em
1978, pela ARENA, foi um desafio ao sistema implantado em 1964, com o golpe políticomilitar, no Estado, e chegou a ter uma certa repercussão a nível nacional. Esta candidatura foi
fruto dos desentendimentos ocorridos a partir do chamado “Acordo de Brasília”. Este acordo
celebrava a reconciliação política entre os ex-governadores do Estado, João Agripino e Ernani
Sátyro, que estavam rompidos dentro da ARENA desde 1974, e procedia-se uma divisão dos
cargos em disputa. Pelo acordo, o então governador Ivan Bichara seria lançado ao senado, pela
via direta, Ernani Sátyro seria o senador biônico e o deputado federal Antônio Mariz, o
governador. Mas este acordo não foi aceito de forma unânime pelos diversos líderes políticos
do Partido. Ele deixou de fora figuras do Partido como os senadores Domício Gondim e Milton
Cabral, e o deputado federal Wilson Braga. Quanto aos primeiros, alegava-se que não tinham
densidade eleitoral. Com relação a Braga, pairava contra ele a acusação de ter-se aliado,
juntamente com os deputados federais da Paraíba, Teotônio Neto e Maurício Leite, ao grupo de
parlamentares articulador da candidatura do general Silvio Frota à Presidência da República.
O governador Ivan Bichara não aceitou o acordo e começou a trabalhar pela candidatura
do senador Milton Cabral para governador do Estado, ao mesmo tempo procurava inviabilizar
a candidatura de Mariz. Um relatório tentando relacionar o deputado Antônio Mariz com os
políticos cassados pelo regime militar de 1964 foi enviado para o Presidente da República, João
Baptista de Figueiredo, pela ARENA da Paraíba. Diz o documento, sobre Mariz:
Fora de dúvida que o deputado federal Antônio Mariz, pelo seu passado de
ativista e pela sua formação marxista [foi secretário geral da UNE] não tem
condições para ajustar-se aos ideais revolucionário de 1964, como tem
demonstrado nas suas manifestações públicas, na sua atuação no Congresso
Nacional, nas suas amizades e nos atos praticados nos cargos que chegou a
ocupar.
Não obstante ter sido poupado pela revolução, até hoje, tem mantido perfeita
coerência com o seu passado, jamais tendo qualquer palavra de apoio ao
movimento de 1964 ou simpatia à causa revolucionária92

Bichara não conseguiu emplacar a candidatura do senador Milton Cabral para
governador, junto aos militares, todavia conseguiu vetar a candidatura do deputado federal
Antônio Mariz e indicar o seu Secretário de Educação, Tarcísio de Miranda Burity para o cargo
de governador, ficando Milton Cabral com a vaga de candidato a senador biônico. Porém, Mariz
não aceitou passivamente a sua preterição como candidato da Arena ao governo do Estado, e,
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ao retornar a Paraíba, fez um discurso na Praça João Pessoa, para um grande contingente de
pessoas, criticando todo o processo de escolha e o próprio regime.
Mariz ao não aceitar a decisão tomada em Brasília decidiu registrar sua candidatura a
governador. Tinha-se dessa forma, duas candidaturas ao governo do Estado da Paraíba, dentro
da Arena. Assim, referiu-se um repórter da revista “Isto É” sobre a eleição da Paraíba: “a
Paraíba está preparada para assistir [...] à mais agitada de todas as convenções arenistas do país,
já que uma vitória de Mariz terá o impacto de um pé-de-cabra forçando a porta do sistema. E
talvez disparando o alarme do AI-5”93.
Na convenção, dos 286 convencionais aptos para votar, compareceram e votaram 281.
Tarcísio Burity teve 152 votos e Antônio Mariz 124. Três votaram em branco e dois nulos. Para
senador biônico, Milton Cabral derrotou o ex-Governador Ernani Sátyro por 162 votos a 111.
Cinco votaram em branco e três nulos.
Após sua derrota, para o governo do Estado, Mariz e outros dissidentes da ARENA,
apoiaram Humberto Lucena, do MDB, na eleição direta para o Senado, que derrotou o
candidato da ARENA, o ex-Governador Ivan Bichara. Assim, segundo Rolim:
As causas da derrota da ARENA, na Paraíba, não estão enquadradas no
cenário geral que caracterizou as vitórias do MDB em São Paulo, Rio de
Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul ou Minas Gerais. Acham-se aqui mesmo,
como decorrência do desfecho da escolha do Governador94.

Apesar dos dissidentes da ARENA terem contribuído para a derrota do Partido nas
eleições para o senado, Mello destaca que os seus membros não tinham o perfil de contestadores
do regime e aderiram à dissidência por questões pessoais e de disputas por espaço na política
local. Buscando comprovar esta afirmação, afirma que:
[...] mesmo com a radicalização avançando, esses deputados e os prefeitos que
o acompanhavam continuaram, com raras exceções, a frequentar as
Secretarias de Estado do Governo – tanto antes quanto depois do afastamento
do Governador Bichara – em busca de benesses, como bolsa de estudos,
subvenções, auxílios e até nomeações, no festim de despedida do
bicharismo95.

A responsabilidade de imprimir conteúdo programático à dissidência caberá ao
deputado Antônio Mariz. Este, além de fazer críticas ao regime no seu discurso em praça
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pública, ao ter seu nome rejeitado pela ARENA, em outra oportunidade, num discurso na
Câmara dos Deputados, teceu críticas mais profundas ao regime militar. Na ocasião, ele atacou
a ausência, no processo político nacional, de liberdade e participação, a institucionalização dos
senadores biônicos, o abandono do Nordeste, a má distribuição da renda nacional, a função
draconiana da lei de greve, os créditos educativos, por comprometerem a gratuidade da
educação, e concluiu sua intervenção, defendendo uma reforma constitucional que restituísse a
democracia, “como expressão da liberdade em todas as suas formas”96.
Além do apoio dos dissidentes da ARENA, outros fatores que contribuíram para a
vitória do MDB, na eleição para o Senado na Paraíba, foram: o recurso da sublegenda e a
estrutura partidária do MDB, pois a Paraíba era um dos poucos estados do Nordeste onde o
MDB detinha um significativo número de prefeituras e diretórios municipais na maioria das
cidades97. Francisco Rolim concluiu, em sua análise das eleições de 1978, na Paraíba, único
estado do Nordeste onde a oposição fez um senador, da seguinte forma: “... o que se infere é
que a única vitória da oposição nesta parte do Brasil foi alcançada de braços cruzados. O esforço
maior – e decisivo – ocorre nos arraiais arenistas”98.
Quanto às eleições para a Câmara Federal e a Assembleia Legislativa, a ARENA e o
MDB mantiveram o mesmo número de cadeiras, houve apenas algumas mudanças de nomes,
sem nenhuma significação do ponto de vista político e ideológico.
Contudo, se as eleições de 1978, quanto à estrutura de poder local, não apontaram para
uma real transformação, em relação à estrutura político-partidária, representaram um
esgotamento do regime político militar, instituído com o golpe de 1964. Pois:
De um lado, a cisão no interior da ARENA é um indicativo de que as forças
políticas, mesmo aquelas vinculadas ao bloco de poder, já não podiam
permanecer presas a um espaço político restrito e limitado. Suas divergências
internas já extrapolavam os limites da convivência no interior de uma mesma
legenda e exigiam a abertura de novos espaços de atuação política. Por outro
lado, a maciça presença popular que acompanhou a campanha de Mariz,
dando a essa eleição ares de disputa democrática pelo voto do povo, também
é ilustrativa da impossibilidade de ainda manter-se a população afastada da
vida política nacional99.

No campo social, neste período de “abertura política”, há retorno de alguns
movimentos, principalmente de conflitos pela terra. Entre os principais, estão os das fazendas
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de Alagamar, Retirada, Mucatú, Coqueirinho, Cachorrinho, Mumbaba e Camucim,100 e um
movimento sindical combativo, influenciado pelos acontecimentos do ABC e pelo trabalho de
base da Igreja Católica.
O Estado da Paraíba, como outros estados brasileiros, sofreu um processo
concentracionista da terra, que se deu de forma brutal e violenta, com a expulsão de suas terras
dos pequenos proprietários e arrendatários. Este processo foi garantido com o golpe militar de
1964, com a desmobilização dos trabalhadores rurais e camponeses após o massacre das Ligas
Camponesas. É dentro deste processo acelerado de concentração de terra e do processo de
distensão política do regime militar que se dá a luta dos camponeses por sua permanência na
terra.
Quanto à questão sindical, quando, no final da década de 1970, começaram a surgir as
primeiras oposições sindicais em João Pessoa, todos os sindicatos/associações da cidade se
caracterizavam por práticas assistencialistas e pouco mobilizadoras da categoria – com exceção
da ADUF/JP, fundada em outubro de 1978 e que já nasceu dentro do campo do sindicalismo
combativo – como podemos constatar nesta entrevista de Edvan Silva dirigente sindical,
representante da corrente dos “combativos”, na Secretaria de Formação da CUT/PB: “[...] então
no geral, a maioria dos sindicatos aqui eram tudo ligado ao movimento de direita [...] justamente
tudo ligado e a trabalho”101.
Na conjuntura de 1979, começam a surgir de forma mais concreta as oposições sindicais,
que irão combater aquele sindicalismo. O trabalho de base iniciou-se desde 1975, por iniciativa
de militantes da Igreja Católica, e intensificou-se com a criação da Pastoral Operária, no ano
seguinte. As primeiras entidades nas quais as oposições ligadas ao “novo sindicalismo”
ganharam as direções, foram a AMPEP e o Sindicato dos Têxteis.
Na Paraíba, apenas estas duas organizações sindicais urbanas participaram do processo
de criação do PT no Estado, no ano de 1980, e, posteriormente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT), em julho de 1984, além de alguns sindicatos de trabalhadores rurais e
membros de oposições sindicais. O Congresso de Fundação da CUT/PB foi realizado no Centro
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Para um levantamento minucioso dos conflitos de terra da Paraíba, do final da década de 1970 à segunda metade
da década de 1990, ver: MOREIRA, Emília. Por um pedaço de chão. João Pessoa: Editora da UFPB, Vol. I e II,
1997. Para uma análise específica do conflito de Alagamar, ver: CANTALICE, Dulce Maria Barbosa. Capital,
estado e conflito – Questionando Alagamar. João Pessoa: Fiplan, 1985 e GONÇALVES, Maria Cândida
Rodrigues. O capitalismo selvagem e o conflito da grande Alagamar. João Pessoa: Cadernos de Estudos
Regionais, UFPB/NDIHR, 1981.
101
Apud NUNES, Paulo Giovani Antonino. “O surgimento de uma nova força social: o sindicalismo cutista”.
Saeculum: Revista de História. N. 4/5, dez./jan. 1998/99, João Pessoa: Editora da UFPB, 2000, 295.
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de Vivência da Universidade Federal da Paraíba, com a participação de 123 delegados,
representando entidades urbanas e rurais.
A Igreja Católica vai ter uma participação importante nestes movimentos, tanto nos
conflitos rurais como na organização das oposições sindicais. Ela atua através de vários
organismos criados com esta finalidade, como o Centro de Defesa dos Direitos Humanos da
Arquidiocese, que foi um dos primeiros do gênero no país, coordenado pelo militante político
ligado à luta de resistência ao regime militar, o advogado Vanderley Caixe, que posteriormente,
em 1985, candidatou-se a prefeito de João Pessoa pelo PT. E através de organismos de base que
objetivavam a reorganização dos movimentos populares, tais como: Ação Católica Rural
(ACR), Movimento de Evangelização Rural (MER), no campo; e Pastoral da Juventude,
Pastoral Operária, Comunidades Eclesiais de Base, Ação Católica Operária, na zona urbana. A
Pastoral Operária foi a principal responsável pela organização das primeiras comemorações do
1o de maio em João Pessoa, durante o regime militar. Inicialmente, de 1976 a 1978, tais
comemorações se faziam em ambientes fechados e contando, sobretudo, com participantes dos
grupos de trabalhadores organizados pela referida Pastoral em alguns bairros da cidade. A partir
de 1979, a Pastoral Operária se articula com oposições, sindicatos mais combativos e
movimentos populares para fazer comemorações públicas.
Mas outras entidades, sem vínculo com a Igreja, também se farão presentes na luta pela
reorganização dos movimentos sindical e popular, nesta conjuntura de transição do regime
militar. Na área universitária, foram sendo reorganizadas as entidades estudantis, o que
culminou com a recriação da União Nacional dos Estudantes (UNE), em 1979, em Salvador102.
Na Paraíba as comemorações dos 10 anos da morte do estudante Edson Luís consistiram num
impulso importante. No setor docente, foi criada em 1978 a Associação Docente na UFPB.
Também surgiu neste período o Movimento Feminista pela Anistia (MFPA) da Paraíba,
como parte de uma articulação nacional em defesa dos presos e exilados políticos. O referido
Movimento, juntamente com a seção paraibana do jornal “O Trabalho”, se destacou pela luta
de libertação dos presos de Itamaracá, onde se encontravam alguns paraibanos. Em seguida,
esse papel foi desempenhado pelo Comitê Brasileiro de Anistia, criado na Paraíba no início de
1979. Ainda em 1979, na esfera da luta pelos direitos da mulher, foi criado o Centro da Mulher
de João Pessoa, que, em 1980 passou a se chamar Grupo Feminista Maria Mulher.

102

Sobre a reorganização do movimento estudantil na Paraíba, no período da transição para democracia, ver:
NASCIMENTO, Talita Hanna Cabral. Do fragmento à reorganização: movimento estudantil da UFPB (19751979). Dissertação (Mestrado em História). PPGH-UFPB. João Pessoa, 2015.
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A primeira manifestação política pública, do campo da esquerda, no Estado da Paraíba
foi uma procissão organizada com o apoio da Arquidiocese da Paraíba, em 1978, pela libertação
do preso político Cajá103, que contou inclusive com a participação do Arcebispo Dom José
Maria Pires.

103

Edvaldo Nunes da Silva, conhecido como Cajá, era um dos coordenadores das Pastorais no Recife e de forma
clandestina, um dos dirigentes do Partido Comunista Revolucionário (PCR). Foi preso no Recife e na prisão passou
uns bilhetes dando orientações a militância de seu Partido, esse material foi apreendido pela polícia, expondo assim
sua vinculação com o Partido clandestino.
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PARTE III
TEXTOS TEMÁTICOS
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Capítulo 4 – Violações dos direitos humanos na Paraíba durante a ditadura militar
1 Estrutura de repressão na Paraíba

1.1 Estrutura nacional

As primeiras iniciativas para criação de uma estrutura voltada para a segurança nacional
data de 1927 com a institucionalização do Conselho de Defesa Nacional, que passou por
alterações em 1934, 1937 e 1946104. Neste último ano, passou a ser Conselho de Segurança
Nacional e, posteriormente, teve mais uma alteração pelo Decreto-lei no 348, de 4 de janeiro de
1968.
As bases da segurança nacional estão na lei nº 38, de 4 de abril de 1935, que definia
crimes contra a ordem política e social. Essa lei foi sendo alterada ao longo dos anos 105, mas
vale destacar que uma das maiores influências foi a Doutrina Truman, idealizada pelo
presidente dos Estados Unidos da América Harry S. Truman, no contexto da Guerra Fria, pósSegunda Guerra Mundial, com uma forte política anticomunista e buscando subordinar a
segurança pessoal dos cidadãos aos interesses da segurança nacional 106. No Brasil, o principal
teórico foi o General Golbery do Couto e Silva, e a formação de quadros, militares e civis, sob
a ótica da Doutrina da Segurança Nacional, coube a Escola Superior de Guerra (ESG), criada
em 20 de agosto de 1949.
O primeiro órgão de serviço secreto, de âmbito nacional, foi instituído em 1946, sob a
denominação de Serviço Federal de Informações e Contrainformações (SFICI), que funcionou
até 1964 quando foi substituído pelo Serviço Nacional de Informações (SNI).
De acordo com Alves107, com o golpe civil-militar, uma das primeiras medidas de
institucionalização do novo governo foi a criação do Serviço Nacional de Informações (SNI).

104

Para maiores informações ver o relatório final a Comissão Nacional da Verdade, que apresentou pesquisa
detalhada sobre a institucionalização e procedimentos da repressão política, com a trajetória dos serviços de
inteligência no país. BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório. Brasília: CNV, 2014. Vol. I. Parte II –
As estruturas de Estado e as graves violações de direitos humanos. Capítulo 4 - Órgãos e procedimentos da
repressão política. p. 111-174.
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Lei nº 38, de 4/4/1935; Lei nº 136, de 14/12/1935; Decreto-Lei nº 431, de 18/5/1938; Decreto-Lei nº 4.766, de
1/10/1942; Lei nº 1.802, de 5/1/1953; Decreto-Lei nº 314, de 13/3/1967; Decreto-Lei nº 510, de 20/3/1969;
Decreto-Lei nº 898, de 29/9/1969; Lei nº 6.620, de 17/12/1978; Lei nº 7.170, de 14/12/1983.
106
Ver FERNANDES, Reginaldo J. Um breviário da Lei de Segurança Nacional (LSN): do Estado Novo aos
primeiros anos do Regime Militar (1930-1969). 2009. Disponível em
http://diversitas.fflch.usp.br/files/Um%20breviario%20da%20lei.pdf. Acesso em: 20 jan. 2017.
107
ALVES, Maria Helena Moreira. Estado e Oposição no Brasil (1964-1984). 4 ed. Petrópolis: Vozes, 1989.
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Ele foi criado formalmente pelo Decreto-Lei nº 4.341, de 13 de junho de 1964108, como órgão
de assessoramento do Executivo, responsável – não perante ao Congresso Nacional – mas ao
Conselho de Segurança Nacional e ao Presidente da República. Este órgão teve como primeiro
presidente, seu idealizador, o general Golbery do Couto e Silva, que “dezessete anos depois de
tê-lo criado viria a chamá-lo de monstro”.109 Segundo Alves110:
A lei determinava explicitamente que o SNI deveria colaborar com o Conselho
de Segurança Nacional em “todas as questões afetas à Segurança Nacional”.
Declarava que seu principal objetivo seria “coletar e analisar informações
pertinentes à Segurança Nacional, à contra-informação e à informação sobre
questões de subversão interna”. Na prática, o SNI tornou-se um poder político
de facto quase tão importante quanto o do próprio Executivo.

Para Fico111, quando se tem contato com o pensamento da comunidade de informações,
a primeira reação é o riso. Pois, na produção dos documentos dos órgãos, a preocupação com a
força do “inimigo” parece excessiva e o jargão dos militares envolvidos emprestam aos
documentos um tom grandiloquente e tecnicista de algum modo incompatível com real
dimensão do problema. Por fim, de acordo com o referido autor, o tratamento ideológico é de
tal forma precário, que soa como o mais elementar “falseamento da realidade”. Mas, Fico alerta
que, para além do caráter grotesco112,
ao longo dos anos, o Serviço Nacional de Informações (SNI) constituiu-se em
fonte bastante profissional de informações para os generais-presidentes,
permanecendo quase sempre nos níveis subalternos as avaliações
equivocadas, filtradas que eram, naturalmente, pelos escalões superiores e
mais habilitados. Desse modo, a comunidade de informações gerou situações
muito sérias, com consequências gravíssimas para a sociedade brasileira. É
necessário, portanto, compreendê-lo em profundidade, pois o folclore sobre
as ‘trapalhadas’ pode ocultar a verdadeira dimensão do problema.

Em 1970, o governo militar, visando aperfeiçoar o sistema de informações instituiu o
Sistema Nacional de Informações (SISNI). Este passou a ser integrado pelo Serviço Nacional
de Informações (SNI) – que era o órgão central, e os Sistemas Setoriais de Informações dos
Ministérios Civis, Sistemas Setoriais de Informações dos Ministérios Militares, Subsistema de
Informações Estratégicas Militares (SUSIEM) e por outros órgãos setoriais.
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O SNI passou por alterações com os Decretos no 200, de 25/2/1967, e no 62.803, de 3/6/1968.
GASPARI, Elio. A ditadura envergonhada. São Paulo: Companhia das Letras, 2002, p. 153.
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ALVES, Maria Helena Moreira. Op. cit. p. 72-73.
111
FICO, Carlos. Como eles agiam: Os subterrâneos da Ditadura Militar. Espionagem e polícia política. Rio de
Janeiro: Record, 2001, p. 72.
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Idem. p. 74-75.
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Os Sistemas Setoriais de Informações dos Ministérios Civis eram constituídos pelos
órgãos de informações dos respectivos ministérios e das autarquias, fundações e empresas
estatais vinculadas. O órgão central de informações de um ministério civil era a sua Divisão de
Segurança e Informações (DSI). Em cada órgão importante de administração pública existia
uma Assessoria de Segurança e Informações (ASI), em alguns casos, também chamada de
Assessoria Especial de Segurança e Informações (AESI)113.
Os Sistemas Setoriais de Informações dos Ministérios Militares eram específicos das
Forças Armadas: Marinha, Exército e Aeronáutica. No âmbito do sistema da Marinha o
principal órgão era o Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), criado em 1955 e
modernizado em 1971; no Exército, o Centro de Informação do Exército (CIE), criado em 1967;
e na Aeronáutica, o Centro de Informações de Segurança Aeronáutica (CISA), criado em 1970.
Segundo Fico114:
Os órgãos militares de informações também realizavam operações de
segurança, isto é, eram ‘executantes’, podendo ser caracterizados como
‘órgãos mistos’, de informações e de segurança. Diferentemente das DSI e,
em boa medida, do próprio SNI, o CIE, o CENIMAR e o CISA também
patrocinavam ‘operações’, ou seja, saíam à rua para prender pessoas que
seriam interrogadas, sendo conhecidos diversos relatos de presos políticos
torturados por agentes desses órgãos.

O Subsistema de Informações Estratégicas Militares (SUSIEM) era responsável por
tratar as informações relacionadas às operações militares, sob a coordenação do ministro-chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas (EMFA)115.
Por fim, os outros órgãos setoriais de informações eram assessorias de informações
situadas em importantes esferas da administração pública ou em empresas estatais116.
O papel desempenhado pelo SNI foi fundamental nessa rede tendo em vista que entre
as suas atribuições “estava a de estabelecer ligação direta com órgãos federais, estaduais e
municipais, com entidades paraestatais e autárquicas, além de poder solicitar a colaboração de
entidades privadas”117. Também lhe competia a criação e extinção de agências; a requisição de
funcionários; a indicação de nomes de oficiais das Forças Armadas; a classificação de
documentos por grau de sigilo como “secretos” e “ultrassecretos”, dentre outras competências
como118:
113

Idem. p. 83-84.
Idem. p. 92.
115
Idem. p. 90.
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Idem. p. 93.
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estabelecer a ligação com as outras agências, com órgãos cooperadores;
processar informes e informações e difundi-los; planejar e implementar os
planos de informação e de contrainformação; acionar seus órgãos de busca;
instruir e treinar pessoal; arquivar a documentação de modo a permitir
consulta rápida e manter seus fichários atualizados. As agências regionais
tinham atribuições semelhantes e complementares, já que se reportavam à
agência central.

Articulado a esse sistema de informações foi montada uma estrutura organizacional para
a repressão política, atuando em rede nacional associando órgãos federais e estaduais, além da
existência de apoiadores e financiadores da sociedade civil. Vale ressaltar, a dupla face de
alguns órgãos de informação que também atuavam na repressão, a exemplo do Centro de
Informações do Exército. Não só o CENIMAR, mas os demais tiveram origem em setores
similares já existentes nas forças armadas.
Todavia, oficialmente a coordenação e execução das operações deviam ficar a cargo dos
Centros de Operação de Defesa Interna (CODI) e dos Destacamentos de Operações de
Informações (DOI). Segundo o Relatório da CNV119:
Em 1970, em cumprimento à Diretriz Presidencial de Segurança Interna,
foram criados, pelo Exército brasileiro, os seguintes DOI-CODI: do I
Exército, no Rio de Janeiro (então estado da Guanabara); do II Exército, em
São Paulo (SP), do IV Exército, em Recife (PE); e do Comando Militar do
Planalto, em Brasília (DF). Em 1971, foram criados os DOI-CODI da 5ª.
Região Militar, em Curitiba (PR); da 4ª. Divisão de Exército, em Belo
Horizonte (MG); da 6ª. Região Militar, em Salvador (BA); da 8ª. Região
Militar, em Belém (PA); e da 10ª. Região Militar, em Fortaleza (CE). Em
1974, foi criado o DOI-CODI do III Exército, em Porto Alegre (RS).

Assim, o Estado da Paraíba não teve DOI-CODI, mas fazendo parte da área do IV
Exército, seus agentes tanto agiam em solo paraibano como levavam para Recife os suspeitos
de contestação ao regime militar para prestarem depoimentos e ou serem torturados. Maura
Pires Ramos em seu depoimento à CEVPM-PB120 apresentou a sua experiência no DOI-CODI:
Depois que voltei desta viagem, eu soube que tinha ido para o DOI-CODI do
então IV Exército do Recife. Chegamos lá à noite e eu me lembro que tinha
muita gente chegando também, mas era encapuzada, eu só ouvia as coisas. Eu
ouvi quando alguém disse “Não tem mais lugar para essa!”. E disse “pronto,
agora é a hora! Vão dar fim a mim, porque não tem mais lugar na prisão”.
Então, eu fiquei numa cela, onde vi só uma pessoa, o nome dela era Maria, as
pessoas me conheciam, porque eu era Maura do “Pequeno Príncipe”. E eu não
conhecia as pessoas porque vinham clandestinas de outros estados, mas
trabalhavam comigo.

119

Idem. p. 138-139
Depoimento de Maura Pires Ramos na Audiência da CEVPM-PB realizada no dia 06/08/2013, na UFCG, em
Campina Grande com a temática “As Granjas do Terror”. Arquivo da CEVPM-PB.
120
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Eu conheci uma pessoa de Belém do Pará que estava aqui, já tinha passado
por Campina, eu dei apoio a ela. Por coincidência nós ficamos juntas. Ficamos
no DOI-CODI por 12 dias. O interrogatório era constante, de madrugada, toda
hora. Lá, eu não fui mais torturada fisicamente, só psicologicamente com
ameaças.
Uma vez eu tive – que foi uma tortura para mim muito grande – diante das
imagens de choque elétrico, ameaças de choques, me obrigaram a assinar um
papel em branco, onde eles iriam escrever uma declaração minha. E eu temi
muito o que eles iriam escrever nesse papel.

Integrando a estrutura, como forma de operacionalização do aparato repressivo
merecem destaque os IPMs – Inquéritos Policial-Militares121, que se constituíam em comissões
especiais de inquéritos instaladas nos mais diversos âmbitos do governo federal (ministérios,
órgãos, universidades, empresas estatais). Para Alves122:
Os IPMs constituíam o mecanismo legal para a busca sistemática de segurança
absoluta e eliminação do “inimigo interno”, como primeiro passo. Uma vez
concluído um inquérito, o alegado envolvimento factual da pessoa ou pessoas
acusadas era examinado pelo chefe do departamento a que estavam
vinculadas. A decisão final pela punição cabia ao presidente, aos governadores
de Estados ou aos prefeitos. Uma vez decidida, um decreto estabelecendo a
forma especifica de punição deveria ser publicado no Diário Oficial da União
ou nos diários oficiais dos Estados ou Municípios.

Na Paraíba vários IPMs foram instaurados, a exemplo: Subversão, Rural, Grupo dos
Onze, PORT, Ibiúna, UNE/UBES, PCR, PCBR e Ação Popular, envolvendo grande número de
estudantes e militantes de partidos de esquerda. Como afirma Alves, “a simples acusação num
IPM bastava para desencadear uma série de perseguições que podiam incluir prisão e tortura”. 123
Compreender a engrenagem do sistema de informação e segurança no Estado da
Paraíba, com as cadeias de comando e a rede de investigadores, de analistas, de torturadores,
bem como as articulações entre os órgãos públicos e organizações privadas, os apoiadores e
financiadores da sociedade civil, não foi tarefa fácil tendo em vista as dificuldades de acesso a
fontes.
Este trabalho foi desenvolvido por meio de pesquisa documental centrada nos acervos
da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS-PB), que pertence ao Conselho Estadual de
Direitos Humanos e se encontra sob custódia temporária do Núcleo de Cidadania e Direitos
Humanos da Universidade Federal da Paraíba; da Polícia Militar da Paraíba, que se encontra
no Memorial do Comando da Polícia Militar; da Secretaria de Segurança Pública, que se
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Instituído pelo Decreto-lei no 53.897, de 27/4/1964.
ALVES, Maria Helena Moreira. Op. cit. p. 69.
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Idem. p. 71.
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encontra no Arquivo Histórico do Estado da Paraíba; do Serviço Nacional de Informações SNI,
cujos documentos a CEVPM-PB recebeu cópia digitalizada, por meio da CNV, e do acesso aos
arquivos digitais da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América.
Os

documentos

consultados

estavam

com

carimbos

de

“SIGILOSO”,

“CONFIDENCIAL”, “SECRETO”, e com os termos: “A Revolução de 64 é irreversível e
consolidará a Democracia no Brasil” e “O destinatário é responsável pela manutenção do sigilo
deste documento (art. 62 – Dec. N. 60.417/67 Regulamento de Salvaguardas de Assuntos
Sigilosos)”.
Além da pesquisa documental, os depoimentos das vítimas durante as audiências
públicas realizadas pela Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado
da Paraíba forneceram elementos importantes para a compreensão do funcionamento da
estrutura de repressão. Procurou-se, também, identificar os dirigentes da DOPS-PB para
conseguir depoimentos que esclarecessem sobre o funcionamento e a organização desse órgão,
que passou por várias alterações na sua denominação. Mas, diante de dificuldades de diversas
ordens, conseguiu-se apenas um contato inicial com o ex-Delegado Aldenor Medeiros de
Batista124, que ocupou o cargo por sete anos na década de 1980.

1.2 Estrutura estadual

A criação de estruturas estaduais de repressão política no Brasil tem seu marco no início
do século XX, tendo por foco a repressão aos anarquistas, anarcossindicalistas e comunistas. O
serviço policial da capital federal foi reorganizado em 1900 e 1907, destacando-se o papel do
Corpo de Investigação e Segurança Pública da Polícia Civil125.
Mas é apenas através do Decreto n.14.079, de 25 de fevereiro de 1920, durante
o governo do presidente Epitácio Pessoa, que foi criada a Inspetoria de
Investigações e Segurança Pública. Subordinada a esta, encontramos a secção
de Ordem Social e Segurança Pública que funcionaria sob a responsabilidade
imediata e a direção exclusiva da referida Inspetoria [...]

124

Os membros da CEVPM-PB, Waldir Porfírio e Lúcia Guerra realizaram um encontro preliminar com Aldenor
de Medeiros, professor do curso de Direito do Centro Universitário de João Pessoa- UNIPE, mas faleceu em
28/1/2016, sem ter ocorrido a gravação de um depoimento.
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LUNA, Guanambi Tavares de. O crime político e a criação da DOPS: legislação repressiva e atuação da Polícia
Política Brasileira nas primeiras décadas do século XX (1900 – 1938). In: ANPUH. Anais do XXV Simpósio
Nacional de História – História e Ética. Fortaleza: ANPUH, 2009. Disponível em: http://anais.anpuh.org/wpcontent/uploads/mp/pdf/ANPUH.S25.1368.pdf. Acesso em: 05 fev. 2017.
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A partir do modelo do Distrito Federal, as delegacias de polícia política nos diversos
estados surgiram de forma autônoma. Em São Paulo foi criado o Departamento Estadual de
Ordem Política e Social (DEOPS) pela lei no 2.034, de 30 de dezembro de 1924126. Na Paraíba
surgiu em 1935, após encontro de chefes de polícia do Nordeste realizado em Recife em
setembro daquele ano. Segundo Waldir Porfírio a criação da Delegacia de Ordem Política e
Social (DOPS) foi questionada pelo deputado Anacleto Vitorino, em sessão de 12 de novembro
de 1935 da Assembleia Legislativa127:
O deputado proletário tinha razão ao questionar a legalidade da DOPS, porque
só em novembro de 1935, após estar em funcionamento desde outubro e com
dezenas de prisões de comunistas efetuadas por aquela Delegacia é que a
Assembleia Legislativa recebeu um projeto de lei, com a numeração 65, de
autoria do líder do governo de Argemiro de Figueiredo, Otávio Amorim,
criando a Delegacia de Ordem Política e Social na estrutura da Administração
Estadual da Paraíba.

Parte da atuação da DOPS-PB encontra-se registrada no seu acervo128, com 6.583 fichas
cadastrais e 679 conjuntos documentais com prontuários, processos contra cidadãos
considerados “subversivos” e documentação administrativa. Esta documentação refere-se,
predominantemente, aos anos de 1980, embora se tenha documentos esparsos de décadas
anteriores. A pequena quantidade de registros referentes às décadas de 1960 e 1970 induz a
existência de expurgos documentais, anteriores ao momento da doação desse acervo ao
Conselho Estadual de Direitos Humanos.129

126

Informações disponíveis em: http://www.memorialdaresistenciasp.org.br/memorial/Upload/file/institucional/
PDFDeops.pdf. Acesso em: 05 fev. 2017.
127
PORFÍRIO, Waldir. Bandeiras vermelhas. A presença dos comunistas na Paraíba (1900-1960). João Pessoa:
Textoarte, 2003, p. 66.
128
Por meio de projeto de lei de autoria do Deputado Estadual Simão Almeida, o governador do Estado da Paraíba
em exercício, Cícero Lucena Filho, sancionou a Lei no 5.450, de 6/9/1991, que garante o acesso ao arquivo do
extinto Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Contudo, tal acesso só foi concretizado com a
transferência do arquivo, que se encontrava na Secretaria da Segurança Pública do estado, para ficar sob a
responsabilidade do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão – CEDDHC, atualmente
denominado Conselho Estadual de Direitos Humanos – CEDH (criado pela Lei nº 5.551, de 14/1/1992), por meio
do Decreto nº 15.237, de 27/4/1993, do governador Ronaldo Cunha Lima.
129
Sobre essa documentação ver 3 artigos de: FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. “Documentação e acesso aos
arquivos da repressão na Paraíba”. In: PESSOA, Ângelo Emílio da Silva; LÔBO, Isamarc Gonçalves; BEZERRA,
Josineide da Silva (Orgs.) História e Sociedade: Saberes em Diálogo. Campina Grande: EDUFCG, 2014;
“Ditadura militar na Paraíba: documentos e memórias”. In: DANTAS, Eder; NUNES, Paulo Giovani Antonino;
SILVA, Rodrigo Freire de Carvalho e (Orgs.) Golpe civil-militar e Ditadura na Paraíba: história, memória e
construção da cidadania. João Pessoa: Editora da UFPB, 2014; “Reflexões sobre os registros da repressão: o
arquivo DOPS-PB”. In: Anais do XXVII Simpósio Nacional de História. Conhecimento histórico e diálogo
social.
Natal,
22
a
26.07.2013.
Disponível
em:
<http://www.snh2013.anpuh.org/resources/
anais/27/1364756101_ARQUIVO_Simposio2013_LuciaGuerra_ST016.pdf>
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A denominação desse órgão variava em cada Estado, podendo ser concebida como
delegacia ou departamento policial. Na Paraíba, por exemplo, encontramos várias
nomenclaturas, que por vezes se sobrepõem na documentação130:


Delegacia de Ordem Política e Social – DOPS: Referente ao ato de criação desta delegacia
na Paraíba, no ano de 1935, e com documentação referente ao período de 1935 até os anos
de 1980. Sigla mais usada;



Delegacia de Ordem Política, Social e Econômica – DOPSE: Denominação adotada a
partir da criação da Secretaria de Segurança Pública do Estado da Paraíba, em 1963. Esta
sigla é bastante encontrada nos meios de comunicação durante a década de 1960;



Delegacia Especial de Ordem Política, Social e Econômica – DEOPSE: Denominação
encontrada nas fichas referente a ocorrências no período de 1968 a 1971;



Centro de Informações Policiais e de Segurança – CIPS: Órgão que substitui a DOPS
em 1980, mas continua com as mesmas atribuições da DOPS e ligada ao Sistema Nacional
de Informação – SNI, com registros até 1987.

Segundo sistematização elaborada por Guanambi Tavares de Luna131, os assuntos que
aparecem na documentação da DOPS-PB referem-se a: Partidos, Organizações e Pessoas
Comunistas ou Socialistas; Movimentos de Representação Popular, Esquerdistas; Juventude
Teatral de Cruz das Armas – JUTECA; Campanha de Educação Popular – CEPLAR;
Associação Paraibana de Imprensa – API; Clero Progressista; Movimento Estudantil
(Secundarista e Universitário); Atos de caráter subversivo ou terrorista; Brasileiros fora do País,
Estrangeiros em Território Nacional e Lideranças Esquerdistas que poderiam entrar no país;
Condenados, foragidos, presos e acusados de crimes.
Apesar da abrangência de motivações e da quantidade de pessoas fichadas na DOPSPB, nem sempre os registros apresentam dados consistentes. Algumas fichas apresentam apenas
o nome, sem outras informações. Outras delas remetem para um prontuário, que não existe
nesse conjunto documental. Todavia, o registro confirma a vigilância da DOPS-PB sobre a
atuação daquela pessoa. A seguir, alguns exemplos do conteúdo das fichas, conforme verbetes
do Catálogo do Arquivo DOPS 132:

130

Ver: LUNA, Guanambi Tavares de. A Atuação da Dops Paraibana no Período Militar (1964-1974).
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de História. CCHLA/UFPB. João Pessoa, 2007.
131
Idem. p. 54 e segs.
132
FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra. Catálogo do Arquivo DOPS-PB. João Pessoa: Editora do CCTA, 2017.
(CD-ROM)
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NÚMERO DE PRONTUÁRIO: 948-972
DATA DE ABERTURA: s/d
NOME: Pedro Inácio de Araújo
OBSERVAÇÕES: Secretário da Liga Camponesa de Sapé, acusado de
promover invasões de terras. Encontrava-se preso.
NÚMERO DO PRONTUÁRIO: 1305
DATA DE ABERTURA: s/d
NOME: Ezequias Bezerra Rocha
OBSERVAÇÕES: Preso por ser militante do PCBR, em sua casa foi
encontrado materiais subversivos. Foi resgatado pelos amigos de subversão
numa Volkswagen branca, na ocasião houve intenso tiroteio entre ambas as
partes. Solicitação de captura133.
NÚMERO DE PRONTUÁRIO: 57
DATA DE ABERTURA: s/d
NOME: João Roberto de Souza
OBSERVAÇÕES: Estudante. Consta “Ver Prontuário”
INSTITUIÇÃO: DOPS
NÚMERO DE PRONTUÁRIO: 909-1025
DATA DE ABERTURA: s/d
NOME: Zita Moreno Marinho
OBSERVAÇÕES: Estudante integrante da CEPLAR, participava de reuniões
na API e da Frente de Mobilização Popular e de comícios esquerdistas e
manifestações públicas pró-camponeses, indiciada no IPM da Faculdade de
Direito.
NÚMERO DE PRONTUÁRIO: 1206 - 41
DATA DE ABERTURA: 01/07/1970
NOME: D. José Maria Pires
OBSERVAÇÕES: Na cidade de Salgado de S. Félix, reuniu-se com outros
padres, realizou visitas residenciais, nas quais inquiriram os moradores sobre
o que achavam do atual regime e quais soluções encontravam para os
problemas do país.

Esses departamentos/delegacias faziam parte da estrutura das Secretarias de Segurança
Pública estaduais, embora nos períodos ditatoriais tenham passado por alterações com a
finalidade de promover uma maior colaboração no âmbito nacional. Apesar da importância dos
órgãos de polícia política nos regimes ditatoriais, mesmo nos períodos democráticos, essas
estruturas foram preservadas. Motta ressalta que 134
Como se sabe, a crise do Estado Novo abriu caminho para um processo de
redemocratização que aboliu parte das instituições autoritárias e restabeleceu
algumas prerrogativas liberal-democráticas. No entanto, não há notícia de que
os líderes da democracia renascida tenham cogitado a possibilidade de
Esta versão de que ele foi “resgatados pelos amigos de subversão” é falsa, como se pode ver no capítulo sobre
Mortos e Desaparecidos deste Relatório.
134
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. O ofício das sombras In: Revista do Arquivo Público Mineiro, Belo Horizonte
v. XLII, n. 1, jun. 2006, p. 59. Disponível em: <http://www.siaapm.cultura.mg.gov.br/acervo/rapm_pdf/
O_oficio_das_sombras.PDF>. Acesso em: 20 jan. 2017.
133
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extinguir os Dops. Os militantes da esquerda certamente desejavam isso e tais
setores, vítimas privilegiadas da atividade policial, denunciaram as
brutalidades e arbitrariedades sofridas no “território” do aparato repressivo.
Mas os novos governantes não se deixaram sensibilizar, inclusive porque,
dado o contexto da Guerra Fria, o inimigo comunista parecia mais perigoso
que nunca, e o “saber” acumulado pelos homens da polícia política, bem como
seus arquivos, tornaram-se particularmente valiosos.

Processo semelhante ocorreu com o fim da ditadura militar em 1985, pois só em 1990
o SNI foi extinto e, mesmo assim, em 1999 foi criado um serviço similar sob a denominação
de Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).
Durante a ditadura militar, além das Delegacias ou Departamentos Estaduais de Ordem
Política e Social (DOPS), funcionavam nos estados em diversos órgãos públicos, e até privados,
Divisões de Segurança e Informações (DSI) e Assessorias Especiais de Segurança e
Informações (AESI), que se articulavam regional e nacionalmente.
Merece destaque, documento localizado no acervo da Secretaria de Segurança Pública
da Paraíba que apresenta as ligações funcionais de informações nos diversos âmbitos, local,
regional, nacional e internacional, confirmando a existência de uma ampla rede à serviço da
sustentação da ditadura militar, com base na vigilância dos servidores públicos e da população
em geral. Conforme Relatório sobre o Serviço de Informações daquela secretaria, de 10 de
novembro de 1977, assinado por Antônio Eduardo Duarte de Azevedo, assessor para assuntos
de segurança135, são os integrantes dessa rede:
1. Serviço Nacional de Informação (SNI) - Agência de Recife
2. 1° Grupamento de Engenharia e Construção (1° GPT e CNST)
3. Superintendência Regional do Departamento de Polícia Federal da Paraíba
– SR/DPF/PB
4. Polícia Militar da Paraíba - PM/2-PMPB
5. Capitania dos Portos da Paraíba - CP.PB
6. Delegacia Regional do Trabalho (ASI/DRT/PB)
7. Universidade Federal da Paraíba (ASI/UFPB)
8. Companhia Hidroelétrica de São Francisco (CRS/JP/CHESF)
9. Telecomunicações da Paraíba (ASI/TELPA)
10. Empresa Brasileira dos Correios e Telégrafos (EBCT)
11. Secretarias de Segurança Pública (SSP)
12. Ministério das Minas e Energia no Nordeste (DSI/MME/NE)
13. Ministério das Minas e Energia do Rio de Janeiro (DSI/RJ)
14. Ministério da Saúde (DSI/MS)
15. Ministério das Comunicações (DSI/MC)
16. Ministério dos Transportes (DSI/MT)
17. Secretaria do Planejamento da Presidência da República
18. Ministério da Previdência e Assistência Social
19. Instituto Nacional de Previdência e Assistência Social - INAMPS
20. Ministério da Agricultura
135

O Relatório encontra-se sob a guarda do Arquivo Histórico do Estado da Paraíba.

167
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

21. Ministério do Interior
22. Ministério da Justiça
23. Ministério da Marinha – CENIMAR
24. Ministério da Aeronáutica – II COMAR
25. Banco Nacional de Habitação
26. Banco do Nordeste do Brasil
27. Rede Ferroviária Federal – RFFESA
28. Itaipu Binacional
29. Consulado Geral Americano – RECIFE-PE
30. Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco
31. Fundação Nacional do Índio – FUNAI
32. Assessorias de Segurança e Informação (ASI) vinculadas ao Ministério
da Agricultura
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – ASI/EMBRAPA
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA
Companhia Brasileira de Armazenamento – ASI/CIBRAZEM
Companhia Brasileira de Alimentos – ASI/COBAL
Comissão de Financiamento da Produção – ASI/CFP
Banco Nacional de Crédito Cooperativismo – ASI/BNCC
Superintendência do Desenvolvimento da Pesca – SUDEPE
Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal – IBDF
Superintendência Nacional de Abastecimento – SUNAB
Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural
33. Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural – FUNRURAL
34. Banco da Amazônia (BASA)

Compondo a estrutura de repressão na Paraíba, destacam-se as Delegacias de Polícia
Civil nos diversos munícipios do Estado, dentre outros espaços, tais como:
BAYEUX
16° Regimento de Cavalaria Mecanizado (RCMec)
CAMPINA GRANDE
5ª Companhia de Infantaria Motorizada
Estabelecimento rurais de civis (“Granja do terror”)
JOÃO PESSOA
Delegacia de Ordem Política e Social - DOPS
Delegacia de Investigação e Captura - DIC
Delegacia da Polícia Federal
15° Batalhão de Infantaria Motorizado (Batalhão Vidal de Negreiros)
1° Grupamento de Engenharia e Construção (1° GPT e CNST)
Delegacia da Agricultura
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A título de exemplo do funcionamento da estrutura de informação, tem-se a “Operação
Juvenal”136 que foi realizada em função da visita do ex-presidente Juscelino Kubitscheck ao
Estado da Paraíba, em 1972.
O relatório dessa Operação apresenta os detalhes de como fizeram para espionar o expresidente, durante o período que esteve hospedado no Hotel Tambaú, em João Pessoa.
Detalhes como a vinda de agentes do SNI – Agência do Rio de Janeiro à Paraíba, entrada no
quarto de JK para instalar “escutas” nos telefones e no cabo do aparelho de TV, infiltração de
agentes como funcionários do hotel e cooptação de um empregado do alto escalão e um
motorista da comitiva, bem como acompanhamento nas ruas de João Pessoa e vigilância na
praia do Poço. As transcrições das escutas telefônicas, que constam no relatório, apresentam
apenas contatos do apartamento com a telefonista do hotel solicitando água, café, presunto,
queijo.
Os jornais que circulavam à época na cidade não comentaram a estadia de JK, com
exceção de uma nota no jornal Correio da Paraíba137, que registrou discretamente a presença do
presidente e destacando a de Adolpho Bloch, diretor da TV Manchete. Os anúncios que lá
estavam eram de louvação ao regime militar pela passagem do oitavo aniversário da “revolução
de 31 de março”.
Foi realizado o levantamento da comitiva, que ocupou cinco apartamentos no período
de 29 de março a 2 de abril de 1972 no citado hotel. Era formada por Juscelino e Sarah
Kubitscheck; Adolpho e Lucy Bloch; Felix e Wanda Schlesinger; Fernando Cunha Lima, irmão
do ex-prefeito de Campina Grande Ronaldo Cunha Lima; Cesar Prates; e o violonista
Dilermano Reis. Registraram a ida de JK aos hospitais Prontocor e Samaritano, mas sem
detalhes; e à casa de Raymundo Onofre na praia do Poço. Nos dois dias em que a comitiva
esteve na casa Raymundo Onofre foram registrados os banhos de mar: “O ALVO permaneceu
dentro d’água conversando com seu grupo, ficando afastado da praia cerca de 200 metros
aproximadamente, dificultando a vigilância técnica”138. Também foram registradas as presenças
de Haroldo Coutinho Lucena, Francisco Arnot Carneiro (sic) [poderia ser Antônio Carneiro
Arnaud] e o “Dr. Porto, advogado de Campina Grande, cassado”.
Com relação ao acolhimento dado à comitiva de JK foi identificado que tiveram à
disposição dois carros pertencentes a Raymundo Lira e Haroldo Coutinho Lucena, além disso
136

Relatório da Operação Juvenal. AC_ACE_45651_72. SNI. Arquivo Nacional. Cópia digitalizada. Arquivo da
CEVPM-PB.
137
Jornal Correio da Paraíba, de 2/4/1972, Coluna “Linhas Cruzadas”, com o título “Bloch e a Paraíba”. Recorte
de jornal, anexo no Relatório da Operação Juvenal. Idem.
138
Relatório da Operação Juvenal. Idem.
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o Relatório afirma “que a permanência do ex-Presidente cassado no Hotel Tambaú, só foi
possível devido a interferência do Secretário de Turismo do Estado Sr. Noaldo Dantas, que
conseguiu aposentos para a comitiva”. Daí, um dos desdobramentos indicados ao final do
Relatório é que se apure “se houve participação do governador Ernani Sátyro nas facilidades
postas à disposição de JK”.139

1.3 Assessoria Especial de Segurança e Informações da UFPB

Na Universidade Federal da Paraíba, desde os primeiros momentos do golpe militar,
funcionou um Serviço de Segurança e Informações (SSI) que, em 1970, passou por “uma
completa reestruturação tendo em vista as instruções da Divisão de Segurança e Informações
(DSIEC) do Ministério da Educação e Cultura, e para atender à ampliação de suas atribuições”
conforme ofício circular do chefe do SSI/UFPB, Ediláudio Luna de Carvalho.140 Em 19 de
março de 1971, foi aprovado pelo reitor Guilardo Martins Alves141 o Regimento Interno da
Assessoria Especial de Segurança e Informações da UFPB, com as seguintes competências142:
I – No que se refere à Segurança Nacional:
a) Coletar dados necessários aos estudos e planejamentos relativos à
Segurança Nacional, particularmente aos que se referem à mobilização
nacional, de conformidade com a orientação recebida da Divisão de Segurança
e Informações do Ministério da Educação e Cultura.
b) realizar outras missões e tarefas atribuídas pelo Reitor, coerentes com
finalidade do órgão.
II- No que se refere às informações e contra-informações:
a) Coordenar e supervisionar a execução do Plano Setorial de Informações,
consoante com as instruções emanadas da DSIEC e do Reitor da UFPB.
b) produzir informações:
- necessárias às decisões do Reitor da UFPB.
- para atender às determinações contidas no Plano Setorial de Informações
(PSI – desmembramento).
c) encaminhar a DSIEC as informações necessárias, segundo a periodicidade
estabelecida no PSI e, em documento especial, aquelas que, pelo Princípio da
Oportunidade, devem ser do conhecimento dos clientes principais da DSIEC;
d) obter informações que caracterizem os antagonismos atuais ou potenciais,
existentes na área de influência da Universidade, bem como os grupos de
pressão, que os explorem e que possam afetar à execução da Política
Ministerial;
e) estudar e dar parecer sobre assuntos inerentes às atribuições do órgão,
quando lhe forem submetidas pelo Reitor da UFPB.
139

Relatório da Operação Juvenal. Idem.
Ofício no 3/SSI/UFPB – Circular, de 5/1/1970. Cópia. Arquivo da CEVPM-PB.
141
Interventor nomeado em 14/4/1964, após a cassação do reitor Mário Moacyr Porto, e exerceu o cargo de reitor
até julho de 1971.
142
Ofício no 72/AESI/UFPB – Reservado. 23/3/1971. Assinado pelo Chefe da AESI/UFPB Ediláudio Luna de
Carvalho. Anexo: Um exemplar do Regimento Interno da AESI. Cópia. Arquivo da CEVPM-PB
140
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f) executar outras missões referentes à Segurança Nacional e às informações
que lhe forem atribuídas pelo Reitor;
g) acompanhar o desenvolvimento da Política Nacional no seu amplo sentido;
h) criar uma correta mentalidade de informações, tendo viva a ideia do
Desenvolvimento com informações para melhor Decisão;
i) desenvolver o serviço de contra-informações, nos diversos campos ao seu
alcance, tais como: teatro – rádio – cinema – revista – etc.
j) informar sobre assuntos que transcendem a esfera da Universidade.

Como setor diretamente subordinado ao reitor, o ocupante da chefia devia ser alguém
de extrema confiança e comprometido com a Doutrina da Segurança Nacional. Conforme as
competências, a sua atuação estava mais relacionada à vigilância da comunidade universitária,
ao controle ideológico, à censura e elaboração de informações vitais para a entrada ou saída
(expulsão/suspensão) de discentes, docentes e técnicos.
A estrutura da AESI/UFPB contava com uma direção composta pela Chefia (CH/AESI)
e Auxiliar (A/AESI); Seção de Segurança e Informações (SSI/AESI); e Seção Administrativa
(SA/AESI). Não foram encontrados registros dos servidores lotados na AESI.
Para orientar a atuação das ASI/AESI nas universidades, a Divisão de Segurança e
Informação do Ministério da Educação e Cultura elaborou um manual intitulado “Como eles
agem”143, que a AESI/UFPB fez uma reimpressão em 1973. Trata dos meios utilizados pelas
“organizações esquerdistas” para conquistar o apoio popular “utilizando-se da propaganda subreptícia, através das letras e artes e, muitas vezes, de meios ilegais com os atos de terrorismo e
sabotagem”144. Na área da educação, destaca que “Os panfletos realizam uma intoxicação
progressiva dos universitários, que os predispõe ao aliciamento subversivo e à agitação
estudantil”. Com relação ao corpo docente afirma145:
Constantemente tomamos conhecimento de alguns professores que escolhem
para suas aulas temas completamente desvinculados da disciplina, provocando
distorções, as mais variadas, nos conceitos morais, políticos e sociais ora
vigentes no País, além de estabelecerem currículos elaborados por eles
próprios e adotarem para uso em classe publicações não recomendadas nem
autorizadas pelos órgãos oficiais de ensino.

Na área da cultura alerta para o uso do cinema, do teatro, da música e da imprensa como
“poderosas armas ideológicas” a serviço do “comunismo internacional”, ou seja, os artistas e
grupos procuravam disseminar a “ideologia comunista” sob o “rótulo de Arte”. Além das

143

Esta publicação, de circulação restrita aos setores de segurança e informação, em janeiro de 1974 vazou e foi
publicada pelo jornal “O Estado de S. Paulo”, e inspirou a obra de Carlos Fico. Como eles agiam. Os subterrâneos
da Ditadura Militar: espionagem e polícia política. Rio de Janeiro: Record, 2001.
144
MEC/DSI. Como eles agem. João Pessoa: Editora da UFPB, 1973, p. 3.
145
Idem. p. 8.

171
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

questões políticas, ressalta que tanto o cinema como o teatro estão contribuindo para a
“dissolução dos bons costumes” abordando temas sobre sexo, pornografia e erotismo. Ou, ainda
que146:
Sob o rótulo “Cinema Novo Brasileiro”, alguns produtores valem-se de temas
regionais para insuflar a luta armada contra o “poder opressor”, sugerindo
soluções aos problemas existentes em áreas subdesenvolvidas, mostrando a
violência policial de uma forma exagerada ou inverídica, gerando assim a
animosidade do povo em relação ao poder constituído.

Na área da religião afirma que147
Atualmente, na América Latina, o Movimento Comunista e o Cristianismo
entraram em um regime de coexistência e até, em muitos casos, de
cooperação. [...] o chavão “a religião é o ópio do povo” já caiu em desuso.
Mais seguro e mais usado tem sido a infiltração no clero e nas escolas,
facilitando a destruição do regime capitalista, através dos valiosos
instrumentos de pregação e educação.

A partir de material distribuído pela União Internacional dos Estudantes (UIE),
transcreve o “Calendário enviado pela UIE à direção dos estudantes secundaristas do Brasil –
datas de interesse para a programação de agitações”148, dividido em duas partes, sendo a
primeira a programação no meio estudantil, com várias datas de solidariedade, mês a mês, aos
estudantes e povos de outros países, a exemplo:
Janeiro: [...]
9 - Dia Internacional de Solidariedade com a luta do povo panamenho para
obtenção de sua independência total do imperialismo dos EUA; [...]
Abril: [...]
12 - Dia Internacional de Solidariedade com o povo e os estudantes do Brasil
em luta contra a Ditadura Militar;
15 - Solidariedade com a luta do povo americano contra a Guerra do Vietnam;
[...]
Maio: [...]
18 - Dia de Solidariedade com o povo e os estudantes do Haiti em sua luta
contra a Ditadura Duvalier;
Setembro:
17 - Morte do terrorista Carlos Lamarca;
22 - Dia nacional de luta contra a Ditadura no Brasil (União Nacional dos
Estudantes – UNE); [...]
Novembro: [...]
1 - Dia de Solidariedade com os estudantes da Argélia;
21 - Dia Internacional de Solidariedade com a luta dos estudantes e do povo
da Venezuela; [...]

146

Idem. p. 9.
Idem. p. 12-13.
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Idem. p. 15-26.
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A segunda parte apresenta o “calendário dos principais eventos comunistas”, a exemplo:
Janeiro: [...]
1 - Aniversário da Revolução Cubana;
3 - Aniversário de Luiz Carlos Prestes; [...]
Fevereiro: [...]
5 - Fundação da Universidade “Patrice Lumumba” (1960 - URSS)
15 - Morte do padre guerrilheiro colombiano Camilo Torres (1966)
Março: [...]
5 - Morte de Stalin (URSS)
8 - Dia Internacional das Mulheres – Federação Democrática Internacional de
Mulheres (FDIM);
28 - Morte de Edson Luís de Lima Souto, em distúrbios estudantis na
Guanabara (Brasil – 1968); [...]
Outubro: [...]
8 - Morte de Che Guevara (Bolívia – 1967);
23 - Prisão e morte de Joaquim Câmara Ferreira (“Toledo ou Velho”) (1970 Brasil); [...]

Este manual exibe inúmeros aspectos baseados na Doutrina da Segurança Nacional e do
temor frente às possibilidades de “infiltração comunista nos meios educacionais e culturais”.
Identifica-se alguns termos a exemplo “terrorista” Carlos Lamarca, que embora informe que a
fonte é da UIE, claramente esta expressão foi incluída pelos agentes que elaboraram o manual.
O professor Ediláudio Luna de Carvalho chefiou a AESI nos reitorados de Guilardo
Martins Alves (1964-1971) e de Humberto Carneiro da Cunha Nóbrega (1971-1975), com
substituições esporádicas149. No reitorado seguinte, de Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque
(13/02/1976-13/02/1980), ele foi substituído. Em entrevista, perguntado sobre o funcionamento
da AESI, Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque respondeu150:
Quer dizer, ela funcionava muito, a Paraíba foi uma das Assessorias que mais
funcionaram, tinha o Ediláudio, nunca mais vi, não sei onde é que ele anda,
mas era um aluno de Farmácia e Sargento do Exército que depois foi professor
e foi Assessor de Segurança do Reitor Guilardo, e participou daquele processo
de afastamento de alunos e de professores, aquela coisa todinha, e continuou
com o dr. Humberto, [...] agora eu não, disse logo a Orlando que ia ser meu
vice, “Orlando você vai assumir por 3 meses”, [...] eu só lhe peço uma coisa
afaste o Ediláudio [...], eu quero chegar lá com essa área limpa”. Aí ele
colocou o general Nogue Villar de Aquino. Era um general da reserva, uma
pessoa ligada a uma família ilustre com muito conceito na área militar,
inclusive para o lado do general Bandeira, mas se revelou muito compreensivo
e me ajudou bastante nessa luta que foi expansão do corpo docente, sem levar
muito em conta os antecedentes políticos.
149

Uma dessas substituições ocorreu em agosto de 1970, ocupando temporariamente seu lugar o Prof. Tarcísio de
Miranda Burity, acumulando com o cargo de Chefe de Gabinete do Reitor Guilardo Martins, conforme Ofício
Circular, de 13/8/1970. Arquivo Geral da UFPB.
150
Lynaldo Cavalcanti de Albuquerque. Entrevista para o Projeto História da UFPB/NDIHR, 12/9/1990.
Entrevistadores: Cláudio José Lopes Rodrigues, Zélia Cavalcanti de Melo, Rosa Maria Godoy Silveira, Maria das
Dores Limeira Santos. In: FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra e FERNANDES, José David Campos (Orgs.).
UFPB 50 Anos. João Pessoa: Editora da UFPB, 2006, p. 105
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As afirmativas do reitor são plenamente comprovadas com a contratação de vários
professores perseguidos pela ditadura militar em outros estados, a exemplo do professor Silvio
Frank Alem, carioca, que em 1968 foi preso quando participava do 30º Congresso da UNE, na
cidade de Ibiúna-SP, e impedido de continuar seus estudos na UFRJ. Apesar da declarada
militância de esquerda, foi contratado em 1978151 para atuar no Departamento de História e no
Núcleo de Documentação e Informação Histórica Regional (NDIHR), sendo um dos fundadores
da Associação dos Docentes da UFPB (ADUFPB-JP), em 1978, e da Associação Nacional dos
Docentes do Ensino Superior (ANDES), em 1981. Outro exemplo ocorreu em 1978, com a
contratação para o Departamento de Ciências Sociais da professora Eleonora [Menicucci] de
Oliveira Soares152, militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) e depois no Partido
Operário Comunista (POC). Na clandestinidade desde outubro de 1968, foi presa de 1971 até
1974, pelo DOI-CODI e cumpriu pena no Presídio Tiradentes em São Paulo. Na UFPB
participou da ADUF-JP e criou o Grupo Feminista Maria Mulher, com atuação estadual.
Identificar as ações e analisar o funcionamento da SSI/AESI/UFPB foi uma árdua tarefa
diante dos poucos documentos (produzidos e recebidos por essa Assessoria) encontrados no
Arquivo Geral da UFPB.153 Contudo, esse quadro não é exclusivo da UFPB, como ressalta
Motta154:
O desaparecimento da documentação produzida por essas Assessorias – na
verdade, em muitos casos houve destruição proposital – está longe de ser
acontecimento fortuito. Aqui a expressão “queima de arquivo” assume seu
pleno e literal significado. As Universidades ocupavam lugar fundamental no
planejamento estratégico dos militares, por seu papel na formação das futuras
elites e dos técnicos necessários à gestão da economia.
Por isso o regime militar precisava obter a cooperação dos dirigentes
universitários, e como as Universidades eram parte da estrutura do Estado
havia meios de obter sua anuência. [...] Assim, se os documentos da maioria
das AESI sumiram é porque são comprometedores.

A Associação dos Docentes da UFPB (ADUFPB-JP), recém-criada em outubro de 1978,
em abril do ano seguinte encaminhou ao reitor o pedido de extinção da AESI, conforme oficio
do seu presidente, professor Silvio Frank Alem.

151

Professor na UFPB até 1993, quando faleceu.
Veio ser professora na UFPB usando o nome de casada, sem o Menicucci. Ficou até 1990, quando se transferiu
para a UNIFESP. Ministra-chefe da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, nos governos da presidenta
Dilma Rousseff (2012-2016).
153
Além dos documentos encontrados no AG/UFPB, nesta pesquisa contou-se com a documentação digitalizada
do Arquivo Nacional e no Arquivo do CCHLA/UFPB. Em todos eles, poucas unidades documentais.
154
MOTTA, Rodrigo Patto Sá. Os olhos do regime militar brasileiro nos campi. As assessorias de segurança e
informações das universidades. In: Topoi, v. 9, n. 16, jan.-jun. 2008, p. 33.
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Figura 2 – ADUFPB. Ofício 43/79.
Fonte: AESI/UFPB. Cópia digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB.

Na Paraíba não se tem registro da existência de assessorias de informações em escolas
particulares, mas a preocupação com esse setor também estava presente, conforme ofício do
Ten-Cel. Ubirajara Maribondo Vinagre, chefe do SNI, Núcleo de João Pessoa, à direção do
Colégio Nossa Senhora das Neves155:
I - A fim de atender ao escalão superior, este Núcleo solicita dessa Unidade
de ensino que lhe seja fornecida uma lista completa dos professores que
155

Ofício No 10 – Circular SNI/NAJP, 20/01/1969. Cópia digitalizada no Arquivo da CEVPM-PB.
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integram o corpo docente desta Escola, que seja feita uma análise das atitudes
desses mestres em relação aos ideais revolucionários, que possibilite essa
diretoria fornecer ao SNI um conceito sintético no seguinte teor: – integrado
aos ideais revolucionários; – não integrado.
II - a) Durante o ano de 1968, uma parcela estudantil teve intensa atuação
política, dentro e fora dos educandários e universidades, com o sentido de
subverter a ordem constituída;
b) Esses falsos estudantes contaram com o apoio, muitas vezes, de
elementos do corpo docente e da diretoria das escolas e faculdades que
permitiram ou se utilizaram da cátedra como tribuna de endoutrinação (sic)
antidemocrática;
c) Tais professores e alunos devem ser relacionados e enviados ao
Serviço Nacional de Informações, com os seguintes dados de qualificação:
1º Nome completo
2º Filiação
3º Data de nascimento
4º Carteira de reservista (se for o caso)
5º Título de eleitor
6º Situação econômica (provável)
7º Atuação no movimento com a seguinte classificação:
a) Agitador
b) Atuante
c) Simpatizante
III - As informações acima devem dar entrada no SNI, impreterivelmente até
o dia 28 de janeiro, ficando os senhores diretores das unidades de ensino
inteiramente responsáveis pelo não cumprimento deste item.

Com nomenclatura similar a Grande Loja Maçônica da Paraíba156 criou uma “Assessoria
Especial de Informática”, cujo objetivo era, além de elaborar informações sobre seus sócios,
analisar os “aspectos políticos e econômicos da vida paraibana que sejam de interesse da Grande
Loja”. O professor Ediláudio Luna de Carvalho, que foi indicado para ocupar a chefia dessa
“AEI”, comandou durante anos o sistema de informação na Universidade Federal da Paraíba.
Vale salientar que na data de criação da AEI, 1981, o uso de computadores não era comum,
portanto, o sentido de “Informática” era outro. Embora a criação dessa assessoria na Grande
Loja Maçônica da Paraíba possa ser considerada tardia, existem registros anteriores do
alinhamento da maçonaria com o regime militar. O “Informe 007”, de 5 de janeiro de 1971, da
CISA157, com o assunto “Infiltração comunista em Loja Maçônica”, apresenta cópia do Ato
3.112, de 9 de novembro de 1970, do Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil, sobre
medidas referentes à “eliminação de obreiro em virtude de prática de ideologias contrárias à
Ordem ou de sua propaganda sub-reptícia em Lojas”:
Considerando que a Constituição do Grande Oriente do Brasil, promulgada
em 21 de abril de 1967, dispõe que constitui delito de lesa maçonaria, punível
156

Informação no 093/81/ASI/TELPA, de 10 de novembro de 1981, enviada para ASI/TELEBRÁS. Arquivo
Nacional. Cópia digitalizada no Arquivo da CEVPM-PB.
157
Arquivo Nacional. Cópia digitalizada no Arquivo da CEVPM-PB: BR_AN_BSB_VAZ_127A_0054.
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com a eliminação da Ordem, filiar-se um maçom ou de qualquer modo prestar
obediência a qualquer organização política ou instituição, cujos princípios e
atividades sejam opostos aos que a Maçonaria proclama e defende.

1.4 Ação da Polícia Militar da Paraíba

Alguns aspectos da operação militar no processo de repressão e desarticulação de grupos
e movimentos populares de influências esquerdistas nos anos que antecedem o golpe de 1964,
mais precisamente de 1960 até abril de 1964, serão aqui abordados tendo como foco o estado
da Paraíba158.
Para tanto, se faz necessário compreender a Polícia Militar no âmbito da Segurança
Pública, que ao longo da história do Brasil tem atuado em favor das classes dominantes e na
opressão às classes dominadas. São inúmeros os exemplos dessa atuação, tendo em vista que a
segurança se constitui em uma das forças do aparelho de Estado, cujo controle está nas mãos
das elites políticas e econômicas. Foi assim no período colonial e imperial, na repressão aos
indígenas, escravos e homens pobres livres.
Para identificar o modus operandi da Polícia na Paraíba, buscou-se pesquisar no
Arquivo159 do Comando Geral da Polícia Militar da Paraíba, que se encontra no Memorial do
Comando da Polícia Militar. O coronel Euller Chaves comandante geral da Polícia Militar, em
10 de Setembro de 2013, autorizou o acesso total e irrestrito às informações disponíveis nos
arquivos da Polícia Militar da Paraíba referente ao período de 1964 a 1988, tanto no referido
memorial como nos arquivos das 1ª, 2ª e 3ª Regiões Integradas de Segurança Pública (REISPs),
Batalhão de Polícia Ambiental, BOPE, Radiopatrulha Montada, Batalhão de Polícia de
Trânsito, Centro de Educação, Diretoria Geral de Pessoal, Ajudante-Geral e coordenador do
EM/2 (setor de inteligência – P/2).
A história da Polícia Militar da Paraíba começou em 1831, com a criação do Corpo de
Guardas Municipais Permanentes, que passou por diversos formatos e denominações, até 1947,
quando a denominação Polícia Militar se consolidou e foi mantida até os dias de hoje160. Uma
instituição com quase dois séculos de existência deveria ter um acervo significativo, que
Parte desse texto foi publicado sob o título “Polícia militar no pré-golpe e sua mobilização na Paraíba”, tendo
a autoria dos alunos do Curso de Graduação em História/CCHLA/UFPB Hortêncio Henrique Ferreira de Mello,
João Paulo Neto e Vanessa da Silva Costeira e da professora do Departamento de História/CCHLA/UFPB Lúcia
de Fátima Guerra Ferreira. In: RECHEMBACH, Fabiana; TOSI, Giuseppe; FERREIRA, Lúcia de Fátima Guerra
(Orgs.). Anais do VIII Seminário Internacional de Direitos Humanos da UFPB. Ditaduras militares, estado de
exceção e resistência democrática na América Latina. João Pessoa: CCTA, 2016. p. 763-792.
159
Este Arquivo encontra-se em grande parte organizado, sob a coordenação do civil Edson de Almeida Macedo.
160
Cf. LIMA, João Batista. A Briosa: história da Polícia Militar da Paraíba. João Pessoa: A União, 2013.
158
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informasse sobre a sua trajetória. Apesar das nítidas lacunas nas séries documentais, uma delas
encontra-se bem preservada – a dos “Boletins”161. O Boletim se constitui em documento
impresso, mimeografado, de caráter informativo diário, com várias seções: comunicados,
transcrições de telegramas e radiogramas, prisões, prontidão, licenças, assuntos gerais e
administrativos, entre outras.
Os registros nos Boletins são predominantemente sobre questões administrativas e
disciplinares do cotidiano militar, mas também apresentam informações que ajudam a entender
melhor o que se passava naquele período.
O período do pré-golpe se caracterizou pela turbulência política e econômica, e também
social devido à ocorrência de mobilizações, ora esquerdistas, por parte de estudantes,
sindicalistas, artistas e intelectuais, que lutavam e faziam pressão pela implantação de medidas
mais populares, entre elas, a reforma agrária; ora lideradas por parte da sociedade mais
conservadora, que se esforçava no sentido de coibir as mínimas concessões às camadas
populares alegando o perigo de uma possível revolução comunista no Brasil.
Para se ter uma melhor ideia do cenário brasileiro nesta época, faz-se necessário lembrar
da utilização do discurso de uma revolução comunista que estava sendo gestada no país.
Pertencente às forças políticas da direita brasileira, o discurso da ameaça comunista no Brasil
era constantemente pronunciado no sentido de construir um sentimento de medo à população
civil. Neste sentido, foi criado um imaginário que relacionava o comunismo como algo próximo
do mal ou até mesmo a representação do próprio mal. Ser comunista era, para as classes mais
conservadoras, algo pecaminoso, contra a fé e os bons costumes de uma sociedade cristã.
No que se refere ao cenário local paraibano, segundo Nunes162 a agitação e instabilidade
também se fizeram presentes através da mobilização dos trabalhadores, tanto na cidade quanto
no campo. Na Paraíba, assim como no âmbito federativo, o período que antecedeu o golpe civilmilitar no Brasil foi marcado por diversas mudanças políticas, sociais e econômicas. Em relação
a este último setor, tais mudanças foram desencadeadas principalmente por parte da elite,
atingindo a classe trabalhadora e mais pobre da sociedade.
O movimento sindical, apesar de certa fragilidade, começava a se articular no intuito de
lutar por melhorias para a classe trabalhadora. O movimento estudantil lutava por mudanças na
área educacional, mas também estava envolvido nas diversas lutas de base popular. Nesse
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A série mais completa é a dos Boletins, cujos exemplares se encontram encadernados.
NUNES, Paulo Giovani Antonino. Golpe civil-militar na Paraíba: repressão e legitimação de parte da
sociedade civil no imediato pós-golpe. Revista Perspectiva Histórica, vol. 2, no 2, janeiro-junho de 2012, p.
37-62.
162
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período, três movimentos merecem destaque: a Campanha de Educação Popular (CEPLAR), as
Ligas Camponesas e o Sindicado dos Operários Têxteis de Rio Tinto.
É em meio a este processo de mobilizações e mudanças que o Estado organiza a sua
força policial para garantir o domínio dos latifundiários, das elites em geral e a manutenção da
ordem vigente.
No início dos anos de 1960, a Polícia Militar da Paraíba contava com dois batalhões,
sendo o 1º, responsável pelo policiamento das regiões do litoral e do brejo; o 2º, responsável
pela grande extensão de Campina Grande à Cajazeiras. Em 1961, foi criado o 3º, com sede em
Patos para a região do sertão, mas só foi instalado em 1972. A capital do Estado, ora tem um
Batalhão Especial, ora integra o 1º Batalhão da Polícia Militar. Além dos Batalhões existiam
Companhias e Destacamentos.
Segundo João Batista de Lima, “o advento da Revolução de 1964 ampliou as missões
da Polícia Militar, não só no campo da Segurança Interna, mas, sobretudo, no campo da
Segurança Pública”163. Em 1969 foram criadas as Companhias de Policiamento Ostensivo; em
1970, o Policiamento de Rádio Patrulha, inicialmente com veículos tipo Fusca e Variante e, em
seguida, tipo Veraneio, para agilizar a mobilidade policial no grau que se entendia ser urgente
e necessário, pois 164
...era comum o emprego de tropas em controle de manifestações políticas.
Nessas operações eram empregadas as técnicas de controle de distúrbios civis
até hoje adotadas e que eram prescritas em manuais editados em espanhol, que
foram trazidos dos Estados Unidos por Oficiais da Corporação que fizeram
cursos naquele país no final da década de 1960.

Nas fontes pesquisadas – série Boletim, os registros sobre a movimentação da Polícia
Militar e repressão aos movimentos sociais só aparecem a partir de 1962.
Um dos Boletins, de 14 de março de 1962, apresenta uma ordem ao Major Clodoaldo
Monteiro da Franca para que este apure os acontecimentos ocorridos na propriedade Corredor,
na cidade de Pilar, em que se diziam espancados agricultores, mulheres e crianças pelos
administradores do imóvel.165 O antigo Engenho Corredor, situado às margens do rio Paraíba,
pertenceu ao avô do escritor José Lins do Rego, e no período em estudo pertencia a família
Vieira de Melo.
No dia 2 de abril de 1962, o líder camponês João Pedro Teixeira foi assassinado na
estrada de Café do Vento, entre Sapé e o povoado de Sobrado, a caminho de casa. Os jornais
163

LIMA, Op. cit., p. 196.
Idem. p. 169.
165
PARAÍBA. BOLETIM N° 60, de 14/03/1962.
164
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“A União”, “O Norte” e “Correio da Paraíba” dedicaram muitas notícias sobre esse fato e a
comoção causada entre os camponeses e lideranças políticas. Imediatamente os suspeitos foram
identificados, conforme demonstrado no ofício abaixo 166:
OFÍCIO N° 334 – Em 10 de abril de 1962 – Sr. Comandante – Apresentando
a V.S os soldados dessa Corporação, FRANCISCO PEDRO DA SILVA e
ANTONIO ALEXANDRE, torno ciente que, contra os mesmos militares foi
decretada prisão preventiva pelo Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Comarca
de Sapé, em face de serem eles implicados na morte do camponês João Pedro
Teixeira, fato ocorrido na referida cidade em princípio do mês corrente.
Aproveito a oportunidade para renovar a V.Sa os meus protestos de
consideração. (a) FRANCISCO MARIA FILHO - Chefe da Polícia.

No Boletim N° 84, de 11 de abril de 1962, consta uma nota intitulada “Expulsão de
Soldados”, que trata da ordem de expulsão, de acordo com o art. 34 do Regulamento Disciplinar
do Exército, dos soldados da 2ª Companhia, números 646, Antônio Alexandre da Silva, e 2295,
Francisco Pedro da Silva, que são identificados como pistoleiros ou criminosos profissionais.
Ainda no mês de abril de 1962, foram encontrados registros de outro crime de camponês,
tendo policiais envolvidos, conforme o Boletim N° 91, de 23 de abril de 1962, sob o título
“Justiça e Disciplina”:
Pela conclusão das averiguações policiais que mandei proceder pelo Major
Rafael Manuel dos Santos, para apurar os fatos relacionados ao crime ocorrido
em Areia, do qual resultou a morte do agricultor Valdemar Honório Cordeiro,
e em que se acham implicados alguns componentes desta corporação, verificase que a natureza do delito apurado não se caracteriza crime da alçada da
Justiça Militar nem constitui transgressões disciplinares puníveis na
conformidade de todas disposições do Regulamento disciplinar do Exército
(R/4), adotado nesta Polícia Militar, configurando-se, em todo o seu aspecto,
crime de competência exclusiva da Justiça Civil, pelo que resolvo determinar
a remessa do incluso Inquérito Policial Militar (IPM), ao Exmº Doutor Juiz de
Direito da Comarca de Areia, para os necessários fins de justiça.

Existem outros documentos que tratam do envolvimento de policiais em crimes, embora
pela imprecisão dos registros não se tem condições de identificar quando se tratam de crimes
comuns ou políticos.
No período em estudo, ocorriam muitos deslocamentos de militares e, até mesmo de
tropas, para diligências. A partir das informações na seção Assuntos Gerais e Administrativos,
a respeito de saque de diárias e ajuda de custo, verifica-se o deslocamento de militares em
diligência à cidade de Mamanguape, com ordem de pagamento de diárias em alto valor devido
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à permanência de semanas nesta cidade, em serviço. Também aconteceram deslocamento de
militares às cidades de Sapé e Itabaiana.167
A atuação da Polícia Militar a serviço dos interesses dos grandes proprietários rurais ora
aparece como serviços individuais e, nestes casos, alguns dos policiais foram indiciados em
inquéritos, ora também aparecem como ação oficial. O exemplo encontrado foi de uma
comunicação do 2° Tenente Reformado Antônio Gomes, Comissário de Polícia do município
de Alhandra, que determinou o envio de policiais à Fazenda Abiaí, em Pitimbu-PB, a fim de
evitar uma invasão camponesa. Os soldados eram José Marinho de Lima, da 1ª Companhia, e
da 2ª Companhia, Américo Hermínio dos Santos, acompanhados do Subtenente da 1ª
Companhia Ivo do Vale Diniz.168
Em 1963 não foram encontrados registros similares, mas no ano seguinte muitos foram
identificados. No dia 15 de janeiro de 1964 ocorreu um enfrentamento entre camponeses e
policiais na cidade de Mari-PB, resultando em várias mortes, de ambos os lados. Com relação
a este acontecimento, que foi inclusive noticiado na imprensa como a “chacina de Mari”, não
foram encontrados maiores detalhes nos Boletins. A única referência encontrada é que seguiu
em diligência à cidade de Mari um grande número de militares, assim como também em destino
às cidades de Guarabira, Sapé e Pedras de Fogo.169
O caso de Mari está diretamente ligado às tensões constantes entre camponeses e os
latifundiários. Na manhã do dia 15 de janeiro de 1964, alguns camponeses foram impedidos de
passar pelo administrador e outro ajudante da fazenda Santo Antônio. No enfrentamento os
camponeses desarmaram o administrador e ficaram com a arma dele, que era um revólver Smith
& Wesson, de uso restrito das Forças Armadas. A tentativa de retomar a posse da arma foi o
estopim para um novo enfrentamento. De um lado a tropa dos que estavam a serviço do
latifúndio, com civis e policiais; e, de outro, os camponeses que estavam trabalhando em
mutirão.
O resultado desse confronto foi a morte de onze pessoas, sendo quatro funcionários das
usinas São João e Santa Helena, três policiais e quatro camponeses. 170 Só após o término do
conflito, levando-se os feridos para o hospital e a dispersão de todos, chegou uma tropa vindo
de João Pessoa, com 110 homens, sob o comando do coronel Luiz de Barros.
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Nos meses de fevereiro e março, aumentam os registros que dão conta de um cenário de
tensão e expectativa, como se demonstra abaixo171:
Ordem de rigorosa prontidão a partir das 7:30 horas do domingo, até ulterior
deliberação, devendo os Comandantes das diversas subunidades mobilizar
todo o seu pessoal, inclusive ordenanças e material necessário, para qualquer
eventualidade que se torne necessária.

Em transcrição de radiograma proveniente de Guarabira-PB, um coronel da reserva se
coloca à disposição para o iminente combate172:
Urgente Sr. Cel Cmt Geral PM J. Pessoa-PB: – Movimento grave situação
atravessa nosso Estado, face constante ameaças por parte de elementos
comunistas vg ponho-me disposição Governo paraibano fim de combater
juntamente nossos companheiros Polícia vg tão indesejáveis ET infelizes
agitadores/PT Mesmo na reserva aguardo chamamento governo a minha
colaboração Resp. Sds Cel Caetano Júlio.

No dia primeiro de abril de 1964, o Boletim N° 72 informa que, diante dos “graves
acontecimentos” registrado no país, a Polícia Militar da Paraíba se encontrava em “rigorosa
prontidão” desde às 19:00 horas do dia 31 de março, e assim continuaria “até ordem em
contrário”. E ainda que173:
Em virtude da gravidade da situação nacional conturbada com os recentes
acontecimentos em alguns Estados da Federação, em decorrência de que esta
Polícia Militar se encontra em rigorosa prontidão, determino que a partir desta
data, todos os militares (Oficiais e Praças) que estejam em gozo da licença
especial, férias ou dispensa de serviço, se apresentem às unidades ou serviços
a que pertencem, nesta Capital ou em Campina Grande, ficando suspenso o
gozo das mesmas até ulterior deliberação.

Já o Boletim N° 86, de 18/4/1964, trouxe o comunicado suspendendo aquela ordem de
prontidão devido a “normalização das coisas e o controle da subversão de elementos
comunistas”. A satisfação pela “vitória alcançada pelas forças democráticas contra a ação
nefasta das ideologias esquerdistas” foi reiterada com registros de “aplausos e elogios, os mais
honrosos e desvanecedores, às Polícias Militares, notadamente à nossa Corporação, já
amplamente conhecida pela sua bravura e destemor, nas mais difíceis e embaraçosas
contingências que têm sacudido a Nação”.174
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Ainda no dia 28 do mês de abril, o 2° sargento, adido à 1° Companhia, José Januário da
Silva, comunicou que se deslocou de Caaporã até Recife, para recapturar Severino Tavares, o
Presidente do Sindicato Rural de Caaporã.175
Em meio a tantas informações sobre a ação policial, chama a atenção uma notícia sobre
um curso de extensão cultural para oficiais – subtenentes e sargentos, com frequência
obrigatória, promovido numa parceria entre o governo do estado e a Universidade Federal da
Paraíba. A programação do curso era de 18 a 22 de março de 1964, com cinco palestras,
proferidas por professores renomados da UFPB, conforme títulos a seguir176:
- Sílvio Pélico Porto: “Importância para a comunidade da presença das autoridades policiais e
judiciárias”;
- José Rafael de Meneses: “Correção moral do homem e imparcialidade funcional da conduta,
fatores importantes do êxito da autoridade”;
- Agnelo Amorim: “Definição e interdependência das áreas ou setores policial e judiciário”;
- José Pedro Nicodemos: “A autoridade policial diante do crime de ação pública e de ação
privada”;
- Mário Moacir Porto: “Liberdade de pensamento, de reunião e de associação, nos limites
constitucionais e em face das novas dimensões políticas-sociais”.
Desses nomes merecem destaque os irmãos Sílvio e Mário Porto, que logo após o golpe
militar foram afastados de suas funções e cargos, sendo o primeiro professor universitário e
secretário de Estado do Interior, Justiça e Segurança Pública; e o segundo além de professor
universitário, era o reitor da UFPB.
No imediato pós-golpe civil-militar, os boletins apresentaram elogios às ações levadas
a cabo em alguns municípios no sentido de coibir movimentos de resistência, como demonstra
o registro a seguir177:
Este Comando Geral tem imensa satisfação de elogiar o 3° Sgt da 6° Cia.
N°1282, José Mota Diniz, conforme solicitação do Cap Inf. do 15° RI,
Edmirson Maul de Andrade, por intermédio do Sr. Secretário de Segurança
Pública, por ter demonstrado coragem e desprendimento quando sozinho, na
qualidade de 1° suplente de Comissário de Polícia de Pombal, proibindo que
grupos contrários a revolução de 1° de abril deste ano, realizassem um comício
de apoio ao ex-presidente João Goulart, num palanque armado, conseguindo
com este gesto fazer aquela cidade voltar a sua calma costumeira.
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Nesse momento, ocorreu uma movimentação na cidade de Rio Tinto, com a mobilização
de parte dos operários iniciando uma greve e fechando o acesso à cidade. De 1956178 a 1963, a
prefeitura sempre foi controlada pela família Lundgren. Contudo, neste último ano foi eleito
prefeito pelo Partido Socialista Brasileiro, o presidente do sindicato dos operários têxteis –
Antônio Fernandes de Andrade, conhecido como Bolinha.
Logo nos dias seguintes a esses acontecimentos, a Câmara Municipal de Rio Tinto
cassou os mandatos do prefeito e do vice-prefeito, Antônio Fernandes de Andrade e Durval
Francisco de Assis, respectivamente, em vista das manifestações públicas que eles haviam
ensejado e os atentados contra a segurança nacional.
As arbitrariedades da força policial encontram-se registradas na memória da população,
como comprovavam alguns relatos coletados em pesquisas acadêmicas, nas audiências e
testemunhos colhidos pela CEVPM-PB. Vale179 afirma:
Em Rio Tinto e ademais em regiões de efervescência social, como Sapé, o
papel da repressão é exercido pela polícia militar. O coronel Luiz de Barros
tem atitudes arbitrárias com desmandos e seu jeito de pôr medo em
camponeses e operários: O negócio dele era chegando e dando pancada né.
Era o jeito de assombrar o povo. E ele dava pancada mesmo, relata Júlio
Justino [serralheiro].

Nos primeiros dias de abril, a imprensa divulga e comenta os acontecimentos, como a
manchete CAMPONESES E OPERÁRIOS REAGIRAM EM RIO TINTO (Jornal Correio da
Paraíba, 03/04/1964), abordando a articulação entre os camponeses e os operários, na tentativa
de resistência ao golpe, citado por Vale180:
No sentido de sufocar o movimento, fazendo a calma voltar aquele centro
fabril do Estado. Imediatamente o comandante do policiamento [coronel Luiz
de Barros] de Sapé e de Mari deslocou-se com forte contingente de soldados
para aquela cidade, onde após escaramuças com manifestantes, conseguiu
reestabelecer a ordem.

Em junho o Boletim N° 136/1964 transcreve um relato sobre os acontecimentos de 1°
de abril de 1964 nas cidades de Rio Tinto e Mamanguape, de autoria do Diretor-Presidente da
Companhia de Tecidos Rio Tinto, Hélio Albuquerque Filho181:
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Tive ensejo, assim de presenciar aos acontecimentos ocorridos na madrugada
do dia 1° daquele mês e que se prolongaram até cerca de 11 e ou 12 horas da
manhã, acontecimentos perigosamente estimulados pelo sindicato local, mais
elementos extremistas de esquerda que desejavam convulsionar o município.
É meu dever destacar, louvando como o faço, a conduta serena e firme do
Comissário de Polícia local, Sub. Ten. do PCS-I adido à 1ª Cia Alcides
Barbosa da Silva. Esse Sub. Oficial logo às primeiras horas da manhã,
caracterizada a febril excitação do Sindicato sobre o operariado, procurou-me
pondo-se às minhas ordens e cumprindo-as com oportunidade.
Destaco, aqui que foi graças à mensagem por ele transmitida pelo telégrafo de
Mamanguape para João Pessoa, dado que a cidade de Rio Tinto se encontrava
bloqueada, mensagem lhe dada por mim e para ser transmitida em meu nome,
que, em tempo útil chegou a Rio Tinto elementos da Polícia Militar, sob o
Comando do Ten-Cel Luiz de Barros, pondo fim a crescente efervescência do
operariado.

Após o golpe em 31 de março de 1964, as 2as Seções das Polícias Militares – a conhecida
P2, que já funcionavam como serviços de informações, passaram a desempenhar um papel
fundamental na investigação e repressão política.
A exemplo, em Campina Grande, o acompanhamento e registro das atividades de
pessoas e movimentos estão comprovados nos informes e recortes de jornais, principalmente
da década de 1980, sobre greves, ocupações de terrenos, conflito com posseiros, sindicalistas,
partidos políticos, “Mão Branca”, ação da Polícia para dissolver manifestações pró-Diretas em
1988, entre outros assuntos.
Com relação a “Mão Branca”, tratou-se de um grupo de extermínio com atuação na
Paraíba, com ênfase na cidade de Campina Grande, no período de 1980-1982, com forte
inserção na mídia, pois chegaram a divulgar no jornal Diário da Borborema uma lista 115 nomes
de pessoas que seriam mortas. Eram pessoas que cumpriam pena ou estavam em liberdade, seus
familiares e amigos; membros da polícia; e integrantes da Comissão Diocesana de Justiça e Paz,
que atuavam na defesa dos direitos humanos182.
As primeiras investigações, promovidas a partir de denúncias de parentes das
vítimas e conduzidas pela Comissão Diocesana de Justiça e Paz (que
resultaram em um relatório jurídico e jornalístico), apontaram para a
existência de um grupo de extermínio, formado nos quadros da polícia
campinense, atuando nos interstícios da lei através da prática do justiçamento
privado. Tal constatação não chegou a ser grande surpresa, uma vez que a ação
dos chamados esquadrões da morte, compostos quase que exclusivamente por
policiais, já estava disseminada por todo o país, e que a existência destes
grupos extra-oficiais, organizados para matar, era conhecida pela maior parte
da população brasileira.
182
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Esse grupo era similar ao “Esquadrão da Morte”, que atuava na região da baixada
fluminense, no Rio de Janeiro, sendo que este além do foco em crimes comuns também
perseguia os considerados criminosos políticos.
Outro registro característico da ação de vigilância continuada é o prontuário político.
Dentre os vários prontuários conservados no arquivo da P2 do II Batalhão da Polícia Militar183,
em Campina Grande, elencamos alguns, com múltiplos registros:
- Dom Helder Câmara, Arcebispo de Olinda e Recife (1971, 80)
- Dom José Maria Pires, Arcebispo da Paraíba (1966, 67, 68, 80, 81)
- Dom Manoel Pereira da Costa, Bispo de Campina Grande (1981)
- Eduardo Jorge Martins Alves Sobrinho, estudante em João Pessoa (1966, 69, 70)
- Epitácio Martins de Sá Filho, estudante (1968, 69)
- Eric Jenner Rosas, estudante em João Pessoa (1969, 70)
- Genival Saraiva de França184, padre em Campina Grande (1981)
- Germana Correia Lima, estudante em Campina Grande (1967, 68, 69)
- Heloísio Jerônimo Leite, estudante (1964, 66, 67, 68, 69)
- João Agripino de Vasconcelos Maia, governador (1966, 67, 68)
- José Fidelis, padre em Campina Grande (1968, 69)
- José Pereira dos Santos, Peba, sindicalista e militante do PCB (1957, 62, 63, 64, 65)
- Langstein de Amorim e Almeida, advogado e deputado estadual (1962, 64, 65, 66, 67,
68, 69, 70)
- Lenilda do Nascimento Melo, estudante (1964, 80)
- Maria de Lourdes Guimarães Meira, estudante em João Pessoa (1967, 68, 69)
- Maria do Socorro Moraes Fragoso, estudante em João Pessoa (1965, 68, 69)

O funcionamento de uma rede tão ampla, quanto complexa, por vezes gerava algum
conflito de autoridade e competências. Em documento enviado à Agência Central do SNI, pela
Agência Regional do Recife, que incluía os estados de Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio
Grande do Norte, em 1982, informava-se os “fatores que afetam a eficiência dos órgãos federais
e estaduais responsáveis pela segurança pública e segurança interna”. Embora afirme que “não
existem dificuldades de relacionamento” entre os órgãos federais e estaduais nos quatro estados,
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no que tange as dificuldades de relacionamento entre as polícias civis e militares estaduais, a
Paraíba se destaca185:
1. As dificuldades existentes são originadas pela duplicidade de comando, no
que concerne as atividades operacionais de manutenção da ordem pública.
Como exemplo, destaca-se a morosidade da atuação por parte da Polícia
Militar, por ocasião das manifestações de rua em João Pessoa/PB, ocorridas
no dia 13 JAN 82, que culminaram com a danificação de vários ônibus e lesões
corporais em passageiros. Na ocasião, a ordem emanada pelo Secretário da
Segurança Pública não foi cumprida em tempo oportuno, pelo Oficial de
Operações da PM/PB, por motivo do mesmo depender de autorização
proveniente do Comandante do 1º. Batalhão da PM, que, ao ser acionado,
declarou estar aguardando ordens do Comandante Geral da PM.
Em consequência disso, houve um atraso de 01:30 hora no deslocamento da
tropa de choque para o local das manifestações.
2. No interior de Estado, Comandantes de Batalhões negam-se a cumprir
determinações dos Superintendentes Regionais de Polícia Civil, gerando com
isso sérios desentendimentos e prejuízos para as comunidades.
Por ocasião de uma inspeção realizada em ITAPORANGA/PB, o Secretário
da Segurança Pública, Ten Ce1 R/1 GERALDO DE AMORIM NAVARRO,
marcou visita a uma unidade da PM, existente nessa cidade, sendo recebido
pelo seu Comandante à paisana e de sandálias. O Ten Ce1 R/1 NAVARRO
retirou-se, imediatamente, do local.
O fato foi comunicado ao Comandante Geral da PM, não tendo havido, no
entanto, punição para o aludido oficial.
Em decorrência de tais deficiências, a SSP/PB enviou à PM/PB no dia 26 JUN
81, um ofício contendo diretrizes para Plano Estadua1 de Policiamento sem,
contudo, até a presente data, ter recebido resposta.
Há, entre oficiais mais antigos daquela Corporação, opinião formada de que a
PM não deve ser subordinada à SSP. Uma das consequências de tal situação é
que autoridades policiais-militares apreendem armas e não as recolhem ao
setor competente da SSP.

No limite do período em estudo (art. 8º. do ADTC – 1946/1988), em 1987 encontramos
um registro sobre assaltos a bancos nos estados de Pernambuco, Paraíba e Alagoas, nos
seguintes termos186:
[...] 2. O problema está tomando proporções preocupantes, não somente a
nível estadual como a nível nacional, pois frequentemente assaltos dos mais
ousados são postos em prática, um total desafio às autoridades policiais do
País. (Z7)
[...]
6. Entretanto, nenhuma pista dos autores do assalto foi ainda encontrada.
7. O Comandante da POLÍCIA MILITAR DA PARAÍBA, Coronel de
Exército MARDEN Costa acredita que um grupo de extremistas políticos
pode estar por trás dos mais lucrativos assaltos já ocorridos em JOÃO
PESSOA/PB, o da NORVIP e o da Agência do Banco Itaú.
Embora não disponha de indícios seguros, o Cel. MARDEN é de opinião que
os ladrões podem integrar grupo de extrema esquerda.
185
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"Não há dúvida de que há uma organização por trás disso e a hipótese de que
tenha natureza político-ideológica não é descartável. O comportamento dos
ladrões lembra o de grupo de esquerda".

O Secretário da Segurança Pública de Alagoas, Antônio Aleixo, apresenta a mesma
opinião quanto a assalto naquele estado tendo em vista os grupos armados e treinados, o que
“leva a pensar que não se trata de assalto comum, e sim, de um ataque resultante de uma
Organização que pretende desestruturar, exatamente, a política de combate a violência
desencadeada em todo o País” sendo, portanto, “uma ação de terrorismo, pois os marginais
além de portarem armas de grosso calibre, principalmente metralhadoras, demonstraram muita
agilidade ao enfrentarem os policiais em violento tiroteio".187

1.5 A vigilância norte-americana
A participação americana no golpe de 1964 no Brasil já conta com vários estudos, entre
eles os de Carlos Fico e Elio Gaspari188, que destacam o papel desempenhado pelo
Departamento de Estado, a embaixada e os consulados por meio de um amplo serviço de
informações. As ações do governo de John F. Kennedy e seu embaixador Lincoln Gordon
resultaram na Operação Brother Sam (1964) comprovando a mudança no modus operandi, ou
seja, aliando os acordos de ajuda humanitária (Aliança para o Progresso - 1961/1971) e
assessoria à educação (MEC-USAID189), com o uso da força militar, com o deslocamento da
força tarefa naval para o litoral brasileiro, integrando um Plano de Contingência mais amplo190.
Um aerograma datado de 2 de junho de 1964, sob o título “Political Prisoners in
Paraíba”191 (Prisioneiros políticos na Paraíba), referente à Agência do Recife, foi enviado para
o Departamento de Estado dos Estados Unidos, assinado pelo Diretor Adjunto Richard A.
Godfrey, em nome do Ministro Consul Geral, com o seguinte teor192:
The following persons, apparently all from Paraiba and held in Joao Pessoa,
have been formally placed in "preventive custody" by the Seventh Military
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Region authorities. Communist Party Members, and those believed to be
members, are marked with an asterisk (*).

Este documento apresenta uma lista com 32 nomes, tendo alguns deles informação sobre
profissão ou atividade política, tais como prefeito, membro das Ligas Camponesas, suplente de
deputado estadual, empregado da SUDENE, estudante secundarista, presidente da Liga
Camponesa de Sapé, deputado estadual, presidente da Liga Camponesa da Paraíba, estudante
universitário, suplente de vereador, entre outras informações. A seguir transcrição literal dos
nomes193:
Nome
Adalberto Barreto
Antônio Augusto Aroxelas Macêdo
Antônio Augusto de Almeida
(*)Antônio Aragão Filho
Antônio Fernandes de Andrade
(*)Antônio José Dantas
Antônio Figueiredo Angra [Agra]
(*)Aristides Lúcio Vilar Rabelo
(*)Bento da Gama Batista
Boanerges Timoteo de Souza
Breno Andrade de Matos
Carlito Silveira [Correia]
(*)Elisabett Altina Teixeira
Francisco de Assis Lemos
Guilherme Campelo Rabay
Eloísio Jerônimo Leite
Hermílio [Hermillo] de Carvalho
Ximenes
João Alfredo Dias
(*)João Batista Barbosa
(*)José Gomes da Silva

José Rodrigues Lopes
José Anísio Maia
(*)João Ribeiro Filho
Laurindo Marques de Albuquerque
Melo
(*)Leonardo Moreira Leal
(*)Luís Bernardo da Silva
Luiz Hugo Guimarães
(*)Manoel Porfirio da Fonseca
193

National Archives and Records Administration. Idem.

Formar Position

Prefect, Rio Tinto (PSB)
Ligas Camponesas membar
Alternate State Deputy (PSB)
SUDENE employee
Secondary Student
Pres. of Sape Peasant
League, Sept. 1963
Stato Deputy (PSB), Pres. of
Ligas Camponesas in Paraíba
Secondary Student

Visited Moscow and Peking,
Oct. 1961
SUDENE employese;
Alternate City Councilman,
João Pessoa (PSE)
University Student
Student, Party official, João
Pessoa

Alternate City Councilman,
João Pessoa (PSB)
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Martinho Leal Campos
Ofélia Maria de Amorim
Oliveiros Cavalcanti de Oliveira

Director of Secretariat,
Campina Grande City
Council

(*)Rivaldo Cipriano da Costa

Outro registro refere-se ao ex-presidente da UNE Luís Travassos, que aparece como
Tavares, preso na Paraíba.

Figura 3 – USA. Departament of State. Telegram. Oct. 79.
Fonte:
National
Archives
and
Records
Administration.
<https://repository.library.brown.edu/studio/ item/bdr:325068/> Acesso em: 7 fev. 2017.

Disponível

em:

Este telegrama194 insere-se no conjunto documental que comprova a ação do consulado
dos EUA em Recife, de onde partiam informações semanais envolvendo assuntos os mais
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diversos referentes ao território nordestino, desde comentários sobre os partidos políticos,
governadores, militares, economia, entre outros.
Outro aspecto da aproximação dos EUA com os países da América Latina no sentido de
promover uma formação na perspectiva da Doutrina Nacional por meio da Escola Superior de
Guerra (ESG) e Escola Nacional de Informações (ESNI), além de capacitação de brasileiros
naquele país. De acordo com Boletim Interno no 123, de 7/7/1969195, foram selecionados para
realizarem o Curso Geral de Polícia, na Academia Internacional de Polícia, em Washington, de
agosto a dezembro de 1969, os policiais militares da Paraíba: Major PM Geraldo Cabral de
Vasconcelos, Cap. PM Manuel Barbosa Ramalho e o 1º. Ten. PM José Batista do Nascimento
Filho.

1.6 Considerações finais

Permeando toda a estrutura de repressão que se expandiu no período da ditadura militar
estava a Doutrina da Segurança Nacional, com o foco na articulação entre segurança externa e
interna, superestimando a organização e ação do inimigo interno infiltrado na sociedade
brasileira. Considerando o inimigo interno como196
todo aquele que não se pronuncia a favor do regime e dos “ideais
revolucionários”, seduzido por “ideologias estranhas” e apoiado por forças
externas (comunismo internacional), é um mal que deve ser extirpado, pois
ele coloca em perigo a segurança do país e, por consequência, os eu
desenvolvimento político, econômico e social. (Grifo do autor).

O complexo aparelho de estado que foi montado, articulando informação e repressão,
levou a implementação de um “terrorismo estatal”197, ativo até os últimos momentos da ditadura
militar.
O SNI adquiriu tal importância na estrutura do estado, que mesmo após o fim da ditadura
militar, a regulamentação que definiu as suas novas funções manteve o seu papel nos serviços
de informação e contrainformação, no que tange à soberania nacional e à defesa do Estado
brasileiro. Só em 1990 o SNI foi extinto e, mesmo assim, em 1999 foi criado um serviço similar
sob a denominação de Agência Brasileira de Inteligência (ABIN).

195

Este documento encontra-se sob a guarda do Arquivo Histórico do Estado da Paraíba.
BORGES, Nilson. A Doutrina de Segurança Nacional e os governos militares. In: FERREIRA, Jorge e
DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Orgs.) O Brasil Republicano. O tempo da ditadura – regime militar e
movimentos sociais em fins do século XX. Livro 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. p. 37.
197
Idem. p. 40.
196
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Por fim, vale ressaltar que na Paraíba, fica muito claro que a repressão durante a ditadura
militar foi implementada, de forma conjunta e articulada, pelas forças armadas e policiais do
estado, com apoio de milícias privadas dos latifundiários.

2 Mortos e desaparecidos políticos do regime militar

2.1 Metodologia adotada

Para facilitar os trabalhos da CEVPM-PB foram criados vários Grupos de Trabalho,
dentre eles o de “Mortos e Desaparecidos Políticos”. A finalidade foi o de promover o
esclarecimento sobre as mortes e desaparecimentos forçados, com ocultação de cadáveres,
ocorrido no território do Estado da Paraíba, ou de paraibanos que se encontravam em outros
Entes da Federação no período arbitrário do regime militar (1964-1985). Para tanto, o GT
promoveu todos os esforços para o esclarecimento de casos emblemáticos que pairavam
dúvidas até hoje sobre as mortes de alguns paraibanos ocorridos no referido espaço de tempo e
outras denúncias que porventura tivessem chegado ao conhecimento da CEVPM-PB.
Na primeira reunião, foram elaboradas três indagações para iniciar as investigações do
GT: quem são os paraibanos mortos e desaparecidos políticos do regime militar? Como eles
foram mortos ou estão desaparecidos desde o golpe militar? Quais os meios de se buscar a
verdade para o esclarecimento das mortes e desaparecimentos?
Para responder a primeira questão foi feito um levantamento sobre os paraibanos mortos
de desaparecidos políticos durante a ditadura civil militar, cujos familiares ingressaram com
processos visando o reconhecimento da responsabilidade da União no destino de seus parentes,
utilizando a Lei nº 9.140/1995198. O meio para tanto foi o livro “Direito à Verdade e à Memória:
Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos”, elaborado pela Comissão Especial
sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e publicado em 2007, pela Secretaria
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.
Desse livro, foram extraídas as seguintes informações e distribuídas em três categorias
criadas para montar as investigações, tendo como resultado as decisões da CEMDP:

198

A Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, reconheceu como mortas pessoas desaparecidas em razão de
participação, ou acusação de participação, em atividades políticas, no período de 2 de setembro de 1961 a 15 de
agosto de 1979. A referida lei também criou a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos
(CEMDP), que reconheceu, ao final dos trabalhos, 356 brasileiros e brasileiras como vítimas do Estado, seja como
mortos (as) ou desaparecidos (as).
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I - Paraibanos reconhecidos como mortos pela União
1.

Dilermano Mello do Nascimento (1920-1964)

2.

Severino Elias de Mello (1913-1965)

3.

Marcos Antônio da Silva Lima (1941-1970)

II - Paraibanos reconhecidos como desaparecidos políticos
1.

João Alfredo Dias (1932-1964)

2.

Pedro Inácio de Araújo (1909-1964)

3.

José Maria Ferreira de Araújo (1941-1970)

4.

Francisco das Chagas Pereira (1944-1971)

5.

Ezequias Bezerra da Rocha (1944-1972)

6.

Umberto de Albuquerque Câmara Neto (1947-1973)

III – Paraibanos não reconhecidos como mortos ou desaparecidos políticos

199

1.

João Roberto Borges de Souza (1946-1969)

2.

Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides (1942-1972)

3.

João Pedro Teixeira (1918-1962)

4.

Adauto Freire da Cruz (1924-1979)

5.

José Feliciano da Silva (1920-1964)199

6.

Robson Antônio Gomes Viana (1946-1969)200

7.

Francisco Alves Cabral (1923-1969)201

JOSÉ FELICIANO DA SILVA: Número do processo: 092/02. Data e local de nascimento: 14/9/1920, Campina
Grande (PB). Organização política ou atividade: não definida. Data e local da morte: 15/1/1964, em Mari (PB).
Relator: Belisário dos Santos Júnior Indeferido em: 26/8/2004. Era camponês e foi morto em confronto na
resistência de Mari. “Não estão anexados ao processo documentos que provem engajamento político ou que
agentes do estado estivessem envolvidos na morte de José, o que levou ao indeferimento do processo na CEMDP”
(BRASIL. Direito à Verdade e à Memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, 2007, p.
445).
200
ROBSON ANTÔNIO GOMES VIANA: Número do processo: 244/96. Data e local de nascimento: 13/6/1946,
Cabedelo (PB). Organização política ou atividade: não definida. Data e local do desaparecimento: 22/8/1969, Rio
de Janeiro (RJ). Relator: Nilmário Miranda. “Robson era marinheiro e desapareceu no Rio de Janeiro em 1969. A
família requereu os benefícios da Lei 9140 argumentando que existia a possibilidade de Robson ter sido preso e
morto pelo CENIMAR, por engano, mas não apresentou dados concretos fundamentando essa presunção. Não foi
apresentada à CEMDP nenhuma testemunha, documento ou indício que comprovasse a militância política de
Robson. O requerimento foi indeferido”. (Idem, p. 448)
201
FRANCISCO ALVES CABRAL: Número do processo: 303/96 Data e local de nascimento: 7/8/1923, Campina
Grande (PB). Organização política ou atividade: sindicalista. Data e local do desaparecimento: novembro/1969,
Curitiba (PR). Relator: João Grandino Rodas e Belisário dos Santos Júnior. Maria Nazaré Oliveira Cabral, esposa
de Francisco Cabral, requereu reconhecimento da morte na prisão de Curitiba, visto ser ele sindicalista e tido como
comunista pelo DOPS. “Documento datado de 3/11/1969, do Departamento de Estabelecimentos Penais do Estado
do Paraná, declara que Cabral fugiu enquanto cumpria pena de reclusão de dois anos na Colônia Penal Agrícola
Manoel Ribas. Segundo o relator, mesmo tendo sido provada a militância política de Cabral, nada leva a firmar a
convicção de que, realmente, Francisco tenha sido morto na prisão”. (Idem, 2007, p. 449)
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8.

Venceslau Ramalho Leite (1925-1968)202

9.

Antoniel Queiroz (?-1972)203

A Comissão Nacional da Verdade concluiu suas investigações reafirmando a
responsabilidade do Estado nos já mencionados mortos e desaparecidos políticos reconhecidos
pela União por força da Lei nº 9.140/95, e de alguns daqueles cujos processos impetrados pelos
familiares haviam sido indeferidos, além de incluir o caso de Margarida Maria Alves.
Assim, depois dos trabalhos da CNV, foi elaborada uma nova relação de paraibanos
mortos e desaparecidos políticos paraibanos cujos autores foram agentes públicos do aparelho
repressivo do Estado ou por descaso processual e omissão do poder judiciário em apurar e julgar
as violações aos direitos humanos:
1.

Adauto Freire da Cruz (1924-1979)

2.

Dilermano Mello do Nascimento (1920-1964)

3.

Ezequias Bezerra da Rocha (1944-1972)

4.

Francisco das Chagas Pereira (1944-1971)

5.

João Alfredo Dias (1932-1964)

6.

João Pedro Teixeira (1918-1962)

7.

João Roberto Borges de Souza (1946-1969)

8.

José Maria Ferreira de Araújo (1941-1970)

9.

Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides (1942-1972)

10. Marcos Antônio da Silva Lima (1941-1970)
11. Margarida Maria Alves (1932-1983)
12. Pedro Inácio de Araújo (1909-1964)
202

VENCESLAU RAMALHO LEITE: Número do processo: 031/02 Data e local de nascimento: 21/9/1925,
Paraíba. Organização política ou atividade: não definida. Data e local da morte: 25/10/1968, Rio de Janeiro (RJ)
Relator: André Sabóia Martins. Os familiares de Venceslau relataram que ele foi morto no Rio de Janeiro, a 25 de
outubro de 1968, “por militantes do MR-8, quando se negou a descer do carro que aquela organização planejava
usar para assaltar uma agência do Banco do Estado da Guanabara. Não foram anexadas ao processo provas de sua
militância política ou de que a morte tenha sido causada por agentes do Estado, sendo o requerimento indeferido”.
(Idem, p. 449)
203
ANTONIEL QUEIROZ. Número do processo: 108/96. Data e local de nascimento: Patos (PB). Data e local da
morte: 19/12/1972, São Paulo (SP) Relator: Luís Francisco Carvalho Filho. Pelo atestado de óbito a morte de
Antoniel Queiroz foi causada por “septicemia,... diverticulite, insuficiência coronariana”, deixando a mulher,
Terezinha Ferreira de Queiroz, e oito filhos. “Documentos anexados ao processo formado na CEMDP demonstram
que Antoniel foi demitido dos quadros do Banco do Nordeste do Brasil S.A., por força de decreto do presidente
da República. Uma declaração do Ministério da Guerra informa que Antoniel esteve detido entre 30/4/1964 e
29/5/1964, Região Militar, para averiguações, “em face dos últimos acontecimentos em que intervieram as Forças
Armadas”. Segundo o relator ao votar pelo indeferimento, “não há evidências de que a prisão tenha sido a causa
direta da morte de Antoniel, ocorrida oito anos depois”. Houve um recurso por parte da família que voltou a ser
depois indeferido, com a mesma fundamentação anterior. (Idem, p. 449)
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13. Severino Elias de Mello (1913-1965)
14. Umberto de Albuquerque Câmara Neto (1947-1973)

O Grupo de Trabalho Mortos e Desaparecidos Políticos da CEVPM-PB, desde o início
das suas atividades, e muito antes da conclusão da Comissão Nacional da Verdade, havia
decidido centralizar suas investigações nos militantes políticos mortos e desaparecidos abaixo,
sem demérito aos demais:
1. João Alfredo Dias (1932-1964)
2. Pedro Inácio de Araújo (1909-1964)
3. Francisco das Chagas Pereira (1944-1971)
4. João Roberto Borges de Souza (1946-1969)
5. Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides (1942-1972)
2.2 Dados biográficos dos paraibanos mortos ou desaparecidos políticos

Esse resumo biográfico foi elaborado a partir dos processos que os familiares deram
entrada para reconhecimento da União sobre a sua responsabilidade nas mortes e
desaparecimentos forçados, por força da Lei nº 9.140, de 1995, conforme está no livro “Direito
à Verdade e à Memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos”204,
atualizado pelas investigações da CNV, constantes em seu Relatório Final.

2.2.1 Dilermano Mello do Nascimento (1920-1964)
Data e local de nascimento: 09/2/1920, Paraíba
Organização política ou atividade: não definida
Data e local da morte: 15/8/1964, Rio de Janeiro-RJ
Pertenceu à Força Expedicionária Brasileira (FEB), tendo participado da
Batalha de Monte Castelo, na Itália. Em 1946, foi condecorado com a Medalha de Campanha,
honraria conferida aos militares que tomaram parte em operações de guerra. Tendo feito o curso
de Economia na Universidade do Distrito Federal (1950/54), aprofundou os estudos fazendo o

204

BRASIL. SEDH. CEMDP. Direito à Verdade e à Memória: Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos. Brasília: SEDH, 2007. As fotos seguintes são também deste livro.
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curso de Análise Econômica, em 1957, e cursos de aperfeiçoamento na Comissão Econômica
para a América Latina (CEPAL).
Constou na equipe de economistas da Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE) no final da década de 50. Em 1963, ingressou no Ministério da Justiça,
ocupando a função de diretor da Divisão de Material. Com o golpe de abril de 1964, foi
exonerado do cargo e passou a ser alvo de investigações no âmbito de um Inquérito Policial
Militar (IPM).
A versão oficial era que de que praticou suicídio, ao saltar da janela do 4º andar do
prédio do Ministério da Justiça, no Rio de Janeiro, deixando um bilhete que dizia: “Basta de
tortura mental e desmoralização”. Contrariamente, a viúva de Dilermano, Natália de Oliveira
Nascimento, colocou em dúvida a versão policial, a qual foi publicada no Diário de Notícias,
do Rio de Janeiro em 11 de novembro de 1964. Segundo Natália, até mesmo o bilhete assinado
por ele para justificar o suicídio era falsificado205.
A conclusão da CNV sobre esse caso é de que: “Diante das investigações realizadas,
conclui-se que Dilermano Mello do Nascimento morreu em decorrência de ação perpetrada por
agentes do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos
promovido pela ditadura militar, implantada no país a partir de abril de 1964”206.

2.2.2 Severino Elias de Mello (1913-1965)
Data e local de nascimento: 20/7/1913, Espírito Santo-PB
Organização política ou atividade: não definida
Data e local da morte: 30/7/1965, no Rio de Janeiro-RJ
Deixou a Paraíba aos 17 anos, indo para o Rio de Janeiro onde se alistou
na Aeronáutica. Foi um dos presos de 1935, após a tentativa de insurreição liderada por Luiz
Carlos Prestes. Pertenceu ao Partido Comunista do Brasil (PCB) e à Aliança Nacional
Libertadora.
A versão oficial é que de Severino Elias praticou suicídio: “preso para averiguações por
ordem do encarregado de um IPM instaurado no Núcleo do Parque de Material Bélico,
suicidou-se [enforcou-se] no xadrez da Base Aérea do Galeão”.
A conclusão da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos afirma que “Essencial
é o caráter político da ação, não sua extensão territorial. Não é só a carteirinha de um partido, a

205

Idem, p. 69.
BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. RELATÓRIO DA CNV: Volume III - Mortos e Desaparecidos
Políticos. Brasília: CNV, 2014, p. 213.
206
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simpatia por uma organização ou a notoriedade da militância que contam. Não é necessário que
haja um processo formal. Basta a prisão decorrente de atividade política, ainda que apenas
verbal e circunscrita”207.
No mesmo sentido, concluiu o Relatório Final da CNV afirmando que “Diante das
investigações realizadas, conclui-se que Severino Elias de Mello morreu após ter sido preso por
agentes militares, nas dependências de um órgão do Estado brasileiro, em contexto de
sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar, implantada no
país a partir de 1964”208.
2.2.3 Marcos Antônio da Silva Lima (1941-1970)
Data e local de nascimento: 21/10/1941, João Pessoa-PB
Organização política ou atividade: PCBR
Data e local da morte: 14/1/1970, Rio de Janeiro-RJ
Ex-sargento da Marinha, foi um dos fundadores e, por duas vezes, vicepresidente da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil, entidade que
comandou importantes mobilizações reivindicatórias e políticas no âmbito da Armada, no
período entre 1962 e março de 1964, especialmente a histórica greve dos marinheiros de 1964.
Sua escolarização se deu no Colégio Lins de Vasconcelos, em João Pessoa, na Escola
Técnica de Comércio, em Campina Grande, e no Colégio Estadual Lyceu Paraibano, também
em João Pessoa. Na Paraíba, foi jogador de futebol pelo time Estrela do Mar. Em 1958, iniciou
sua formação de marinheiro na Escola de Aprendizes de Pernambuco.
Após o golpe de 1964, sabendo que fora expulso da Marinha com base no primeiro Ato
Institucional, exilou-se na Embaixada do México e depois foi para Cuba para fazer curso de
treinamento de guerrilha, quando, juntamente com Leonel Brizola, formaram o Movimento
Nacional Revolucionário (MNR). Nesse período, Marcos foi condenado a 9 anos de prisão no
Brasil.
Ao retornar ao seu país, ingressou na resistência armada ao regime com outros militantes
do MNR, instalando-se no Mato Grosso para tentar organizar uma guerrilha na Serra do
Caparaó, entre 1966 e abril de 1967. Numa das idas a São Paulo ocorreu a sua prisão e foi
transferido para a Penitenciária Lemos Brito, no Rio de Janeiro, ali chegando em março de
1967. Neste presídio, juntos com outros marinheiros, dentre eles o conterrâneo José Adeildo
Ramos, conseguiu recrutar presos comuns para fundar a organização Movimento de Ação
207
208

BRASIL. SEDH. CEMDP. Op. cit., p. 73.
BRASIL. CNV. Op. cit., 2014, p. 254.
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Revolucionária (MAR), que protagonizou audaciosa fuga daquele presídio, em 26 de maio de
1969.
Depois ingressou e militou no Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR) até
ser emboscado, a 14 de janeiro de 1970, recebendo um tiro na cabeça e deixado seu corpo
moribundo no Hospital Souza Aguiar, como desconhecido, morrendo minutos depois.
A versão oficial da ditadura saiu numa “nota do comando da 1ª Região Militar,
informando que Marcos Antônio morrera num tiroteio onde foi ferida e presa Ângela Camargo
Seixas, também do PCBR, e dois agentes dos órgãos de segurança”. Por carta da Irlanda dirigida
a Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Ângela Camargo relata o que
aconteceu:
Marcos Antônio e ela chegavam a sua casa, por volta das 23 horas do dia 13,
e Marcos estava colocando a chave na porta quando os agentes de segurança,
que já estavam no apartamento, começaram a atirar. O prédio estava cercado
e, ao buscarem fugir pelas escadas, viu quando Marcos foi atingido. Ferida,
perdeu a consciência e não sabe quanto tempo depois acordou, ainda no
corredor, sendo presa.209

O Relatório da Comissão Nacional da Verdade complementa o depoimento dado por
Ângela Camargo, quando afirma que ela
esclareceu amplamente os fatos, afirmando em seu testemunho que, apesar de
armado, Antônio Marcos estava totalmente desprevenido ao chegar ao local,
e não empunhava a arma, levando apenas a chave do apartamento em sua mão.
Ângela esclareceu também que em nenhum momento foi dada oportunidade a
eles de se entregarem à polícia, que já os recebeu com tiros210.

A família só pode enterrar o corpo de Marcos Antônio no dia 20 de janeiro de 1970,
quando o Instituto Médico Legal o liberou com o laudo de necropsia assinado pelo legista Nilo
Ramos Assis, que definiu como causa mortis “ferida transfixante do crânio com destruição
parcial do encéfalo”.
2.2.4 José Maria Ferreira de Araújo (1941-1970)
Data e local de nascimento: 6/6/1941, Fortaleza-CE)
Filiação: João Alexandre de Araújo e Maria da Conceição Ferreira de Araújo
Organização política ou atividade: VPR
Data e local da morte: 23/9/1970, São Paulo-SP

209
210

BRASIL. SEDH. CEMDP. Op. cit. p. 112.
BRASIL. CNV. Op. cit., p. 2 e 3.
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Embora tenha nascido em Fortaleza, sua família é de Santa Luzia-PB, e tão logo nasceu
retornou para Santa Luzia para a convivência com os demais familiares. Estudou naquela cidade
paraibana e alguns anos na casa de um tio em Fortaleza. Em 1959, resolveu ingressar na
Marinha, no Rio de Janeiro, e foi um dos fundadores da Associação dos Marinheiros e
Fuzileiros Navais do Brasil. Liderou a greve dos marinheiros que ocorreu antes do golpe de
1964. Por conta disso, foi preso e levado a Ilha das Flores, onde permaneceu incomunicável por
quatro meses, sendo expulso da Armada em dezembro de 1964.
Logo que saiu da prisão, foi para Cuba se juntar aos outros companheiros marinheiros
que faziam curso de guerrilha e ajudou a constituir o Movimento Nacional Revolucionário
(MNR). Seu contato naquela ilha socialista, dentre outros, era com José Anselmo dos Santos, o
cabo Anselmo211, presidente da Associação dos Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil. Em
solo cubano, conheceu a militante paraguaia Soledad Barrett Viedma 212, que também fazia
curso de guerrilha, com quem casou, nascendo desse matrimônio Ñasaindy Barrett de Araújo213.
Ao retornar ao Brasil, em 1970, José Maria ingressou na Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), atuando na clandestinidade com os codinomes Aribóia, Araribóia e Edson Cabral
Sardinha.
Nos documentos dos órgãos de segurança do regime militar registram a
informação de que José Maria foi morto em 23/9/1970, num terminal de
ônibus no Anhangabaú, no centro da capital paulista, quando reagiu à prisão
que seria efetuada por agentes do DOI-CODI/SP. Na véspera, os agentes desse
órgão de repressão teriam detido Mário de Freitas Gonçalves, também
militante da VPR, conhecido como Dudu, que informou sobre o encontro com
Aribóia, conseguindo fugir espetacularmente quando José Maria reagiu, sendo
esse um primeiro episódio em que a VPR se viu envolvida com a possibilidade
de existir infiltração em suas fileiras. As condições da morte de José Maria
somente obtiveram algum esclarecimento em 1990, a partir da abertura da
Vala de Perus, em São Paulo, e do acesso aos arquivos do IML/SP. O laudo
necroscópico assinado por Sérgio Belmiro Acquesta e Paulo Augusto de
Queiroz Rocha descreve diversas equimoses e escoriações: no queixo – a
única visível na foto de seu corpo encontrada nos arquivos – e ainda nos
braços, região glútea e sacra, e em forma de colar em torno dos dois punhos,
o que foi visto na CEMDP como prova de que José Maria foi preso. Os legistas
afirmam, no entanto, que não puderam determinar a causa da morte. Sugerem
211

Mais tarde, Cabo Anselmo foi desmascarado como um agente Companhia de Inteligência Americana (CIA)
infiltrado no movimento dos marinheiros e responsável pela morte e assassinato de dezenas de companheiros e
companheiras.
212
Após a morte de José Maria, Soledad veio para o Brasil e militava na VPR com seu novo companheiro, Cabo
Anselmo, de quem estava grávida quando foi assassinada em 1973, em Pernambuco, com outros companheiros,
no chamado Massacre da Granja São Bento, em Paulista-PE. O próprio Cabo Anselmo entregou a localização do
aparelho.
213
A notícia da filha de José Maria e Soledad só surgiu quando houve a anistia e o ex-marinheiro e jornalista Paulo
Conserva, também paraibano, escreveu um artigo contando o fato. A CEVPM-PB realizou uma audiência pública
com a participação de Paulo Conserva, em 25/3/2014, e uma oitiva com Ñasaindy Barrett de Araújo, no dia
17/12/2015.
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duas possibilidades: envenenamento com alguma substância volátil não
identificada no exame toxicológico, ou a morte súbita em função da comoção
causada pela prisão. Assim, a certidão de óbito, lavrada no Cartório da Vila
Mariana tem como declarante Paulino de Paula Almeida e a causa da morte
consta como “indeterminada”214.

Num termo de declaração assinada por seu irmão, Paulo Maria Ferreira de Araújo,
professor da Universidade de Campinas (UNICAMP) e um dos fundadores do Grupo Tortura
Nunca Mais, consta que
Com o movimento pela anistia, por volta de 1981, surgiram notícias mais
concretas sobre José Maria, em especial, devido a artigo de Paulo Conserva,
publicado em João Pessoa-PB, o qual relata tê-lo conhecido em Cuba e que
havia morrido sob tortura. José Maria havia se casado com uma paraguaia e
tido uma filha e preso após a delação do Cabo Anselmo. Com a identificação
das ossadas de Perus, foi possível acessar os documentos do IML, quando
puderam constatar que os restos de José Maria estavam no Cemitério da Vila
Formosa, em São Paulo, SP, sendo possível fazer a denúncia oficial dos
fatos215.

Desfazendo a versão oficial da ditadura, o Relatório Final da CNV revela que, em
pesquisas nos arquivos do DOPS/SP, foi encontrado um documento, de fevereiro de 1973,
destinado aos “Aos Bispos do Brasil, de autoria do Comitê de Solidariedade aos Presos Políticos
do Brasil, “em que consta a informação de que Edson Cabral Sardinha (codinome utilizado por
José Maria) sofreu espancamentos, choques elétricos, torturas no pau de arara e morreu em
decorrência dessas ações”216.
A família jamais encontrou os restos mortais de José Maria, apesar de toda tentativa
feita em arquivos, cemitérios, ações judiciais e auxílio às comissões criadas para identificar a
verdade sobre o seu desaparecimento.

2.2.5 Ezequias Bezerra da Rocha (1944-1972)
Data e local de nascimento: 24/12/1944, João Pessoa-PB
Filiação: Antônia Bulhões Bezerra e Simplício Bezerra da Rocha
Organização política ou atividade: acusado de ajudar o PCBR
Data e local da morte: 11/3/1972, em Recife-PE
Fez o curso secundário no antigo Colégio Estadual de Pernambuco. Geólogo,
formado pela Universidade Federal de Pernambuco em 1968, trabalhou na Itapassoca
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Agroindustrial, na Itapicuru Agroindustrial e na PROFERTIL, e deu aulas de Matemática no
colégio de freiras de Socorro, em Pernambuco. Também lecionou Inglês. Se preparava para
fazer pós-graduação em Geofísica na Universidade Federal da Bahia. Opositor do regime
militar, participou do movimento estudantil universitário e, depois, ajudava aos militantes do
Partido Comunista Revolucionário Brasileiro (PCBR).
No dia 8 de março de 1972, Miriam Lopes Verbena, sua amiga, pediu-lhe emprestado o
carro, um Volkswagen, porque ela e o marido, Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides,
militantes do PCBR, queriam viajar ao interior [na verdade, eles iriam os documentos frios de
Luís Alberto, outro paraibano procurado pela repressão]. O casal morreu em acidente em
circunstâncias misteriosas como será demonstrado mais adiante.
Após o “acidente”, Ezequias e seu irmão foram ao local tentar resgatar seu automóvel cedido
emprestado ao casal Luís Alberto e Miriam Verbena. Dois dias após, Ezequias e sua esposa
Guilhermina Bezerra da Rocha foram presos pelo DOI do IV Exército, em Recife, durante a
madrugada do dia 11 de março 1972, sendo encapuzados e levados a local ignorado. Estavam
a frente do IV Exército, Vicente de Paulo Dale Coutinho, que comandava a unidade e Confúcio
Danton de Paula Avelino, diretor do Quartel General, considerado o braço direito do Coronel
Dale Coutinho.217
Em seu depoimento à Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, Guilhermina
descreve o que viu após ver seu marido saindo da sala de interrogatório e colocado numa cela
perto da que ela estava:
Fomos conduzidos para dentro e eu fui posta numa cela enquanto Ezequias foi
ao interrogatório. Mas aquilo não era interrogatório, era um verdadeiro
massacre aplicado numa pessoa indefesa. De onde eu estava ouvia a
pancadaria. Foram horas terríveis. Aquilo parecia mais um pesadelo. Eu
queria acordar e não conseguia. Houve momentos em que pensava que o Quias
[Ezequias] estava morto, pelo silêncio de dor que se fazia, pois não era
possível, tantos bater tanto numa única pessoa. Depois de muito tempo eles
pararam de torturá-lo e o colocaram numa cela perto da minha. Quando ele
passou por mim, carregado por policiais, parecia um farrapo humano, havia
sangue por todas as partes do seu corpo. Não conseguia nem ficar de pé. 218

Guilhermina, já liberada da prisão no outro dia, viu num dos jornais que um corpo de
uma pessoa, totalmente desfigurado e com sinais de torturas, havia sido encontrado no
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município de Escada-PE, na barragem do Bambu [Engenho Massauassu]. Tentou ver o cadáver
no IML de Pernambuco, mais foi impedida pela polícia, que argumentou já ter sido identificado.
Em março de 1991, o governador de Pernambuco, Carlos Wilson, instituiu a
Comissão de Pesquisa e Levantamento dos Mortos e Desaparecidos Políticos,
que analisou os prontuários do DOPS do Recife, inclusive o de Ezequias. Essa
Comissão localizou ofício que encaminhava um corpo ao IML de Recife,
procedente de Escada-PE, sendo que no verso constavam as impressões
digitais do morto. A Comissão de Pesquisa solicitou ao Secretário de
Segurança Pública que fossem confrontadas, por meio de perícia, as
impressões digitais constantes no ofício com as de Ezequias. Sendo idênticas
as impressões digitais do corpo encontrado e as da carteira de identificação de
Ezequias, ficou comprovada sua morte sob torturas e a ocultação de seu
cadáver.219

O corpo de Ezequias Bezerra até hoje não foi encontrado, o que entra na relação dos
mortos que a ditadura praticou o desaparecimento forçado para não deixar rastros da violação
que seus agentes praticaram naquele período.

2.2.6 Umberto de Albuquerque Câmara Neto (1947-1973)
Data e local de nascimento: 2/5/1947, Campina Grande-PB
Organização política ou atividade: APML
Data e local da morte: 8/10/1973, Rio de Janeiro
Estudou Medicina na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), onde foi
eleito presidente do Diretório Acadêmico e membro do Diretório Central dos Estudantes (DCE)
daquela instituição. No ano de 1968, Umberto Câmara foi um dos presos no Congresso da UNE,
em Ibiúna-SP, quando concorria, representando Pernambuco, para uma das vagas da diretoria
daquela entidade nacional dos estudantes. Em 1969, foi eleito vice-presidente da UNE.
Submetido a vários processos na Justiça Militar, ele entrou para a clandestinidade e,
juntamente com Paulo Wright e Honestino Guimarães, criou uma pequena dissidência na Ação
Popular Marxista-Leninista, que recusaria ingressar, em 1972, no Partido Comunista do Brasil.
O Relatório da CNV descreve as circunstâncias do desaparecimento forçado de Umberto
Câmara, após pesquisas nos arquivos dos órgãos de repressão e em depoimentos de seus
companheiros:
Ao retornar para o Rio de Janeiro após uma viagem ao Recife, Umberto de
Albuquerque encontrou-se, por acaso, com seu companheiro de organização,
José Carlos Mata Machado. Na ocasião, marcaram de se encontrar em um
trecho da praia de Botafogo, na Zona Sul da cidade. Umberto estava
hospedado na casa de Marcelo Santa Cruz, onde permaneceu apenas uma
219
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noite. No dia seguinte, informou a Marcelo que iria a um encontro rápido e
que voltaria para o almoço. Não retornou. O contato com José Carlos foi
breve. Combinaram um novo encontro naquele mesmo dia, pois queriam se
certificar se estavam sendo monitorados. José Carlos apareceu no local e
horário definidos, esperou alguns instantes, mas Umberto não apareceu. José
Carlos avisou aos amigos do não aparecimento de Umberto ao encontro
marcado, seguiu do Rio de Janeiro para São Paulo e, em seguida, para
Pernambuco, onde foi assassinado 20 dias depois pelos órgãos de repressão
política... Uma carta anônima, publicada no Jornal dos Sports de 9 de
novembro de 1973, informava que Umberto estava preso desde o dia 8 de
outubro e que corria perigo de vida, já que a prisão se revestia de
características de sequestro. O remetente pedia que providências fossem
tomadas para que Umberto não tivesse o mesmo destino que outros militantes,
tais como José Carlos e Gildo Lacerda, mortos pelos aparatos de repressão.220

A forma como a CNV relata o caso fica passível de uma má interpretação da conduta
de Umberto Câmara diante das masmorras da ditadura. A de que ele possa ter sido o delator
dos seus companheiros.
O site do Encontro dos Diretórios Acadêmicos de Pernambuco, desfaz essa impressão
de que Umberto possa ter aberto o jogo da sua organização sob tortura:
O que aconteceu, não precisa de testemunhas, pois já está por demais
comprovado. Sequestro. Torturas indescritíveis, morte. Assassinato frio nos
porões da ditadura militar. Que Umberto resistiu e não delatou ninguém, prova
o fato de que a repressão nunca procurou a casa de Marcelo, onde ele se
hospedara, nem a casa de Roberto Freire (o psiquiatra, autor de Sem Tesão,
Não Há Solução), sua base de apoio em São Paulo.
Umberto foi, sim, vítima de delação. Não só ele, mas todos os dirigentes
principais da APML. O delator: Gilberto Prata, militante, cunhado de José
Carlos Mata Machado [assassinado no dia 28 de outubro de 1973]. Ele
próprio, em 1988, confessou o crime à sua irmã, Madalena221.

Diante dessa situação, o Relatório Final da CNV decide que se continuem as
investigações sobre o desaparecimento forçado de Umberto de Albuquerque Câmara Neto “por
forças de segurança do Estado, no Rio de Janeiro, em contexto de sistemáticas violações de
direitos humanos promovidas pela ditadura militar, implantada no país a partir de abril de
1964”222.
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2.2.7 João Pedro Teixeira (1918-1962)
Data e local de nascimento: 5/3/1918, Guarabira-PB
Organização política: Liga Camponesa de Sapé
Data e local de morte: 2/4/1962, estrada entre Café do Vento e Sapé-PB
Era um dos principais líderes dos trabalhadores do meio rural, tendo
organizado, junto a outros companheiros como Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro, e
João Alfredo Dias, Nego Fuba, a Liga Camponesa de Sapé, onde foi eleito vice-presidente.
Com a expansão das ligas foi formada a Federação da Ligas Camponesas da Paraíba tendo
como presidente o agrônomo Assis Lemos e João Pedro como vice-presidente.
O crescimento da liderança desse camponês atiçou o ódio dos latifundiários,
especialmente daqueles que compunham o chamado “Grupo da Várzea”, organização que
promovia todo tipo de violência contra os trabalhadores rurais e patrocinava campanhas
eleitorais de parlamentares para a Assembleia legislativa da Paraíba e Câmara Federal.
No dia 2 de abril de 1962, João Pedro foi assassinado numa emboscada quando
retornava de João Pessoa para sua casa, localizada no Sítio Barra de Antas, na estrada de Sapé.
A investigação do crime ficou por conta do chefe de polícia, delegado Chico Maria, que em 10
dias apresentou os assassinos cabo Antônio Alexandre da Silva, soldado Francisco Pedro de
Silva [Chiquinho]. O terceiro sicário foi o vaqueiro Arnaud Nunes Bezerra, desaparecido até os
dias de hoje. O delegado ainda denunciou os mandantes do assassinato do líder camponês:
Aguinaldo Veloso Borges, Pedro Ramos Coutinho e Antônio José Tavares.
O crime que tirou a vida de João Pedro teve repercussão nacional e internacional,
revoltando camponeses, trabalhadores urbanos e estudantes universitários e secundaristas. O
enterro reuniu uma multidão de mais de 5 mil pessoas e transformou-se num ato político contra
a violência no campo. Quase um mês depois, o ato do 1º de maio ocorreu na Lagoa [Parque
Solon de Lucena], em João Pessoa, com a participação de 40 mil cidadãs e cidadãos repudiando
aquele assassinato.
A justiça pediu a prisão dos assassinos e mandantes, mas os recursos jurídicos
prolongaram o processo que acabou sendo arquivado após o golpe militar, alimentando a
impunidade para os envolvidos. O pior é que o processo que apurou a morte de João Pedro
desapareceu do Tribunal de Justiça da Paraíba, o que fez com que a CEVPM-PB encaminhasse
um ofício (027/2013) àquele poder judiciário solicitando a busca do processo para o seu acervo,
fato não atendido pelo silêncio que tomou sobre o assunto.
Casado com Elizabeth Altina Teixeira, com quem teve onze filhos, após assassinato de
João Pedro, ela tomou o seu lugar na liderança da Liga Camponesa de Sapé, sendo presa após

204
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

o golpe civil-militar de 1964, entrando para a clandestinidade com um dos seus filhos, deixando
órfãos os demais223.
Com o advento da Lei nº 9.140/1995, Elizabeth Altina Teixeira ingressou com processo
na CEMDP responsabilizando o Estado pelo assassinato do seu marido. O processo foi
indeferido, apesar da argumentação do relator, deputado Nilmário Miranda, de que “não havia
dúvidas de que o caráter político das Ligas Camponesas e as constantes perseguições sofridas
por seus líderes deveriam ser respaldadas pela Lei n° 9.140/1995”.224
Depois da audiência pública realizada em Sapé, no dia 15 de julho de 2013, pela CNV
e CEVPM-PB, onde foram ouvidos os testemunhos de várias lideranças camponesas e
profissionais liberais que apoiavam o movimento das ligas, ficou claro o protagonismo de João
Pedro nas lutas contra o latifúndio e em defesa dos camponeses, bem como a omissão do Estado
em julgar o processo do seu assassinato.
Durante a audiência, Elizabeth Teixeira, viúva de João Pedro e ex-presidente
da Liga Camponesa de Sapé, reafirmou o protagonismo de João Pedro na
constante busca pelos direitos dos trabalhadores do campo, relatou as
arbitrárias perseguições que decorreram de sua morte, além das que
persistiram no pós-golpe militar. A audiência reafirmou a importância e o
legado das Ligas Camponesas na região e a necessidade de se elucidar os casos
de violações de direitos humanos envolvendo trabalhadores rurais e seus
líderes225.

A conclusão que chegou a CNV é a de que João Pedro Teixeira fora assassinado por
sicários contratados pelo latifúndio da região de Sapé, “em ação que contou com a conivência
e/ou omissão do Estado brasileiro, em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos
contra os trabalhadores rurais e as Ligas Camponesas”226.

2.2.8 Adauto Freire da Cruz (1924-1979)
Data e local de nascimento: 15/2/1924, Bananeiras-PB
Organização política: Ligas Camponesas
Data e local de morte: 13/5/1979, entre Rio de Janeiro e Teresópolis-RJ
Por muitos anos militou no Partido Comunista do Brasil (PCB). Seu
primeiro contato com a literatura marxista foi em 1946 e participou das
O Grupo de Trabalho “Repressão do Estado e de milícias privadas aos camponeses”, da CEVPM-PB conseguiu
reunir os filhos vivos de Elizabeth Teixeira, em 25/7/2014. Foram ouvidos os testemunhos dos filhos e filhas que
foram distribuídos pelo pai de Elizabeth após o seu desaparecimento para a clandestinidade. Eles relataram a dor
que passaram quando foram separados e o sofrimento vivido para sobreviver àquela situação.
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greves dos operários pelo abono de natal [13º salário] em Campina Grande e em Rio Tinto no
final da década de 40, sendo preso por essas atividades políticas.
Era um dos membros do Comitê Estadual do PCB no estado da Paraíba e, em 1961,
viajou à Cuba onde fez curso de guerrilha. Desligou-se do PCB para participar do Grupo de
Julião, com atuação na área do campo, tornando-se membro da Direção Nacional das Ligas
Camponesas.
Com o golpe civil-militar de 1964, ele responde a vários Inquéritos Policiais Militares
e decidiu entrar na clandestinidade com o nome de Celestino Alves da Silva, indo morar no Rio
de Janeiro.
Segundo o Relatório da CNV, ao relatar as circunstâncias da morte de Adauto Freire a
13 de maio de 1979, afirma que ele
Foi surpreendido pela Polícia Militar em uma viagem de ônibus para
Teresópolis. Estava acompanhado de sua esposa, Delzuíte, e voltavam de uma
reunião pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita realizada no Rio de Janeiro.
Ambos estavam no interior de um ônibus Niterói-Teresópolis, que foi parado
em uma blitz. O casal transportava material de propaganda da Campanha pela
Anistia, e, no momento em que o ônibus foi parado pela polícia, não tiveram
tempo de esconder os panfletos. Os policiais entraram no coletivo e pediram
a Adauto os seus documentos de identificação. Quando Adauto respondeu que
os havia esquecido, os policiais jogaram-no para fora do ônibus e o agrediram.
Os panfletos foram encontrados pelos policiais. Com as agressões, Adauto
começou a respirar com dificuldade, seus lábios ficaram roxos e ele parou de
falar. Segundo relato de sua esposa, ele sofreu um infarto227.

Adauto foi sepultado em Teresópolis com o nome de Celestino Alves da Silva, porque
sua companheira Delzuíte da Costa Silva tivera medo da repressão na época. Seus filhos
solicitaram à CEMDP que fosse reconhecida a responsabilidade da morte pelo Estado e que
recebessem novos registros de nascimento com o nome do pai verdadeiro, Adauto Freire da
Cruz.
A conclusão da Comissão Nacional da Verdade foi a de que Adauto Freire da Cruz foi
morto “em decorrência de ação perpetrada por agentes do Estado brasileiro, em contexto de
sistemáticas violações de direitos humanos promovidas pela ditadura militar, implantada no
país a partir de abril de 1964”228. E recomendou que o Estado brasileiro retificasse o nome de
Adauto na certidão de óbito e na certidão de nascimento de sua filha Mariana da Costa Silva.
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2.2.9 Margarida Maria Alves (1932-1983)
Data e local de nascimento: 5/8/1932, Alagoa Grande-PB
Organização política: Sindicato de Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande
Data e local de morte: 12/8/1983, Alagoa Grande-PB
Era trabalhadora rural e rendeira, uma líder incontestável do Brejo Paraibano,
sendo a primeira mulher a assumir a presidência do Sindicato de Trabalhadores
Rurais de Alagoa Grande-PB. Participou da criação do Centro de Educação e Cultura do
Trabalhador Rural, entidade que até hoje forma politicamente os camponeses, promove o
desenvolvimento rural e urbano sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar, a reforma
agrária e a defesa dos trabalhadores sem-terra. Margarida também ajudou a fundar o Movimento
de Mulheres do Brejo (MMB), uma referência para o movimento feminista.
À frente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande defendeu os direitos
trabalhistas dos camponeses e camponesas da região, como carteira assinada, férias,
regulamentação da jornada de trabalho, entre outras garantias. Por conta dessa sua atuação, foi
odiada pelos usineiros, fazendeiros, proprietários de engenhos e patrões da região porque
tiveram que responder a centenas de ações trabalhistas, por violarem direitos básicos de
trabalhadores e trabalhadoras da região.
Em um dos seus discursos célebres, acontecido no dia 1º de maio de 1983, Margarida
fixou uma frase para a história dos trabalhadores e trabalhadoras que lutam por seus direitos:
“é melhor morrer na luta do que morrer de fome”.
Em sua homenagem, o dia 12 de agosto tornou-se o “Dia Nacional de Luta contra a
Violência no Campo e pela Reforma Agrária”. Desde o ano de 2000, organizações e entidades
nacionais de trabalhadoras e trabalhadores rurais promovem a Marcha das Margaridas para
homenagear aquela líder camponesa e denunciar a violência no campo contra os que lutam pelo
direto à terra e para reivindicar a reforma agrária no país.
Analisando as circunstâncias do assassinato de Margarida Maria Alves, a CNV assim
descreveu:
foi executada sumariamente em 12 de agosto de 1983, com um tiro no rosto
de uma arma calibre 12, na presença de seu marido e de seu filho, em frente
de sua residência, aos 51 anos de idade. Ela era ameaçada pelos latifundiários
da região antes de seu assassinato. José Mil, proprietário do engenho Miranda
já a havia agredido um ano antes de sua morte. Pouco tempo antes da
execução, o dono da Usina Tanques, Agnaldo Veloso Borges, que já era
acusado de ser o mandante do assassinato do líder camponês João Pedro
Teixeira, morto em 1962, ameaçou Margarida de morte... Entre os mandantes
da execução sumária de Margarida Alves estão Agnaldo Veloso Borges, líder
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do “Grupo da Várzea”, o genro de Agnaldo e diretor da Usina Tanques, José
Buarque de Gusmão Neto [conhecido como Zito Buarque] e Antônio Carlos
Coutinho Regis, fazendeiro local. Outros autores denunciados ou envolvidos
na execução foram o soldado da Polícia Militar da Paraíba, Betâneo Carneiro
dos Santos, os pistoleiros Amauri José do Rego e seu irmão, Amaro José do
Rego, bem como o motorista do veículo que conduzia os executores do crime,
Severino Carneiro de Araújo [conhecido como “Biu Genésio”], que foi
assassinado em 1986. Edgar Paes de Araújo, conhecido como “Mazinho”,
também apontado como autor da execução, foi igualmente assassinado em
1986, com indícios de que esses dois assassinatos ocorreram por conta das
vítimas terem informações sobre os mandantes do crime.229

As manobras processuais dos advogados de defesa do médico e pecuarista José Buarque
de Gusmão Neto [Zito Buarque], “acusado de ser o mandante do crime, foi realizado apenas no
dia 18 de junho de 2001, ou seja, 18 anos após o assassinato de Margarida”230. Tudo para que
o julgamento fosse adiado diversas vezes para que o acusado não fosse punido e ocorresse a
extinção do processo por prescrição. Quando finalmente foi a julgamento na Comarca de João
Pessoa, pelo Tribunal de Júri Popular, Zito Buarque foi absolvido como mandante do
assassinato de Margarida porque “a instrução probatória e a investigação criminal do caso
foram frágeis e insuficientes”.
Contrariados pela impunidade gerada com essa decisão, o Gabinete de Assessoria
Jurídica às Organizações Populares (GAJOP), o Centro de Justiça e Direito Internacional
(CEJIL), o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), a Comissão Pastoral da Terra
(CPT), e a Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves (FDDH-MMA)
apresentaram denúncia à Comissão Interamericana de Direitos Humanos contra a República
Federativa do Brasil. A denúncia foi aceita e ainda tramita naquele órgão de direitos humanos
da Organização dos Estados Americanos.
No Relatório Final da CNV, esse caso de violação aos direitos humanos foi assim
descrito:
Diante das investigações realizadas, conclui-se que Margarida Maria Alves
foi executada sumariamente por particulares associados a agentes do Estado
brasileiro, por motivação política e por conta de a vítima ter reivindicado
direitos fundamentais de trabalhadoras e trabalhadores rurais. Essa ação foi
cometida em contexto de sistemáticas violações de direitos humanos
promovidas pela ditadura militar, implantada no Brasil a partir de abril de
1964231.
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Idem, p. 474.
Idem, p. 475.
231
Idem, p. 479.
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Passados quase 34 anos do assassinato da camponesa Margarida Maria Alves, ninguém
foi punido por esse crime bárbaro contra uma liderança sindical dos trabalhadores rurais.

2.3 Os casos investigados pela CEVPM-PB
2.3.1 Os camponeses: Pedro Inácio de Araújo e João Alfredo Dias

Devido as mesmas circunstâncias do desaparecimento forçado dos líderes camponeses
Pedro Inácio de Araújo [Pedro Fazendeiro] e João Alfredo Dias [Nego Fuba], eles serão tratados
em um mesmo caso, diferenciando a militância de cada um e a reação dos familiares diante de
tão trágica violação aos direitos humanos praticada pela ditadura militar.
Para tanto, foi feito um levantamento das informações sigilosas e confidenciais dos
órgãos da repressão e matérias jornalísticas que tratassem sobre o desaparecimento, morte e
ocultação dos cadáveres desses dois líderes camponeses. Ambos estavam presos no 15º
Regimento de Infantaria, localizado no Bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa. João
Alfredo Dias foi solto na noite de 28 de agosto de 1964 e Pedro Inácio de Araújo na noite de 7
de setembro daquele mesmo ano. Desde então, seus familiares não têm notícias do paradeiro
dos dois, causando sofrimento e um luto continuado pela ausência dos corpos para cumprir o
ritual funerário e fechar o luto.
2.3.1.1 Pedro Inácio de Araújo [Pedro Fazendeiro] - (1909-1964)
Data e local de nascimento: 8/6/1909, Itabaiana-PB
Organização política: Liga Camponesa232
Data e local de desaparecimento: setembro de 1964, João Pessoa-PB
Filiação: Pedro Antônio Félix e Ana Maria da Conceição
Pedro Inácio de Araújo, mais conhecidos pelos companheiros das Ligas
Camponesas como “Pedro Fazendeiro”233. Era casado com Maria Júlia de Araújo, com quem
teve cinco filhos: Nadieje, Josineide, José Marinard, Walter de Araújo e Náugia.

232

Embora a CNV tenha se equivocado afirmando que Pedro Inácio de Araújo pertencia ao PCB, na verdade ele
era independente, participava das ações em conjunto com os militantes do PCB, mas não pertencia aos seus
quadros.
233
O nome Pedro Fazendeiro é um apelido que veio da juventude, quando este vendia tecido. No interior, tecido
era chamado de “fazenda”, daí o nome de Pedro Fazendeiro.
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Depois de ser vendedor de tecidos nas feiras, Pedro Inácio foi trabalhar de bombeiro em
um posto de gasolina na cidade de Sapé. Posteriormente, conseguiu arrendar um pedaço de terra
na propriedade chamada de Miriri, zona rural do município de Sapé.
Como camponês, Pedro Fazendeiro conheceu a real brutalidade com que os
proprietários de terra exploravam e oprimiam os camponeses. Revoltado, se juntou a João Pedro
Teixeira e João Alfredo Dias para fundar a Associação dos Lavradores e Trabalhadores
Agrícolas de Sapé [conhecida como Liga Camponesa de Sapé], em solenidade realizada no mês
de fevereiro de 1958, sendo eleito 2º secretário daquela entidade. Em maio daquele ano, ele
viajou para participar do 1º Congresso dos Trabalhadores da Paraíba em João Pessoa, em
companhia de João Pedro Teixeira, vice-presidente da Liga de Sapé, e João Alfredo Dias,
orador daquela Liga.
A fama da vitória de cerca de mil e quinhentos moradores do Engenho Miriri contra os
latifundiários, localizado entre Sapé e Mamanguape, onde morava Pedro Fazendeiro,
influenciou na filiação de milhares trabalhadores à liga sapeense. Depoimento importante sobre
isso, foi dado pelo ex-deputado Assis Lemos em seu livro “Nordeste, o Vietnã que não houve:
ligas camponesas e o golpe de 64”:
Camponeses de outras fazendas foram se associando, graças ao exemplo de
seus companheiros de Miriri, que já conquistavam algumas vitórias – como a
redução das condições de pagamento do foro e redução dos dias de cambão.
Pode-se dizer que tais conquistas foram resultado do trabalho de proselitismo
desenvolvido, nos dias de feira, por João Alfredo Dias, João Pedro Teixeira,
Pedro Fazendeiro, Ivan Figueiredo e outras lideranças locais e também a
presença de pessoas da Capital como Leonardo Leal, José Gomes da Silva e
eu. A Liga deixava de ser uma entidade a reboque do PSD e ganhava vida
própria. 234

A militância de Pedro Fazendeiro ganhou tanto prestígio que ele viajou a Cuba, em
1962, como convidado pelo governo socialista daquele país, em companhia de Francisco Julião,
Leonardo Leal, José Pires Sá e seu companheiro da Liga Camponesa de Sapé, Ivan Figueiredo.
No prontuário nº 973 do arquivo do Departamento de Ordem Política e Social (DOPSPB??), consta informações que comprovam a liderança de Pedro Inácio de Araújo:
Agricultor, agitador comunista ativo. Líder natural. Esteve em Cuba, era 2º
secretário das ligas camponesas em Sapé/PB. Tomou parte em quase todas as
concentrações de camponeses e comícios de caráter subversivos. Liderava os
camponeses da região do Mirirí, elemento convicto, atuante e perigoso. Lugar
Tenente de Assis Lemos.

234

SOUZA, Francisco de Assis Lemos de. Nordeste, o Vietnã que não houve: ligas camponesas e o golpe de
64. Londrina: Editora da UEL; João Pessoa: Editora da UFPB, 1996, p. 33.
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Por conta dessa sua atuação contra os latifundiários no período das Ligas Camponesas,
Pedro Fazendeiro sofreu dois atentados contra sua vida. O primeiro ocorreu na noite 28 de
dezembro de 1962, em Sapé, quando ia passando pela calçada de uma serralheria, um homem
se passando de vigia disparou dois tiros de Colt 45 [arma privativa das Forças Armadas]. Não
podendo atirar mais porque alunos da Academia do Comércio começaram a gritar, o sicário
fugiu por um dos becos escuros. Pedro foi socorrido e levado ao Hospital Sá Andrade, sendo
atendido pelo médico Vicente Roque. Um dos tiros perfurou seriamente a omoplata esquerda e
destruiu o fêmur direito, sendo obrigado a serem reconstituídos com platinas.
O segundo atentado foi presenciado pelas filhas Nadieje e Josineide. Aconteceu em
Itabaiana, no dia 11 de setembro de 1962. Pedro Fazendeiro e o então deputado estadual Assis
Lemos foram àquele município para debater, com a diretoria da liga camponesa local, sobre a
escolha dos nomes que iriam compor o quadro de funcionários do Posto Médico do SAMDU
de Itabaiana. Assis Lemos lembrou esse fato:
Pedro necessitou ir ao sanitário e eu fiquei aguardando-o, sentado, lendo um
jornal. Penetraram, no recinto, umas dez ou doze pessoas e perguntaram por
Pedro. O rapaz que estava conosco foi chamá-lo. O que parecia o chefe da
turma, Manfredo Veloso Borges, perguntou a Pedro quem eu era e, diante da
resposta, disse: ‘Este é para matar’. Um deles tirou o revólver da cintura e os
demais fizeram um círculo ao meu redor. Levantei-me e parti para romper o
cerco, quando um deles me segurou pelos ombros e me deu uma violenta
joelhada nos órgãos genitais. Foi tão forte a pancada que me jogou para o alto,
indo cair na calçada, fora do prédio. Era dia de feira. Entrei no meio das
pessoas que se encontravam na rua e fui procurar a Polícia. Pedro Fazendeiro
ficou sendo espancado no interior do prédio. Encontrei o Delegado que seguiu
comigo de volta à Sede da Liga. Lá encontramos Pedro Fazendeiro caído no
chão, ensanguentado. Os criminosos haviam desaparecidos. Um cidadão, que
jamais soube quem era, prontificou-se a dirigir meu jipe até João Pessoa.235

Com o golpe de abril de 1964, foi implantado o terror no município de Sapé. Soldados
da Polícia Militar e do Exército, auxiliado por jagunços contratados pelo latifúndio, ocuparam
a cidade e as propriedades onde residiam os camponeses, prendendo e espancando suas
lideranças. Pedro Fazendeiro conseguiu fugir ao cerco, mas sua casa foi invadida várias vezes
pelo aparato policial, gerando medo e constrangimento para sua esposa e filhos.
No dia 8 de maio de 1964, depois de conversar com a família, Pedro Fazendeiro decidiu
se apresentar ao 15º Regimento de Infantaria (RI) do Exército, localizado no bairro de Cruz das
Armas, em João Pessoa. Foi logo preso, saindo daquela guarnição apenas para responder, no 1º

235

Depoimento de Assis Lemos ao membro da CEVPM-PB, Waldir Porfírio, em 15/7/2013.
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Grupamento de Engenharia do Exército, ao Inquérito Policial Militar sobre a “Subversão na
Paraíba”, sob a responsabilidade do major Ney Aquino.
Quem comandava o 15º RI era o coronel Ednardo D’Ávila Mello236, famoso em
interferir na vida política da Paraíba, ajudando os latifundiários do Grupo da Várzea a invadir
as áreas das ligas camponesas para “treinamento” do exército. Existia naquele quartel o major
José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro, o Major Cordeiro, este tido como terror dos
presos políticos por conta dos maus tratos a que eram submetidos. Ganhou mais força quando
foi encarregado para conduzir o Inquérito Policial Militar do “Grupo dos Onze”, que apurou as
relações políticas de paraibanos com o ex-governador gaúcho Leonel Brizola (Anexo 4 Indiciados no IPM “Grupo dos Onze”).
Pedro Fazendeiro sempre era levado para a sala de interrogatórios, como Nêgo Fuba e
Assis Lemos, para que respondesse ao Major Cordeiro a mesma pergunta: “quem matou o
fazendeiro Rubens Régis”?237
O testemunho de Assis Lemos foi enfático: “Sobre o comando da comissão do Major
José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro. Eu não esqueço nunca esse nome.
Estávamos sendo acusados de ter assassinado um fazendeiro Rubens”238. Neide Araújo, filha
de Pedro Fazendeiro também confirmou esse fato:
no dia 6 de setembro de 1964, minha mãe perguntou assim a ele: “Pedro, você
tem alguma previsão, alguma esperança de sair daqui?” E ele disse: “Marie, –
que era assim que ele chamava minha mãe – eu não tenho nenhuma esperança.
O Major Cordeiro quer que eu diga coisas que eu não sei.”
Então, era exatamente o Major Cordeiro que queria que meu pai dissesse onde
tinha armas, falasse sobre a morte de Rubens Régis. Então, ele disse que não
tinha esperança de sair. E 6 de setembro, foi a última data que eu vi meu pai239.

Pedro Fazendeiro foi “solto” do 15º RI na noite do dia 7 de setembro de 1964 e está
desaparecido até os dias de hoje. A família e seus companheiros de prisão convergem para uma

236

Mais tarde, a 19/1/1976, quando era comandante do II Exército, foi exonerado do cargo por conta da repercussão
das mortes sob tortura do jornalista Vladimir Herzog e do operário Manoel Fiel Filho nas dependências do DOICODI, em São Paulo, sob sua responsabilidade.
237
O fazendeiro Rubens Régis era tesoureiro da Liga dos Latifundiários (LILA). Numa noite, que era o momento
que agiam, ele e outros proprietários foram derrubar um casebre de um camponês. Quando se aproximaram houve
resistência e do casebre saiu um tiro que atingiu Rubens Régis e o matou. Os latifundiários acusaram Assis Lemos,
que estava no Rio de Janeiro nessa noite, e outras lideranças das ligas camponesas. O golpe civil militar foi o
momento exato da vingança.
238
Depoimento de Francisco de Assis Lemos de Souza Audiência Pública sobre “Perseguição às Ligas
Camponesas na Paraíba”, realizada em Sapé no 15/7/2014, promovida pela CEVPM-PB, CNV e Frente
Parlamentar pela Verdade.
239
Idem, p. 18.
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mesma versão, responsabilizando Major Cordeiro pela entrega daquele líder camponês à sanha
dos latifundiários paraibanos.
Testemunhos sobre esse fato foram relatados na audiência pública da CNV, CEVPMPB e Frente Parlamentar pela Verdade. Disse Assis Lemos: “É uma oportunidade muito grande
que eu quero aproveitar exatamente para denunciar que quem se encarregou de entregar aos
matadores Luiz de Barros da polícia militar, foi o coronel Cordeiro, do 15 Regimento de
Infantaria”240.
Por sua vez, Neide Araújo, filha de Pedro Fazendeiro, lembrou detalhes da conversa que
ela teve com o Major Cordeiro241:
Muitas vezes, fui ao 15° RI pedir ao Major Cordeiro: “Major, eu não estou
pedindo ao senhor que solte meu pai. Mas, eu estou pedindo ao senhor que o
senhor diga onde ele está, porque ele só ficou com a roupa do couro – porque
no dia 6, quando foi o último dia que minha mãe falou com ele junto comigo,
ele só tinha ficado com o pijama do couro, a pouca roupa que ele tinha ela
tinha trazido para lavar.” E ele dizia assim: “Seu pai eu soltei.” E eu dizia: “O
senhor não soltou o meu pai porque o meu pai não chegou em casa.” E ele
dizia: “Seu pai foi embora pra Cuba.” E eu dizia: “Meu pai não foi embora pra
Cuba porque eu conheço o pai que eu tenho, e ele jamais faria uma coisa dessa.
Podia acontecer o que acontecesse, ele chegaria e comunicaria a gente.”
Dona Maria Júlia de Araújo procurou informações sobre o paradeiro do marido em

vários quartéis do exército na Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. Sempre que chegava
uma intimação para que Pedro Inácio de Araújo comparecesse em juízo para responder pelo
Inquérito Policial contra ele, Dona Júlia ia em seu lugar para provar que seu marido estava
desaparecido.
Após o desaparecimento de Pedro Fazendeiro, a família passou por várias privações,
sendo obrigada a sair da casa onde morava, em Oitizeiro, hoje Bairro do Novais, para residir
num casebre no mesmo bairro, construído num terreno de um sobrinho de Pedro, Manoel
Barbosa. A situação do casebre era deprimente, chegando ao ponto de que, quando chovia, ele
ficava inundado, obrigando a todos, Dona Maria Júlia e seus cinco filhos, a irem dormir
amontoados num dos quartos, sob a égide do frio.
A alimentação começou a faltar, fazendo com que os vizinhos doassem comida para a
família e quando isso não acontecia, as crianças saiam e iam pescar no Rio Jaguaribe.
A minha mãe inventava lá para a gente comer, inventava lá dentro do possível,
inventava umas comidas com farinha, sempre era coco ralado com açúcar e
farinha ou então açúcar com farinha a gente lanchou muito isso a tarde, não
240
241

Idem, p. 6.
Idem, p. 19.
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tem o que comer, né? A gente com fome preparava açuquinha ali no copo com
farinha a gente comia, cuscuz com garapa de açúcar, e assim foi, foi na época
justamente que ela recebeu a máquina de costura242.

A máquina de costura foi uma doação dos companheiros de Pedro Fazendeiro, após
visita do médico Malaquias Batista, que constatou a situação de penúria daquela família. Como
Dona Julia já tinha experiência com costura e costurava dia e noite para atender as encomendas.
Porém, quando estas faltavam, a família passava dificuldades novamente.
Para complementar a renda familiar, Walter Araújo, com 13 anos, foi trabalhar na
construção civil, enquanto que as filhas mais velhas Nadieje e Josineide, ainda adolescentes,
conseguiram emprego em estabelecimentos comerciais de João Pessoa. Uma delas sofreu
assédio sexual, disse Náugia em seu testemunho:
houve um assédio sexual com as duas ou uma das minhas irmãs, porque
descobriram que elas eram filhas de Pedro Fazendeiro. E a proposta foi o
seguinte: Se elas cedessem, continuariam no trabalho, senão estariam
demitidas. Eu não sei se as duas no mesmo local, mas eu sei que tem essa
história na vida de uma delas ou das duas, não sei precisar exatamente 243.

O assédio foi confirmado pelos demais filhos. A vítima [a CEVPM-PB decidiu omitir o
nome] nunca falou para a mãe porque não aconteceu “as vias de fato. Mais ele me assediava
com palavras, com propostas, mais eu nunca falei isso pra minha mãe. Eu não dizia a ela porque
eu sabia que precisava daquele emprego e que ela precisava daquele dinheiro”.
José Marinard foi outro que sofreu perseguição após o desaparecimento do pai.
Injustamente, um dia foi preso quando usava uma bicicleta do cunhado [Clovis, que foi casado
com Nadieje]. Dona Júlia, logo quando soube do fato, procurou o dono e foi com ele na
delegacia para soltar o rapaz. Após esse episódio, surgiram notícias, vindo de cabo Chiquinho,
um dos assassinos de João Pedro Teixeira, de que estavam tramando a morte de um dos filhos
de Pedro Fazendeiro. Nesse momento, a genitora tomou a decisão de mandar José Marinard
para o Rio de Janeiro, onde reside até hoje244.
Com o advento da anistia política de 1979, quando os presos estavam recebendo
liberdade, os exilados voltando ao país, os clandestinos retornando à cidadania, a esperança de
reencontrar Pedro Fazendeiro foi reascendida na família.

Testemunho de Walter Araújo dado à CEVPM-PB, em oitiva realizada pelos Grupos de Trabalho “Mortos e
Desaparecidos Políticos”, “Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses" e "Ditadura e Gênero”,
da CEVPM-PB, em 11/4/2014.
243
Testemunho de Náugia Araújo. Idem.
244
A CEVPM-PB trouxe José Marinard a João Pessoa para que prestasse um testemunho aos Grupos de Trabalho
“Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses" e “Mortos e Desaparecidos Políticos”.
242
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Então, quando surgiu aí a anistia, nossos corações, nossas almas voltaram a
ter essa expectativa, essa esperança de que pai chegaria. De alguma forma ele
voltaria. Eu, como sempre alimentei muito esse sonho de que meu pai voltaria
e isso durou muito tempo, para mim foi uma festa e uma ilusão muito grande.
E uma decepção muito grande também depois, de ver e ouvia-se falar de quem
voltou e de quem estava voltando, as reportagens e essas coisas todas. E eu
ficava pensando “quem sabe amanhã o meu pai não volta?”245.

Dona Maria Júlia não compartilhou desse momento esperançoso dos filhos com a
aprovação da Lei de Anistia Política, porque sempre acreditou de que era Pedro Fazendeiro um
dos dois corpos encontrados carbonizados e mutilados em Alcantil, localidade às margens da
rodovia que interliga Campina Grande e Caruaru.

2.3.1.2 João Alfredo Dias (Nego Fuba)

Data e local de nascimento: 23/6/1932, Sapé-PB
Organização política: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Data e local de desaparecimento: setembro de 1964, João Pessoa-PB
Filiação: Alfredo Ulisses Gonçalo e Amélia Gonçalo Dias
João Alfredo Dias, o Nego Fuba246, era solteiro e tinha como irmãos José
Alfredo Dias e Marina Dias. “Um homem moreno, de baixa estatura, calmo, dono de uma
inteligência espantosa, grande poder de argumentação e extremamente dedicado à política e aos
pobres... Aprendeu a ler nos jornais e em pouco tempo estava lendo tudo, entendia de muitos
assuntos”, essa é a definição de João Alfredo Dias feita pelo seu irmão José Alfredo, em matéria
publicada no jornal O Norte de 26 de agosto de 1995.
O início da militância política de João Alfredo Dias só foi descoberto pela CEVPM-PB,
ao encontrar um prontuário no Arquivo Público de Pernambuco, aberto em 6 de janeiro de 1956,
constando uma autobiografia, feita à mão por Nego Fuba, para o PCB247. Isso só veio confirmar
o que escrevera Waldir Porfírio sobre a participação de Fuba no curso de formação do partido:
Nos primeiros anos da década de 50, pretendendo reforçar ideologicamente os
militantes do PCB daquela área camponesa, o sapateiro João Alfredo Dias, o
“Nego Fuba”, como era conhecido, foi enviado pelo Comitê Estadual do PCB
Testemunho de Náugia Araújo dado à CEVPM-PB, em oitiva realizada pelos Grupos de Trabalho “Mortos e
Desaparecidos Políticos”, "Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses" e "Ditadura e Gênero",
no dia 11/4/2014.
246
O apelido de Nego Fuba se deve ao fato de ser moreno e ter um cabelo que parecia uma fuba. Daí, como ele
era gozador, brincava com todo mundo, botaram esse apelido que marcou toda a trajetória da sua vida.
247
À época para um militante fazer algum curso do PCB era obrigado a fazer uma autobiografia para o Comitê
Central, que analisaria e aprovaria a participação do militante. A Secretaria de Segurança de Pernambuco
conseguiu, em meados da década de 50, apreender todas as autobiografias dos militantes comunistas. A de Nego
Fuba recebeu a numeração 227.
245
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para participar de um curso de formação política em Recife, que durou quase
um mês.248

No documento ele diz pertencer a religião protestante, que é filho de camponês e seu
codinome nas reuniões clandestinas do partido era “Walfredo” ou “José”. Recebia conselho dos
pais para abandonar o partido. Logo após, faz um relato importante sobre sua vida, militância,
que fora preso três vezes até o início da década de 50, numa delas foi torturado.
Nasci na cidade de Sapé, Estado da Paraíba, em 24 de julho de 1932. Grau de
instrução: simplesmente elementar (3º ano). A primeira profissão que exerci
foi ajudando meus paes no campo, comecei com a idade de 10 anos e
atualmente exerço a profissão de sapateiro, numa pequena sapataria no
município de Sapé - Paraíba.
Antes de entrar para o partido, a luta que participei foi na campanha eleitoral
de 1945. Tomei o primeiro contato com a literatura marxista e com os
membros do Partido na campanha eleitoral de 1945. Estive como simpatizante
2 anos. Fui recrutado para o P. em 1947, através da minha participação na
propaganda do P. nas eleições e na distribuição da Imprensa Popular. Logo
que entrei para o P. passei a atuar na célula.
Participei de uma luta camponesa de maneira restrita e cequitária, participei
de uma grande passeata pelha melhoria da energia eletrica nela tomei uma
posição de um revolucionário. Nunca estive desligado do P. as vezes tenho
manifestado tendencias cequitária.
Nunca passei para o curso. Já estive preso três vezes e fui submetido a tortura,
nenhuma vez nunca estive processado. Se for preso tomarei a posição de um
verdadeiro comunista guiado pelo exemplo de Prestes e de seus companheiros.
As minhas aptidões nas atividades do P. é propaganda e Imprensa. Tenho tido
preocupação em elevar o meu nível político e ideológico através da leitura da
matéria do Partido.
Sou solteiro. Ocupo atualmente o cargo de secretário do C. D. de Sapé-PB.
Nome próprio: João Alfredo Dias – nome de guerra: Walfredo.
Pessoas que me conhecem no Partido: Manuel Barbosa – João Pedro –
Anatasio Assunção – Manuel Carlos Fernandes – Manuel Porfírio da Fonseca
Freire (conhecido por Ramon) e José Cavalcanti249.

Alfredo Ulisses, pai de João Alfredo, morava na propriedade da usina Santa Helena, de
Renato Ribeiro Coutinho, onde plantava cana-de-açúcar. Era violento, batia constantemente na
esposa, fato revoltante para Nego Fuba, que decidiu sair do sítio e fosse morar num quarto na
cidade de Sapé. Com a morte da sua genitora, ele abrigou sua irmã Marina Dias até ela casar,
em junho de 1961250.
O retorno de João Pedro Teixeira para a zona rural de Sapé foi um grande reforço para
as intenções estratégicas do PCB, já que ele era filiado ao Partido e tinha a experiência de

PORFÍRIO, Waldir. Bandeiras Vermelhas: A presença dos comunistas na Paraíba (1900 – 1960). João
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sindicalista por ter sido presidente do Sindicato dos Operários da Pedreira de Jaboatão-PE.
Assim, na casa de João Pedro no ano de 1955, se reuniram Nego Fuba, Pedro Fazendeiro e o
dentista Leonardo Leal para as primeiras discussões visando a organização dos camponeses
para lutar contra a violência e exploração do latifúndio. Outras reuniões foram realizadas na
sapataria de Nego Fuba, com a presença, além dos já citados, do agrônomo Assis Lemos.
Quando da fundação da Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas de Sapé
(Liga Camponesa de Sapé), em fevereiro de 1958, Nego Fuba já era conhecido pelos célebres
discursos que fazia nos atos contra a violência no campo e foi escolhido para o cargo de Orador
na diretoria daquela entidade, juntamente com o pequeno proprietário Severino Alves Barbosa,
presidente, João Pedro Teixeira, vice-presidente, Pedro Fazendeiro, primeiro secretário,
Severino José da Silva, segundo secretário, e Walter Acioly, tesoureiro251.
Até fins da década de 50, nos campos paraibanos, vigorava o silêncio agrário
traduzido como a tranquilidade dos coronéis, protegidos pelo aparelho
repressivo do Estado e por seus vigias e jagunços. Não permitiam nem em
pensamento que se falasse em organização dos camponeses. [...] O
campesinato despertou com força total e conseguiu, pela primeira vez,
questionar o monopólio da terra e o poder vitalício das oligarquias rurais. [...]
As Ligas levaram ao conhecimento das autoridades da Capital abusos e
arbitrariedades que aconteciam, sistematicamente, nas usinas, fazendas e
engenhos, pleiteando justiça e direitos. [...] Os proprietários viam agora seus
sagrados nomes de família arrolados nos Anais da Justiça e denunciados na
Assembleia Legislativa, na imprensa e na Câmara dos Deputados.252

Visado por ser uma das grandes lideranças da Liga Camponesa de Sapé, a casa de Nego
Fuba foi invadida duas vezes por soldados do exército, antes de 1964. Eles diziam que estavam
procurando armas que tinham vindo da China e de Cuba, os dois países que João Alfredo havia
visitado e feito cursos formação política e de guerrilhas.
Lembrando da trajetória e participação na política de João Alfredo Dias, o ex-deputado
e jornalista Jório Machado assim se expressou na audiência da Comissão de Direitos Humanos
da Câmara Federal para debater os casos dos mortos e desaparecidos paraibanos:
Nego Fuba exercia uma liderança diferente da de Pedro, era um orador
popular, espetacular, um comunicador, com uma capacidade de comunicação
fora do comum. Era assim uma liderança que aparecia mais. Vereador eleito
com votação espetacular no Município de Sapé, que era o centro, o ponto da
comunidade internacional, preocupada com o problema da luta pela reforma
agrária no Brasil e da organização das Ligas Camponesas253.
SILVA, Waldir Porfírio. Bandeiras Vermelhas – a presença dos comunistas na Paraíba de 1900/1962. João
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Nas eleições municipais de 1963, João Alfredo Dias foi eleito vereador de Sapé, pelo
Partido Social Democrático (PSD)254, com 400 votos, correspondente a 4,46% dos votos
válidos. O candidato a prefeito foi seu companheiro de Liga Camponesa Ivan Figueiredo de
Albuquerque (PSD), que perdeu as eleições para o latifundiário Cassiano Ribeiro Coutinho, por
uma diferença de 519 votos.
De sapateiro, Nego Fuba transformou-se em enfermeiro, quando foi contratado pelo
Governo Federal para ser servente do SAMDU. Não tendo instrução na área da saúde para a
profissão, mas possuindo uma inteligência invejável, aprendeu com o enfermeiro Jota Barros a
aplicar injeção e fazer curativos. A nova profissão fascinava João Alfredo, fazendo com que
não faltasse aos plantões e residisse num dos quartos daquele órgão de assistência à saúde.
No dia do golpe civil-militar, em dia 1 de abril de 1964, Nego Fuba fugiu do cerco dos
policiais do exército e da PM da Paraíba em Sapé, com ajuda dos médicos Delosmar Mendonça
e Alceu Colaço. Marina Dias conta como aconteceu a fuga:
Quando escutaram no rádio de madrugada aí ele [Delosmar] pegou mais Dr.
Alceu e botou ele [Nego Fuba] numa ambulância e foi levar para uma fazenda
que Dr. Alceu tinha lá para dentro de Guarabira. A polícia parou o automóvel
e falou: “vamos abrir aí pra ver o que é que tem aí dentro dessa ambulância”.
Aí esse doutor [Delosmar] falou assim: “nós estamos levando uma mulher
para ganhar neném”255.

Esse fato aconteceu na quarta-feira e só no sábado pela manhã, dia 4 de abril, foi que os
soldados do exército descobriram que era na fazenda do médico Alceu Colaço onde João
Alfredo estava escondido. Foi preso e levado para a delegacia de Sapé. Suspeita Marina Dias
que alguém denunciou o lugar.
Na parte da tarde daquele sábado, Nego Fuba foi recambiado para o 15º RI de João
Pessoa, num caminhão do exército, junto com outros presos políticos da região. A irmã Marina
Dias foi visitá-lo no domingo e quando lhe informaram que ele estava numa cela
incomunicável.
De volta num ônibus para a rodoviária de João Pessoa, Marina escuta uma conversa
entre dois soldados do exército como os presos de Sapé estavam sendo tratados no 15º RI
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naqueles primeiros dias do golpe. Ela se intromete e pergunta pelo irmão. Assustados, eles
dizem que não podem falar nada do que acontece no quartel. Após Marina insistir quase
chorando, um dos soldados relatou que “bateram muito nele... mas, ele está andando... bateram
muito nas costas dele”256.
Marina só conseguiu ver Nego Fuba no final de maio de 64. Na opinião dela, apesar
dele negar, estava inchado porque
bateram muito nos rins dele, Ivan Figueiredo depois me contou também. Aí
eu falei assim: mas, não quebraram nada seu não? Aí ele levantava assim a
camisa e falava: olhe, olhe e olhe não tenho nada quebrado não minha irmã eu
estou bem, só falava assim. Mas diz que ele ficou com problema, e eu notei
ele assim meio pálido até o retrato que eu tenho aqui eu noto ele assim257.

Em 19 junho de 1964, por decisão do Conselho Permanente da Justiça Militar (CPJM),
João Alfredo teve sua prisão preventiva revogada e comunicada, no mesmo dia, aos
Comandantes do 1º Grupamento de Engenharia e 15º RI:
Após as averiguações realizadas, não se configurando qualquer das condições
que justificam a solicitação de novo período de 30 dias de prisão preventiva
[presunção de periculosidade; retomar a prática criminosa; e prejuízo às
investigações ou aplicação da lei penal] passou este encarregado a agir
estritamente dentro do espírito da lei, isto é, solicitar o relaxamento da prisão
ao órgão competente, no caso o CPJM, ou liberar aqueles que já contavam
mais de 30 dias de prisão. 258

Maria Dias lembrou que no intervalo que ele foi solto até nova prisão 15 dias depois,
Nego Fuba ficou em Sapé dormindo no quarto dele e, às vezes, passeava pelas nas ruas daquela
cidade. Seu pai e o irmão ofereceram dinheiro para João Alfredo fugir para o Rio de Janeiro:
“Ele falou: não eu não vou embora eu vou ficar aqui, eu mostro que eu sou um homem eu não
vou correr. Aí ele ficou, com uns quinze dias foi preso de novo”259.
Com essa nova prisão Nego Fuba não ficou mais “incomunicável”. Sua irmã passou a
visitá-lo todos os domingos.
eu me lembro como hoje eu entrava assim pelo corredor e falava com ele numa
grade, ele do lado de lá e eu do lado de cá... eu sei que a última vez que eu
visitei ele, ele falou assim pra mim: “olhe Marina quando eu sair daqui, eu
estou pra sair daqui vão me soltar não sei quando mais tá parecendo que eu
vou sair logo daqui. Agora, quando eu sair daqui eu não vou dormir mais
256
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nenhuma noite em Sapé eu vou embora, pode dizer ao meu pai”. Aí ele falou
assim: “chega de sofrer, chega de fazer você sofrer porque nisso tudo quem
está sofrendo só é você, porque você sai de lá e vem me visitar e ninguém vem
me visitar só você. Eu não tiro a razão do meu pai, porque meu pai trabalhava
na roça, nem tiro a razão do meu irmão”... Aí eu falei assim: “meu irmão você
vai me dar esse gosto? Você vai embora?” E ele falou assim: “vou, eu te
prometo que vou”. Aí eu ainda perguntei assim pra ele: “você quer algum
dinheiro?” Ele falou: “não. Aí ele me falou assim: eu tenho 32 cruzeiros”.

No dia 29 de agosto de 1964, João Alfredo Dias foi liberado do 15º RI, um sábado à
noite, contra a vontade dos seus companheiros de cela. Está desaparecido desde essa data e foi
o primeiro desaparecido político do regime civil militar.
Uma informação chegada ao IV Exército, em 31 de agosto de 1964, dava uma versão
enganosa de que “João Alfredo Dias (Nego Fuba), após ser liberado do IPM, esteve em ação
novamente em SAPÉ, reanimando os camponeses para a continuação da luta, pregando de casa
em casa”260. Quem repassou a informação teve o intuito de esconder a verdade sobre o sequestro
de Nego Fuba dois dias antes.
Na Justiça Militar João Alfredo Dias foi denunciado como agitador, porque
Desempenhava a função de orador da Liga Camponesa de Sapé, incitando
todos à subversão. Visitou a China Popular e a União Soviética e, ao regressar,
em seus discursos, fazia elogios ao regime dos países visitados. Diz-se,
abertamente, que fizera cursos de guerrilhas na União Soviética e na China e
que, em Sapé, ministrava essa instrução a camponeses. Sem qualquer dúvida,
era um comunista atuante, agitador violento, a serviço do Comunismo
Internacional261.

O Relatório do Inquérito Policial Militar sobre a Subversão na Paraíba reproduz parte
da denúncia de que ele era agitador, orador da liga camponesa, visitara à União das Repúblicas
Socialistas Soviéticas e China, fez cursos de guerrilhas nesses países e ensinava aos camponeses
o que aprendera nesses países. “Todavia, não há quaisquer provas, documentais ou
testemunhais a esse respeito, parecendo que tais notícias se fundamentam em conjecturas”262.
2.3.1.3 A Assembleia Legislativa da Paraíba e o desparecimento dos camponeses

Enquanto as famílias de Pedro Fazendeiro e Nego Fuba tentavam buscar alguma
informação sobre os dois por todos os quartéis, a notícia do desaparecimento dos líderes
camponeses se espalhava. Coube aos companheiros de prisão a tarefa de divulgá-la com o

260

BR_DFANBSB_N8_0_PRO_CSS_0030_0004_d0001de0001. Arquivo da CEVPM-PB.
Denúncia contra João Alfredo Dias no Justiça Militar, fls 521 e 522. Arquivo da CEVPM-PB.
262
Relatório do IPM da Subversão na Paraíba, fl. 1638. Arquivo da CEVPM-PB.
261

220
CEVPM-PB – Relatório Final __________________________________________________________________

objetivo de obter ajuda das lideranças e intelectuais da Paraíba, exigindo que as autoridades
estaduais e federais tomassem alguma providência sobre o assunto.
Mas, foi um panfleto anônimo denunciando o desaparecimento dos dois camponeses
que surtiu efeito. O deputado estadual Joacil de Brito Pereira, braço direito do regime militar
na Paraíba, assumiu a tribuna da sessão da Assembleia Legislativa, no dia 16 dezembro de 1964,
para fazer a defesa “Revolução” e exigir que fosse apurada a denúncia do desaparecimento dos
dois líderes camponeses.
O orador leva ao conhecimento da Casa a existência de uma carta-denúncia,
que tem em mãos, e deseja levar ao conhecimento de seus pares, das
autoridades e de toda a opinião pública paraibana; muito especialmente
porque é dos mais graves o assunto que a mesma encerra.
Diz o orador que, quando profligou os atentados praticados pelos comunistas
contra a propriedade alheia, e mesmo contra vidas humanas, citando como
exemplos o trucidamento ao proprietário Rubens Régis e a hecatombe de
Mari, fez dentro de seu espírito cristão e pelas suas convicções democráticas.
Agora, do mesmo modo, vem trazer ao conhecimento da Assembleia que
recebeu uma carta firmada por vários estudantes, em que denunciam o
desaparecimento dos cidadãos Pedro Inácio de Araújo (Pedro Fazendeiro) e
João Alfredo Dias (Nêgo Fuba), depois que foram liberados pelo exército,
onde estiveram presos para averiguações, acusados que eram da prática de
subversão.
Faz apelos aos Srs. Comandante da Guarnição Federal, Governador do Estado
e Secretário de Segurança Pública, para que abram inquérito sobre o caso.
Não é justo – diz o orador – a Paraíba assistir humilhada, que em nome da
Revolução, se venha praticar o rapto, o homicídio, a fuga ou o envio desses
indivíduos a um país comunista, como meio de impopulizar (sic) o
Movimento Revolucionário. Levantando estas quatros hipóteses, solicita que
a Mesa determine a transcrição da mencionada carta nos Anais da Assembleia,
e cópias autenticadas sejam feitas, para que figure em processos certamente
feitos em apuração da verdade.

Em seu livro de memórias, Joacil de Brito relembra os apelos que fizera da tribuna da
Assembleia à guarnição federal e ao governo do Estado para apurar o sumiço dos camponeses.
“A filha de Pedro Fazendeiro chegava a dizer que seu pai e o seu companheiro “Fuba” foram
assassinados por elementos da Polícia Militar. Depois de soltos, policiais esperando por eles,
na Praça Bela Vista. Teriam sido avisados da soltura, por pessoas do quartel do 15º RI”
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Joacil, aparentemente, não quis se comprometer com o sequestro e assassinato dos líderes
camponeses, atribuindo a uma filha de Pedro Fazendeiro a autoria da denúncia.
O Grupo de Trabalho “Mortos e Desaparecidos Políticos”, da CEVPM-PB, encontrou a
cópia de um ofício (SSP/181) no Arquivo da Assembleia Legislativa da Paraíba, datado de 17
de fevereiro de 1965, emitido pelo Secretário de Segurança Pública da Paraíba, Renato Macário
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de Brito, ao Governador do Estado Pedro Gondim, esclarecendo que a participação da Polícia
Militar nesse caso das duas lideranças camponesas [Pedro Fazendeiro e Nego Fuba]), foi o de
prendê-los e entregar à Guarnição Federal.
As autoridades públicas estaduais só tiveram sob sua responsabilidade os
citados líderes até a apresentação dos mesmos àquela Organização Militar:
Pedro Inácio de Araújo e João Alfredo Dias, ainda em abril de 64, tendo este
último estado na Delegacia de Ordem Política e Social, entre 5 e 9 de maio
para interrogatório, voltando em seguida ao 15 RI nenhum controle teve mais
esta Secretaria sobre os mesmos264.

O documento peca ao informar que Pedro Inácio de Araújo também foi entregue ao
exército em abril de 1964, porque este estava foragido naquele mês e só se entregou ao 1º
Grupamento em maio daquele ano. Mas, o intuito daquela comunicação foi o de distanciar os
órgãos de repressão do governo do Estado da Paraíba do desaparecimento dos dois camponeses
e, indiretamente, responsabilizar o exército pelo que aconteceu.
Quase 17 anos depois, a Assembleia Legislativa da Paraíba criou uma Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) visando “apurar o desaparecimento e possíveis mortes de Pedro
Inácio de Araújo e João Alfredo Dias, na cidade de Sapé”. O Requerimento nº 390, datado de
11 de agosto de 1981, teve a autoria do deputado estadual José Fernandes de Lima. A
composição da CPI ficou determinada pelos seguintes deputados estaduais: pelo Partido
Democrático Social (PDS), Antônio Quirino, Afrânio Bezerra e Egídio Madruga; Partido
Democrático do Movimento Brasileiro (PMDB), Paulo Gadelha; e pelo Partido Popular (PP),
Américo Maia. Os suplentes eram Manuel Gaudêncio, Sócrates Pedro e Gilberto Sarmento
(PDS), Inácio Pedrosa (PMDB), e Edvaldo Motta (PP)265.
Segundo o ex-deputado estadual e preso político, Assis Lemos, essa iniciativa de
investigar o desaparecimento dos líderes camponeses não foi a primeira, já que o ex-deputado
federal José Joffily tentou convencer aquele poder legislativo estadual a realizar tal
investigação. Porém, sofreu a oposição e foi derrotado pela influência de Ernani Sátyro,
conhecido deputado federal de direita e relator do projeto da ditadura que decretou anistia
política em 1979.
Em matéria divulgada no jornal O Norte, do dia 19 de setembro de 1981, e no jornal O
Momento no dia seguinte, Assis Lemos tentou contribuir com aquela CPI ao elaborar um
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testemunho por escrito, que foi entregue ao então deputado peemedebista Paulo Gadelha. No
documento, Assis Lemos relatou o convívio na prisão com Pedro Fazendeiro e Nego Fuba,
falou dos interrogatórios insinuantes do Major Cordeiro, que os acusava de saberem os nomes
dos autores da morte de Rubens Régis, a forma como os dois foram soltos durante à noite
contrariando a Lei em vigente no Brasil, a amizade pessoal e comercial existente entre o Major
Cordeiro e os irmãos de Rubens Régis.
Outra vez, o desaparecimento dos líderes camponeses voltou à cena na Assembleia
Legislativa da Paraíba em 24 de agosto de 1995, quando a Comissão dos Direitos Humanos da
Câmara Federal e a Comissão de Direitos Humanos da Casa de Epitácio Pessoa se reuniram
para ouvir os depoimentos dos familiares e amigos de Pedro Inácio de Araújo e João Alfredo
Dias, dentre outros mortos e desaparecidos políticos paraibanos.

2.3.1.4 Circunstâncias das mortes e os cadáveres de Alcantil

No dia 10 de setembro de 1964, o jornal Correio da Paraíba publicou foto e matéria
sobre dois corpos encontrados à beira da rodovia que interligava os municípios de Campina
Grande-PB a Caruaru-PE, na comunidade rural e hoje município de Alcantil-PB. Na época agia
na região da cidade pernambucana um “Esquadrão da Morte”, que, geralmente, jogava os
corpos dos assassinados na fronteira da Paraíba.
Sobre esse caso específico dos dois cadáveres de Alcantil, o jornalista Biu Ramos
relatou como fizera essa matéria para aquele jornal:
Na manhã do dia 9 de setembro de 1964, eu me encontrava na sala do coronel
Antônio de Farias, delegado de Campina Grande, quando chegou a
informação, trazida pelo vaqueiro Severino José da Silva, trabalhador da
Fazenda Estrela, de que, à margem da estrada que ligava Campina Grande a
Caruaru, encontravam-se dois cadáveres já em estado de decomposição. Junto
com o repórter-fotográfico Machado Bittencourt, acompanhei o coronel Farias
e sua equipe de peritos até o local do achado macabro. Os mortos não puderam
ser identificados porque os seus rostos tinham sido mutilados, possivelmente
a coronhadas de revólveres e fuzis. Um, estava vestido com uma sunga preta
e o outro com um calção azul, já desbotado. Ambos tinham o pescoço
enlaçado por uma corda de manilha, sinal de que foram mortos por
enforcamento, mesmo não havia em seus corpos nenhuma perfuração de bala
ou de arma branca. Os peritos campinenses admitiram a hipótese de que as
vítimas já teriam chegado mortas ao local onde foram jogados. A rigidez
cadavérica indicava que eles tinham sido mortos há mais de 72 horas266.
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Algumas situações daquele achado chamam a atenção: os corpos estavam mutilados,
impossível de identificação, as vestes deles [um de sunga e outro de calção azul], pescoços
enlaçados por cordas [sinal de enforcamento], nenhuma perfuração advinda de armas, teriam
sido mortos em outro local e jogados os cadáveres naquele local, e, por fim, haviam sido
assassinados há mais de 72 horas.
Essas circunstâncias parecem encontrar uma interseção nos relatos em livros, jornais e
testemunhos dados à CEVPM-PB, o que poderá levar à conclusão de que são mesmo os corpos
de Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro, e João Alfredo Dias, Nego Fuba.
No testemunho dado aos Grupos de Trabalho “Mortos e Desaparecidos Políticos”,
"Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses" e "Ditadura e Gênero" da
CEVPM-PB, Náugia Araújo, fica mais nítido o que aconteceu com o destino de seu pai e Nego
Fuba. Ela afirmou que Dona Corina267 disse a sua mãe, Maria Júlia, que Cabo Chiquinho268 lhe
confidenciara como aconteceu o sequestro e morte de Pedro Fazendeiro:
quando meu pai saiu do quartel eles pegaram meu pai logo na frente do
quartel, já estavam esperando, ele e Luís de Barros, pronto aí entra Luís de
Barros, ele e Luís de Barros, e aí ele contou que disseram que iam levar meu
pai em casa, quando tomaram outro rumo, outro itinerário. Aí meu pai disse
assim, “mas eu não moro pra esse lado”, e deram logo uma coronhada na
cabeça dele e ele ficou desmaiado e depois levaram para as usinas de Renato
Ribeiro... chegando lá Renato Ribeiro não quis que matassem meu pai lá... e
disse assim: “mas se vocês quiserem matá-lo, vão matar em outro lugar, nas
minhas terras não”. Foi quando ele foi levado... pra usina de Aguinaldo Veloso
Borges e lá disse que foi uma noite toda de tortura. Ele [Cabo Chiquinho]
contou que furaram os olhos dele, cego, ele ainda pediu para voltar pra casa.
Arrancaram os testículos dele, fizeram ele engolir... colocaram madeira no
anus dele. Ele foi empalado, ele foi enterrado vivo, e desenterrado, ele foi
amarrado e levantado, puxado nas árvores e soltado lá de cima, e foi
queimado, e por fim ele disse que o meu pai era forte, resistiu muito à morte,
e eles terminaram de matá-lo de faca e tiro, e Nego Fuba como já está no
poder, não sei de que, mas ele já tinha sido tirado do quartel alguns dias, já
estava debilitado, já estava fraco, morreu logo.269.

O envolvimento de Cabo Chiquinho nesses assassinatos foi relatado pelo sindicalista
João da Cruz Fragoso, quando do seu testemunho em audiência pública à CEVPM-PB. Segundo
ele, sua irmã, a assistente social Maria Madalena Fragoso, foi designada para investigar a
denúncia de que presos saíam à noite da Penitenciária do Roger para praticar assassinatos a

267

Dona Corina era da família de Cabo Chiquinho e sogra de Nadieje Araújo, filha mais velha de Pedro Fazendeiro.
Cabo Chiquinho foi um dos assassinos de João Pedro Teixeira. Sempre se prestou a esse serviço aos
latifundiários paraibanos para violentar e até assassinar camponeses.
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Testemunho de Náugia Araújo dado à CEVPM-PB, em oitiva realizada pelos Grupos de Trabalho “Mortos e
Desaparecidos Políticos”, "Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses" e "Ditadura e Gênero",
em 11/4/2013.
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serviço de grupos militares e econômicos da Paraíba. Um deles, Cabo Chiquinho confidenciou
a sua irmã que o liberaram da prisão para pegar os dois líderes camponeses que foram soltos, à
noite, do 15º RI270.
Não resta mais dúvida, a partir desses dois depoimentos, que o Cabo Chiquinho, um dos
assassinos do líder camponês João Pedro Teixeira, também participou do sequestro, tortura e
desaparecimento forçado de Pedro Inácio de Araújo e João Alfredo Dias. O tipo de tortura
contada por Cabo Chiquinho à sua parente Corina, deformando o rosto de Pedro Fazendeiro,
amarrando o seu corpo em árvore e depois soltando, e, por fim, queimando o cadáver
assemelha-se aos sinais dos dois corpos desfigurados encontrados na rodovia entre Campina
Grande e Caruaru. Embora exista disparidade com o registro do jornalista Biu Ramos, quanto
ao uso de arma branca ou de fogo.
Outra semelhança são as vestes que os cadáveres estavam usando quando foram
deixados no Distrito de Alcantil. Alfredo Ulisses Gonçalo Dias, pai de João Alfredo, disse ao
jornal O Norte, em 23 de setembro de 1981, que não tinha “dúvidas de que o cadáver mostrado
nas fotos dos jornais da época era mesmo de seu filho, Nego Fuba”.
Por sua vez, Marina Dias afirmou que
o jornal era preto e branco, mas era um jornal tão bem feito que João ele tinha
um shortinho cheio de risquinho de todas as cores e o jornal era preto e branco,
mas parecia a parte que era do João era assim uma pessoa mais escura. E o
Pedro Fazendeiro tinha uma perna mais curta do que a outra porque já tinha
sido... e pelo o que ele estava deitado ali ele estava com a perna assim a perna
meia curta. E nesse shortinho que eu me identifiquei muito ali parecia assim
que era o cordãozinho não era um risco não era um cordãozinho sabe. O short
dele era um short meio grosso e era de cordãozinho todas as cores tinha aquele
short, e o short tinha aquela linha todinha271.

No seu livro “Nordeste, o Vietnã que não houve: ligas camponesas e o golpe de 64”,
Francisco de Assis Lemos de Souza descreve a impressão dos presos políticos do 15º RI quando
viram a foto e a matéria do jornal Correio da Paraíba:
Quando Antonio Fernandes, a viu [a foto], desconfiou logo que tratava dos
cadáveres de Pedro e Fuba. Tentando despistar, a notícia dizia que aqueles
corpos, segundo a polícia, seriam criminosos de Pernambuco, pois foram
encontrados na estrada Caruaru-Campina Grande. Junto dos cadáveres, havia
uma lata de doce cuja marca era comercializada somente em Pernambuco,
dizia o jornal. No nosso xadrez havia uma da mesma marca. [...] Jornais da
270

Testemunho de João da Cruz Fragoso à CEVPM-PB, em audiência pública sobre a perseguição aos
sindicalistas, realizada em 26/11/2013. Ele disse que só contou esse fato agora depois do falecimento da irmã
[foi um pedido dela].
271
Testemunho de Marina Dias no dia 6/9/2013, aos Grupos de Trabalho “Repressão do Estado e de Milícias
Privadas aos Camponeses” e “Mortos e Desaparecidos Políticos”, da CEVPM-PB. Arquivo da CEVPM-PB.
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época publicaram a fotografia insinuando que as vítimas deviam ser de
Pernambuco. Os corpos eram semelhantes aos de Pedro e Fuba, pois os
calções que os mortos usavam eram iguais aos usados por eles na prisão. Fui
informado depois que um Inquérito sobre o caso foi aberto e encerrado,
instantaneamente, pelo Delegado de Campina Grande, coronel Antônio
Farias272.

Em depoimento à Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, a 24 de agosto de
1995, o jornalista Jório Machado conta que deu o seu calção a Pedro Fazendeiro e também
afirma que os dois cadáveres são dos líderes camponeses, por conta das vestes:
Fazia muito calor no presídio e todo mundo ficava vestido de calção. Mas
Pedro estava sem short, vestido de uma cueca samba canção, que ele vivia
sempre se apertando para não se abrir. E eu tinha prometido até a Pedro:
- Pedro eu tenho um calção sobrando lá em casa. Quando minha mulher chegar
eu vou mandar ela trazer para você.
Eles tinham lá uma disputa, um tipo de jogo que Pedro participava, ele tinha
dificuldade com aquela cueca samba canção, de se movimentar. Mas não deu
tempo, porque, antes da visita chegar eu fui transferido para Fernando de
Noronha, e ele ficou sem essa minha lembrança... Aparece o corpo de Pedro
e o corpo de Nego Fuba numa estrada vicinal, próxima a Campina Grande. Eu
não tenho dúvida. Quando eu disse essa questão do calção de Pedro e me
referi, era para mostrar que ele estava seminu dentro do xadrez, e por isso eu
conhecia de muito perto o aspecto físico dele. Ele era um tipo atlético, muito
forte. E aquele homem que está estendido na fotografia, não é outro se não
Pedro Fazendeiro.

Por fim, a filha de Pedro Inácio de Araújo diz da certeza que a mãe tinha de que um
daqueles corpos era do seu marido e a dor que sentia cada vez que via a foto do jornal:
“Esse homem é Pedro, é o pai de vocês”. E quando eu olhava para aquela foto
eu sabia que era meu pai. E minha mãe passava horas pegada naquela foto.
Aquele jornal ela colocava na luz e ela tinha ilusão de que ali ela conseguia
perceber, “aqui, olhe, está vendo, minha filha, eu lembro demais disso. Tá
vendo, minha filha, aqui está um olho do seu pai, aqui está outro olho. Olha
aqui, minha filha, aqui está a boca, o nariz do seu pai, esse é o seu pai...” Em
95, quando publicaram a foto sem faixa, eu tive certeza de que minha mãe não
via o rosto do meu pai, porque a cabeça estava totalmente desfigurada na foto
sem faixa. Mas ela passou, eu posso dizer, meses a fio, saiu de um ano, entrou
no outro, e ela olhava aquela foto na claridade. Ela procurava a claridade, e
um dia ela disse assim “esse é o seu pai, esse é o pai de vocês. Mas se esse
homem não for o seu pai, ele não teve quem chorasse por ele, e eu já chorei
muito”. E ela chorava muito mesmo, sabe... eu lembro que eu acordava de
madrugada e escuta minha mãe chorando. Ela tinha um choro tão miúdo, tão
sofrido, ela não tinha um choro desesperado. Não era aquela mulher que
entrasse em desespero, mas ela nunca parava de sofrer, era um choro contínuo.
Era uma amargura tão grande na alma... Machucando a alma, matando todas
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as esperanças, como se na alma não restasse um pedacinho lindo que não fosse
dor273.

São esses indícios que levam a CEVPM-PB a concluir que João Alfredo Dias, Nego
Fuba, e Pedro Inácio de Araújo, Pedro Fazendeiro, foram soltos do 15º RI nos dias 29 de agosto
e 7 de setembro, à noite, quando militares o esperavam na Praça Bela Vista, perto daquela
guarnição do exército. Após serem sequestrados, foram torturados e assassinados, tendo seus
corpos desfigurados e deixados na localidade de Alcantil, próximo à rodovia que interliga os
municípios de Campina Grande e Caruaru.
2.3.1.5 Tentativas para encontrar os corpos de Alcantil

Passado mais de três décadas daquela reportagem do Correio da Paraíba, o jornal O
Norte, de 23 de agosto de 1995, publicou uma matéria bombástica: “Descoberto o sítio onde
podem estar enterrados os corpos de Nego Fuba e Pedro Fazendeiro”.
Trinta e um ano depois dos desaparecimentos de Pedro Inácio de Araújo - o
Pedro Fazendeiro e de João Alfredo Dias - o Nêgo Fuba, surgem os primeiros
indícios do paradeiro de seus corpos e as formas como foram trucidados em
algum lugar da Paraíba... Descobertos, por acaso, quando já se encontravam
em estado de putrefação, tiveram seus corpos cobertos por terra depois que
uma autoridade policial pediu a dois trabalhadores rurais que fizessem o
serviço de sepultamento, sem covas, sem cruzes, e sem nenhuma
identificação... As duas pessoas que fizeram o serviço de cobertura dos
cadáveres permaneceram incógnitas até a semana passada. Depois de
meticuloso trabalho de investigação, o jornal O Norte conseguiu chegar até
um desses colaboradores do sepultamento e ouvir a confirmação de que, em
setembro de 1964, dois cadáveres de cidadãos desconhecidos lhe foram
entregues para enterro no meio dos carrascos de algum lugar do Cariri
paraibano.

A notícia foi veiculada um dia antes da chegada a João Pessoa do presidente da
Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal, deputado Nilmário Miranda, que, na
Assembleia Legislativa iria pegar os depoimentos dos familiares dos mortos e desaparecidos
políticos da Paraíba, por solicitação do deputado estadual Zenóbio Toscano.
O jornal O Norte trazia a foto de José Severino da Silva, o “Zé Vaqueiro”, mostrando o
lugar onde teria realizado o sepultamento dos dois cadáveres em 1964. Às 10h de 24 de agosto
de 1995, a Comissão dos Desaparecidos, como era conhecida nacionalmente a Comissão de

Testemunho de Náugia Araújo dado à CEVPM-PB, em oitiva realizada pelos Grupos de Trabalho “Mortos e
Desaparecidos Políticos”, “Repressão do Estado e de Milícias Privadas aos Camponeses” e “Ditadura e Gênero”,
em 11/4/2014. Arquivo da CEVPM-PB.
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Direitos Humanos da Câmara nessa missão, começava a pegar os depoimentos dos familiares
e amigos dos mortos e desaparecidos da ditadura militar. Num deles, o de Nadieje Maria Araújo,
filha mais velha de Pedro Fazendeiro, revelou que a família sabia que um dos corpos era do seu
pai. Mas, como viu divulgar nos jornais que acharam os restos mortais, agora podia dizer que a
forma de comprovar era a existência de próteses de platina no fêmur e na omoplata implantado
em seu genitor, após as duas tentativas de homicídio. Ela temia que os assassinos fossem ao
local onde foram enterrados os dois cadáveres e retirassem esse objeto identificador.
A pedido da deputada Francisca Motta, presidente da Comissão de Direitos Humanos
da Assembleia Legislativa da Paraíba, o Secretário de Segurança, Pedro Adelson, marcou a
exumação para o dia 01 de setembro de 1995. Acompanhou as buscas ao local onde
supostamente estariam os corpos, uma comissão formada pelo deputado federal Gilvan Freire
e os deputados estaduais Francisca Motta, Zenóbio Toscano e Luís Couto, além do assessor
parlamentar Waldir Porfírio. Os familiares de Pedro Fazendeiro foram representados, naquela
ocasião, pelas suas filhas, Nadieje e Josineide Maria de Araújo. Todos os meios de comunicação
do estado mandaram equipes de jornalistas para fazer a cobertura do caso. O autor da foto tirada
em 64, Machado Bittencourt, também se fazia presente.
O delegado Nilton Nunes, designado pelo Secretário de Segurança Pública, Pedro
Adelson, através da Portaria 0820/95, para acompanhar a exumação, chegou ao local às 9h00
sem nenhuma ferramenta para a escavação. Por isso, os deputados decidiram pagar a alguns
trabalhadores da localidade, para fazerem o trabalho sob a orientação da polícia. No local
apontado por Zé Vaqueiro, agricultor que enterrou os corpos naquela época, os peritos cavaram
e nada foi encontrado. Surgiu então a versão do seu companheiro, Valdomiro Gonçalves,
apontando outro lugar. Após tentativas vasculhando a área, também nada verificou-se.
Apareceu, então, uma terceira testemunha, Maria Bezerra de Lira, dizendo que no dia do
sepultamento dos corpos estava lavando roupa num local próximo e assistiu tudo. Mostrou o
novo local e, após as buscas dos peritos, nada foi encontrado. Por volta das 16 horas, os
trabalhos foram suspensos, ficando determinado que na outra semana a polícia traria máquinas
para escavar a área.
O Norte, Correio da Paraíba, Jornal da Paraíba e Diário da Borborema veicularam, no
dia seguinte, as seguintes matérias:
POLÍCIA SEGUE PISTA FALSA E NÃO ENCONTRA OSSADAS – Os
restos mortais de Nêgo Fuba e Pedro Fazendeiro não estavam em Alcantil...
Duas equipes da Polícia Civil, uma comandada pelo delegado Nilton Nunes
Rodrigues e outra pelo diretor do IPC, estiveram ontem na Fazenda Veríssimo,
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localizada no distrito de Alcantil, município de Boqueirão, para exumar os
supostos restos mortais dos camponeses Pedro Inácio de Araújo (Pedro
Fazendeiro) e João Alfredo Dias (Nêgo Fuba) que teriam sido assassinados e
enterrados no local. Apesar dos esforços, nada foi encontrado pelos policiais...
Os trabalhos só foram realizados graças à disposição de alguns trabalhadores
residentes no distrito de Alcantil, que munidos de picaretas, enxadas e pás, se
esforçaram ao máximo para ajudar a polícia no seu objetivo.274
BUSCA DOS CORPOS PROSSEGUE NA 2ª FEIRA – A falta de condições
técnicas e o surgimento de novas testemunhas adiaram a busca dos restos
mortais que seriam dos camponeses Pedro Inácio de Araújo (Pedro
Fazendeiro) e João Alfredo Dias (Nêgo Fuba), desaparecidos durante o
período da ditadura militar. Deputados, peritos, familiares de Pedro
Fazendeiro, que acompanharam as escavações, reconheceram as dificuldades
do trabalho. Todos concordaram com o adiamento. A área das escavações é
cheia de pedras e arbustos e apenas dois homens foram encarregados do
trabalho pela Secretaria de Segurança. Os deputados chegaram a contratar
moradores da região para ajudar nas escavações, mas o esforço foi inútil.275
DOR E CANSAÇO NA PROCURA DOS DESAPARECIDOS – Restos
mortais de líderes camponeses preso pelo Exército em 1964 não foram
encontrados... Ansiedade, dor dos familiares das vítimas e tensão, marcaram
as escavações. As expectativas foram frustradas: depois de horas de
escavações, em três locais, às margens da BR-104 Sul, distrito de Alcantil,
município de Boqueirão, a procura pelas ossadas dos desaparecidos políticos
Pedro Inácio de Araújo, o ‘Pedro Fazendeiro’, e João Alfredo Dias, ‘Nêgo
Fuba’, não obteve êxito. 276

No final daquele mês de setembro, as autoridades envolvidas e a família de Pedro
Fazendeiro autorizaram que os serviços de busca fossem reiniciados no local onde foram
enterrados os dois cadáveres, agora utilizando-se máquinas escavadeiras. Depois de quase um
dia de trabalho, novamente nada foi encontrado no local. O Correio da Paraíba, em edição do
dia seguinte, divulgou a seguinte matéria:
NOVA ESCAVAÇÃO EM ALCANTIL TERMINA EM FIASCO PARA A
POLÍCIA. Fracassou mais uma vez a tentativa da polícia de encontrar os
supostos corpos dos camponeses Pedro Inácio de Araújo, o Pedro Fazendeiro,
e João Alfredo Dias, o Nêgo Fuba, desaparecidos durante o regime militar de
64. A polícia voltou ontem a fazer as escavações na fazenda Veríssimo, em
Alcantil, distrito de Boqueirão. Os trabalhos foram acompanhados pelas filhas
de Pedro Fazendeiro, Nadieje, Naugia e Josineide Maria de Araújo, que
ficaram decepcionadas.
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Jornal Correio da Paraíba, 02/09/1995.
Jornais O Norte e Diário da Borborema, 02/09/1995.
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Jornal da Paraíba, 02/09/1995.
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A tentativa da exumação foi altamente importante. Pela primeira vez o poder público
investigou a denúncia formulada pelos presos políticos e familiares dos dois desaparecidos de
que aquela foto publicada nos jornais era dos corpos de Pedro Inácio de Araújo e João Alfredo
Dias. As ossadas não foram encontradas devido as dificuldades de localização do local exato.

Talvez, isso se deveu por três motivos: primeiro, na época que foram encontrados os corpos
existia uma estrada de barro. Anos depois, o trajeto foi modificado com construção de uma
rodovia asfaltada. Segundo, já havia se passado 31 anos que os dois trabalhadores rurais tinham
enterrado os corpos. Terceiro, e muito importante, os agentes da ditadura desapareciam com os
restos mortais de suas vítimas quando estes eram localizados. Se aqueles corpos são mesmo de
Pedro Fazendeiro e Nego Fuba, como tudo leva a crer, essas são as explicações mais prováveis
para não terem sido encontrados.

2.3.1.6 Denúncia e intimidação à Comissão Estadual da Verdade da Paraíba

O militar do exército José Benedito Montenegro de Magalhães Cordeiro, conhecido
como Major Cordeiro, contratou um escritório de advocacia no Rio de Janeiro277, onde reside,
para que seu nome não fosse incluído no Relatório Final desta CEVPM-PB como partícipe da
trama que envolveu o desaparecimento dos líderes camponeses Pedro Inácio de Araújo e João
Alfredo Dias, sob pena de ação judicial contra a referida Comissão.
Estranho é que coloca na representação dos advogados uma carta encaminhada ao Major
Cordeiro, da filha de Pedro Fazendeiro, Josineide Araújo, pedindo que ele fale a verdade sobre
o que aconteceu sobre o desaparecimento do seu pai. Na época, Josineide tinha 14 anos e várias
vezes discutiu com o militar.
Causou estranheza no ofício dos advogados eles afirmarem que um dos filhos do Major
Cordeiro tentou encontrar o endereço de Josineide Araújo em Cabedelo. Não se sabe quais os
motivos que o filho tomou essa atitude. Apenas diz que a carta foi enviada de um endereço
falso, o que não é verdade.
Diante dos relatos de presos políticos do 15º RI colhidos pela CEVPM-PB, entrevistas
em jornais de presos e familiares, bem como a vasta historiografia paraibana sobre o tema
ditadura militar, todos convergem para indicar o Major José Benedito Montenegro de
Magalhães Cordeiro como autor de violações de direitos humanos aos presos políticos da
Paraíba.
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O escritório de advogacia contratado foi Ubyratan Cavalcanti & Chinelli. Cópia orginal da correspondência
encontra-se no Arquivo da CEVPM-PB.
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2.3.2 Francisco das Chagas Pereira (1944-Não identificado)
Data e local de nascimento: 2/4/1944, Sumé-PB
Organização política: Partido Comunista Brasileiro (PCB)
Data e local de desaparecimento: Não identificado
Filiação: Judite Joventina Pereira e Leôncio Samuel Pereira.
Conhecido em sua cidade natal como “Chico de Leôncio”, o servidor
concursado da Empresa Brasileira de Telecomunicações (EMBRATEL), Francisco das Chagas
Pereira, não constava na lista dos desaparecidos políticos. Antes, fora sargento da Polícia
Militar da Paraíba e, depois, funcionário do Banco do Nordeste em Fortaleza. O irmão Almir
Pereira Dornelo reclamou do seu desaparecimento na audiência da Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Federal realizada em João Pessoa, a 24 de agosto de 1995. A partir desse
fato, Almir ingressou com processo na Comissão Sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, e
conseguiu aprovação, para que o Estado brasileiro reconheça como sua responsabilidade o
desaparecimento de Francisco das Chagas Pereira após incêndio em agosto de 1971 na sede da
EMBRATEL, no Rio de Janeiro.
A CEVPM-PB foi quem deu um passo histórico para desvendar parte do mistério do seu
desaparecimento, fato que, em parte, foi acatado e reconhecido no Relatório Final da CNV.
Tudo teve início na noite do dia 22 de abril de 2014, quando uma chilena de nome
Cecilia Hermosilla entrou em contato com a página da CEVPM-PB no Facebook, e no in box
particular de Waldir Porfírio da Silva, também via facebook. Ela afirmou que havia estudado o
curso de Direito com Francisco das Chagas Pereira no período de 1972 até meados de 1973, na
Faculdade de Direito da Universidade do Chile. Cecilia afirmou, conforme diálogo transcrito
abaixo, que a última comunicação com esse brasileiro foi por uma carta que ele enviou da
Argentina, datada de julho de 1973.
Pela importância da descoberta, será transcrito o diálogo entre a chilena Cecilia
Hermosilla e Waldir Porfírio da Silva, membro da CEVPM-PB278:
22 de abril de 2014 - Cecilia Hermosilla
Hola, les escribo para solicitarles mayor información respecto de Francisco
das Chagas Pereira, quien figura como Morto e Desaparecido Político, a quien
yo conocí en Chile en el año 1972, como exiliado. Agradeceré una pronta
respuesta a mi petición. Cecilia Hermosilla
22 de abril de 2014 - Comissão Estadual da Verdade da Paraíba
Cecília, não temos muitas informações sobre Francisco das Chagas Pereira. O
que sabemos é que ele está desaparecido desde o dia em que foi acusado de
278

Registro via facebook. 2014. Arquivo da CEVPM-PB.
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incendiar um prédio da EMBRATEL. Fale mais sobre a presença dele no
Chile, isso nos ajudará bastante. Você é chilena?
22 de abril de 2014 - Cecilia Hermosilla
Sí, soy chilena y conocí a Francisco como alumno al igual que yo en la Escuela
de Derecho de la Universidad de Chile, en la ciudad de Santiago, ingresamos
al primer año en 1972 y él estuvo en Chile hasta julio de 1973.
24 de abril de 2014 - Comissão Estadual da Verdade da Paraíba
Cecília, as informações que temos é que, após o incêndio na EMBRATEL, em
05/08/1971, no Rio de Janeiro, ele está DESAPARECIDO. Como é que ele
estudou direito com você entre 1972 e 1973? Tem como nos enviar algum
documento da Universidade que comprove a matrícula dele para pedirmos
uma investigação?
24 de abril de 2014 - Cecilia Hermosilla
Francisco estaba asistiendo a clases en el año 1972, al igual que otras personas
de Colombia, Nicaragua, etc. que sufrían persecución política en sus países de
origen. Yo no tengo ningún documento que lo acredite, pero ustedes como
Comissao pueden solicitar directamente a la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, que les proporcione la información. Me ofrezco, desde
ya, a ayudarles a tramitar o gestionar esa solicitud.
Waldir Porfírio (24/4/2014 16:11)
Cecília, essa informação que você está nos dando é muito importante. Depois
de 1973, você teve notícia de Francisco das Chagas? Ele falou alguma coisa
sobre sua militância política no Brasil?
Cecilia Hermosilla
Hola Waldir, tú eres quien está a cargo de la Comissao y has sido mi
interlocutor? Francisco hizo un viaje a Argentina en julio de 1973, me escribió
desde allá apenas llegó y nunca más supe de él. Hace unos 4 años me enteré
que tenía la calidad de morto o dessaparecido, a través de un libro escrito por
Aluizio Palmar, quien me mandó los antecedentes de los cuales él disponía,
en los que figura que fue muerto en Bolivia. Francisco decía ser
revolucionario, progresista, hablaba de Marx y su obra El Capital, de Mao Tsé
Tung y el Libro Rojo y en cuanto a su militancia específica, no recuerdo....
Asistí una vez con él a una reunión que se hizo en la Universidad Técnica del
Estado, en Santiago, en marzo de 1973, de los exiliados brasileños y él
conversó con varios compatriotas cuyos nombres tampoco recuerdo.
Waldir:
Sou membro da Comissão da Verdade da Paraíba, Estado onde Francisco das
Chagas nasceu. A família dele me procurou em 1995, afirmando que
Francisco era um desaparecido político. Fizemos o processo e encaminhamos
ao Ministério da Justiça, que aprovou reconhecendo o Estado como
responsável pelo desaparecimento dele. Não temos muitos elementos sobre
ele. Gostaríamos muito de escrever mais sobre a vida dele para guardar na
história do nosso País. Você teria como conseguir algum documento da
matrícula dele na Universidade do Chile?
Cecilia Hermosilla
Puedes solicitar que te envíen los antecedentes que constan en su ficha
estudiantil, escribiendo a: FACULTAD DE DERECHO Universidad de Chile
Dirección:
Av.
Pío
Nono
01,
Santiago,
Chile
E-mail:
informaciones@derecho.uchile.cl O bien, puedes escribir al Centro de
Derechos Humanos de la misma Facultad, para que te cooperen internamente
Correo: cdh@derecho.uchile.cl Dirección: Av. Pío Nono 01, Santiago, Chile
Yo una vez lo intenté, pero me dieron respuestas evasivas, tales como "esos
documentos son muy antiguos, están en una Bodega y no tenemos personal
para que los busquen". Por eso, creo que la petición tiene que provenir de un
organismo brasileño, para ser realmente considerada y atendida
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Waldir (7/5/2014 15:20)
Cecília, passei as informações que você nos deu à Comissão Estadual da
Verdade. Uma dúvida: Francisco das Chagas deixou o Chile em julho de 1973.
Isso quer dizer que ele deixou o teu país antes do golpe militar de setembro de
1973. Não é isso? Se essa informação for correta, qual foi o motivo dele ter
para a Argentina, sabes?
Cecilia Hermosilla (7/5/2014 19:19)
Olá Waldir, me parece bien investigar para saber que le ocurrió a Francisco,
más aún es deber de la Comisión hacerlo y la información que va a
proporcionar la Facultad de Derecho nos va a ayudar a esclarecer los hechos.
Eran tiempos convulsionados aquellos de 1973, no habían muchas certezas,
sólo vivir el día a día. Yo tenía 18 años y la verdad es que no era muy
inquisitiva, como sí lo soy ahora, de modo que no le pregunté a Francisco la
razón de su viaje a Buenos Aires y si él volvería a Chile, pero tengo la
impresión o intuición que quería regresar a Brasil. Dos meses después, cuando
se produjo el golpe, era obvio que a Chile ya no volvía. En tanto, que yo sí fui
a Brasil en 1977, pero no existía la apertura que existe hoy, ni menos la toma
de conciencia de los pueblos por saber el destino de los desaparecidos. En
Chile, se han iniciado investigaciones judiciales por cada uno de los muertos
y detenidos desaparecidos y esas investigaciones en muchos casos aún
prosiguen a medida que surgen nuevos antecedentes. Todos los casos se han
judicializado.

A pedido da Comissão Estadual da Verdade e da Preservação da Memória do Estado da
Paraíba, diante deste novo fato, a CNV reabriu o caso de Francisco das Chagas Pereira,
descobriu documentos que comprovavam a veracidade da conversa da chilena e descreveu as
possíveis circunstâncias do seu desaparecimento.
Em abril de 2014, Cecília Hermosilla, chilena, entrou em contato com a
Comissão Estadual da Verdade da Paraíba (CEVPM-PB), afirmando que foi
colega de Francisco das Chagas Pereira na faculdade de Direito da
Universidade do Chile, em Santiago, entre 1972 e julho de 1973.
Uma série de documentos localizados pela Comissão Nacional da Verdade em
pesquisa realizada nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores (Seção
de Arquivo Histórico e Seção de Correspondência Especial) e em diversos
fundos recolhidos ao Arquivo Nacional comprova a presença de Francisco no
Chile entre 1971 e 1973 – posteriormente, portanto a seu “desaparecimento”
em 1971 – e indica que teria sido um “contato” do Adido Militar junto à
Embaixada do Brasil em Santiago.
Documento do Centro de Informações da Polícia Federal datado de março de
1973 informa que Francisco das Chagas Pereira teria sido “morto quando
participava de atividades de guerrilhas na Bolívia” e solicita que, em
consequência, “sejam cancelados os Pedidos de Busca porventura existentes
sobre o mesmo e sejam dirimidas as dúvidas por acaso surgidas a respeito”.
Por outro lado, informe do Centro de Informações do Exterior (CIEX/MRE)
datado de janeiro de 1975 encaminha ao SNI e demais órgãos de informação
uma relação de “elementos subversivos brasileiros considerados “perigosos”
que se encontravam no Chile e aos quais o Governo chileno concedeu salvoconduto após o movimento de 11/9/73”, na qual consta do nome de Francisco
das Chagas Pereira. 279
279
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A conclusão que a CNV chegou e a recomendação que fez colocou em dúvida o
“desaparecimento forçado” de Francisco das Chagas Pereira, já aprovado pela Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos.
Diante dos novos documentos localizados pela pesquisa da CNV, não é
possível atestar com certeza a condição de Francisco das Chagas Pereira como
vítima de desaparecimento forçado. Tendo em vista a decisão da Comissão
Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos que o reconheceu como
desaparecido político, recomenda-se o encaminhamento dos documentos
coligidos àquele órgão para o prosseguimento das investigações280.

Após encerrarem os trabalhos da CNV em dezembro de 2014, uma reunião entre a
CEVPM-PB e a Procuradoria da República do Rio de Janeiro ficou decidido pela continuação
das investigações sobre o caso Francisco das Chagas Pereira. A reunião aconteceu durante o
Encontro das Comissões Estaduais da Verdade realizada no Rio de Janeiro no início de abril de
2015.
No final daquele mês, a CEVPM-PB encaminhou o ofício 150/2015 ao Procurador da
República do Rio de Janeiro, Dr. Sérgio Gardenghi Suiama, expondo a documentação
encontrada sobre Francisco das Chagas Pereira e o diálogo da chilena que disse ter estudado
com ele na Faculdade de Direito no Chile.
Novos documentos foram encontrados pela CEVPM-PB sobre a vida de Francisco das
Chagas no Chile, e tão logo encaminhados ao procurador da República Sérgio Gardenghi
Suiama por Waldir Porfírio da Silva:
Gostaria de tratar com o senhor duas questões:
1) Sugiro pedir informações sobre Francisco das Chagas à universidade onde
ele estava matriculado no curso de direito, para a gente detectar até que dia ele
assistiu aula e os nomes dos alunos e alunas da turma dele;
2) Estou seguindo uma linha de investigação que se apresenta muito estranha.
Primeiro, um documento do governo golpista do Chile que consta ele na
relação dos “elementos subversivos brasileiros, considerados perigosos, que
se encontravam no Chile, e aos quais o Governo Chileno concedeu salvocondutos após o movimento de 11 de setembro de 1973”
(BR_AN_BSB_IE_014_001 - Arquivo Nacional);
Um segundo documento da CENIMAR, afirma que ele deu a um informante
da CENIMAR uma série de informações sobre sua militância e denunciou
todos que participavam da Associação Chilena-Brasileira naquele país. No
fim, diz o documento, que “solicitou do informante 5 mil escudos por mês
para viver e trabalhar com tranquilidade” (AC_ACE_45519_72 - Arquivo
Nacional).
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Terceiro, achei estranho um documento da Polícia Federal dando Francisco
das Chagas como morto em 1972 na guerrilha da Bolívia (depois mando a
numeração desse documento secreto). 281

O caso de Francisco das Chagas Pereira é muito misterioso. Nenhuma organização
clandestina que atuou contra a ditadura militar de 1964 reclamou o seu desaparecimento.
Nenhum militante o reconhece como companheiro sindical ou de organização. A fuga do Brasil
para Bolívia, depois Peru até chegar ao Chile é revestida de pontos obscuros, conforme será
transcrita na íntegra no depoimento que deu ao Adido Naval Brasileiro no Chile282:
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA, brasileiro, 28 anos, atualmente
residindo em CONCEPCION (CHILE), prestou, recentemente, ao Adido
Naval Brasileiro no Chile, as seguintes informações:
- trabalhou no Banco do Nordeste, na Paraíba, até 1969, quando foi afastado
por “injunções políticas”;
- transferiu-se logo a seguir para o Rio de Janeiro (GB), onde trabalhou em
duas ou três empresas de construção, antes de ingressar na Embratel, por
concurso, tendo mostrado sua credencial. Lá angariou amizades, inclusive do
General Galvão;
- que a princípio serviu lealmente àquela empresa, chegando a descobrir
sabotagem feita por um elemento da Segurança do General Galvão.
Posteriormente, no entanto, engajou-se nas ações subversivas tendo
participado de danificação de cabos elétricos e incêndio na mesa telefônica
internacional. Quando se preparava para atuar num incêndio do almoxarifado,
sentiu que estava sendo perseguido e buscou asilo político na Embaixada do
Chile;
- o asilo não lhe foi concebido, e da embaixada recebeu Cr$ 800,00 e conselho
para seguir para a Bolívia. Na Embaixada teve uma entrevista com o
Secretário IVAN que lhe comprou passagens de ônibus para Goiânia, deu-lhe
mais Cr$ 200,00 e todas as indicações do roteiro para a fuga;
- na Bolívia, sob o governo TORRES, apresentou-se ao Chefe de
Departamento de Investigacionais Criminales (DIC), Major FERNANDO
GONZÁLES, que atualmente também encontra-se asilado no Chile;
- no Governo BANZER, sentiu-se ameaçado e retornou ao BRASIL
procurando novamente a Embaixada do Chile. Lá recebeu do secretário IVAN
mais Cr$ 600,00 e foi conduzido por ele a Rodoviária, na tentativa de alcançar
o PERÚ;
- em Lima, não conseguiu asilo tendo nessa ocasião ficado preocupado e
decidido mesmo a entregar-se às autoridades brasileiras;
- conseguiu, após muito esforço, ser mandado para o CHILE. Afirmou ter
contactos com asilados, banidos e com a ALN, MR8 e VAR-PALMARES.
Afirmou encontrar-se desiludido com muita coisa e expressou desejo de
reintegrar-se ao seu país, disposto, inclusive, a trabalhar para o Governo do
BRASIL;
- informou também que JOSÉ FERREIRA CARDOSO é presidente da
Associação CHILENO-BRASILEÑA que, recentemente, fundou a Sociedade
“FERREIRA e COMPAÑA LTDA” para explorar o ramo de restaurante, mas,
na realidade objetiva angariar dinheiro para financiar a subversão no BRASIL;
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- disse ainda que os banidos são muito apoiados por uma brasileira de nome
NAZARETH, talvez MARIA NAZARETH DA CUNHA ROCHA;
- confessou ainda receber mil escudos mensais da mencionada Associação e
recebe casa e comida na Universidade Concepción.
Por fim, solicitou do informante 5 mil escudos por mês, para viver a trabalhar
com tranquilidade.

Pela data do informe do Centro de Informações da Marinha (CENIMAR), emitido em
23 de março de 1972, relatando a sua peregrinação para chegar ao Chile como exilado, bem
como o seu pedido de apoio financeiro, levantam suspeitas sobre a conduta de Francisco das
Chagas Pereira no sentido da sua possível articulação com órgãos de repressão da ditadura
brasileira para repassar informações dos asilados políticos brasileiros que se encontravam no
Chile até julho de 1973.
2.3.3 Luís Alberto Andrade de Sá e Benevides (1942-1972)
Data e local de nascimento: 28/9/1942, em João Pessoa-PB
Organização política ou atividade: PCBR
Data e local da morte: 8/3/1972 em Caruaru-PE
Filiação: Jerusa Andrade de Sá e Benevides e José Estácio de Sá e Benevides
Conhecido como Bebeto, tinha três irmãos: Reinaldo, Sonia e Ângela. Até a
adolescência só pensava em futebol, namoradas e estudava o estritamente
necessário.
O pai, que era militar, morreu num desastre aéreo, fazendo com que Luís Alberto
alterasse sua vida e fosse estudar no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Depois arranjou um
emprego no Banco da Lavoura e passou no concurso para o Banco do Estado da Guanabara.
Concomitantemente, em 1964, ingressou como estudante de Ciências Sociais na Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e iniciou sua militância política no movimento estudantil,
defendendo bandeiras como o fim do Acordo MEC/USAID e o fim do regime ditatorial. Nessa
época foi recrutado para o PCBR e participou das lutas de 1968 nas ruas do Rio de Janeiro.
Após o AI-5/1968, Luiz Alberto sofreu perseguição dos agentes da repressão, tendo que
deixar a universidade e o banco em que trabalhava. A casa da sua mãe foi visitada várias vezes
pelo DOPS carioca e ele se escondeu no apartamento do irmão. Com a publicação nos jornais
de sua foto e seu nome como “procurado”, Bebeto ingressou na clandestinidade indo morar nos
aparelhos do PCBR com os seus companheiros de guerrilha urbana.
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Estava sendo procurado desde o dia 13 de agosto de 1970 pelo exército, segundo
prontuário encontrado nos arquivos do DOPS de Pernambuco283:
O dirigente do PCBR era também fichado no DOPS da Guanabara. Conforme
documento contido em seu prontuário, datado de 29 de junho de 1971, teve a
prisão preventiva decretada pelo juiz da 3ª Auditoria do Exército da 1ª CJM.
Definido como assaltante de banco e como pertencente à cúpula do PCBR,
Luís era procurado pelo CODI do I Exército284.

Documento da Delegacia de Segurança Social apresentou relato dos antecedentes de
Luís Alberto, no qual lhe eram atribuídos assaltos a bancos e automóveis no então estado da
Guanabara. Foi denunciado em novembro de 1971 por crime contra a Lei de Segurança
Nacional e estaria, de acordo com o monitoramento dos órgãos de segurança285, foragido286.
Diante dessas circunstâncias, a direção nacional do PCBR decidiu transferir Bebeto para
o Nordeste, onde ficaria mais seguro das perseguições políticas. No final de agosto de 1971, ele
mandou uma carta para sua irmã Sônia Benevides, que trabalhava como jornalista do Jornal do
Brasil. Na missiva contou que estava morando em Pernambuco e que iria se casar com Míriam
Lopes Verbena. Pediu também que, caso tivessem um filho, gostaria que a criança fosse criada
por sua família.
Sonia foi passar as férias de novembro de 1971 em Recife, na casa de um tio. Nesse
período se encontrou várias vezes com Luiz Alberto e Míriam. Ela lembrou do primeiro
encontro com eles na capital pernambucana:
Antes que eu falasse o nome dele ele disse “ela me conhece como Carlos, pra
ela eu sou Carlos”. Aí eu “tá bem”. Fiquei sempre me vigiando pra não dar
fora, não chamar ele pelo nome... e ela ficava morrendo de curiosidade, porque
ela sabia, mas ela não sabia qual era o nome dele. Aí ela dizia: “puxa, mas diz
pelo menos o nome da sua mãe”. Aí ele “tá bem”, mas ele dava um nome que
era um apelido, a mamãe chamava-se Jerusa e o papai chamava ela de Jeusa,
aí ele dizia que o nome da mamãe era Jeusa pra ela ficar satisfeita, pra você
ver qual era o nível de silêncio que havia e de desconfiança em tudo287.

Foi com o nome frio de José Carlos Rodrigues que ele casara-se com Míriam Lopes
Verbena, entre janeiro a março de 1971, após ter ido duas vezes ao Rio de Janeiro participar de
reuniões com membros da direção nacional do PCBR.
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Precisando de um documento da Junta de Serviço Militar (JSM) para esquentar o nome
falso de “José Carlos Rodrigues”, Luís Alberto foi ao município de Cachoeirinha, em 24 de
fevereiro de 1972, para conseguir a certidão de reservista. Foi avisado que ficaria pronta após
8 dias, devido à ausência do atestado de residência.
Em 7 de março de 1972, Míriam pediu emprestado ao seu colega de infância Ezequias
Bezerra288 o automóvel dele para viajar com o marido ao interior pernambucano. A finalidade
da viagem para Cachoeirinha era pegar a certidão de reservista que já tinha solicitado no mês
anterior.
Quando o casal estava na rodovia federal BR 432, no trecho Cachoeirinha-São Caetano,
ocorreu o estranho “acidente” automobilístico às 9h30 da manhã do dia 8 de março de 1972,
morrendo no local Míriam Verbena, enquanto o marido foi levado para o Hospital São
Sebastião de Caruaru (HPS).
O Jornal do Comércio do dia 9 de março de 1972 trouxe a notícia desse “acidente”289:
Automóvel capota diversas vezes na estrada e esmaga a esposa do seu
motorista. Quando viajava de Recife para Lajedo, entre as cidades de São
Caetano e Cachoeirinha, o fusca dirigido pelo Sr. José Carlos Rodrigues
capotou mais de cinco vezes resultando na sua morte no HPS de Caruaru para
onde foi conduzido e na morte imediata de sua esposa a Sra. Mirian Lopes
Rodrigues que foi esmagada pelo veículo.

A CEVPM-PB encontrou cópia do inquérito policial aberto para apurar as circunstâncias
do “acidente” que matou Míriam Lopes e vitimou José Carlos [Luís Alberto]. A fraude é clara
e grosseira. O documento diz que o “acidente” ocorreu às 9h30 e o inquérito policial foi aberto
às 9h30. Nesse mesmo horário foi designado dois peritos para fazer o exame cadavérico em
Míriam Verbena no Hospital de Caruaru [cerca de 28 km do lugar do “acidente
automobilístico”]. Por fim, nesse mesmo horário, 9h30, os peritos assinaram o laudo cadavérico
de Míriam Verbena. A pergunta que se faz é: Como pode tudo ocorrer no mesmo horário?
Já a morte de José Carlos [Luís Alberto] foi dada como ocorrida às 19h15 daquele dia
no hospital de Caruaru. No mesmo horário ocorreu o exame cadavérico e a emissão da certidão
de óbito. Entretanto, a Delegacia de Ordem Política e Social de Pernambuco enviou o agente
Isaías Alves da Silva, no dia 10, para averiguar o que foi que houve naquele “acidente” que
tinha ocorrido no dia anterior. No relatório, o agente escreveu que o médico Vieira, do Hospital
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São Sebastião de Caruaru, havia recebido “um telefonema por volta das 21h20 do dia 8 de
março do doutor Marcos Mendonça, tendo o mesmo pedido esforço redobrado no sentido de
que fosse salvo o senhor José Carlos Mendonça Rodrigues”290.
Os dois corpos, de Míriam Lopes Verbena e José Carlos Mendonça Rodrigues, foram
sepultados no Cemitério de Caruaru. Depois de algum tempo, os parentes de Luís Alberto
solicitaram na justiça a exumação dos corpos para serem levados para o jazido da família e
quando chegaram no lugar que foram enterrados, os restos mortais tinham desaparecidos 291.
Enquanto isso, o Jornal do Comércio de 13 de março de 1972, três dias após o fato,
divulgou notícia dando conta que Luís Alberto de Sá Benevides era um “terrorista” e “possuía
identidade falsa”292.
Como consequência do “acidente”, no dia 9 de março de 1972 ocorreu o sequestro e
prisão de Maria Adozina Monteiro Costa, irmã de criação de Míriam Verbena; dia 11 de março
aconteceu o sequestro, prisão, tortura, morte e ocultação do cadáver de Ezequias Bezerra da
Rocha (dono do automóvel); dia 13 foi a vez do sequestro e prisão de Aloysio Gonçalves da
Costa, esposo de Maria Adozinda. O Jornal do Brasil, de 17 de julho de 1972, publicou matéria
afirmando que “a polícia encontrou no apartamento do casal os nomes de 21 implicados que
foram ouvidos pelo DOPS”293.
Ao que tudo parece, Luís Alberto foi descoberto em Pernambuco após a prisão de
Ramayana Vaz Vargens e Maria Dalva Leite Castro, ocorrido no Rio de Janeiro em 7 de março
de 1972. Ramayana, também do PCBR, era o contato de Bebeto e sabia que ele estava na
clandestinidade em Recife.
A conclusão da Comissão Nacional da Verdade é que:
Diante das circunstâncias e das pesquisas realizadas, pôde-se concluir que há
fatos controversos na versão de morte por acidente de automóvel do casal de
militantes políticos, de modo que são necessárias diligências e investigações
complementares para elucidar o caso, especificamente a tomada de novo
depoimento de Aloísio da Costa Gonçalves, bem como a oitiva de Ramayana
Vaz Vargens. Recomenda-se a retificação da certidão de óbito de Luís Alberto
Andrade de Sá e Benevides, assim como a continuidade das investigações
sobre as circunstâncias do caso, para a localização de seus restos mortais e
identificação e responsabilização dos demais agentes envolvidos 294.
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Nesse mesmo sentido, a CEVPM-PB finalizou suas investigações sobre o caso de Luís
Alberto de Sá e Benevides e Míriam Lopes Verbena considerando que eles estavam sendo
seguidos pelos órgãos de repressão da ditadura, a partir da prisão de Ramayana. Para isso, foi
montada uma farsa pelos militares para encobrir a perseguição policial do Estado ao casal na
rodovia federal BR 232, entre as cidades de Cachoeirinha e São Caetano, e difundir uma versão
oficial de que foram vítimas de um acidente automobilístico.
2.3.4 João Roberto Borges de Souza (1946-1969)
Data e local de nascimento: 14/10/1946, João Pessoa-PB
Organização política: Ação Popular
Data e local de morte: 10/10/1969, Catolé do Rocha-PB
Filiação: Eulina Borges de Souza e Francisco Xavier Borges de Souza.
Passou a infância e a juventude na cidade portuária de Cabedelo-PB, onde seus
pais e irmãos residiam.
Matriculou-se em 1953 no Grupo Pedro Américo, em Cabedelo, onde fez o preliminar,
concluindo o curso primário em 1958. A diretora daquele educandário, professora Maria José
Veríssimo de Andrade, afirmou em “atestado de conduta” que João Roberto “Sempre foi um
aluno exemplar, de ótima conduta, obteve 1º lugar no final do curso”295. Depois, em 1962, foi
estudar no Colégio Estadual de João Pessoa (hoje Lyceu Paraibano), fazendo o urso secundário,
e ingressou no curso de Medicina da UFPB no ano de 1966.296

2.3.4.1 A militância de João Roberto
Em agosto de 1967, iniciam-se os registros sobre o envolvimento de João Roberto com
o movimento estudantil, quando participou da delegação paraibana que foi ao XXIX Congresso
da UNE, ocorrido na clandestinidade em Valinhos-SP. Em outubro do mesmo ano, representou
o Diretório Acadêmico (DA) de Medicina no Congresso de reestruturação da União Estadual
dos Estudantes (UEEP), realizado em Campina Grande. Ricardo Rosado Maia, que era o

Cópia do “Atestado de Conduta”, escrito à mão, pela diretora do referido Grupo Escolar assinado em
15/9/1969 (documento do arquivo da família entregue à CEVPM-PB).
296
Este texto sobre João Roberto Borges de Souza, em linhas gerais fundamenta-se em: SILVA, Waldir Porfírio
da. Um Sonho Afogado: Ditadura Civil-Militar e Movimento Estudantil no Estado da Paraíba – O Caso de João
Roberto Borges de Souza (1964-1969). Dissertação (Mestrado em Direitos Humanos, Cidadania e Políticas
Públicas). UFPB. João Pessoa, 2017.
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presidente do DA de Medicina, e morava com João Roberto numa república297, não quis
participar daquele evento e o indicou para evento. Nesta ocasião, foi eleito vice-presidente da
entidade estadual dos estudantes universitários paraibanos, enquanto Hélcio Lima de Oliveira,
estudante de Engenharia da UFPB, foi eleito presidente da UEEP, e a estudante de Medicina da
UFPB, Maria Lívia Coelho, foi eleita secretária geral da entidade estadual 298.
Quando da eleição para o Diretório Acadêmico Napoleão Laureano (DA) do curso de
Medicina da UFPB, a 13 de agosto de 1968, João Roberto se candidatou à presidência num
pleito tumultuado pelos adversários da chapa da direita. Depois de anulada a eleição, ele
conseguiu realizar uma assembleia geral dos estudantes de Medicina, que decidiram marcar
nova data para escolha da diretoria do DA, e João Roberto venceu por 340 votos contra 90
dados ao adversário Carlos Silva.
A composição da diretoria encabeçada por João Roberto era composta por estudantes
da AP299 e PCBR, assim distribuída: Eric Jenner Rosas (1º vice-presidente), Guilherme
Travassos Sarinho (1º secretário), João de Albuquerque Luna (2º Secretário), César Augusto de
Almeida Lyra (tesoureiro), Maria Auxiliadora Pontes (2ª tesoureira), Maria Lívia Coelho,
membro do Centro Cultural.
Depois de enfrentar o diretor da Faculdade de Medicina, professor Atílio Luiz Rotta,
que defendia a encampação do Hospital Arlinda Marques para as aulas práticas dos
universitários de Medicina, João Roberto foi adiante com a ideia de construção de um hospital
no prédio da Faculdade, empreendendo uma campanha para a “construção mais acelerada de
um novo hospital que estava se processando no próprio prédio da faculdade”300. Isso demostrou
que João Roberto teve uma participação ativa na luta pela construção do Hospital Universitário
da UFPB.
Na realização do 30º Congresso da União Nacional dos Estudantes (UNE), em Ibiúna,
São Paulo, João Roberto e outros 26 estudantes da Paraíba participaram daquele evento, que
acabou com o cerco policial ao local onde estava ocorrendo os debates e todos os delegados
foram presos e levados para a capital paulista.
João Roberto foi encaminhado para o Presídio Tiradentes, como a maioria dos presos,
fichados pela DOPS-SP e aberto um inquérito policial. Em resposta, eclodiram greves e
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Nessa república citada também moravam o irmão de João Roberto, Gerardo Borges, Caio Cesar Vanderley
Salem (estudante de Medicina) e Marinardo Bartolomeu Fonseca.
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SILVA. Waldir Porfírio da. Op, cit., 2017.
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João Roberto já era integrante da Ação Popular, como um dos seus coordenadores estaduais.
300
Prontuário Individual nº 18629 de João Roberto Borges de Souza. p. 2. Fundo DOPS-PE. APEJE-PE. Cópia
digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB.
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manifestações estudantis em protesto às prisões dos delegados da UNE em João Pessoa e nas
ruas de todo o país. Sob pressão, as autoridades militares soltam os prisioneiros semanas depois.
João Roberto só retornou à Paraíba em 29 de outubro de 1968.
No dia 13 de dezembro de 1968 com a edição do AI-5, com endurecimento do regime
para barrar nas crescentes manifestações promovidas pela juventude. João Roberto foi
novamente preso, juntamente com o presidente do Diretório Central dos Estudantes, Everardo
Queiroz, quando protestavam contra aquele ato no Restaurante Universitário, na Lagoa, em
João Pessoa. Eles foram detidos
no momento que faziam discursos contra aquele instrumento autoritário que
iria endurecer a repressão contra todos os que lutavam pela volta da
democracia e, especialmente, contra os jovens que passaram todo o ano
fazendo manifestações nas ruas, no teatro, na música, denunciando o regime
ditatorial301.

A liberação da prisão de João Roberto só ocorreu na véspera do natal, indo se esconder
dos agentes dos órgãos de repressão na casa da sua noiva Maria do Socorro Fragoso, também
coordenadora estadual da AP e presidente do Diretório Acadêmico de Serviço Social. Não
retornou à casa dos pais, indo passar uns dias na residência de uma tia no bairro da Torre.
Outro incidente entre João Roberto e os órgãos de repressão aconteceu quando
fiscalizava as provas do vestibular para o curso de Medicina da UFPB em 29 de janeiro de 1969.
Ele foi procurado por vários vestibulandos que questionavam “os critérios adotados pela
Resolução nº 13/68 da Reitoria”, pela qual “70% deles seriam reprovados. Então, formou-se
uma comitiva e foi a Reitoria tentar negociar com o reitor Guilardo Martins, que não recebeu a
comissão e seus secretários ameaçaram de chamar a polícia”302. João Roberto convenceu os
vestibulandos que seria melhor sair e voltar noutro dia.
À noite marcou um encontro com sua noiva Socorro Fragoso às 21h30, por trás do
Colégio Estadual (Lyceu Paraibano) para analisar a situação. Em dado instante, seus pais
apareceram e houve uma discussão sobre o caso da reitoria pela manhã. Foi nesse momento que
João Roberto soube do pai que a Polícia Federal estava a sua procura por conta do
desaparecimento de um mimeógrafo e uma máquina de escrever pertencente ao DA de
Medicina.
Aflito por estar sendo responsabilizado por um furto que não praticara, decidiu ir com
seu pai e um primo advogado à sede da Polícia Federal para se defender da acusação. João
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Idem, p. 65.
Idem. p. 65.
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Roberto disse que era inocente e deu os nomes de quem possuía as chaves do DA de Medicina
[Eric Jenner Rosas, César Augusto de Almeida, Antônio Costa e Galdino de tal, empregado do
Diretório]303.
Após seu depoimento na sede da Polícia Federal, foi conduzido pelo delegado
adjunto José Carlos Gentil ao Grupamento de Engenharia para ser cientificado
de que ele estaria privado de assumir qualquer função pública, conseguir
documentos limpos, bem como de prosseguir nos seus estudos; que tudo isto
seria modificado, caso aparecessem os referidos objetos desaparecidos.304

Depois desse fato, João Roberto se reúne com os colegas do curso Maria Lívia e Antônio
Costa e solicita que eles procurem os diretores do DA de Medicina Eric Rosas e César Augusto
de Almeida para saber onde estão os objetos furtados e que devolvessem visando não prejudicálo com um crime que não cometera.
Passada uma quinzena dessa agonia, João Roberto pede a Maria Lívia que
contatasse Socorro Fragoso, que não via há dez dias. Depois de uma longa
conversa, pediu a noiva que fugisse com ele, já que não ia poder devolver os
objetos furtados do DA de Medicina. Foi marcado o horário da fuga do casal
às 2h da madrugada do dia 14 de fevereiro de 1969, em frente à Igreja do
Rosário bairro de Jaguaribe, João Pessoa. Era uma sexta-feira anterior ao
carnaval305.

Os dois fugiram para Recife, sendo acolhidos pelo Frei Aloísio Fragoso, irmão de
Socorro Fragoso, no Mosteiro de Santo Antônio. Saiu daquele santuário para morar no aparelho
da Ação Popular, que era ocupado pelo líder estudantil paraibano Simão Almeida [presidente
da União Universitária Campinense] e sua esposa, Ana Rita de Castro Almeida [grávida de oito
meses], e o casal da AP cearense, Rosa Maria de Araújo Melo e Geraldo Magela Monteiro de
Melo [operário da Fábrica Paulista]. Uma semana depois, Maria Lívia, diretora do DA de
Medicina da UFPB, veio para o aparelho que ficava na Rua Alto do Benjamim, 197, Fundão,
Recife-PE.
A função dos militantes da Ação Popular daquele aparelho era distribuir panfletos nas
fábricas da região metropolitana de Recife, explicando a precária condição de trabalho e os
baixos salários. Também denunciavam que toda aquela situação era de responsabilidade da
ditadura que tomara o poder em 1964, deformando a democracia e impondo terror aos seus
opositores com perseguições de todos os tipos, até com prisões, torturas e assassinatos.

Os objetos foram “expropriados” por militantes do PCBR, entre eles, Eric Rosas e Eduardo Jorge, este último
também estudante de Medicina e filho do reitor Guilardo Martins.
304
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No dia 20 de fevereiro de 1969, o dirigente nacional da AP e responsável pela
organização no Nordeste, João Batista Franco Drumond306 [mais tarde assassinado pelo DOICODI na Chacina do Bairro da Lapa, em São Paulo], visitou o aparelho e fez reunião com os
seus integrantes. Maria Lívia já estava presente, pois fugiu de João Pessoa temendo em ser
presa, quando soubera que a Polícia Federal havia estado em sua residência. Decidiu-se naquela
reunião que eles fariam distribuição de panfletos na Fábrica da Torre307.
No sábado após o carnaval, dia 22 de fevereiro de 1969, João Batista Franco Drumond
voltou ao aparelho e conversou com os três militantes pessoenses da AP, prometendo que
arranjaria “documentos falsos” para eles, pois tinha “amigo em um certo Cartório”. Orientou
que a panfletagem na Fábrica da Torre fosse realizada naquela noite, encarregando da tarefa
João Roberto, Socorro Fragoso, Maria Lívia e Rosa Maria, procurando “convencer os operários
a não trabalharem durante três domingos consecutivos, a fim de cobrir os dias não trabalhados
durante carnaval, alegando que o domingo era considerado dobrado”. Na parte da tarde daquele
sábado, Socorro Fragoso e Maria Lívia foram à referida fábrica para fazer o reconhecimento da
área308.
João Roberto, Socorro Fragoso, Maria Lívia, Rosa Maria de Araújo Melo
saíram para cumprir a tarefa de distribuição dos panfletos e conversar com os
operários. Quando estavam executando o plano de distribuição dos panfletos
e conversa com os operários, nas imediações de um posto de gasolina situada
à Rua Amélia próximo da Fábrica da Torre, vigias cercaram e prenderam os
militantes da AP 309.

Os quatro presos foram levados para a sede da Polícia Federal e depois para a DOPSPE. Na manhã seguinte, Socorro Fragoso, Maria Lívia e Rosa Maria foram soltas porque
convenceram os agentes de que estavam no local se oferecendo para fazer programa com os
operários. Enquanto que João Roberto ficou preso e foi interrogado até descobrirem que ele
estava fichado pelos órgãos da repressão com a prisão do Congresso da UNE em Ibiúna e pela
Polícia Federal no dia que foi editado o AI-5.
Esse episódio foi lembrado pela advogada de João Roberto, a pernambucana Mércia
Albuquerque, em matéria publicada no Jornal do Comércio de 13 de fevereiro de 1989, e que
está disponível no site DHNET:
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digitalizada. Arquivo da CEVPM-PB.
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Presos na porta da fábrica de Paulista, João Roberto Borges de Souza (5º ano
de Medicina), Maria do Socorro Moraes Cardoso[Fragoso], Maria Lívia Alves
Coelho e uma terceira não identificada. Chegando no DOPS, João Roberto
afirmou ser de Cabedelo-PB, filho de meretriz e criado em rendez-vous
daquela cidade e teria ido à fábrica procurar um amigo. Uma das moças
alegava ter sido infelicitada há três dias e que ali estava procurando o autor do
fato. A outra se dizia mulher de vida fácil. E a terceira dizia que estava
procurando emprego. O Dr. Moacir Sales, não conseguindo apurar nada de
positivo, determinou a liberação das moças. Horas após a liberação das moças,
através da Polícia Federal, Moacir Sales é informado de atividades da Ação
Popular e que as moças que acabavam de ser liberadas eram integrantes da
AP. João Roberto foi reinquirido “paulatinamente” e informou que o aparelho
funcionava na Rua Alto Benjamim, 97 – Fundão. Lá foram presas, Rosa Maria
de Araújo Melo e Ana Rita de Castro Almeida. Descobriu-se que João Roberto
era um dos componentes da Delegação da AP ao congresso ilegal da UNE, em
Ibiúna. Rosa Maria era esposa de Geraldo Magela, também denunciado. Surge
o nome de Simeão [Simão] Almeida Neto que havia participado do congresso
da UNE. No aparelho, foi apreendido uma arma calibre 45, cuja posse foi
atribuída ao mineiro João Batista Drumond (economista). Ana Rita era esposa
de Simeão Almeida. Saiu da delegacia para a maternidade. Deu à luz uma
criança 15 dias após a prisão. As três meninas liberadas sumiram. Moacir
nunca conseguiu prendê-las – E elas não estavam tão longe da Secretaria de
Segurança. Geraldo Magela foi preso na fábrica de Paulista, onde fazia o curso
de treinamento têxtil310.

Depois de longos interrogatórios e submetido a tortura pelo Delegado Moacir Sales de
Araújo, este citado no livro “Brasil Nunca Mais” por ser responsável por torturar os presos
políticos Manoel Aleixo da Silva (PCR), Padre Henrique Pereira da Silva e Ricardo Zarattini,
João Roberto é obrigado a fazer uma autobiografia sobre sua militância política e dizer onde
estava morando em Recife. Os companheiros de João Roberto deixaram o aparelho da AP, por
segurança, e foram se esconder na residência de Drumond.
Cinco dias seguidos após sua prisão, ao que tudo parece submetido a sessões
de torturas, João Roberto entregou o endereço aos agentes da repressão,
sabendo que tinha dado tempo suficiente para que todos os militantes do
aparelho da Ação Popular pudessem ter ido embora. Entretanto, João Roberto
não esperava que seus companheiros de organização tivessem quebrado o
protocolo de segurança e haviam voltado para o aparelho depois de alguns
dias311.

Ana Rita de Castro Almeida, durante a audiência sobre “A vida na clandestinidade”
realizada pela CEVPM-PB, em 19 de dezembro de 2013, relata o que aconteceu para a queda
do aparelho da Ação Popular naquele ano e a fisionomia de João Roberto quando descobriu que
ainda existia militante no local:
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4 abr. 2017.
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Nós tínhamos determinadas regras. Se sair alguém e depois de 24 horas não
chegar, sai todo mundo. E nós recebemos a notícia de que eles tinham sido
presos, mas esperamos as 24 horas e tudo. Resultado: soubemos que eles
estavam soltos, “então vamos pra casa”. Só que tinham soltado as mulheres,
mas o Roberto tinha ficado. Quando botaram nele pra dizer o endereço aí ele
deu o endereço que era o da gente. Até hoje, depois de tantos anos, eu tenho
gravada a fisionomia de João Roberto na hora que ele chegou lá em casa. Eu
digo uma coisa a você, parece que os cabelos arrepiaram, os dele. Aí a polícia
chegou, entrou, já foi pegando um bocado de coisa... Acharam um revólver....
aí foram embora atrás de Geraldo que tava fazendo um curso numa fábrica lá
em Paulista. Fomos presas as duas [Ana Rita e Rosa Maria]. Eu fui pra
Secretaria de Segurança. Simão conseguiu não ser preso aí teve condição de
avisar para minha mãe o que tinha acontecido.

Sabedor da descoberta do aparelho da Ação Popular, o Centro de Informações da
Marinha (CENIMAR) encaminhou o ofício nº 20/69-GP, de 28 de fevereiro de 1969, à
Secretaria de Segurança de Pernambuco, solicitando informações sobre os presos políticos e o
material que estava na casa. A Secretaria respondeu afirmando que no dia 27 de fevereiro de
1969, policiais foram ao local do aparelho e apreenderam material de propaganda tido como
“subversiva, relatórios, esquemas e instruções doutrinárias marxista-leninista, inclusive, 2
(dois) revólveres calibre 32 (trinta e dois), uma pistola calibre 45 (quarenta e cinco),
acompanhada de dois carregadores e trinta e dois cartuchos, também de calibre quarenta e
cinco”. Também relacionou os nomes “dos elementos que, neste estado, tentaram organizar
Ação Popular (AP)” para “preparar agitação em fábricas”, a saber: João Batista Franco
Drumond [mineiro de 27 anos], Geraldo Magela Monteiro de Melo [Marido de Rosa Maria,
amazonino de 21 anos], Rosa Maria de Araújo Melo [esposa de Geraldo Magela, cearense de
22 anos], Ana Rita de Castro Almeida [esposa de Simão, grávida de 8 meses, paraibana de 23
anos], Simão de Almeida Neto [marido de Ana Rita, paraibano de 25 anos], João Roberto
Borges de Souza (noivo de Socorro Fragoso, paraibano de 22 anos], Maria do Socorro Fragoso
Moraes [noiva de João Roberto, paraibana de 22 anos), e Maria Lívia A. Coelho [sem
qualificação]. Nesse período do ofício da Secretaria de Segurança de Pernambuco
encontravam-se foragidos Drumond, Simão, Socorro Fragoso e Maria Lívia, os demais foram
presos312.
Em 6 de março de 1969, a Delegacia da Polícia Federal de Pernambuco fez um “Pedido
de Busca nº 10/69 – PS/SOPS/DR/PE”, acusando João Roberto, Socorro Fragoso e Maria Lívia
de “roubarem” da Faculdade de Agronomia da Paraíba, durante o período de carnaval, um
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“mimeografo para imprimirem boletins subversivos”. Afirmava ainda que, “segundo consta,
foram presos pela SSP/PE”313.
O Delegado Moacir Sales de Araújo faz um Auto de Reconhecimento entre João
Roberto e os presos Geraldo Magela Monteiro de Mello e Rosa Maria de Araújo Mello, em 14
de março de 1969, quando o acusado afirmou reconhecê-lo “como o mesmo que estivera em
sua residência nos dias de carnaval do ano em curso”, acompanhado de sua esposa, Socorro
Fragoso314.
Em primeiro de abril de 1969, novo Auto de Reconhecimento é feito pelo Delegado
Moacir Sales de Araújo. Desta vez coloca João Roberto diante de Ana Rita de Castro Almeida
e ela afirma que João Roberto “estivera em sua residência em dias de carnaval do ano em curso,
acompanhado de Maria do Socorro Fragoso... que disse tratar-se de sua esposa”. Ana Rita disse
que já conhecia Socorro Fragoso, pois a mesma havia ido à residência dos seus genitores, em
Campina Grande, para “convidar a professora Jovelina Dantas” a fazer um curso de psicologia
na Faculdade de Serviço Social em João Pessoa315.
Naquele mesmo dia, o Delegado de Segurança Social, Moacir Sales de Araújo,
encaminhou João Roberto ao Departamento de Identificação e solicitou que lhe remetessem a
ficha individual datiloscópica e cópias fotográficas em duplicidade316.
No dia 6 de abril de 1969, o subdelegado da Delegacia da Polícia Federal da Paraíba,
Alceu Andrade Rocha, encaminhou telegrama ao Delegado Moacir Sales de Araújo, reiterando
que fossem remetidas as declarações João Roberto Borges de Souza. Dia seguinte, “foi
apresentado ao Instituto com ofício nº 95-carteira, de 01/04/1969 da Delegacia de Segurança
Social, a fim de ser identificado por exercer atividade subversiva” [foto de frente e lado, com
impressões digitais]317.
Após assinar o Termo de Declaração na Delegacia de Segurança Social, em 11 de abril
de 1969, na presença do delegado Moacir Sales de Araújo, onde consta quase toda sua
autobiografia, que havia escrito à mão anteriormente, e algumas graves alterações impostas pelo
delegado. João Roberto é solto a 15 de abril de 1969, “por ordem do dr. Moacir”, segundo o
Registro de Preso da Delegacia da Segurança Social de Pernambuco318.
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Durante o período em que deixaram João Pessoa até serem presos em Recife, João
Roberto, Socorro Fragoso e Maria Lívia ficaram impedidos de se matricular por dois anos em
seus cursos na UFPB, por ato do reitor Guilardo Martins, publicado em 22 de fevereiro de 1969,
“ad referendum” do Conselho Universitário319.

2.3.4.2 Autobiografia sob tortura

Diante da importância da autobiografia manuscrita feita por João Roberto sobre sua
militância, o movimento estudantil e o seu funcionamento na Paraíba, bem como os detalhes
de algumas lutas que liderou, o Grupo de Trabalho Mortos e Desaparecidos da CEVPM-PB
decidiu publicá-lo na íntegra.
Minha participação na política estudantil só foi intensa a partir de minha
eleição para o DA de Medicina de João Pessoa. Anteriormente, até antes de
entrar para a Universidade, não tinha a mínima noção de política. Em fins de
1967 (outubro) realizou-se em Campina Grande um congresso estudantil com
a finalidade de reestruturar a entidade estadual (UEEP) do qual participei
como representante da Escola de Medicina. Minha escolha para este congresso
deveu-se ao fato de morar com o presidente do D.A. da mesma escola numa
república e o mesmo não querendo participar do encontro indicou-me como
representante da Escola. Neste congresso foi meu primeiro contato com a
política estudantil e saí daí escolhido como um dos membros da diretoria,
numa chapa única formada durante o encontro. Até esta época nada se tinha
feito em termos de movimento estudantil em João Pessoa. Em janeiro de 1968
começou a organização do trote realizado pelas entidades estudantis (UEEP,
DCE e DAs) e fiscalizado pelo delegado do DOPS na Paraíba que discutiu
com o presidente do DCE e o da UEEP alertando para os aspectos políticos o
que ocasionaria tomada de cartazes pela polícia. Foi cumprida a palavra e não
registrou-se qualquer alteração de ambos os lados. Minha participação como
membro, realmente da UEEP deu-se na campanha pelo não pagamento das
anuidades escolares, porque sou contrário ao pagamento das mesmas nas
Universidades por achar que esta medida como estava prevista no plano
proposto pelo professor Rudolf Atcon, para dar autonomia às Universidades
Brasileiras, de cobrar taxa crescente durante um período de 10 anos iria
automaticamente fechar ainda mais as portas das Universidades para os
estudantes pobres. Assim, minha participação só foi ativa nesta luta, que
terminou numa suspensão por parte da Reitoria para posterior estudo e
aplicação mediante as determinações do Grupo de Trabalho da Reforma
Universitária determinado pelo Ministério da Educação e Cultura.
Aproximadamente em junho afastei-me da entidade para estudar mais para as
provas parciais e no início do segundo semestre não tive quase nenhuma
participação porque era época de eleições para os Diretórios. Minha chapa foi
composta com a escolha de membros nas salas de aula, indicados pelos alunos
das respectivas classes. Durante este período de início das aulas no segundo
semestre minha ação foi exclusivamente dentro da escola preparando as
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eleições, uma vez que minha candidatura foi fruto de uma escolha espontânea
pela maioria dos alunos da escola, notadamente dos três primeiros anos. No
dia da eleição, precisamente na hora da apuração, registrou-se um acidente
que incompatibilizou-me de uma vez por todas com o diretor da escola. As
eleições estavam, através da portaria da Reitoria previstas para um
encerramento às 12,00 horas do dia 16 de agosto, e por determinação do
Presidente da mesa, professor Reinaldo Rangel, foi prorrogado para às 13
horas e finalmente dado um prazo maior de 15 minutos. Depois de 13,15
minutos foi encerrada oficialmente. Após esta hora, ainda chegaram alguns
alunos que vinham votar na minha chapa, porém, acatei a decisão da mesa e
pedi apenas que fosse registrado na ata que os referidos colegas haviam
comparecido e não votaram por esgotamento do prazo. O candidato opositor,
tendo conhecimento de que as eleições terminariam às 12 horas e
desconhecendo a prorrogação dada pela Mesa, chegou juntamente com seus
adeptos às 2,45 horas, quando já estava aberta a urna e arrumados os votos
para o início da apuração. O presidente da mesa comunicou que já estava em
fase de apuração e não poderia mais votar. A atitude do meu opositor foi de
agredir o Dr. Reinaldo e sacudir fora os votos anulando as eleições, além de
quebrar várias cadeiras do ambulatório da Escola (local de votação). Isto
motivou-me a denunciar esta atitude para os colegas ali presentes e a
cumplicidade do Diretor na anulação das eleições, uma vez que meu opositor
era o candidato de preferência do Diretor. Pra reforçar minhas palavras vários
colegas presentes no local, citaram que pouco antes de ali chegar meu
opositor, tinha o mesmo sido visto em conversa com o Diretor perto da Escola.
No dia seguinte consegui uma assembleia geral, estando presente o Diretor e
exigimos uma nova eleição, além da punição dos responsáveis pela baderna
ali verificada. Depois de 10 dias realizou-se nova eleição em 340 votos para
minha chapa e 90 para o outro. No entanto até hoje nenhuma medida foi
tomada com relação aos baderneiros das eleições, a não ser a abertura de
inquérito que já vai com 6 meses sem nenhum resultado.
Iniciando minha gestão no C.A.N.L tratei, de início, de organizar todo o
diretório a começar da distribuição dos cargos que ficou assim composta:
Vice-presidente – Eric Jenner Rosas; 1º secretário – Guilherme Travassos
Sarinho; 2º secretario – João de Albuquerque Luna; 1º tesoureiro: Cesar
Augusto de Almeida Lyra e 2º secretario: Maria Auxiliadora Pontes. Comecei
depois de uns 15 dias a cuidar do problema mais grave da Faculdade que
referia-se aos plantões. Para tal consegui uma assembleia novamente com a
presença do Diretor e lá hipotecamos total solidariedade a uma luta que já
vinha sendo alvo de cuidados anteriores por parte do Diretor, que era a luta
pela encampação do Hospital Arlinda Marques, hospital de tuberculose
infantil mantido pela LBA. Levei a campanha a frente mobilizando todos os
alunos, a escola, para a luta e parei de desenvolvê-la pouco antes do 1o
congresso da UNE, porque alguns médicos e acadêmicos explicaram-me o
engano em que estava sendo envolvido, eu e o diretor uma vez que aquele
plano proposto pelo diretor da escola só seria possível com a doação de um
novo prédio à LBA para que a mesma instalasse um novo hospital para o
atendimento da tuberculose infantil. O plano era o seguinte: o Arlinda
Marques dispõe de 90 leitos só para a tuberculose infantil e queria o diretor
transformar estes 90 leitos em cadeiras especializadas em clínica pediátrica e
fazer num galpão atrás do hospital 20 leitos para tuberculose infantil. O
hospital tem necessidade de aumentar o número de leitos porque o
atendimento normal é de aproximadamente 600 crianças e algumas voltam
por falta de leitos. Desta maneira fui a todas as salas de aula e modifiquei o
rumo da luta para apressar a preparação das modificações da escola e
transformá-la em hospital escola e não me preocupava de já naquela época
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ceder o diretório para funcionar como Secretaria da escola e apressar a
construção das salas de cirurgia do hospital. Deferíamos apenas nos métodos
de luta, porque o Diretor apesar de já estar a um ano lutando para conseguir o
Arlinda Marques achava que a participação dos alunos seria apenas de
solidariedade a seus (palavra sem identificar) e eu achava que nossa
participação efetiva dar-se-ia através de uma intensa campanha pela imprensa
para forçar os dirigentes da LBA para fazerem a doação.
No auge desta luta foi quando verificou-se o Congresso Regional da UNE na
Bahia e assinei duas credenciais do Diretório para que aquela Escola se fizesse
representar no encontro; através de Eric (vice-presidente) e Eraldo (exigência
dos alunos do 2ª ano). As finanças para a viagem dos dois correu por conta
dos pedágios e cota entre os alunos.
Passado este período foi quando passei a preocupar-me com o Congresso
Nacional, pois tinha grande vontade de participar de um Encontro Nacional
da UNE. Quem articulou o Congresso em João Pessoa foi um assessor técnico
da UNE, estudante do Sul e credenciado pelo vice-presidente José Arantes que
estivera anteriormente em João Pessoa e prometera mandar este assessor, para
nos ajudar uma vez que era a primeira ocasião que tínhamos que participar de
um Congresso. Foi através deles que nos familiarizamos com a UNE pois era
grande o abandono a que vivíamos submetido por parte dos Diretores da UNE.
Para conseguir dinheiro tirou-se no restaurante universitário, em pedágios e
cotas nas Escolas, além de dinheiro que cada congressista dispunha e levou do
seu bolso. Toda finança estava centralizada no DCE e na UEEP e foi próximo
de viajar que recebemos o dinheiro numa reunião no DCE e viajamos com
destino à São Paulo para a cidade universitária onde encontraríamos os
congressistas de outras partes do Brasil. De lá fomos levados diretamente ao
local do congresso, em Ibiúna, onde fomos presos pela polícia no dia 12 de
outubro. A Paraíba foi um dos últimos estados a chegar ao Encontro. Com
relação às divergências entre os Diretores da UNE só lá poderíamos ter
firmado uma posição, porque era quase nenhum o nosso conhecimento das
coisas da UNE, visto que todas as passeatas que fizemos sempre foram depois
de movimentos no Sul do país e contávamos apenas com um movimento
nascente (menos de um ano).
Quando voltamos do Congresso não participei das manifestações posteriores
porque naquela época acreditava que seríamos logo presos após chegar na
Paraíba, visto que na maioria dos Estados os estudantes foram presos e
reconduzidos para seus estados sob escolta policial.
Depois deste fato fui preso pelo exército e neguei qualquer participação
naquele dia. Mas o fato é que na prisão em São Paulo os estudantes do Sul
tendo mais conhecimento e facilidade de obter dados haviam incutidos em nós
uma contra propaganda do Projeto Rondon, alertando-nos que se tratava de
uma exploração de universitários por parte do governo e que fazia parte de um
plano para militarizar os profissionais de ciências médicas. Foi quando eu e o
presidente do DCE subimos numa mesa no restaurante e colocamos a posição
que tínhamos assimilado sobre o Projeto Rondon e pedimos aos colegas que
se quisessem inscrever-se para o mesmo só o fizessem quando as lideranças
firmassem uma posição.
Depois de ser solto, dia 23 de dezembro, afastei-me totalmente de tudo e
passei a viver em casa e na casa da namorada. Antes das provas do vestibular
dirigi-me ao Diretório e lá recebi a credencial para fiscalizar as provas como
Presidente do D.A. e aproximadamente dia 15 de janeiro foi a última vez que
tive no Diretório para apanhar 40 diplomas e entregar na minha classe que
estava fazendo um curso de termologia. Não encontrando o Galdino
(encarregado) dirigi-me à lavanderia da Escola que fica próximo ao Diretório
e deixei um bilhete autorizando-o a entregar os diplomas. Pela época das

