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— E se a humanidade inteira rejeitar a Revolução? E se o povo, 
por quem lutas, recusar que os seus filhos sejam mortos? Deve-
remos matar, mesmo assim?
— Sim, se for preciso, e até que o povo compreenda. Também 
eu, amo o povo.

Os justos, Albert Camus

O que foi feito, amigo, de tudo que a gente sonhou?
“O que foi feito deverá (de Vera)”,  

Fernando Brant e Milton Nascimento
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Premissa — A luta pela memória

Este livro trata dos justiçamentos que ocorreram dentro dos 
grupos de luta armada durante a ditadura, ou seja, a execução 
sumária de guerrilheiros considerados traidores como ato de jus‑
tiça revolucionária, um tema que passou os últimos cinquenta 
anos — salvo raras e notáveis exceções — relegado a um limbo 
histórico, oficial e oficioso.

É sabido que o Brasil nunca cuidou de sua memória devida‑
mente, e essa é apenas uma das razões para o esquecimento desses 
episódios. Ainda hoje, passado tanto tempo, trata‑se de assunto 
não pacificado, que é explorado — ou omitido — a depender do 
interlocutor. De um lado, os ex‑guerrilheiros evitam abordar essas 
feridas, consideradas tabu; de outro, militares e entusiastas da di‑
tadura ainda estão empenhados em pintar seus inimigos da época 
como assassinos frios e cruéis — exagerando os feitos da guerrilha 
para justificar os crimes por eles cometidos no período.

A luta pela memória, em constante movimento no Brasil des‑
de a redemocratização, ganhou outro capítulo com a eleição de 
Jair Bolsonaro, um ex‑capitão do Exército que se notabilizou co‑
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mo defensor da tortura, da ditadura e das milícias, autor de reite‑
rados ataques à democracia. Na presidência da República, Bol‑
sonaro endossou mais uma velha e surrada tática usada pelos 
agentes da repressão ao explorar os justiçamentos.

Em julho de 2019, no sétimo mês de seu conturbado gover‑
no, o presidente atacou um crítico apresentando mais um tópico 
à extensa lista de mentiras sobre o assunto: sem nenhuma base 
documental e alegando genericamente que ouvira a informação 
de uma pessoa cuja identidade não revelou, ele acusou a esquerda 
de ter executado o militante Fernando Augusto de Santa Cruz 
Oliveira, integrante da Ação Popular, em 1974. Durante uma 
transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook, Bolsonaro afir‑
mou que Fernando tinha sido fuzilado por colegas guerrilheiros: 
“Muito fácil culpar os militares por tudo o que acontece. Até por‑
que ninguém duvida, todo mundo tem certeza, que havia justiça‑
mento. As pessoas da própria esquerda, quando desconfiavam de 
alguém, simplesmente executavam”.

Seu propósito era atacar o presidente da Ordem dos Advo‑
gados do Brasil, Felipe Santa Cruz, filho de Fernando e que tinha 
apenas dois anos quando o pai desapareceu. Pela primeira vez em 
mais de 45 anos, o assassinato do militante era apresentado como 
um caso de justiçamento. Nem mesmo a ditadura, que sempre 
tratou de demonizar a esquerda, tinha difundido essa versão. Pe‑
lo contrário: as informações disponíveis em documentos oficiais 
do Estado diziam que Fernando tinha sido preso pelo Exército ou 
que estava na clandestinidade.

Detido no doi do Rio de Janeiro em fevereiro de 1974, Fer‑
nando teve um fim semelhante ao de centenas de opositores. Um 
ex‑agente da repressão contou que ele foi assassinado e seu cadá‑
ver desapareceu, o que coincide com o relato de outro policial 
que serviu o aparato repressivo: o corpo do pai do presidente da 
oab, ao lado de outros onze militantes, foi incinerado no forno 
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de uma usina de açúcar de Campos dos Goytacazes, no interior 
fluminense.1

Bolsonaro agiu — agora com a roupa de chefe de Estado — 
como os militares dos porões: culpou a esquerda por mortes per‑
petradas pela própria ditadura. Listas de guerrilheiros suposta‑
mente justiçados foram elaboradas aos montes pelo Exército, 
como se vê no livro intitulado Orvil, produzido com o aval da 
instituição, nos anos 1980, para registrar a versão dos militares 
sobre a luta armada. A publicação é reveladora de uma caracterís‑
tica que ainda persiste nos quartéis: a falsificação histórica.

Um caso notório de militar empenhado em criar uma histó‑
ria paralela é o falecido coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. 
Um dos ídolos de Bolsonaro, Ustra chefiou uma unidade da re‑
pressão e tornou‑se o único militar brasileiro considerado tortu‑
rador pela Justiça por participação direta ou indireta em alguns 
dos crimes do período. Após ir para a reserva, Ustra publicou um 
livro, que virou best‑seller, e criou um conhecido site da extrema 
direita. Ambos ajudaram a propagar muitas falsificações.

O objetivo — do coronel torturador, de Bolsonaro e dos mui‑
tos adeptos do autoritarismo dos quartéis — é tentar equiparar a 
violência dos dois lados numa infame teoria dos dois demônios.

O Brasil teve a segunda ditadura mais longeva (1964‑85) da 
América Latina. Nesse período, os militares estrangularam as li‑
berdades individuais e políticas, fecharam o Congresso, censura‑
ram manifestações culturais e a imprensa, além de implementar 
uma pequena máquina de guerra contra os opositores — todos 
aqueles considerados de esquerda, ou comunistas, que colocavam 
em risco a segurança nacional. O total de mortos e desaparecidos 
sob responsabilidade de agentes do Estado é de pelo menos 434 
— número oficial e conservador. A tortura atingiu mais de 20 mil 
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pessoas, enquanto os presos políticos superam os 25 mil e os exi‑
lados, 10 mil.2

As ações armadas da esquerda começaram em 1966, se in‑
tensificando dois anos depois. O auge da violência entre guerri‑
lheiros e a ditadura ocorreu entre 1969 e 1974, quando o regime 
organizou seu aparato repressivo e desencadeou uma guerra in‑
terna sem precedentes. Posta para fora da vida institucional, a 
esquerda, que não impôs resistência ao golpe consumado em 1o 
de abril de 1964 (a inação é reveladora da mentira, sustentada 
ainda hoje, de que partidos e grupos socialistas ou comunistas 
estavam prestes a tomar o poder), organizou‑se em mais de trin‑
ta grupos, a grande maioria adepta da luta armada. As organiza‑
ções tinham métodos diferentes, algumas formadas de integrantes 
provenientes das Forças Armadas, outras de quadros originários 
de siglas como o Partido Comunista Brasileiro, e havia ainda as 
que mesclavam uns e outros. O objetivo era um só: derrubar o 
regime. O passo seguinte variava entre implementar um governo 
socialista ou mesmo outra ditadura, revolucionária e popular, co‑
mo as criadas nos países que influenciaram aquela geração — 
Cuba, China ou União Soviética. Algumas organizações defen‑
diam ações armadas imediatas, outras optavam pelo trabalho 
junto da população, e havia ainda as que defendiam uma união 
desses procedimentos. Os guerrilheiros queriam mobilizar qua‑
dros para construir comandos revolucionários ágeis, capazes de 
levantar recursos — em assaltos a bancos, as chamadas “expro‑
priações” — e deflagrar uma guerra irregular,* nas cidades e so‑
bretudo no campo, até a queda do governo.

“As ações armadas da esquerda brasileira não devem ser mi‑

* O termo “guerra irregular” se refere às ações guerrilheiras em áreas urbanas ou 
rurais, como as adotadas na luta armada, com o objetivo de enfraquecer ou 
derrubar a ditadura. Também incluem ataques às forças do Estado e execuções.
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tificadas. Nem para um lado nem para o outro. Eu não comparti‑
lho da lenda de que no final dos anos 1960 e início dos 1970 nós 
(inclusive eu) fomos o braço armado de uma resistência demo‑
crática. Acho isso um mito”, afirmou o historiador e ex‑guerri‑
lheiro Daniel Aarão Reis.3

Nos primeiros anos de atuação das organizações revolucio‑
nárias, em especial nas cidades, onde as atividades se concentra‑
ram, elas tiveram êxito sobretudo pelo fator surpresa, trunfo de 
toda guerrilha. A partir de 1969, no entanto, o jogo começou a se 
equilibrar, mostrando‑se rapidamente favorável para os militares. 
Naquele ano, a estrutura repressiva da ditadura começou a pro‑
fissionalizar‑se.

A tortura virou política oficial de Estado, ainda que negada 
publicamente. Quem agia contra a pátria não tinha direitos, e isso 
implicava empregar o uso da força física para extrair informações 
— um resquício da escravidão que permanece vivo no manual 
informal de muitas polícias. Trata‑se de um método apontado 
pelos militares como essencial para combater os grupos armados. 
Houve até uma aula para ensinar a melhor maneira de seviciar o 
inimigo. Evento único na história das Forças Armadas, reuniu 
cerca de cem pessoas, entre oficiais e sargentos das três Forças, na 
1a Companhia de Polícia do Exército, no Rio de Janeiro, em 8 de 
outubro de 1969 — no mês anterior, na cidade, o embaixador 
norte‑americano Charles Elbrick fora sequestrado por guerrilhei‑
ros, a maior ação realizada pela esquerda armada na ditadura.

Na aula, dez militantes — presos políticos encarcerados na 
unidade — foram levados para um salão amplo. Primeiro, o pú‑
blico foi exposto a slides com imagens de diversas técnicas de 
tortura, depois começou a atividade prática. Os dez foram deixa‑
dos de cuecas: foram submetidos ao esmagamento dos dedos com 
barras de metal, às palmatórias nas mãos e na planta dos pés, a 
choques elétricos (em que a intensidade dos choques aumenta se 
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a pessoa estiver molhada) e ao pau de arara, instrumento que me‑
receu uma detida explicação: nele, a eficácia da tortura aumenta 
se a vítima receber concomitantemente golpes de palmatórias e 
choques elétricos.4

Ainda em 1969 foi inaugurada em São Paulo a Operação 
Bandeirante (Oban), coordenada pelo Exército, financiada por 
empresários que apoiavam a ditadura e composta de policiais mi‑
litares e civis. A experiência foi bem‑sucedida e influenciaria a 
criação, em várias capitais, dos chamados doi‑Codi, os Destaca‑
mentos de Operações de Informações‑Centros de Operações de 
Defesa Interna. Os militares ainda teriam centros de inteligência 
dedicados à repressão — o cie, do Exército, o Cisa, da Aeronáu‑
tica, e o Cenimar, da Marinha, considerado um dos mais eficien‑
tes —, enquanto a presidência da República receberia o auxílio do 
Estado‑Maior das Forças Armadas e de um monstrengo chamado 
Serviço Nacional de Informações, o sni, serviço secreto que teria 
ramificações em diversas instâncias federais e estaduais.

Na virada de 1973 para 1974, graças ao aparato repressivo, a 
guerrilha urbana estava dizimada, com a maioria dos guerrilheiros 
mortos, presos ou exilados. Naquele ano, os militares acabaram 
também com a guerrilha rural no Araguaia, conduzida pelo pcdob 
e única do gênero a sair do papel. O surto armado da esquerda 
fora definitivamente abafado, embora as violações cometidas pe‑
las Forças Armadas tenham prosseguido até a década seguinte.

Os justiçamentos de guerrilheiros entraram na ordem do dia 
da esquerda a partir de 1971, quando se inicia o período que his‑
toriadores consideram a fase terminal da guerrilha brasileira. Foi 
um momento crítico, marcado pelo isolamento popular, com in‑
divíduos e organizações vivendo em situações extremas e caçados 
pelos órgãos da repressão. Era o momento do cerco e do desespe‑
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ro. A população, que desfrutava os primeiros sinais do milagre 
econômico, não queria saber de revolução. As principais lideran‑
ças estavam presas ou mortas, e os quadros que continuavam nos 
grupos armados, cada vez menores, eram jovens e despreparados 
que insistiram em levar adiante uma estratégia de enfrentamento 
irrealista, atitude classificada por um pesquisador do período co‑
mo “suicídio revolucionário”.5

Nessa fase, os guerrilheiros iniciaram ações de vingança para 
punir os inimigos, que poderiam ser policiais, militares e civis que 
colaboravam com a repressão e quem quer que fosse considerado 
traidor — caso dos militantes que passaram a colaborar com a 
ditadura ou cujo comportamento errático, julgamento feito sem‑
pre pelos próprios guerrilheiros, tornava‑se um risco à própria 
causa. Foi nesse contexto que a esquerda iniciou em 1969 os tri‑
bunais revolucionários, prática que seguiria até 1973.

Como aconteceu em outros eventos históricos, da Indepen‑
dência dos Estados Unidos às revoluções comunistas do século 
xx, uma parte da esquerda adotou no Brasil a execução como ato 
de justiça revolucionária — definição dos justiçamentos. São qua‑
tro os casos de guerrilheiros executados pelos colegas, confirma‑
dos e reivindicados pelos grupos armados, número que condiz 
com a dimensão restrita da luta armada brasileira: Márcio Leite 
de Toledo, Carlos Alberto Maciel Cardoso, Francisco Jacques de 
Alvarenga e Salatiel Teixeira Rolim. Eles são os personagens cen‑
trais desta história, embora outros episódios e execuções — de 
torturadores abatidos pela guerrilha a militantes assassinados pe‑
los militares — se entrelacem e ressoem diretamente nos seus 
destinos, sendo também descritos a seguir. 

De origens diversas, os quatro foram assassinados pelos com‑
panheiros após serem presos e torturados pela repressão. Todos 
eram inocentes: não tinham cometido os crimes de traição atri‑
buídos a eles nos tribunais revolucionários que os julgaram à re‑
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velia. Os quatro nunca foram reconhecidos pelo Estado como 
vítimas da ditadura.

Desde então, suas histórias estão num limbo. Dois aspectos 
contribuíram para a situação. O primeiro, a legislação em vigor 
no Brasil, que reconhece como vítima apenas quem foi alvo da 
violência estatal. Por isso, os familiares não conseguiram repara‑
ção nem o reconhecimento, em instâncias como a Comissão de 
Anistia do governo federal, de que eles foram vítimas de persegui‑
ção política.

No trabalho da Comissão Nacional da Verdade, concluído em 
2014 — durante o governo da ex‑guerrilheira Dilma Rousseff —, 
o último e mais completo levantamento do Estado sobre os crimes 
da ditadura, não há menção aos nomes de Márcio, Carlos, Fran‑
cisco e Salatiel. Em dois anos e sete meses de investigação, a cnv 
se ateve exclusivamente aos crimes cometidos por agentes do Es‑
tado, seguindo a legislação. O relatório final elevou o número de 
mortos e desaparecidos em relação ao balanço oficial anterior, de 
2007, quando o governo Lula publicou o livro Direito à memória 
e à verdade. Nele, o único a merecer um verbete foi Carlos Alberto 
Maciel Cardoso. Salatiel e Francisco são citados lateralmente, en‑
quanto Márcio nem sequer é mencionado.

O segundo fator para o esquecimento é a postura de ex‑guer‑
rilheiros que preferem evitar o tema, seja por vergonha, por teme‑
rem revanchismo ou para supostamente proteger a imagem dos 
colegas envolvidos que já não estão mais aqui. Muitos não reco‑
nhecem, em tempos democráticos, os crimes reivindicados aber‑
tamente pelos grupos armados durante a ditadura.

O propósito desta pesquisa não é recontar a história da dita‑
dura ou da resistência armada que a desafiou — há uma vasta e 
completa literatura a respeito —, mas o de narrar os justiçamentos 
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cometidos pelos guerrilheiros e produzir uma memória histórica 
sobre as vítimas.

Comecei a reunir informações sobre esses casos a partir de 
2007, em Brasília, onde acompanhei como repórter a abertura de 
novos arquivos da repressão. Entrei nesse universo a partir da 
história de um dos principais agentes duplos da ditadura, José 
Anselmo dos Santos, o Cabo Anselmo, militar que teve papel fun‑
damental na crise que desembocou no golpe contra João Goulart 
em 1964, tornando‑se referência da esquerda brasileira e latino‑
‑americana até terminar sua aventura como um dos grandes de‑
latores da luta armada.

Anselmo sempre sustentou que mudou de lado — e passou 
a colaborar com a repressão — em 1970, quando foi preso pela 
equipe do delegado Sérgio Paranhos Fleury, um dos principais 
agentes da repressão, que lhe teria dado duas alternativas: ou 
colaborava ou morria. Há indícios, contudo, de que sua colabo‑
ração se iniciou antes do golpe. Seja como for, o ex‑marinheiro 
de primeira classe — que entrou para a história como cabo — foi 
peça importante na desarticulação da esquerda armada. Estima‑
‑se que mais de vinte guerrilheiros tenham sido executados e um 
número incalculável deles tenha sido preso graças ao seu trabalho 
de delator.

Conheci Anselmo numa fria tarde de inverno em 2009, em 
São Paulo, quando ele se dirigia à 8a Vara da Justiça Federal, na 
avenida Paulista, para realizar um laudo pericial papiloscópico que 
deveria provar que ele era mesmo José Anselmo dos Santos. Com 
um jeans surrado e um moletom números acima do seu, Anselmo, 
à época com 67 anos, mostrava‑se frágil, coxeando de uma das 
pernas, reclamando de dores no estômago e de uma hérnia duo‑
denal. Ele usava uma identidade falsa desde a década de 1980, 
fornecida pelos antigos chefes. Sua certidão de nascimento, regis‑
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trada num cartório em Itaporanga d’Ajuda, no interior de Sergipe, 
onde nasceu, havia sido destruída décadas antes num incêndio.

O exame fora requerido pela Comissão de Anistia do gover‑
no federal, por meio da qual o ex‑militar pleiteava um pedido de 
anistia política e indenização. Antes de se transformar no Judas 
da guerrilha, o que não tinha como negar, ele alegava ter sido um 
perseguido político — seu nome de fato constava entre os banidos 
do primeiro Ato Institucional da ditadura, publicado dias depois 
da quartelada civil‑militar. Seu pedido acabou negado pela comis‑
são do Ministério da Justiça em 2012, decisão baseada em docu‑
mentos e testemunhos que indicavam sua colaboração pré‑golpe.

O intrigante na conturbada trajetória de Anselmo era o fato 
de o agente duplo ainda estar vivo após entregar tantos guerrilhei‑
ros à morte. Por que ele foi não justiçado?, eu perguntava a mim 
mesmo. “No começo, tive medo de aparecer e ser assassinado. 
Hoje não tenho medo de mais nada”, diria Anselmo em 2011.6 
Descobri, depois, que não se tratava de exceção: nenhum dos de‑
latores da esquerda foi alvo de um tribunal revolucionário, nem 
mesmo os que foram descobertos durante a luta armada, quando 
o ato ainda fazia algum sentido na lógica guerrilheira. Os únicos 
justiçados seriam os quatro inocentes, Márcio, Carlos, Francisco 
e Salatiel.

Seus assassinatos já estão prescritos, segundo a legislação 
brasileira. Uma eventual responsabilização judicial enfrentaria 
resistência da Lei da Anistia, promulgada em 1979 e que anistiou 
todos os que cometeram crimes “políticos ou conexo com estes” 
entre 1961 e 1979. A legislação garante aos ex‑guerrilheiros — a 
maioria já punida com a prisão ou o exílio — a mesma proteção 
dada aos militares acusados de crimes no período.

Alguns dos personagens envolvidos nas histórias descritas a 
seguir se recusaram a dar seu testemunho, mas outros tantos pro‑
tagonistas foram entrevistados e são fontes primárias. O livro se 
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baseia ainda em depoimentos de outros ex‑guerrilheiros, de fami‑
liares das vítimas e de militares do aparato repressivo, além de 
documentos e cartas de militantes e das Forças Armadas. Escora‑
‑se também em investigações do Estado e da sociedade civil rea‑
lizadas nas últimas décadas, livros e reportagens. As referências 
estão indicadas nas respectivas notas. Os mais irredutíveis em 
falar sobre o passado (para uns poucos, a palavra mais apropriada 
é “sectários”) chegaram a levantar suspeitas sobre a intenção do 
autor — uma ex‑guerrilheira dizia em 2012 que ainda “não era o 
momento para contar a história” dos justiçamentos.

Felizmente, nem todos pensam assim. Um ex‑militante que 
pegou em armas contra a ditadura, ao saber que alguns dos anti‑
gos colegas evitavam falar sobre o “lado dark da luta armada”,7 me 
sugeriu apelar a uma frase famosa da esquerda do século xx, pi‑
chada nos muros de Paris em 1968 e cuja autoria já foi atribuída 
a Antonio Gramsci, George Orwell e Ho Chi Minh: “A verdade é 
revolucionária”.
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