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COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE 
 

MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
VOLUME II DO RELATÓRIO 

 
 

SEBASTIÃO TOMÉ DA SILVA 
 

(FOTO) 
 
 

 DADOS PESSOAIS 
 
Filiação: Geralda Cristina da Silva e José Tomé de Araújo. 
Data e local de nascimento: 20/8/1943, em Guanhães, MG. 
Atuação profissional: operário de indústria. 
Organização política: não se aplica. 
Data e local da morte: 7/10/1963, em Ipatinga, MG. 
Codinome: não se aplica. 
 
 

 BIOGRAFIA 
 
Nascido em Guanhães, MG, Sebastião se mudou para Ipatinga em busca de 

melhores condições de vida, pois era arrimo de família. Assim que conseguiu um 
emprego na Usiminas, como ajudante, buscou a mãe, viúva, e seus seis irmãos 
menores. Como fazia todos os dias, chegou para trabalhar e foi impedido de entrar 
nas dependências da empresa. Resolveu, então, ficar nas imediações da portaria até 
que a chefia resolvesse, por meio de negociações, a volta ao trabalho. Enquanto 
esperava, foi atingido por uma bala no crânio, morrendo no local (Fonte: Direito à 
Memória e à Verdade, p. 54). 

 
 

 CONSIDERAÇÕES SOBRE A MORTE, ANTERIORMENTE À 
INSTITUIÇÃO DA CNV 

 
Sebastião foi reconhecido como morto pela Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos (CEMDP), no Processo nº 161/04, com deferimento em 
26/10/2004 por unanimidade (DOU 29/10/2004). Os irmãos receberam indenização 
relativa à sua morte por meio do Decreto expedido em 26/10/2005 
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Dnn/Dnn10662.htm). 

 
 

 CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE 
 
Faleceu por um tiro que lhe atingiu a nuca, enquanto aguardava, nas 

imediações da Usina, pela resolução do impasse entre os trabalhadores e a direção da 
empresa. O legista Hercílio Costa Lage definiu como causa mortis as “lesões 
encefálicas, dando ferimento penetrante no crânio por projétil de arma de fogo”. 
(Fonte: Direito à Memória e à Verdade, p. 54) 

 
 

 IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DA MORTE 
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Próximo à antiga portaria 57 da Usiminas, no Bairro Horto, em Ipatinga, MG. 
 
 

 IDENTIFICAÇÃO DA AUTORIA 
 
1. Cadeia de Comando do órgão envolvido na morte 
 
O esboço da cadeia de comando da PMMG, envolvida no Massacre de Ipatin-

ga, é o seguinte: 
a - Governador Magalhães Pinto. 
b - Cel. José Geraldo de Oliveira, Comandante-Geral da PMMG. 
c - Capitão Robson Zamprogno, do 6º Batalhão de Infantaria da PMMG, sedia-

do em Governador Valadares. Em 1963, esse oficial acumulava as funções de delega-
do especial do então Distrito de Ipatinga, em Coronel Fabriciano, MG, e de Coman-
dante-Geral do destacamento local da PMMG, que incluía homens do 6º Batalhão e do 
Regimento de Cavalaria de Minas (RCM). 

d - Tenente Jurandir Gomes de Carvalho, comandante do RCM, subordinado a 
Zamprogno. 

e - Soldados que participaram da tropa que atuou diretamente no Massacre, 
segundo o Inquérito Penal Militar que os acusou: cabo José Maria Francisco, soldado 
Francisco Torres Dutra, soldado Sebastião Campelo de Oliveira,soldado José Gomes 
Vidal, soldado Sebastião Cândido da Silva, soldado Argentino Teodoro Tavares, sol-
dado José Félix Gaspar, soldado Florício Fornaciari, soldado José Cirilo Borges, sol-
dado Milton Souto da Silva, soldado José Rodrigues, soldado João Clementino da Sil-
va, soldado João Medeiros, soldado Moacir Gomes de Almeida, soldado Odeino Go-
mes, soldado Elson Valeriano, soldado Joaquim Félix de Carvalho, soldado Osvaldo 
Ferrarez de Castro. Integravam, os seis primeiros policiais, o RCM e, os demais, o 6º 
Batalhão de Infantaria da PMMG, sediado em Governador Valadares (MINAS 
GERAIS. Relatório de Inquérito Penal Militar, 1963-1965). 

 
2. Autorias de graves violações de direitos humanos 
 

Nome Órgão Função 

Grave vio-
lação de di-
reitos hu-

manos 

Conduta 
praticada 

pelo agente 

Local da 
grave vio-

lação 

Fonte documen-
tal/testemunhal sobre 

a autoria 

Cabo José Maria Francisco, solda-
do Francisco Torres Dutra, soldado 
Sebastião Campelo de Olivei-
ra,soldado José Gomes Vidal, sol-
dado Sebastião Cândido da Silva, 
soldado Argentino Teodoro Tava-
res, soldado José Félix Gaspar, 
soldado Florício Fornaciari, soldado 
José Cirilo Borges, soldado Milton 
Souto da Silva, soldado José Ro-
drigues, soldado João Clementino 
da Silva, soldado João Medeiros, 
soldado Moacir Gomes de Almeida, 
soldado Odeino Gomes, soldado 
Elson Valeriano, soldado Joaquim 
Félix de Carvalho, soldado Osvaldo 
Ferrarez de Castro. 

PMMG Cabo e 
soldados 

Assassinato Disparos re-
alizados in-
discrimina-
damente 

contra a mul-
tidão de ope-
rários que se 

aglomera-
vam em tor-
no da Porta-
ria da Usimi-

nas 

Ipatinga, 
MG 

1. MINAS GERAIS. 
Tribunal de Justiça Mili-
tar. Processo n. 2.035. 

6 v., 1963-1965. 
2. Relatório do Inquéri-
to Penal Militar. 1963-

1965. 

Capitão Robson Zamprogno PMMG Capitão Assassinato Coman-
dante do 

Ipatinga 
e Gover-

1. MINAS GERAIS. 
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destaca-
mento lo-

cal da 
PMMG 

que per-
tencia ao 
6º Bata-

lhão de In-
fantaria da 

PMMG, 
sediado 
em Go-

vernador 
Valadares. 
Em 1963, 
acumula-
va as fun-
ções de 

delegado 
especial 
do então 

Distrito de 
Ipatinga, 
em Coro-
nel Fabri-

ciano, 
MG, que 
também 
incluía 

homens 
do 6º Ba-
talhão e 
do RCM. 

nador 
Valada-

res 

Tribunal de Justiça Mili-

tar. Processo n. 2.035. 

6 v., 1963-1965. 

2. Relatório do Inquéri-
to Penal Militar. 1963-

1965. 

 
 

 FONTES PRINCIPAIS DA INVESTIGAÇÃO 
 
1. Documentos que elucidam as circunstâncias da morte  
 

Identificação da fonte documental 
Título e data do do-

cumento 
Órgão produtor do 

documento 
Informações relevantes 

    

 
2. Testemunhos à CNV ou às comissões parceiras 
 

Identificação da testemunha Fonte Informações relevantes 

Hélio Mateus Ferreira, sobrevivente 
do Massacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
Comissão Nacional da Verdade (CNV) em audiên-

cia pública. Ipatinga, 7/10/2013. 
(https://www.youtube.com/watch?v=cbCXfwGh1pU

&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-
d&index=1) 

Relata detalhes da ação policial no 
dia 7/10/1963 e descreve o contexto 

de opressão em que viviam os operá-
rios em Ipatinga. 

Edson Oliveira, participante da Ata-
mig, que  solicitou a audiência. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

Fala sobre o quadro atual em Ipatin-
ga em relação ao Massacre e as difi-
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(https://www.youtube.com/watch?v=Ne0NP6AyYD4
&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=3) 

culdades para a apuração do episó-
dio. 

Hélio Madaleno, sobrevivente do 
Massacre 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=mRGZLy2eWO
Q&index=4&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-

pZkHw9XEmm-d) 

Relata como sobreviveu ao Massa-
cre. 

Adil Albano, sobrevivente do Massa-
cre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=O7DJU8B6R_o
&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=5) 

Relata sua relação e como sobrevi-
veu ao Massacre. 

Sebastiana Vieira, filha de sobrevi-
vente do Massacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=cbCXfwGh1pU
&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=1) 

Relata como seu pai se escondeu 
dentro da Usiminas e conseguiu evi-
tar a repressão, além da situação da 

família. 

José Horta de Carvalho, sobrevivente 
do Massacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=HMQoCt44NM
U&index=7&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-

pZkHw9XEmm-d) 

Fala sobre a situação degradante em 
que viviam as pessoas em Ipatinga e 
como a usina ampliava o controle por 
toda a cidade, não somente no dia do 

Massacre. 

José das Graças Oliveira, sobreviven-
te do Massacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=kCjjxP7Gass&i
ndex=9&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-

pZkHw9XEmm-d) 

Fala sobre seu trabalho na cavalaria 
da PMMG e relata como sobreviveu 

ao Massacre. 

Rossi do Nascimento, filho de José 
Isabel do Nascimento, morto no Mas-

sacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=r3U4_3Jk1w0&
index=10&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-

pZkHw9XEmm-d) 

Fala sobre a atuação de seu pai, fo-
tógrafo amador que registrou vários 
quadros do Massacre, além da sus-
peita de que ele tenha sido vítima de 

“queima de arquivo”. 

Francisco da Fonseca, sobrevivente 
do Massacre 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=tvbsm8bY9BI&l
ist=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=11) 

Relata como a vigilância da Usiminas 
atuou e ajudou a remover alguns dos 

corpos das vítimas do Massacre. 

Clay Villian, dono do caminhão utili-
zado no transporte de policiais milita-

res até a portaria da Usiminas 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=O6hzsmgo3GQ
&index=12&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-

pZkHw9XEmm-d) 

Relata que seu caminhão foi fichado 
pela Usiminas para atender à cavala-

ria da PMMG. 

Elias Silvino de Souza, sobrevivente 
do Massacre 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=aOuvtqtobSg&li
st=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=13) 

Relata o tempo que trabalhou na 
Usiminas e como foi atingido por um 

tiro. 

Conceição Maia Ribeiro, 
Irmã de desaparecido na data do 

Massacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 
CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=QnBjtvsPSYg&l
ist=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=14) 

Relata como busca o irmão desde 
seu desaparecimento por ocasião do 

Massacre. 

José Deusdeth Chaves, líder sindica- BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a Relata a relação íntima entre a 

https://www.youtube.com/watch?v=O6hzsmgo3GQ&index=12&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-d
https://www.youtube.com/watch?v=O6hzsmgo3GQ&index=12&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-d
https://www.youtube.com/watch?v=O6hzsmgo3GQ&index=12&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-d
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lista na época CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 
(https://www.youtube.com/watch?v=AM1LwbFP0d0

&index=15&list=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-
pZkHw9XEmm-d) 

PMMG e o corpo de vigilantes da 
Usiminas. 

Jurandir Persichini Cunha, metalúrgi-
co da Usiminas e sobrevivente do 

Massacre. 

BRASIL. CNV. Testemunho prestado perante a 

CNV em audiência pública. Ipatinga, 7/10/2013. 

(https://www.youtube.com/watch?v=QnBjtvsPSYg&l
ist=PL9n0M0Ixl2jeUdl_NbO1-pZkHw9XEmm-

d&index=14) 

Relata sua participação na resistên-
cia à repressão no alojamento Santa 
Mônica, Horto, Ipatinga, 6/10/1963, 
como sobrevivente do Massacre no 
portão da Usiminas em 7/10/1963, 

assim como sua prisão em Ipatinga, 
em 4/10/1967, quando distribuía o 

jornal Liberdade. 

 
 
3. Depoimentos de agentes do Estado à CNV ou às comissões parceiras 
 

Identificação do Depoente Fonte Informações relevantes 

   

 
 

 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
 
Diante das circunstâncias do caso e das investigações realizadas, conclui-se 

que a vítima foi assassinada por agentes do Estado, restando desconstruída a versão 
oficial, de tiroteio desfechado em meros atos de autodefesa e cunho contingente, di-
vulgada à época. 


