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RESUMO
PAGLIONE, Eduardo Augusto. O regime militar e a ação policial civil: a tortura como meio,
o poder como fim. 2014. 400 f. Tese (Doutorado). Orientador: Prof. Dr. Dalmo de Abreu
Dallari. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Esta pesquisa investiga a questão da tortura praticada no Brasil durante o Regime Militar.
Para tanto, é apresentado um escorço histórico a respeito da tortura, com destaque para a sua
prática nos Impérios Grego e Romano e na Europa medieval. Igualmente, é feita uma
abordagem histórica da tortura no Brasil, analisando o aspecto local e histórico, este com
apoio de narrativas literárias. O ponto relevante é o Regime Militar iniciado no Brasil em
1964, durante o qual há relatos do emprego da tortura com muita frequência. A fim de melhor
compreender a mentalidade da época, aborda-se a retórica de quatro generais do Exército
Brasileiro, três deles Presidentes da República. De acordo com esse panorama do pensamento
do Governo Federal, estuda-se o comportamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo, não
sem antes apresentar uma análise histórica de como ela atuou como instrumento do Poder
Executivo (tanto federal quanto estadual). Para se compreender a figura do torturador, são
estudados conceitos da Psicologia e da Sociologia que buscam explicar por que um agente
do estado presta-se a esse tipo de trabalho e, para tanto, são trazidas versões apresentadas
pelos próprios torturadores; ainda nesse tópico merece análise a teoria arendtiana da
banalização do mal e seus questionamentos recentes, além de uma abordagem sob o enfoque
da relação de trabalho no pensamento de Dejours. Fixada a tortura na realidade brasileira e o
que pode transformar um policial em um torturador, a pesquisa busca estabelecer alguns
pontos básicos, tais como a vinculação da tortura com o poder econômico, a questão da
eficácia da tortura, a discussão entre moralidade e legalidade, o totalitarismo e a ditadura, o
interesse público na tortura. O pensamento arendtiano retorna para auxiliar a compreender a
questão da violência do Estado, por meio de sua força policial. No último capítulo analisa-se o
Estado que tolera a tortura e, para tanto, é enfrentada a discussão jurídica a respeito desta, a
partir de teses modernas,

sobretudo a que trata da “bomba relógio” (“ticking bomb”).

Estuda-se também o conceito moderno de barbárie (Todorov), que resulta na violência
policial e em um chamado direito defeituoso (Radbruch). A pesquisa é concluída com uma
análise de tudo o quanto exposto e das consequências da prática da tortura no regime militar
na ação policial hoje.
Palavras chave: Brasil. Direitos Humanos. Tortura. Regime Militar. Violência Policial.
Polícia Civil.

ABSTRACT

PAGLIONE, Eduardo Augusto. The military regime and the civil police action: the torture as
a means, the power as a goal. 2014. 400 f. Doctoral Dissertation. Supervisor: Professor
Dalmo de Abreu Dallari. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

This research investigates the issue of torture practiced in Brazil under the Military
Regime. Therefore, a historical outline of torture is introduced with especial focus on its
practice in the Greek and Roman Empires and medieval Europe. It´s also presented a
historical overview of torture in Brazil by analyzing local and historical aspects. The
historical context relies on literary narratives. The relevant point is the Military Regime
started in Brazil in 1964 within which there were very frequently reports of torture. The
rhetoric of four Brazilian Army generals, three of them Presidents of the Republic, is raised in
order to better understand the mentality of that time. In accordance with this outlook of the
federal government thought, the behavior of Civil Police of the State of São Paulo is studied,
but not before being provided a historic analysis of how it acted as a tool of Executive Branch
(both federal and state). Aiming to comprehend the figure of the torturer, the concepts of
Psychology and Sociology, which try to explain why an agent of the state serves to this kind
of action, are also studied, including at this point the versions provided by the torturers
themselves. The Hannah Arendt’s theory of trivialization of the evil and its recent questions
are considered in this topic, besides an approach focused on the employment relationship in
Dejours’ thought. By being placed the torture in the Brazilian reality and the reasons which
can transform a police officer into a torturer, this research seeks to lay down some basic
points, such as the link between torture and the economic power, the questions about the
effectiveness of torture, the discussion between legality and morality, the totalitarianism and
the dictatorship, the public interest in the torture. Once again the Arendt’s thought is viewed
to help to understand the matter of the violence of the state by its police force. The closing
chapter examines the State which tolerates the torture, facing the legal discussion about it,
addressing modern theses, mainly about ticking bomb , and studying the modern concept of
barbarism (Todorov), which results in the police violence and in the so-called defective law
(Radbruch). This research is concluded with the exam of all of the above and the
consequences nowadays in the police action of the practice of torture during the military
regime.
Keywords: Brazil. Human Rights. Torture. Military Regime. Police Violence. Civil Police.

RIASSUNTO
PAGLIONE, Eduardo Augusto. Il regime militare e l'azione della polizia civile: la tortura
come mezzo, il potere como fine. 2013. 390 f. Tesi (Dottorato di ricerca) Relatore: Prof. Dott.
Dalmo de Abreu Dallari. Faculdade de Direito, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014.

Questa ricerca indaga sulla questione della tortura praticata in Brasile durante il
Regime Militare. A questo scopo, è presentato un quadro storico della tortura, specialmente ai
tempi degli Imperi Romano e Greco e nell’Europa medievale. È effettuato anche un approccio
della tortura in Brasile per quanto riguarda l’aspetto locale e storico, con l’apporto di narrative
letterarie. Il punto principale è il Regime Militare iniziato in Brasile nel 1964, durante il quale
ci sono testimonianze dell’uso frequente della tortura. Al fine di capire meglio la mentalità
dell’epoca, si studia la retorica di quattro generali dell’Esercito Brasiliano, tre dei quali sono
stati Presidenti della Repubblica. In conformità a questo panorama del pensiero del Governo
Federale, si studia il comportamento della Polizia Civile dello Stato di San Paolo, non senza
prima aver svolto un’analisi storica dell’operato di essa come strumento del Potere Esecutivo
(sia federale sia statale). Per capire la figura del torturatore, sono studiati concetti della
Psicologia e della Sociologia che cercano di spiegare perché un agente dello Stato si presta a
questo tipo di azioni e, a questo scopo, sono riprodotte versioni presentate dagli stessi
torturatori. A questo proposito, si svolge un’analisi della teoria arendtiana della
banalizzazione del male e del dibattito recente su questo argomento, come pure dell’approccio
del rapporto di lavoro nel pensiero di Dejours. Dopo aver presentato la tortura nella realtà
brasiliana e ciò che può trasformare un poliziotto in un torturatore, la ricerca cerca di stabilire
alcuni punti fondamentali, come il potere economico, la questione dell’efficacia della tortura,
la discussione sul rapporto fra moralità e legalità, totalitarismo e dittatura, interesse pubblico
nella tortura. Il pensiero arendtiano ritorna per aiutare a capire la questione della violenza
dello Stato per mezzo della polizia. Nell’ultimo capitolo si analizza lo Stato che tollera la
tortura e, a questo fine, si affronta la discussione giuridica sulla violenza con tesi moderne,
specialmente quella che tratta della “bomba a orologeria” (“ticking bomb”), e si studia il
concetto moderno di barbarie (Todorov), che sfocia nella violenza poliziesca e nel cosiddetto
diritto difettoso (Radbruch). La ricerca si conclude con un’analisi di tutto quanto è stato
esposto e delle conseguenze della pratica della tortura durante il regime militare nell’operato
della polizia oggi.
Parole chiave: Brasile. Diritti Umani. Tortura. Regime Militare. Violenza Poliziesca. Polizia
Civile.
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1 INTRODUÇÃO
In nessun paese del mondo il metodo democratico può perdurare senza diventare un costume. Ma può
diventare un costume senza il riconoscimento della fratellanza che unisce tutti gli uomini in un comune destino?
Noberto Bobbio – Il futuro della democrazia

O vocábulo tortura aparece na língua portuguesa a partir do século XVI, porém com
a acepção inicial de dobra, volta (como substantivo correspondente ao adjetivo torto). O
primeiro registro em nosso idioma é atribuído a João de Barros, em 1553 (HOUAISS;
VILLAR, 2001, p. 2.470). O verbo torturar apenas surge em 1877, no Dicionário de Antonio
de Morais Silva (ibid.). O adjetivo torturador tem seu primeiro registro apontado em nossa
língua no Dicionário Etimológico Nova Fronteira da Língua Portuguesa, editado em 1982
(ibid.)1.
Não se creia, com isso, que é moderna a figura do agente pusilânime que comete
“violência física, psíquica e moral, fazendo sofrer a vítima, degradando o próprio torturador e
agredindo valores que são de toda a humanidade” (DALLARI, 2000, p. VII) 2. Há sinônimos
bem mais antigos para torturador, tais como saião (século X), algoz (século XIV), tirano
(século XIV), carrasco (século XV), verdugo (século XVI), exator (século XVII), sagião
(século XVIII)3. Considerando que a língua portuguesa tenha nascido no século XIII4, podese dizer que nesta sempre houve uma palavra específica para definir um agente do Estado que
emprega violência como meio ou fim. Em diversos idiomas, ainda que não de origem latina, a
palavra tortura tem grafia semelhante, senão idêntica5, o que sugere não apenas a influência
da etimologia, mas também a força – nem sempre benéfica – do direito romano sobre a
cultura ocidental.

__________________________
1
Para Carnelutti, o termo “tortura” surgiu no baixo latim, como derivação de “tormentum”: “tortura, como
tormentum, viene de torquere; la idea que aí se denota, se refiere a la metáfora, por ejemplo, de un limón
estrujado para exprimir su jugo; el dolor físico debe servir de contraestímulo a los estímulos que operan sobre el
interrogado para inducirlo a callar la verdad o a decir la no verdad. En este sentido pude obrar, aun sin la realidad
del tormento, su amenaza, y de ahí que la tortura era a menudo precedida de la territio, la cual podía ser
suficiente para obtener la finalidad.” (CARNELUTTI, 1950, p. 209)
2
A tortura, como define Antonio Cassese, é “l’inferno nel corpo o nell’anima” (2008, p. 42).
3
Verbetes consultados no Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001).
4
Para Evanildo Bechara, a língua portuguesa, originária do galego-português, tem quatro fases históricas e a
primeira delas, a arcaica, vai do século XIII ao final do XIV (apud VALLE, 2008, p. 178). Celso Cunha (2004,
p. 157) elege Camões (1524-1580) como o responsável por “depurar e matizar as formas que a língua do tempo
lhe oferecia e delas extrair as linhas do ideal expressivo moderno”.
5
Torture, em francês e inglês; tortura, em italiano e espanhol; tortur, em alemão (embora o termo Folter pareça
ser mais correto, conforme SAAVEDRA, 2008, p. 91, nota 2; GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 951, nota 1).
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Mauro Palma6 refere-se à dificuldade do emprego da palavra tortura, preferindo-se
longas perífrases para demonstrar “o seu duro e concreto significado”. Opta-se por “eventos
críticos, graves, muitas vezes devido a situações fora de controle” e assim não se lhes dá a
conotação que o termo próprio traz consigo7. Esse desvio linguístico é um sintoma da falta de
definição existente em nosso contexto social para a palavra tortura (PALMA, 2013, p. 133)8.
Tzvetan Todorov reconhece na tortura a afirmação de nossa “identidade humana”,
pois “para infligir sofrimento, deliberadamente, a um semelhante, o torturador tem
necessidade de colocar-se mentalmente no lugar da vítima, o que é uma capacidade mais
desenvolvida entre os humanos que em qualquer outra espécie” (2010b, p. 134).
Com o reconhecimento de que o poder do Estado sobre a população não era absoluto
– o que se deve aos burgueses revolucionários de 1789, na França – espalha-se a ideia de que
a legislação, tal qual a Declaração de Direitos por eles proclamada, era uma garantia formal
contra o Estado. Não é sem razão, portanto, que o Estado que afronta essa garantia viola os
direitos de seus integrantes e, assim, sente-se autorizado – se não mesmo obrigado – ao
emprego da força para sustentar sua ilegitimidade – e constitui-se na antítese do Estado de
Direito9.
Nos estados de exceção, o Poder despreza os princípios de Direitos Humanos e,
muitas vezes, transforma o ilícito em lícito a fim de “legitimar” suas arbitrariedades.
Tais fenômenos consumiram e ainda hão de consumir muitas horas de estudo dos
pensadores, pois, infelizmente, “tem havido momentos na história humana em que a prática
de violências se torna rotina, ou sob influência da guerra ou de profunda desordem social,
duas situações igualmente propícias à degradação moral” (DALLARI, 2000, p. VII).
Dentre os pensadores que se debruçaram sobre o estudo do mal provocado pelo
homem, naturalmente chegamos a Hannah Arendt cuja filosofia é, sempre e necessariamente,
__________________________
6
Ex-presidente do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura e das Penas ou Tratamentos Desumanos ou
Degradantes e Diretor do Observatório Europeu das Prisões.
7
Da mesma maneira, exemplifica o autor, “não se fala de episódios de racismo, mas genericamente de
intolerância e nem mesmo de ‘tratamentos desumanos’, mas de condições difíceis, críticas” (2013, p. 133,
tradução nossa).
8
O autor critica a falta de capacidade do legislador italiano em usar a palavra em um texto normativo e aceitar a
sua possível existência, mas daria também sentido ao sofrimento da vítima potencial; não a pronunciando, não
permite que se dê a tal sofrimento a dignidade de um nome. “É mais fácil nominar outros gravíssimos crimes, no
código existem de todos os tipos e gravidade; é mais simples dizer ‘massacre’, ‘genocídio’ que dizer ‘tortura’,
porque esse nome nos interroga diretamente. Interroga o poder do homem sobre outro homem dentro da radical
assimetria de quem investiga em nome da coletividade e de quem é investigado, talvez também de crimes
gravíssimos, de quem tem o poder legal da força e a usa ilegalmente” (ibid, p. 134 - tradução nossa).
9
“No Estado despótico, os indivíduos singulares só têm deveres e não direitos. No Estado absoluto, os
indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. No Estado de direito, o indivíduo tem, em face
do Estado, não só direitos privados, mas também direitos públicos. O Estado de direito é o Estado dos cidadãos”
(BOBBIO, 1992, p. 61).
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associada aos horrores da Segunda Guerra Mundial. Nascida na Alemanha, em 1906 (faleceu
nos Estados Unidos, em 1975), não apenas conheceu de perto o comunismo e o fascismo, mas
também sofreu com o nazismo, a eles dedicando estudos que se tornaram fundamentais para a
compreensão do século XX e, mais que isso, para a compreensão da condição humana, título
de uma de suas obras (2008a) e “uma das mais brilhantes e originais análises da natureza, do
mecanismo, da complexidade, do ‘pathos’ e do significado da ação” (Bikhu Parekh, apud
LAFER, 2008, p. 352).
Arendt construiu um sistema filosófico10 bastante relevante e que pode servir de
instrumental hábil para a leitura de acontecimentos decorrentes do autoritarismo, com
destaque para a violência11, defendendo uma leitura crua dos fatos, independentemente de
juízos históricos ou conceitos preestabelecidos12.
Naturalmente, outros pensadores são importantes para a compreensão do tema
proposto e destacamos, na presente pesquisa, o búlgaro-francês Tzvetan Todorov que foi
atraído pela investigação da alteridade cultural a partir da Linguística e da Literatura e chegou
à História e à Filosofia.
Como se sabe, o golpe que depôs o Presidente da República João Goulart, em 31 de
março de 1964, e levou ao poder o General Castelo Branco, iniciou a fase histórica que
apenas iria se findar em 1985, com a eleição (indireta) do civil Tancredo Neves para a chefia
da Nação. Nessas duas décadas, a repressão política foi intensa – sobretudo após a edição do
Ato Institucional n.º 5, em 1968, com o qual (para usar uma expressão que se tem tornado
lugar-comum) o regime assumiu-se ditatorial. Em contrapartida, o movimento de oposição
organizou-se e incrementou as ações, na cidade e no campo, objetivando, com a força, vencer
os militares.
A polícia – seja a Civil, seja a Militar, seja a das Forças Armadas – desempenhou
papel de mão de ferro do poder. Seus agentes, temendo pela dominação de um sistema
comunista que sequer conheciam13, utilizavam métodos violentos para obter confissões de
__________________________
10
Todavia, não se pode dizer, como observa Celso Lafer, que Hannah Arendt tenha construído um sistema ao
tratar dos direitos humanos; ela se preocupou com o tema “sobre o qual não chegou a escrever como pretendia”
(LAFER, 1999, p. 30). Ver, a respeito, Hannah Arendt and human rights: the predicament of common
responsability (BIRMIGHAM, 2006).
11
Conforme estabelece Celso Lafer a respeito do pensamento da filósofa: “[...] as categorias de compreensão
geral por ela elaboradas continuam indispensáveis para entendimento da realidade atual, ainda que elaboradas
em outros momentos históricos” (2003, p. 8).
12
Mas sempre valorizando e trazendo para a atualidade lições dos filósofos clássicos, o que lhe permitiu “romper
o impasse da reflexão e do pensamento provocado pela ruptura entre o passado e o futuro, ensejando o
reencontro de um velho/novo caminho para explicar e fundamentar as características da política” (LAFER, 2003,
p. 31).
13
Havia um processo antecedente de demonização dos comunistas. A Academia de Polícia de São Paulo editava,
desde 1954, um Manual de Polícia Política e Social em cuja “introdução” o autor afirma: “A eles [os
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revolucionários ou de meros suspeitos. Estes, por sua vez, valiam-se de táticas de guerrilha
contra o Estado. Ambos – policiais e revolucionários – acreditavam em seus ideais e
buscavam o “melhor” para o país. Os policiais seguiam as determinações de seus superiores.
Os revolucionários seguiam seus ideais de liberdade e de igualdade, inspirados por doutrina
marxista.
Os policiais contavam com a experiência adquirida durante a Era Vargas – que
também se valeu de uma polícia violenta – e com apoio estrangeiro, sobretudo dos Estados
Unidos da América14. Os revolucionários recebiam instrução (e apoio material) de países
socialistas. Vivia-se o auge da Guerra Fria e o Brasil sofria as consequências desta.

1.1 O Estado que oprime
Em seu Origens do totalitarismo – cuja primeira edição é de 1950 –, Hannah Arendt
distingue o regime totalitário do regime ditatorial15. Para ela, o totalitarismo “é filho da
sociedade industrial, que combinou a crença na forma das tecnociências com o
desenvolvimento do racismo e da exclusão” (BIGNOTO, 2008, p. 52). Se na ditadura militar
brasileira não encontramos explicitamente o racismo – ao contrário, esse período reviveu o
mito da “democracia racial” dos anos 1930 a 1940 (IKAWA, 2009) –, não se lhe pode deixar
de tributar forte incremento à exclusão social. Os dois sistemas não devem ser considerados
idênticos; entretanto, guardam semelhanças e consequências que autorizam a utilização das
lentes de um para compreender o outro. Ambos, sendo forma de tirania, assentam-se no
“medo como princípio da ação, ou seja, o medo que o povo tem pelo governante e o medo do
governante pelo povo” (ARENDT, 2007a, p. 513). Ao contrário de uma ditadura, entretanto, a
política totalitária não se preocupa em substituir o conjunto das leis 16 (diversamente do que
ocorreu com os atos institucionais no Brasil17), uma vez que o regime totalitário não depende
___________________________________________________
comunistas] não lhes interessa a concórdia, a paz, a liberdade de ação e de pensamento; têm por escopo, isto sim,
a discórdia pelo negativismo, pela falsidade e, sobretudo, pela agitação violenta, precedida de uma demagogia
sem-par junto às massas populares. [...] Destroem o útil e o substituem pela falta absoluta de liberdade.”
(APOLLONIO, 1963, p. 9)
14
Frei Betto acrescenta: “Os militares franceses, adestrados na guerra de libertação da Argélia, também davam
instruções ao Exército brasileiro [sobre antiguerrilha]” (2006, p. 53).
15
“[...] o totalitarismo difere essencialmente de outras formas de opressão política que conhecemos, como o
despotismo, a tirania e a ditadura. Sempre que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas
inteiramente novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do país” (ARENDT, 2007a, p. 512).
16
“Mas não opera sem orientação de uma lei, nem é arbitrário, pois afirma obedecer rigorosa e inequivocamente
àquelas leis da Natureza ou da História que sempre acreditamos serem a origem de todas as leis.” (ARENDT,
2007a, p. 513)
17
Afirmou o Marechal Poppe de Figueiredo: “Inegavelmente, o Brasil de hoje, o Brasil do início da década dos
70, é muito diferente daquele país combalido, às vésperas da convulsão social, que a Revolução encontrou a 31
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de nenhum ordenamento jurídico, pois promete “libertar o cumprimento da lei de todo ato ou
desejo humano” (ARENDT, 2007a, p. 513).
Um regime político não se caracteriza como uma ditadura, se deixar sobreviver
alguma liberdade civil e se apenas enfraquecer o sistema representativo. Nesse caso, segundo
Bobbio (2009), trata-se de um “regime mais ou menos autoritário”18.
O policial, que tem o dever de reprimir o crime, zelar pela segurança da sociedade,
também é grande defensor do regime, seja ele totalitário, seja ditatorial. E todo regime
imposto que se pretenda manter necessita usar a força contra seus opositores, sejam eles
inimigos políticos, sejam eles os “inocentes” políticos19, porém inimigos do Estado, como
Hitler declarava os judeus. Na História recente, Hitler é, efetivamente, o maior exemplo do
despotismo. É evidente que sua violência não pode ser equiparada, em quantidade de mortos,
à praticada pelo regime militar no Brasil. Vale uma paráfrase a uma citação de Antônio
Vieira: “Fizera mais o regime militar no Brasil? Não fizera mais, porque não fez tanto”20.
Como esclarece Paulo Sérgio Pinheiro, os governos ditatorial e biônico,
preocupados, unicamente, “em instrumentalizar a polícia para seus interesses, descuidaram
das funções legítimas de proteção dos cidadãos e de prevenção ao crime que cabem à polícia”,
fazendo surgir nas instituições policiais “esquadrões da morte, torturadores e matadores”
(1986, p. 145).
Com o Decreto Secreto de 7 de dezembro de 1941, Adolf Hitler, “Supremo
Comandante das Forças Armadas da Alemanha”, estabelecia, no art. 1º, que “dentro dos
territórios ocupados, a punição adequada por infrações cometidas contra o Estado Alemão ou
poder ocupante que ponha em perigo a respectiva segurança ou estado de prontidão é, em
princípio, a pena de morte”21. No Brasil, o Presidente militar Costa e Silva editou, em 20 de
março de 1969, o efêmero Decreto-Lei 510, estabelecendo regras a respeito dos crimes contra
a segurança nacional, sem que houvesse previsão da pena de morte. Seis meses depois, em 29
de setembro, a junta militar, composta pelos Ministros da Marinha de Guerra, do Exército e
___________________________________________________
de março de 1964. A casa foi posta em ordem. O País foi armado da legislação que precisava. Corrigiram-se
muitas distorções na política econômica do Governo, que faziam o Brasil caminhar tropeçando e, por vezes,
recuando, na rota do desenvolvimento” (1970, p. 21).
18
“Uma dittatura non è uma buona dittatura, mas soltanto um regime piú o meno autoritario, se lascia
sopravvivere alcune libertà civili e non distrugge totalmente, ma si limita a indebolire, il sistema
rappresentativo” (BOBBIO, 2009, p. 65).
19
“A diferença fundamental entre as ditaduras modernas e as tiranias do passado está no uso do terror não como
meio de extermínio e amedrontamento dos oponentes, mas como instrumento corriqueiro para governar as
massas perfeitamente obedientes. O terror, como o conhecemos hoje, ataca sem provocação preliminar, e suas
vítimas são inocentes até mesmo do ponto de vista do perseguidor.” (ARENDT, 1989, p. 26)
20
No original: “Fizera mais Judas? Não fizera mais; porque nem fez tanto.” (“Sermão de Santo Antonio Pregado
em São Luis do Maranhão”) (VIEIRA, 1993, p. 280)
21
Disponível em <http://avalon.law.yale.edu/imt/l-90.asp>. Acesso em 17 out. 2010.
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da Aeronáutica, editou o Decreto-Lei nº 898, que definia os crimes “contra a segurança
nacional, a ordem política e social” e estabelecia regras especiais para o processo e
julgamento dos acusados; para vários crimes ali previstos, a pena era a capital22.
Oficialmente, não há o registro de nenhuma condenação à pena de morte, mas o que
se procura trazer como analogia não é a quantidade de vítimas ou o objetivo da violência.
Trazemos o palco que permite – e mesmo impõe – ao ator agir com força extrema. É possível
afirmar o que é mais violento: se a câmara de gás ou o pau-de-arara? O que atinge mais
fortemente a moral: utilizar crianças judias como experimentos médicos ou obrigar crianças
filhas de “terroristas” a assistirem sessões de torturas dos próprios pais? Quem é o pior
estuprador: aquele que obriga mulheres judias em um campo de concentração a saciarem seus
instintos bestiais ou a besta que “utiliza” a prisioneira política como seu objeto de sadismo?
A dignidade de uma vítima no campo de concentração nazista é violentada com a
mesma força que a dignidade de uma vítima nas celas da ditadura. A diferença não é do
“grau” da violência, mas sim dos objetivos dela23. Primo Levi é incisivo:
Ora, acredito que os doze anos hitlerianos compartilhem sua violência com muitos
outros espaços/tempos históricos, mas que se caracterizem por uma difusa violência
inútil, com um fim em si mesma, voltada unicamente para a criação de dor: às vezes,
voltada para um objetivo, mas sempre redundante, sempre fora de proporção em
relação ao próprio objetivo. (LEVI, 2004, p. 91-92)

A presença de Hannah Arendt no julgamento do carrasco nazista Adolf Eichmann e o
relato que faz da incapacidade dele em sentir o mal que praticou traz a revelação de que o mal
é um comportamento-sentimento que se torna vulgarizado, principalmente em regimes de
exceção24.
É necessário observar que a história do nazismo vem permitindo uma nova leitura. A
personagem Hanna, no romance O leitor, do jurista alemão Bernhard Schlink (2009), é um
exemplo de como a conduta do agente do poder nazista pode ser compreendida como humana,
ainda que em decorrência dessa ação dezenas de pessoas sejam mortas em uma igreja em
chamas.
Mais contundente é a versão autobiográfica que encontramos em Nas peles da
cebola, do premiado escritor alemão Günter Grass, que serviu como soldado na tropa nazista
Waffen-SS, à qual são atribuídos inúmeros massacres. Confessa o autor com evidente
__________________________
22
Essa pena continuou prevista na Lei nº 6.620, de 17 de dezembro de 1978, assinada por Ernesto Geisel, que
revogou o Decreto 898/1969. Em 1983, com a Lei nº 7.170, assinada pelo último Presidente militar, João
Figueiredo, a pena de morte para os crimes contra a segurança nacional deixou de existir.
23
A propósito, Elizabeth Cancelli aborda as relações da polícia de Vargas com a Gestapo (1994, p. 87-92).
24 “O problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos,
nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e assustadoramente normais.” (ARENDT, 2008d, p. 299).
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constrangimento: “Mesmo que uma culpa ativa não me pudesse ser creditada, até hoje sobrou
um resto não desgastado de algo, que é chamado de um modo demasiado corrente de coresponsabilidade. Viver com isso é certo que eu terei, nos anos que ainda me restam.” (2007,
p. 102)
Pouco adiante, ao descrever os dias seguintes à derrota da Alemanha, confessa:
“Assim como da fome, pode ser dito também da culpa e da vergonha a ela obediente que elas
roem, roem sem largar o osso; mas passar fome eu passei apenas por pouco tempo, já a
vergonha...” (p. 176).
Em outubro de 2010, iniciou-se em Berlim a exposição “Hitler e os alemães: nação e
crime”, no Museu da História Alemã; matéria publicada na revista Veja destaca a coragem da
Alemanha “para revisitar seu passado em público” cujo “[...] resultado é uma das mais
explícitas menções públicas e oficiais à grande chaga oculta do nazismo – o endeusamento de
Hitler pela maioria esmagadora da população alemã, que aprovou tacitamente as ações de seu
líder [...]” (TEIXEIRA, 2010, p. 132-133).
Todavia, dois anos depois, uma pesquisa realizada por Klaus Schroeder, professor de
Ciência Política da Freie Universität (Berlim), denuncia que metade dos estudantes de ensino
médio daquele país não sabe que Hitler foi um ditador e um terço acredita que ele protegia os
direitos humanos; o pesquisador conclui que os estudantes quase não têm consciência política
e não conseguem distinguir entre ditadura e democracia. Para Schroeder, é imprescindível que
haja um ensino mais moderno da História, incutindo os valores fundamentais de hoje (tais
como liberdade, proteção aos direitos humanos, pluralismo), além das visitas aos lugaressímbolo do passado, sobretudo, no caso alemão, aos campos de concentração nazistas
(LEPRI, 2012).
Na Itália, país que fez sua população sofrer com o fascismo de Mussolini e suas
estreitas ligações com Hitler, ainda hoje há quem cultue o nazismo. O jornal La Repubblica
noticiou, em julho de 2013, que um médico (medico di famiglia) de Cuveglio, na Lombardia
(norte da Itália), recebia seus pacientes com publicações antissemitas e xenófobas, ainda,
ostentando um busto de Hitler. O médico, Gianantonio Valli, afirma: “Jamais me escondo,
tenho as minhas ideias”; apesar da insânia de convicções, “o lugar de trabalho de Valli não é
anônimo. Reflete as ideias do médico” (BERIZZI, 2013).
A possibilidade de o meio ignorar os fatos históricos mais graves permite que eles se
repitam, sem contar o desamparo a que ficam relegadas as vítimas das arbitrariedades. Seja
em uma ditadura, seja em um regime totalitário, o agente do Estado que age violentamente
com o intuito de manter o sistema vigente, embora possa até alegar em sua defesa estar
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cumprindo normas ou objetivos do Estado, está – o que é relevante – desrespeitando direitos
que todos os Estados têm a obrigação de preservar e defender: os relativos à dignidade da
pessoa humana.
Bobbio (1999, p. 87) questiona a efetividade e a legitimidade do poder apenas
baseado na força: tal poder não poderá durar e, enquanto existe, não pode ser considerado
legítimo. Assim – prossegue o filósofo – devem-se analisar as “razões pelas quais se obedece
aos comandos de quem detém um certo tipo de poder” ou por que ocorre a obediência a
comandos nos “casos em que é lícita a desobediência ou a obediência passiva” (op. cit.). A
obediência está, naturalmente, ligada à legitimidade do poder, à qual, por sua vez “está
estreitamente ligado o problema da obrigação política”, assim, “o juízo sobre os limites da
obediência e a liceidade da resistência depende do critério de legitimidade que a cada vez é
adotado” (ibid., p. 91).
Quando a força prevalece sobre a autoridade e a razão, fica aberto o “caminho às
expansões da boçalidade violenta, com os governos e até mesmo as leis permitindo a tortura,
em nome da defesa da liberdade ou da proteção da sociedade” (DALLARI, 2000, p. VII).
Portanto, aquele que adere a um regime de exceção é porque concorda com as
normas por ele editadas e as reconhece legítimas. Essa conduta pode ser decorrente de
ignorância ou até, em outro extremo, de convicção política. Mas sempre se reconhece o
direito à resistência, que se opõe à submissão25.

1.2 Os policiais torturadores

Escrevendo a respeito do nazismo, Hannah Arendt demonstra como esse sistema
impunha aos seus soldados uma ausência de valoração do mal que praticavam, justificando-se
com a ideia de “culpa coletiva” e, sobretudo, com a “introdução da criminalidade no domínio
público” (ARENDT, 2004, p. 86). Estes argumentos também podem ser aplicados aos
policiais brasileiros. Os “porões de tortura da polícia secreta” a que se refere Hannah Arendt
(op. cit.) podem perfeitamente corresponder aos subterrâneos da polícia brasileira.

__________________________
25
De acordo com José Bonifácio de Andrada e Silva (o Moço), em discurso de 25 de julho de 1861, “em these,
não é possível negar o direito de revolução sem negar a ideia de direito. [...] Negar porém em these o direito de
revolução, é negar a história inteira, é negar o progresso que no mundo nada mais tem sido do que o triumpho
pacífico ou tumultuario da idéia sobre o facto. Negar a possibilidade desse direito seria estabelecer a negação da
nossa lei fundamental, que aliás contém tudo que é necessário para nossa felicidade, e que não é uma carta, é
uma verdadeira constituição. Semelhante doutrina seria a negação da própria existência do paiz, a negação da
própria legitimidade de todos os poderes.” (2007, p. 61-62)
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O sistema político brasileiro impunha aos policiais uma atitude repressora, sem o
mínimo respeito aos direitos individuais. Os policiais responderam (em sua maioria e,
principalmente, os que ocupavam posição de mando) com a adesão a essa política que lhes era
absolutamente conveniente, porque rigorosa com a repressão política e leniente com os
desmandos que praticavam.
A população, que a tudo assistia, comprova o traço que Hannah Arendt aponta nas
massas no regime totalitário: “desarticulação e desinteresse pelo mundo comum e por si
mesmas, isto é, a perda do interesse comum e do senso comum” (conforme DUARTE, 2000,
p. 51). Esses homens e mulheres, que se tornam alheios a qualquer interesse político,
convertem-se em “adeptos dos regimes totalitários e as suas vítimas preferenciais” (ibid., p.
52).
Os superiores hierárquicos, quando não determinavam as arbitrariedades ou as
praticavam pessoalmente, tinham comportamento omissivo em face das reclamações de
parentes da vítima e da rara imprensa que resistia à ditadura. “A polícia secreta é o
instrumento direto da aplicação da lei e, enquanto tal, não está acima da lei, mas é a própria
lei” (DUARTE, ibid., p. 64).
Os policiais que defendiam o regime seriam, assim, a camada intermediária da cebola
na símile utilizada por Hannah Arendt para explicar o funcionamento do regime totalitário 26:
o líder permanece no interior, protegido por camadas ou “fachadas”27 formadas “em uma
direção e o centro na outra, isto é, desempenham o papel de mundo exterior normal para um
nível e o papel de extremismo radical para outro” (ARENDT, 2007b, p. 137). Assim, todos se
imaginam em “um mundo normal”: os que estão do lado externo, meros simpatizantes,
“envolvem todo o movimento e proporcionam-lhe uma enganosa fachada de normalidade ao
mundo exterior por sua ausência de fanatismo e de extremismo” e, simultaneamente, tem-se a
ideia do “mundo normal” para os integrantes do regime totalitário “cujos membros chegam a
acreditar que suas convicções diferem apenas em grau daquelas das demais pessoas” e,
portanto, jamais se conscientizam da realidade. Conclui Arendt: “A estrutura da cebola torna
o sistema organizacionalmente à prova de choque contra a fatualidade do mundo real”
(2007b, p. 137).
Dessa maneira, em um sistema ditatorial como vivíamos, o policial receberia a
informação dos simpatizantes de que a repressão seria necessária, mas eles (simpatizantes)
__________________________
26
Curiosamente, Günter Grass (2007) utilizou a mesma símile como título de suas memórias.
27
Que seriam “as diversas sociedades profissionais, os efetivos do partido, a burocracia partidária, as formações
de elite e os grupos de policiamento” (ARENDT, 2007b, p. 136-137).
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não a poderiam fazer. Até mesmo a simples notícia de que havia insatisfeitos com o regime
poderia ser interpretada pelo policial como uma exigência de reprimi-los. Cabia, então, ao
policial pôr em prática suas convicções, restando-lhe o consolo de as ter em maior grau que os
meros admiradores do regime, muitos deles elevados, no máximo, ao status de “informante”.
No centro destas camadas, o “messiânico” governo militar acreditava que a soi-disant
“Revolução” saíra vitoriosa28.
A junta militar não ouviu – ou não quis ouvir – a advertência de Afonso Arinos de
Mello Franco, o qual, apesar de admitir ter havido uma “revolução” em abril de 1964, já no
ano seguinte tratava dos riscos de uma insurreição caso o governo não se preocupasse em
“encontrar, dentro da rica experiência da democracia, uma estrutura legal dentro da qual seja
possível a obra transformadora [que deu causa à revolução]”. Assim não agindo, ela “deixaria
de ser a revolução da restauração democrática e tomaria a configuração de uma ditadura
revolucionária militar” (igualando-se, neste caso, ao “regime de Nasser, no Egito”, que, no
seu entender, era “o mais acabado e completo exemplo contemporâneo” de ditadura). Conclui
o jurista com um misto de vaticínio e admoestação: “Revolução sem legalidade não é
democrática, mas ditadura, seja de classe, seja de partido, seja militar. Deste dilema não se
pode fugir.” (1965, p. 123-124)
Norberto Bobbio nos ensina que
Quando os direitos do homem eram considerados unicamente como direitos naturais,
a única defesa possível contra a sua violação pelo Estado era um direito igualmente
natural, o chamado direito de resistência. Mais tarde, nas Constituições que
reconheceram a proteção jurídica de alguns desses direitos, o direito natural de
resistência transformou-se no direito positivo de promover uma ação judicial contra
os próprios órgãos do Estado. Mas o que podem fazer os cidadãos de um Estado que
não tenha reconhecido os direitos dignos de proteção? Mais uma vez, só lhes resta
aberto o caminho do chamado direito de resistência. (1992, p. 31)

Portanto, o uso da violência contra o agente violador, num Estado que não estabelece
alternativa à vítima da violação, acaba se legitimando. Pode-se afirmar que, com sua obra Os
condenados da terra, Frantz Fanon (1925-1961) avança na teorização sobre a relevância da
violência como meio para vencer o poder colonialista29; o que divide os colonizados dos
colonizadores é – segundo ele – uma linha constituída por casernas e postos policiais. E os
__________________________
28
O Marechal Odylio Denys, o homem que “imaginou, preparou e comandou” a chamada “Revolução de 1964”
segundo Antonio Olinto (1980, p. 10), escreve em suas memórias: “estava no governo um presidente aliado aos
marxistas, que quis dar um golpe de Estado, para implantar no País o regime sindicalista. [...] Não contavam eles
com a reação patriótica e altiva do povo e das Forças Armadas, que, juntos como sempre, conseguiram alcançar
a esplêndida vitória de 31 de março de 1964, acabando com essa pretensão descabida de tomar conta do Brasil”.
(1980, p. 16)
29
As críticas de Fanon são ao sistema colonialista europeu, que acusa de fazer um discurso de defesa do homem,
embora o massacre em todos os pontos do mundo. A Europa é responsável por impedir o sucesso do resto
domundo, “eppure, a casa sua, sul piano delle realizzazioni si può dire che è riuscita in tutto.” (FANON, 2007, p.
227)
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colonizados que se dispõem a vencer a dominação devem estar, desde seu nascimento,
preparados para a “violência absoluta”, o único meio para vencer esse “mundo encolhido e
cheio de interdições”30 (ibid., p. 5).
Tão relevante quanto a obra de Fanon é o prefácio que para esta escreveu Jean-Paul
Sartre, em 1961, no qual apregoa a unidade do Terceiro Mundo, por meio da união de todos
os “colonizados” sob o comando da classe camponesa (2007, p. XLIV). Para Sartre, o grito de
Fanon de que a verdadeira cultura é a revolução pode ser ouvido pelos europeus e, apesar
disso, Fanon não teme nada. Sartre denuncia o tratamento da milícia colonizadora dispensado
aos colonizados, sem que sejam respeitados os direitos humanos destes, sob o manto do
“universalismo metropolitano”31. Enfim, Sartre justifica o uso da violência pelos colonizados
em uma reação – e não ação – à violência do colonizador32.

1.3 Doutrinas

O emprego de meios violentos para vencer condutas violentas, ou seja, a vigência da
máxima “violência gera violência”33, é tema antigo do pensamento humano. John Locke
(1632-1704) fala do direito de rebelião da sociedade civil contra o governo tirânico que não
respeita os direitos naturais34. Antes, Tomás de Aquino (1125-1274) já defendia a revolta dos
súditos – “não com a privada presunção de alguns, mas com a autoridade pública” e desde que

__________________________
30
Fanon inspira-se na doutrina também marxista de Georges Sorel, em cuja obra Reflexões sobre a violência
lemos: “Os termos força e violência são empregados ora ao se falar dos atos da autoria, ora ao se falar dos atos
de revolta. É claro que os dois casos dão lugar a consequências bem diferentes. Sou de opinião que seria mais
vantajoso adotar uma terminologia que não resultasse em ambiguidade e de que se deveria reservar o termo
violência para a segunda acepção. Diríamos portanto que a força tem por objetivo impor a organização de uma
certa ordem social na qual uma minoria governa, enquanto a violência tende à destruição dessa ordem. A
burguesia empregou a força desde o início dos tempos modernos, enquanto o proletariado reage agora contra ela
e contra o Estado pela violência.” (SOREL, 1992, p. 195)
31
Verbis: “I nostri soldati, oltremare, respingendo l’universalismo metropolitano, apllicano al genere umano il
numerus clausus: poiché nessuno può – senza reato – spogliare il suo símile, asservirlo od ucciderlo, pongono a
principio che il colonizzato non è il simile dell’uomo”. (p. XLVII)
32
A respeito dos argumentos de Sartre sobre a relação da França com o sistema colonialista, sobretudo com a
Argélia, ver Colonialismo e Neocolonialismo (SARTRE, 1968).
33
“Devido à repressão da ditadura, os estudantes passaram da denúncia à contestação, do debate ao
enfrentamento, dos grêmios e diretórios às organizações de esquerda” (BETTO, 2006, p. 72). Marguerite Duras
narra como, em Paris, um grupo de resistência torturava um francês, informante do exército nazista: “batem cada
vez melhor, com mais calma. Quanto mais batem, quanto mais ele sangra, fica mais evidente que é preciso bater,
que é correto, justo” (DURAS, 1986, p. 149-150). E depois: “É preciso bater. Nunca mais haverá justiça no
mundo se neste momento não formos a justiça” (ibid., p. 151).
34
“O objetivo do governo é o bem da humanidade, e o que é melhor para a humanidade, que o povo deva estar
sempre exposto à vontade desenfreada da tirania, ou que os governantes às vezes enfrentem a oposição quando
exorbitem de seus direitos no uso do poder e o empregam para a destruição e não para a preservação das
propriedades de seu povo?” (LOCKE, 2006, p. 223).
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a sublevação se destinasse a libertá-los de um tirano que “não tenha se comportado fielmente
no governo, como é dever de um rei”.35
Para os revolucionários da esquerda brasileira, os países por trás da cortina de ferro
seriam o Éden, e o mapa para alcançá-lo estaria no marxismo, leninismo, trotskismo,
stalinismo e outros “ismos”, ainda que opostos ou inconciliáveis entre si. Ao assumirem
oposição ao governo imposto, acabam por desrespeitar – deliberadamente – as normas
vigentes (com as quais não concordam).
[...] compreendemos que as diversas conjunturas e suas instituições agem com
objetivos e perspectivas distintas, e os atores sociais são sujeitos que possuem
criticidades em relação ao sistema de produção dominante. Resistem às ações do
poder, possibilitando o surgimento de novas práticas, sejam essas práticas positivas ou
negativas em seu sentido ético. Sofrem influências e reagem criticamente às
circunstâncias e buscam estratégias de integração, interação ou total negação, a partir
de instrumentos distintos que possuem para se integrar e sobreviver. (FRAGA, 2006,
p. 79)

Em 1967, na linha da chamada “doutrina social da Igreja”, o Papa Paulo VI edita a
Carta Encíclica “Populorum Progressio”, cujos números 30 e 31 fazem expressa referência à
violência revolucionária e as considera lícitas se dirigidas a governos tiranos (BETTO, 2006,
p. 71). É importante notar que parcela da Igreja Católica Romana no Brasil atuou de forma
efetiva contra o regime Militar36.
Tais eram os fundamentos dos que resistiam ao Estado, cujos agentes se contentavam
com a lei, que era escrita e editada de acordo com as conveniências e necessidades da ditadura
que se impôs. Mas a lei não traz ideologia, então surgiram publicações internas dirigidas às
instituições policiais com orientações expressas sobre como proceder. Além disso, nas
escolas, foram instituídas disciplinas que tinham por objetivo transmitir aos alunos uma visão
de Brasil unido, feliz, progressista, empenhado em resolver todos os problemas sociais ou
econômicos (sugerindo que seria contra esse Brasil que a esquerda lutava)37.
__________________________
35
“Nè si deve credere che una moltitudine, ache se si era assoggettata per sempre, si comporti infedelmente,
destituendo il tiranno; perchè questi non essendosi comportato fedelmente nel governo come è dovere di un re,
ha meritato che non gli sia mantenuto il patto dai sudditi.” (AQUINO, 2010, p. 109) Porém, aconselha pouco
adiante: “Quando poi non si possa, contro il tiranno, aver alcun aiuto umano, è da ricorrere a Dio il re di tutti, il
quale è opportuno adiutore nelle tribolazioni” (ibid., p. 110) e adverte: “Ma perchè il popolo da Dio possa
meritatamente ciò conseguire, deve cessare dai peccati [...]” (ibid., p. 111). Em outro capítulo, porém, Tomás de
Aquino adverte sobre a necessidade de haver fortificações onde o rei e sua família se abriguem de olhares
indiscretos, o que, também, induz à obediência da população, além de desestimulá-la a rebelar-se ou a submeterse aos inimigos (ibid., p. 186-187).
36
Para uma visão a respeito dos religiosos dominicanos em São Paulo e sua atuação contra a ditadura, v. Frei
Betto: Batismo de sangue: guerrilha e morte de Carlos Marighella (2006).
37
Em cartilha com o título Educação Moral e Cívica (BARBOSA, 1971), lemos sobre do empenho e dedicação
do aluno (no amor “ao Brasil, aos seus símbolos, às suas leis, às suas autoridades” e na vida diária do aluno, com
seus “deveres bem cumpridos”): “isto fará o Brasil maior e melhor. Só com pessoas assim ele poderá contar.”
(ibid., p. 49). O promotor de justiça Italo Bustamante Paolucci, no primeiro volume de seus Problemas
Brasileiros (editado pela ECA-USP, em 1972), após referir-se à Lei 4.893/1965 (confundindo-a com a Lei de
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Cada um – Estado e resistência – tinha sua visão particular de Éden. Se, por um lado,
os revolucionários se valiam de argumentos distantes de nossa realidade e de nossa cultura,
além de, por vezes, contraditórios, por outro, os agentes do Estado elaboravam e advogavam
sofismas. Efetivamente, “a veracidade nunca esteve entre as virtudes políticas, e mentiras
sempre foram encaradas como instrumentos justificáveis nestes assuntos” (ARENDT, 2008c,
p. 15). Um e outro lado mentiam para defender seus argumentos.
Já depois de operada a abertura política, uma polêmica literária bem ao gosto do final
do século XIX, envolvendo dois dos maiores do meio acadêmico, trata do tema do uso da
violência pela esquerda e pela direita. Miguel Reale, em artigo publicado no jornal Folha de
S. Paulo, reportou-se a duas afirmações de Antonio Candido: “se for preciso a revolução [...]
faz-se a revolução; se for preciso a luta armada, faz-se a luta armada” e “Mas não se trata do
que eu goste ou deixe de gostar. A violência é um dado da história. Ela ocorre e você tem que
estar preparado para usá-la quando for preciso”. A isso, o jusfilósofo concluiu:
Em se tratando de uma das figuras exponenciais da cultura nacional, bem se pode
imaginar como a esquerda brasileira, desnorteada com o desmonte de sua pretensiosa
parafernália teórica, arrisca a perder-se nos mais alarmantes descaminhos,
comprometendo os valores universais da liberdade e da igualdade de todos perante a
lei. (REALE, 1992, p. 193)

Naturalmente, o crítico e historiador literário rebateu por meio do artigo “Sobre a
violência”, publicado no mesmo jornal, em 22 de dezembro de 1991. Candido reafirma sua
convicção sobre o Socialismo como “solução possível para os graves problemas gerados pela
desigualdade econômica e social, e portanto para promover a humanização do homem” (2002,
p. 288) e demonstra que a citação utilizada contra si, separada do contexto, foi atitude
“bastante parcial” de Miguel Reale, a quem acusa de haver aderido ao golpe militar de 1964.
A respeito do emprego da violência, Candido afirma:
Nunca a preconizei nem aderi a nenhuma das suas formas em quase meio século de
participação no movimento socialista, e verifico que, no Brasil, ela tem sido usada em
política, na maioria absoluta das vezes, pela direita e o centro, como foi o caso do
golpe militar de 1964, quando impecáveis liberais, amantes da pureza democrática,
cultores da lei o estimularam e a ele aderiram com entusiasmo. (2002, p. 290)
___________________________________________________
Abuso de Autoridade, embora sejam conexas), afirma: “Vejam os senhores que tal lei foi assinada pelo
Presidente Castelo Branco, o primeiro presidente revolucionário, o que demonstra de forma cabal e total a
intenção e os objetivos de se ver instalar no País um autêntico regime democrático e não uma caricatura, como
pintam por aí no exterior os nossos retratores. Todavia, uma verdade é indesmentível. Estamos em plena guerra
revolucionária, onde os que nos querem escravizar ou nos atirar nos braços fascistas dos comunistas de Moscou
ou Pequim, atuam de forma violenta e audaciosa” (ibid., p. 10 do item 6). O “Ten Cel Prof” Enjolras José de
Castro Camargo editou, em 1979, suas apostilas que eram publicadas pela Unicamp e PUCCamp, com o título
Estudo de Problemas Brasileiros que busca permitir – conforme a “apresentação” da editora (Biblioteca do
Exército) – “um panorama completo, atual e dinâmico do Brasil de hoje”. Apenas um exemplo, ao tratar da
democracia: “Os movimentos e agitações do período republicano sempre tiveram por princípio, ou pretexto,
preservar as liberdades, e, em 1964, ameaçado por totalitarismo alienígena, o Brasil inteiro levantou-se em nome
da fé democrática” (ibid., p. 87).
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Reale redarguiu em dois outros textos (REALE, 1992, p. 194 e 197) e voltou ao
assunto em seu O Estado Democrático de Direito e o conflito das ideologias (2005, p. 5, nota
2, p. 8-9). Candido, após o segundo artigo de Reale, publicou “Ao leitor” (1992, p. 3) e
encerrou a polêmica, por não aceitar o adjetivo “aleivosia” empregado por Reale38. Nesse
último texto, Candido explica, novamente, sua concepção de violência: “Levando-se em conta
a história e simples dia-a-dia, eu não a considero instrumento essencial, mas uma
possibilidade constante e uma necessidade eventual de qualquer ação política, de direita,
centro ou esquerda”. E arremata:
Quando a esquerda a emprega, ela é vista como crime, mas se torna curiosamente
redentora e legítima quando o centro ou a direita o fazem. Como exemplo, citei o
golpe militar de 1964 e a participação nele do Professor Miguel Reale. Ora, no seu
segundo artigo este confirmou o que eu disse, ao explicar que, em face do que lhe
parecia naquele momento a ameaça comunista, optou pela violência armada e disso
se orgulha. Eu não poderia querer melhor demonstração do meu ponto de vista.
(CANDIDO, 1992, p. 3)

1.4 A abertura política

Com a eleição de Tancredo Neves, o país entra na sua tão esperada fase de
redemocratização, que já se anunciava com a anistia aos presos políticos e também aos
torturadores39. Temos, nessa nova fase da política nacional, esperanças que buscam tomar o
lugar de desilusões. Esperança em uma Assembleia Constituinte, integrada por parlamentares
legitimamente eleitos, que desenharia um país democrático para substituir as desilusões da
esquerda e da direita, uma vez que, desde o início da década de 1980, já “caíam por terra
tanto a imagem falsa de um Brasil-nação integrado, imposta pelos militares através do
controle da mídia eletrônica, quanto a coesão fraterna das esquerdas, conquistada nas
trincheiras” (SANTIAGO, 2004, p. 137).
A abertura política, no entanto, promoveu o reaproveitamento dos policiais
torturadores pelas instituições às quais pertenciam, colocando-os em contato direto com os
novos policiais e passando a estes suas teorias, práticas e vezos. Não há, naturalmente, como
um governo assumir a administração do Estado e alterar todos os integrantes da máquina
__________________________
38
“[...] a partir do momento em que ele me atribui a prática de uma aleivosia, dei por encerrada qualquer
possibilidade de diálogo entre nós. Quem é capaz, por vaidade ferida, de se desmandar com violência tão injusta
não tem condições para manter-se no plano intelectual adequado à troca de ideias” (CANDIDO, 1992, p. 3).
39
A Lei 6.683, de 28/8/1979, sancionada por João Batista de Figueiredo, concedeu-se “anistia a todos quantos,
no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou
conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da
Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes
Legislativos e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com fundamento em
Atos Institucionais e Complementares” (art. 1º, cujo § 1º prevê “Consideram-se conexos, para efeito deste artigo,
os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política”).
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burocrática. Sabe-se que essa herança é incontornável, tanto que Hannah Arendt refere-se aos
funcionários da Alemanha Imperial que passaram para a República de Weimar, ou desta para
Hitler e dele para Adenauer (2004, p.97).
A anistia política não permitiu a punição dos guerrilheiros,

tampouco a dos

torturadores, como se, não havendo punições, o passado se apagasse40. Para os policiais,
“assaltantes de bancos”41 passaram a ser “cidadãos normais”. Para os torturados, seus algozes,
além de não punidos, mantiveram seus cargos como lídimos agentes do Estado responsáveis
por um dos direitos mais prementes da sociedade brasileira. Desaparecidos permanecem
insepultos, subtraindo-se das famílias o direito – e a necessidade – do funeral, do luto.
Aqueles que foram guerrilheiros, presos políticos ou exilados iniciaram “vida normal”.
Muitos deles retomaram sua atuação política e alcançaram cargos relevantes no Executivo e
no Legislativo; outros chegaram até mesmo a chefiar as instituições nas quais sofreram a
violência do regime militar. Houve (e há) ainda os que se satisfizeram com lautas
indenizações do governo federal, por conta de uma “militância” às vezes pouco explicada.
Ex-torturadores, agentes da repressão, continuaram em seu trabalho policial e, duas
décadas depois, até utilizariam recursos ditos “de esquerda” para defender seus interesses
(seria inimaginável, durante a década de 70 do século XX, que haveria policiais civis fazendo
passeata, greves, com o auxílio de organização que apoia sindicato de metalúrgicos, como
vimos em São Paulo em outubro de 2008). Porém, a violência policial não cessou:
Como demonstram estudos desenvolvidos nos últimos anos [...] no Brasil, as prisões
arbitrárias sem fundamento legal, as execuções sumárias e as práticas de tortura não
são externalidades do trabalho policial ou práticas isoladas de policiais violentos. São
ações sistemáticas, expressão de procedimentos de combate à criminalidade, avaliados
como legítimos por agentes das corporações policiais. (FRAGA, 2006, p. 67)

A tipificação da tortura (Lei 9.455, de 7 de abril de 1997), de acordo com Dalmo de
Abreu Dallari, constituiu-se em “passo de extrema importância para sua efetiva abolição”:
__________________________
40
Skidmore, com o olhar do estrangeiro, fala sobre a “síndrome de Nuremberg” (medo dos policiais e militares
de serem responsabilizados por seus crimes) (1988, p. 513), que acabou sendo resolvida com o que denomina
“ânimo conciliador do brasileiro” (p. 516). Skidmore lembra trecho da “apresentação” do livro Brasil: nunca
mais, em que afirma não ser a intenção do projeto “organizar um sistema de provas para apresentação em
qualquer Nuremberg brasileiro. Não o anima qualquer sentido revanche” (ARQUIDIOCESE, 2008, p. 26). Em
1979 (mesmo ano da “Lei de Anistia), o cantor e compositor Gilberto Gil lançou sua versão para uma música de
Bob Marley (“Não chore mais” – LP Realce, 1979), com a seguinte estrofe: “Amigos presos / Amigos sumindo
assim / Pra nunca mais / Tais recordações / Retratos do mal em si / Melhor é deixar prá trás”. O próprio autor
explica o verso “Melhor é deixar pra trás”: “Há uma certa licenciosidade interpretativa aí. ‘You can't forget your
past’ (‘Você não pode esquecer o seu passado’), diz o original. Me referindo ao período que estava terminando
no Brasil, eu digo: ‘Vamos passar a borracha nisso tudo. O passado tem um débito conosco, mas vamos dar um
crédito ao futuro’. Uma posição típica da minha ideologia interna, do meu otimismo, do meu gosto pela
conciliação, do traço tolerante da minha personalidade.” (GIL, 2009)
41
A Lei de Anistia excetuava de seus benefícios apenas os autores de “crimes de terrorismo, assalto, sequestro e
atentado pessoal” que já houvessem sido condenados (Lei 8.683/79, art. 1º, § 2º).
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Resta [...] conscientizar os governantes e os agentes policiais viciados na violência e
no arbítrio, alertando-se também as autoridades responsáveis pela proteção dos
direitos humanos fundamentais para que não sejam coniventes com a prática desse
crime, que é expressão de ignorância e brutalidade e que agride toda a humanidade.
(2000, p. XXIII)

Agentes do Estado têm o dever de colaborar para “o desenvolvimento integral da
personalidade dos integrantes” do povo, ou seja, alcançar o “bem comum” (DALLARI, 2007,
p. 108). Não se admite que policiais ajam contra essa finalidade do Estado, violentando uma
única pessoa que seja, pois com isso estarão agredindo toda a coletividade – da qual eles têm
de reconhecer que fazem parte.

1.5 A pesquisa

A questão da tortura foi tratada por Anonio Cassese, que presidiu, de 1989 a 1993, o
Comitê do Conselho Europeu para a Prevenção da Tortura. Para ele, duas questões são
relevantes quando se estuda a tortura. A primeira refere-se à motivação psicológica do
torturador (o que se passa em sua mente? Como pode infligir sofrimento ao corpo e à alma de
outro ser humano?); a segunda, à utilidade da ação praticada pelo torturador (a tortura é útil?
Quando o exército ou policiais praticam a tortura eles conseguem algum benefício, tratandose de obter informações sobre atos terroristas ou outros crimes?) (2011, p. 143). Cassese,
entretanto, não responde diretamente a essas questões, pois, infelizmente, não há consenso
sobre elas42. Porém, prossegue o jurista italiano, a tortura é uma realidade também nos países
que não a admitem expressamente43.
Cassese, tendo percorrido, em toda a Europa, delegacias de polícia, presídios, hospitais
psiquiátricos judiciais, postos de custódia para os que buscavam asilo político no Velho
Mundo (2011, p. 148), afirma que pôde visitar o que denomina “o sancta sanctorum do poder,
as delegacias de polícia e os cárceres. Se existe um lugar no qual o Estado soberano, o
Leviatã, exercita todo o seu poder é ali, onde está – coagulado e impenetrável – um
condensado do estadismo44”.
Assim, nossa pesquisa parte, necessariamente, de uma visão da tortura na cultura
ocidental, de suas possíveis raízes e de como acompanhou as civilizações, sendo útil (para
usarmos uma expressão de Edgar Morin) aos propósitos dos povos e, por isso mesmo, objeto
__________________________
42
“Purtroppo non c’è condivisione su queste posizioni” (CASSESE, cit., p. 143)
43
O autor cita pesquisa da Anistia Internacional, segundo a qual, dentre 192 países, em 132 deles provou-se que
a tortura é praticada mais ou menos sistematicamente. Em outros países, empregam-se técnicas (refinadas ou
não) para dissimular os efeitos da tortura (CASSESE, loc. cit.).
44
No original: “un concentrato di statualità” (CASESE, ibid., p. 148).
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de normalização. Tal utilidade, defendida por alguns, não justificava, para outros, a existência
dos suplícios. Essa discussão vem para a pesquisa não apenas para demonstrar a divergência a
respeito dos tormentos, mas, principalmente, com a intenção de registrar sua triste perenidade.
No capítulo seguinte, buscamos apontar como o tema foi tratado no Brasil, apoiandonos em normas legais. Ao ignorar a cultura autóctone, os colonizadores portugueses deixaram
de aprender meios de convivência pacíficos. Ao revés, trouxeram, com a civilização, a carga
histórica de hierarquia social, da imposição do poder e da submissão do mais fraco. Fazemos,
assim, uma abordagem histórica do tema e, para tanto, lançamos mão de textos literários45.
Tratamos, em seguida, de um recorte mais específico e buscamos demonstrar como se
constituiu a polícia paulista, herdeira da tradição lusitana. Naturalmente não quisemos
escrever uma “história da Polícia Civil”, mas buscamos trazer uma abordagem de como a
polícia comportou-se sob o alvedrio do Executivo. Especificamente sob o regime militar,
analisamos o aspecto legal que vigia, bem como manuais e orientações divulgadas pelo
Exército e pela Secretaria de Segurança Pública paulista.
Prosseguindo na especificação do tema, chegamos ao torturador. Aqui fazemos uma
compilação das teorias psicossociológicas que tentam explicar como um ser humano consegue
executar um trabalho que crê lícito e limpo: torturar outros seres humanos46. Preocuparam-nos
também os relatos dos agentes do Estado que estiveram envolvidos com a repressão política.
Não há aqui material inédito. São relatos disponíveis em livros e jornais e vão desde
investigadores de polícia paulista a generais presidentes da República. Como contraponto,
trouxemos algumas versões de vítima da violência, também extraídas de meio impresso.
Ainda, tratamos – sem possibilidade de aprofundamento – de dois braços da Polícia Civil, o
Comando de Caça aos Comunistas e o Esquadrão da Morte.
Em capítulo próprio, estudamos como o Estado pode usar a tortura como instrumento
para consecução de seus objetivos, ou seja, tratamos da “utilidade” da tortura, inclusive sob a
ótica do poder econômico. A discussão aqui não se limita à questão da tortura praticada pelo
__________________________
45
A respeito da conflituosa relação entre Literatura e História, convém transcrevermos o argumento de Tzvetan
Todorov, em entrevista de 2012 à Revista de História: “A Literatura é uma necessidade humana, vem da própria
existência. Somos animais que consomem voluntariamente grande quantidade de relatos e poesias. Todas as
populações do globo, de todas as épocas, contam suas histórias e cantam seus poemas. Somos obrigados, por
exemplo, a nos recontar histórias para saber sempre o que fizemos, por isso constituímos essa quantidade enorme
de impressões. Vivemos o dia a dia, escutamos tudo o que nos acontece, observamos tudo o que está à nossa
volta, e o que resta disso é sempre uma história. Eu encontrei um amigo, tomamos café, falávamos disso ou
daquilo etc. Essa é a função narrativa, mas ela se encontra condensada, sublimada e magnificada na Literatura. A
ficção conta melhor nossas próprias experiências. As palavras me permitem expressar meus sentimentos, mas
também enxergam a pluralidade humana. A Literatura é a forma pela qual percebemos que os seres humanos não
vivem cada um no seu mundo, mas numa pluralidade infinita.” (TODOROV, 2012)
46
“Cuando se quiere estudiar a fondo una cosa, se ve el enlace que entre sí tienen todas; como a medida que el
hombre adquiere conocimientos, ve las relaciones entre todos ellos.” (ARENAL, 2010, p. 87)
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regime militar no Brasil, mas sim como a tortura é hoje compreendida como meio para
combater os inimigos do Estado. Obviamente não são concepções antitéticas, mas
absolutamente idênticas: no Brasil ditatorial torturavam-se aqueles que se colocavam na
posição de inimigos do poder constituído. A violência não era oposição ao poder, mas sim
consequência dele, ou mesmo seu escudo (para usarmos uma metáfora pertinente ao período).
Antes da conclusão, entendemos necessário tratar, em um capítulo, sobre a tolerância
do Estado para a prática da tortura, por ele expressamente proibida. Valemo-nos, nesse
capítulo, de conceitos atuais (sobretudo de legítima defesa e de estado de necessidade),
porque não pretendemos um estudo anacrônico, senão verificar os reflexos atuais de práticas
havidas.
Concluímos a pesquisa buscando demonstrar como o Estado valeu-se e vale-se do
organismo que concentra a força que ele, Estado, monopolizou para si. A polícia que tortura
não é independente do Estado: ao contrário, a ele subordina-se e age de acordo com suas
orientações e, portanto, não bastam discursos ou exercícios retóricos para buscar explicar a
tortura e reprimi-la. O Estado deve à população uma ação efetiva para fazer cessar essa
prática47.
Procuramos demonstrar, assim, que a tortura policial não é um tema que pode ser bem
delimitado no tempo e no espaço. Ela é um problema universal e de todas as épocas, o que
torna seu completo estudo absolutamente inviável. Portanto, necessário fazermos um recorte
que permita uma possível compreensão, pois, sendo a violência um grande mal, para
combatê-la deve-se primeiro estudá-la e compreendê-la. Conforme afirma Dalmo Dallari, o
papel da polícia é o de defesa das liberdades jamais de obstáculos a elas 48. Se é verdade que o
Estado tende a cada vez ter uma maior presença na vida social (DALLARI, 2007, p. 253), é
conveniente – ou melhor, é imperioso – que a Polícia, como órgão estatal, cumpra bem o seu
papel. É para isso que ela foi criada e é mantida a expensas dos tributos cobrados da
população.

__________________________
47
Jacinto N. de Miranda Coutinho, em estudo a respeito da segurança pública, adverte: “No mundo das imagens
[...], onde prevalece por excelência a palavra que nada funda a não ser a própria manipulação, resta pouco a
fazer, a não ser seguir denunciando que a lugar nenhum levará o mero discurso, a retórica pura de verdadeiros
imbroli” (2004, p. 476).
48
“Acho que a polícia não é restrição à liberdade. Que dizer: numa sociedade democrática, de um direito
autêntico, a ação básica da polícia é a proteção da liberdade. A existência de regras não é perda da liberdade;
bem ao contrário disso, é a base da liberdade; mas é a liberdade de pessoas que convivem”. (DALLARI, 1996, p.
49)
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Registrarmos que, no presente trabalho, utilizamos os substantivos governo e Estado
como equivalentes49. Sabemos das discussões doutrinárias a respeito, da mesma forma que há
discussões sobre a denominação do sistema político que vigeu no Brasil no período de 1964 a
1985. Optamos por “regime militar”50. Também usaremos “ditadura militar” por se tratar de
locução consagrada para o período51.
Finalmente, parafraseando o psicanalista uruguaio Daniel Gil (1999, p. 97), é
necessário registrar que, durante a elaboração da presente pesquisa, constatamos que é enorme
a distância entre o horror da tortura e a teorização desta. Evitamos, ao máximo, a descrição
dos métodos de tortura, não por simples pudor, mas por respeito às incontáveis vítimas que a
eles foram submetidos. Seguramente, nenhuma descrição de “pau de arara” ou de “cadeira do
dragão” irá aproximar-se do sofrimento causado. As citações são inevitáveis – e necessárias
em uma pesquisa dessa natureza –, porém, não se tratando do corpus proposto os métodos de
tortura, cremos ser dever do pesquisador não colaborar para que tais práticas e vezos se
banalizem52.

__________________________
49
Sendo o Estado uma “ordem jurídica soberana que tem por fim o bem comum de um povo situado em
determinado território”, não há como excluir a “politicidade do Estado”, que se encontra “afirmada na referência
expressa ao bem comum, com a vinculação deste a um certo povo” (DALLARI, 2007, p. 119). Esse caráter
político outorga ao Estado “a função de coordenar os grupos e os indivíduos em vista de fins a serem atingidos,
impondo a escolha dos meios adequados” (ibid., p. 129).
50
Academicamente, é a expressão utilizada, dentre outros, por Maria Aparecida de Aquino, Professora de
História Contemporânea da USP, na coleção Dossiês DEOPS/SP (AQUINO, 2002, p. 11). De acordo com
Dallari, um “regime político” refere-se “à estrutura global da realidade política, com todo o seu complexo
institucional e ideológico.” (2007, p. 224)
51
Registramos, entretanto, o uso de expressões que buscam melhor caracterizar o período, tais como: regime
“burocrático-autoritário” (O’DONNELL, 1980, p. 28; CARDOSO, 1975, p. 185-186), “regime autoritário
burocrático-militar” (LINZ, 1980, p. 149) ou “hegemonia militar-tecnocrática-empresarial” (FARIA, 1992, p.
17). Não é nosso objetivo, todavia, aprofundarmo-nos na natureza do governo no período, mas sim nas
consequências dele. Arnaldo Spindel, em estudo específico a respeito do tema, usa a expressão ditadura militar
para tratar do regime autoritário imposto no Brasil (1985, p. 36-42)
52
Wolfgang Sofsky (2006, p. 91-92) faz um apanhado das práticas da tortura histórica e também das novas
técnicas.
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2 A TORTURA NA CULTURA OCIDENTAL: escorço histórico
Poichè il passato, il suo errore, is suo male, non è mai passato: e dobiamo continuamente viverlo e giudicarlo
nel presente, se vogliamo essere davvero storicisti. Il passato che non c’è più – l’instituo della tortura abolito, il
fascismo come passeggera febbre di vaccinazione – s’appartiene a uno storicismo di profonda malafede se non
di profunda stupidità. La tortura c’è ancora. E il fascismo c’è sempre.
Leonardo Sciascia, 1985.

Evidentemente não se pode estabelecer a partir de quando um homem que exercia o
poder sobre outro tenha submetido este à violência (física ou moral) a fim de obter alguma
informação ou impor castigo. Iremos nos limitar, para não desviar dos objetivos de nossa
pesquisa, ao estudo do tema no Ocidente.
Nesse sentido, Martin Zimmermann (2006, p. 344) observa que a violência física e
institucional tem maneiras próprias em cada fase da história, assim, em cada uma das épocas,
ela é tratada e descrita de formas diferentes. Por isso que – prossegue o professor alemão – os
textos e representações que trazem as informações do passado seguem regras e convenções de
sua própria época53, o que pode não ser facilmente compreendido para o observador moderno:
Esse é um problema metodológico importante para qualquer estudo da violência. O
que hoje é avaliado negativa ou positivamente na concepção de violência legítima ou
ilegítima, boa ou má, pode ter sido compreendido de forma bastante diferente na
antiguidade. Quando se pensa que um relato antigo quer chamar a nossa atenção para
as vítimas, o autor antigo pode antes ter tentado dar um retrato verdadeiro do agressor.
Leitores antigos e modernos podem ter critérios muito diferentes de julgamento moral
e ético. (ZIMMERMANN, 2006, p. 344 – tradução nossa)54

O antropólogo Bronislaw Malinowski, baseado em pesquisas realizadas com
aborígenes australianos, conclui que as normas obedecidas pelos grupos primitivos não
decorriam apenas de “sentimento de grupo” ou de “responsabilidade coletiva”, pois o
“selvagem não é um extremado ‘coletivista’ nem um transigente ‘individualista’ – como o
homem em geral, ele é uma mistura de ambos” (2008, p. 47).
Assim, nem sempre se pode estabelecer uma linha divisória entre o que se
convencionou chamar de “lei civil” e “lei criminal”, pois, conforme conclui, “a lei é o
resultado da configuração de obrigações que impossibilitam o nativo de esquivar-se à sua
responsabilidade sem sofrer por isso no futuro” (MALINOWSKI, 2008, p. 49).

__________________________
53
Tais normas são baseadas, geralmente, em ideologias políticas ou critérios tais como o fato de pertencer ou
não a determinada sociedade ou grupo, leis que regulam a vida dentro de uma comunidade. Mas essas normas
também devem ser compreendidas de acordo com as convenções estabelecidas em tradição oral ou normas
escritas (ZIMMERMANN, 2006, p. 344).
54
Há duas regras básicas: cada época da história tem sua forma específica e institucional de violência; do mesmo
modo que cada época tem sua própria maneira de falar ou escrever sobre a violência. (ibid., p. 343-344).
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Nas civilizações antigas, vamos encontrar essa ausência de separação entre normas
civis e penais. A civilização babilônica que, no ano 2000 a. C., fez nascer o Código de
Hamurabi55, foi a primeira a conceber “idéias de leis da natureza, articuladas como as leis
humanas” (SUPIOT, 2007, p. 59), influenciando, então, o pensamento europeu56. Não há,
nesse conjunto de normas, prescrição relativa à tortura durante a apuração de ilícitos, porém
este é sempre citado por conter o registro das chamadas “penas de talião”, o que, à época,
seguramente, era a mais perfeita forma de justiça. Encontramos no art. 196 do Código de
Hamurabi, por exemplo, a previsão de que “se um homem destruiu o olho de outro homem,
destruirão o seu olho” e, no artigo seguinte, “se quebrou o osso de um homem, quebrarão o
seu osso”; para o pedreiro que “edificou uma casa para um homem, mas não a fortificou e a
casa caiu e matou seu dono”, o art. 229 prevê que “esse pedreiro será morto”.
Sofía Torallas Tovar (2006, p. 104), ao tratar da violência no Egito Antigo, informa
que as prisões eram bastante frequentes e realizadas com muita violência, sem qualquer
restrição a horário e local. Conforme petições das vítimas de crime que chegaram até nossa
época, pode-se constatar que se usava a prisão para assegurar que os criminosos ou devedores
permanecessem presos até que a dívida fosse quitada ou a ação considerada má fosse
reprimida. É, porém, bastante difícil encontrar provas de violência oficial ou autorizada,
restando apenas registrados em papiros alguns episódios de excessos praticados pela força
policial egípcia (TOVAR, ibid., p. 108).
Conforme Jorge Alberto Romeiro, a justiça penal era, entre os egípcios, uma
“delegação divina” e, por isso, sob juramento, o acusado era interrogado pelo sacerdote que se
socorria “da tortura, aplicada sobre a roda e a golpes de bastão, quando teimava o acusado em
não dizer a verdade” (1942, p. 18). Todavia, os egípcios preferiam morrer sob tormento a
confessar um crime (ROMEIRO, ibid., p. 18-19).

2.1 Na Grécia

De acordo com o historiador norte-americano Edward Peters (1989, p. 13), a prática
da tortura chegou à Europa Medieval e Moderna por influência do Direito Romano, este, por
__________________________
55
Com escusas ao Prof. Luciano de Oliveira, cujo artigo “Não me fale do código de Hamurábi!” ([2004]) orienta
os pós-graduandos a não incorrerem no vezo de, para tudo, buscarem fundamentação teórica em textos antigos,
muitas vezes forçando uma interpretação que não corresponde à realidade.
56
Alain Supiot, apoiado no historiador Joseph Needham, afirma que, embora os conhecimentos surgidos na
China até o século XVI superassem “em todos os pontos os dos europeus”, os chineses “haviam perdido o
momento decisivo da ciência moderna” exatamente por lhes faltar essa concepção evidente no Código de
Hamurabi (SUPIOT, 2007, p. 59).

32

sua vez, recebeu-a da legislação grega. Sabe-se, conforme o mesmo autor, que na Grécia vigia
a regra segundo a qual apenas escravos poderiam ser submetidos à tortura e,
excepcionalmente, estrangeiros, entretanto “os gregos não nos legaram quaisquer trabalhos
sobre procedimentos civis ou penais, de modo que nossas fontes para o estudo da tortura de
escravos são os oradores legais e os dramaturgos cômicos” (PETERS, 1989, p. 22) e cita,
como exemplo, dos primeiros, os Testemunhos, Fragmentos e Discursos, de Antifonte, e, dos
segundos, As rãs, de Aristófanes.
Com efeito, em Antifonte (c. 480-411 a.C.)57,no seu discurso “Acerca do assassinato
de Herodes”, encontramos:
O escravo, a quem meus adversários prometeram liberdade e que deles dependia para
a interrupção da tortura, a ambos os motivos obedecendo, me acusou falsamente,
porque esperava obter a liberdade e porque queria se apartar da tortura momentânea
do interrogatório. [...] Pois, se eu, torturando-o, ordenasse a reconhecer que não dizia
a verdade, do mesmo modo haveria de mudar de posição e não me acusar falsamente.
(ANTIFONTE, 2008, p. 195)58

Em Aristófanes (c. 455-375 a.C.), na peça As rãs, Áiaco manda que Xantias seja
torturado, ignorando tratar-se ele de homem livre; este, então, retruca que “pegue um destes
escravos, interrogue ele, e se você achar que sou culpado, mande me matar”. Indagado sobre
as formas de tortura que deveria aplicar ao escravo, Xantias apresenta diversas opções:
[...] amarre ele num cavalete; pendure ele, dê uma surra de corda nele; esfole ele,
torture ele; derrame vinagre nas narinas dele; ponha tijolos em cima dele; use todos os
meios, menos o de chicoteá-lo e de pôr alho bravo e alho novo nas feridas.
59
(ARISTÓFANES, 2004, p. 227)

Áiaco, então, pergunta a Xantias: “e se eu estropiar seu escravo você pedirá
indenização?”, obtendo deste a resposta: “De jeito nenhum! Você pode levar ele e submeter
ele a torturas” (ARISTÓFANES, 2004, p. 227-228).
Licurgo (c. 390-325 a.C.), político ateniense que teria frequentado a Academia de
Platão, em sua Oração contra Leócrates demonstra o emprego da tortura em escravos60 ao
__________________________
57
Para Viviana Gastaldi, Antifonte é o “primeiro logógrafo grego e mestre da persuasão. O sofista demonstra
com absoluta clareza que a oratória Ática constitui uma fonte importantíssima de dados para a apreciação da
cultura e da vida política de Atenas.” (2006, p. 54)
58
Acrescenta:“Observai que primeiro, antes de ser colocado na roda de tortura e até o último constrangimento, o
homem se valia da verdade e me absolvia de culpas. Quando, porém, foi posto na roda e já sob constrangimento,
começou a me acusar falsamente, para querer livrar-se da tortura. Quando parou de ser torturado, não mais disse
que eu fizera nada daquilo, e por fim lamentou a minha sorte e a sua, que pereceríamos injustamente, e não para
me agradar – pois como haveria de ser, se ele me acusou falsamente? –, mas falava forçado pela verdade e
confirmava como verdadeiras as primeiras palavras que disse.” (ANTIFONTE, 2008, p. 199)
59
Sem fazer referência ao emprego inusual dos pronomes, o tradutor justifica-se na “Introdução”:
“Reproduzimos na tradução, tanto quanto possível, a linguagem forte do original, característica da Comédia
Antiga, sem contribuir com qualquer acréscimo nosso.” (KURY, 2004, p. 10)
60
Na “Introdução” à obra consultada, J. A. Segurado e Campos esclarece a respeito de uma característica dos
processos em Atenas, qual seja, “o emprego da tortura (básanos) no interrogatório de escravos” e acrescenta que,
excetuados Antifonte e Anaxímenes, “todos os oradores áticos mencionam a básanos como um meio de prova
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afirmar: “Convoquei a parte contrária através de uma citação por escrito em que enumerei
todos os pontos da acusação, e reclamei a Leócrates os seus escravos para serem submetidos à
tortura” (LICURGO, 2001, p. 164). Licurgo reconhece que esse fato demonstra a justiça de
sua acusação, ou seja, o fato de “estar disposto a correr o risco de obter sob tortura os
depoimentos dos escravos e escravas de Leócrates” (ibid., p. 165), uma vez que, se houvesse
alguma lesão grave nos torturados, teria de indenizar o proprietário. Mas sua confiança vem
da ideia de que a tortura produz a verdade, pois os escravos e escravas, “submetidos à tortura
[...] tenderiam naturalmente a dizer a verdade sobre os crimes de Leócrates” (ibid., p. 166).
Platão (427-347 a.C.) registra, em A República, um diálogo entre Trasímaco e
Sócrates, no qual o primeiro, após estabelecer e reiterar que “a justiça consiste em fazer o que
é conveniente para o mais poderoso” (2010, p. 28), afirma que a tirania “dá o máximo de
felicidade ao homem injusto, e a maior das desditas aos que foram vítimas de injustiças, e não
querem cometer actos desses” (ibid., p. 33). É a tirania “que arrebata os bens alheios a ocultas
e pela violência [...] e isso não aos poucos, mas de uma só vez” (loc. cit.). Se um homem
comum praticar “qualquer destas injustiças de per si, é castigado e recebe as maiores
injúrias”, além de ser chamado de “sacrílego, negreiro, gatuno, espoliador, ladrão”.
Mas se um homem, além de se apropriar dos bens dos cidadãos, faz deles escravos e
os torna seus servos, em vez destes epítetos injuriosos, é qualificado de feliz e bemaventurado, não só pelos seus concidadãos, mas por todos os demais que souberam
que ele cometeu essa injustiça completa. É que aqueles que criticam a injustiça não a
criticam por recearem praticá-la, mas por temerem sofrê-la. Assim, ó Sócrates, a
injustiça, quando chega a um certo ponto, é mais potente, mais livre e mais despótica
do que a justiça, e, como eu dizia a princípio, a vantagem do mais forte é a justiça, ao
passo que a injustiça é qualquer coisa de útil a uma pessoa, e de vantajoso.
(PLATÃO, 2010, 344a-b, 2010, p. 33)61 62

___________________________________________________
bastante fiável” (2011, p. 119). Segurado e Campos apoia-se em G. Glotz para apontar as ordálias como origem
dessa prática e acrescenta: “Claro que, com o tempo, o que fora um procedimento mágico-religioso transformouse num modus operandi jurídico: uma das partes desafiava a outra a ceder os seus escravos para o interrogatório
sob tortura, o que esta recusava; a recusa era depois retoricamente [...] usada pelo antagonista como
comprovação da má consciência, da culpabilidade de quem recusava este soberbo meio de prova” (ibid., p. 120).
61
É difícil não nos referirmos a um trecho célebre do “Sermão do Bom Ladrão”, de Antonio Vieira: “Navegava
Alexandre em uma poderosa armada pelo mar Eritreu a conquistar a Índia; e como fosse trazido à sua presença
um pirata, que por ali andava roubando os pescadores, repreendeu-o muito Alexandre de andar em tão mau
ofício; porém ele que não era medroso nem lerdo, respondeu assim: ‘Basta, Senhor, que eu porque roubo em
uma barca sou ladrão, e vós, porque roubais em uma armada, sois imperador?’ Assim é. O roubar pouco é culpa,
o roubar muito é grandeza: o roubar com pouco poder faz os piratas, o roubar com muito, os Alexandres.”
(VIEIRA, 1993, v. III, p. 537-538)
62
A discussão entre Sócrates e Trasímaco avança e, ao final, o primeiro conclui: “[...] agora para mim que nada
fiquei a saber com esta discussão. Desde que não sei o que é justiça, menos ainda saberei se se dá o caso de ela
ser uma virtude ou não, e se quem a possui é ou não feliz.” (354c; PLATÃO, 2010, p. 51). Bréhier observa que
“o ensino de Sócrates consiste, com efeito, em examinar e pôr à prova, não os conceitos, mas os próprios
homens, e levá-los a compreender o que eles são [...]. Destarte, todo o método de Sócrates se resume em levar os
homens a se conhecerem a si mesmos. Sua ironia timbra em mostrar-lhes que a tarefa é difícil e que acreditam,
erroneamente, que se conhecem intimamente”. (BRÉHIER, [196-?], p. 81)
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A prática de se castigarem os maus é defendida por Sócrates como uma necessidade:
“Mas devemos consentir, sim, se disserem que precisavam de castigo os maus, por serem
desgraçados, e que, expiando o seu crime, estavam a receber um benefício de deus” (380b;
PLATÃO, 2010, p. 93).
Em sua Arte retórica, Aristóteles (384-322 a.C.) divide as provas (Livro Primeiro,
Capítulo II) entre as que dependem da arte retórica e as que são independentes. A tortura
inclui-se dentre as independentes63. Ao tratar especificamente das confissões obtidas por meio
de tortura (Livro Primeiro, Capítulo XV), Aristóteles demonstra como a prática era comum:
“Não é difícil dizer quais os meios que devem ser empregados para obter a confissão”, mas,
em seguida, faz a distinção do tratamento que se deve dar quando dela decorrer vantagem ou
desvantagem da confissão:
Se estas confissões são vantajosas para nós, podemos valorizá-las dizendo que são os
únicos testemunhos verídicos. E se nos são contrárias, e favoráveis à parte adversa?
Poderemos refutá-las, condenando em geral este gênero de confissões e acrescentando
isto que é verdade: submetidos à tortura, os pacientes exprimem tanto a verdade como
a falsidade; porque uns obstinam-se em não dizer a verdade, e outros mentem
facilmente, na esperança de verem cessar mais depressa seus sofrimentos. Importa
igualmente referir-se a fatos análogos que tenham produzido realmente e que sejam
conhecidos dos juízes. (ARISTÓTELES, 1959, p. 97-98)

Na doutrina de Aristóteles, homens livres e escravos64 eram dessemelhantes e,
portanto, sujeitavam-se à regra segunda a qual “entre semelhantes, a honestidade e a justiça
consistem em que cada um tenha a sua vez. Apenas isso conserva a igualdade”. Todavia, “a
desigualdade entre iguais e as distinções entre semelhantes são contra a natureza e, por
conseguinte, contra a honestidade” (ARISTÓTELES, 2006, p. 63) 65.
Também em A constituição de Atenas, Aristóteles narra a prática da tortura:
“Harmódio foi morto imediatamente pelos guardas, mas Aristogíton foi capturado mais tarde
e torturado durante muito tempo. Sob tortura, ele acusou de cumplicidade muitos nobres que
eram amigos dos tiranos.” (2004, p. 269)
__________________________
63
“Dentre as provas, umas há que não dependem da arte, ao passo que outras dependem. Chamo provas
independentes da arte todas as que não foram fornecidas por nós, mas que já pré-existiam, por exemplo os
testemunhos, as confissões obtidas pela tortura, as convenções escritas e outras de igual espécie. Constituem
provas dependentes da arte, todas as que podem ser fornecidas pelo método e por nossos próprios meios. Quanto
às primeiras, basta que nos utilizemos delas; quanto às outras, precisamos de as encontrar.” (ARISTÓTELES,
1959, p. 24)
64
De acordo com Aristóteles o trabalho desempenhado indicaria a condição servil ou não. Por isso que os
artesãos deveriam ser equiparados a escravos: “Ora, que diferença há entre os artesãos ou outros mercenários e
os escravos, a não ser que estes pertencem a um particular e aqueles ao público?” (2006, p. 46).
65
Conforme encontramos em Xenofonte (430-425 a.C.): “Quanto aos homens, é possível fazê-los mais dóceis
usando também a palavra, mostrando-lhes que obedecer é vantajoso para eles e, quanto aos escravos, o método
de educação que pensamos convir para os animais também é muito eficiente para ensiná-los a obedecer.” (1999,
p. 68)
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Embora, ao que parece, fosse rotineiro o uso de tormentos66, não havia, na divisão
das atribuições estatais, a indicação de quais agentes teriam a responsabilidade de realizá-la.
Na Bulè67 havia uma comissão denominada “Os Onze”, cujos integrantes eram escolhidos por
sorteio e aos quais cabia “ocupar-se dos prisioneiros”, ou seja, deviam executar “ladrões,
sequestradores, e assaltantes que se confessam culpados; quando eles negam a acusação
levam-nos para diante do dikasterion68; se forem absolvidos, deixam-nos em liberdade, se
não, dão-lhes a morte depois do julgamento” (ARISTÓTELES, 2004, p. 298).
Viviana Gastaldi, em sua obra dedicada ao sistema penal da Grécia Antiga (2006),
aprofunda-se nas questões relativas ao dolo, mostra a evolução das penas, porém não analisa a
questão da tortura como meio de investigação. Apenas quando aborda a ordália como meio de
punição, informa:
Os antigos recorriam [...] à ordalia, um antiqüíssimo meio de prova e de punição que
colocava os homens sob o crivo dos deuses: se aquele que tinha delinqüido
sobrevivia, tinha sido absolvido pela vontade divina; se, ao contrário, sucumbia, era
porque os deuses tinham-no condenado e executado. (GASTALDI, 2006, p. 86)

Baseada na tragédia grega, ensina Gastaldi (2006, p. 60) que, se os juízes não
punissem os criminosos, recairia sobre eles a infâmia (ou mácula) do criminoso, o que sugere
que os magistrados se empenhavam em esclarecer os crimes – ou, se tal não fosse possível, ao
menos indicar um culpado – para que nenhuma ação criminosa ficasse impune.
Para Edward Peters, há evidências de que, na Grécia, “a tortura tenha sido mais
freqüente em casos políticos do que em litígios civis ou penais rotineiros” (1989, p. 25).

2.2. Em Roma

Se na Grécia admitia-se que um senhor provasse a própria inocência oferecendo um
escravo para ser torturado, em Roma69 a tortura de escravos era admitida apenas quando havia
__________________________
66
Conforme Martin Zimmermann (2006, p. 349), apoiado em History of Greek culture, de Burckhaardt, a
história grega pode ser lida como uma sucessão de massacres e excessos de violência.
67
Ou Boulé: “Além da Ekklesía, assembléia formada por 500 membros, escolhidos por sorteio, com mandato de
um ano, existia a Boulè, uma espécie de conselho permanente, que zelava pelo bom funcionamento das
instituições e pelo desenrolar da vida política, econômica e religiosa. Ademais, era encarregada da execução das
leis, bem como da preparação de projetos de lei a serem submetidos à Ekklesía. A presidência da Boulè era
renovada diariamente.” (PIETTRE, 1989, p. 8)
68
O discastério era a corte de julgamento, que também integrava a Bulé (v. ARISTÓTELES, 2004, p. 294-297).
69
A bibliografia a respeito do processo penal grego é rara, não tanto quanto a do processo penal em Roma, mas,
nem por isso, se pode dizer que esta seja profícua. Ao tratar do processo penal em romano, Moacyr Lôbo da
Costa afirma: “Ao contrário da bibliografia sobre o processo civil romano, que é riquíssima [...], a de processo
penal romano é escassa, não passando de uma vintena de títulos. A explicação é simples. Por ser o direito
romano essencialmente um sistema de ações, é curial que o conhecimento das formalidades e das atividades que
se desenvolviam perante os magistrados e perante os julgadores para se obter o reconhecimento e tutela de um
direito, mediante a ação correspondente, tenha se constituído no cerne dos estudos romanísticos”. (1976, p. 5)
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contra eles uma acusação de prática de crime (PETERS, 1989, p. 24 e 26). Os homens
romanos livres não estavam sujeitos à tortura até o século II d.C., quando houve a divisão da
sociedade em honestiores e humiliores: a partir de então, ambos poderiam ser submetidos à
violência, estes nas mesmas hipóteses em que os escravos e aqueles em casos específicos,
como, por exemplo, traição (id, p. 27)70.
A Lei das XII Tábuas71 influenciou toda a legislação Ocidental e, nos fragmentos que
nos chegaram, encontramos várias referências à tortura, mas, a exemplo do Código de
Hamurabi, sempre é citada como forma de punição e nunca como meio de apuração do fato72.
Após a Lex XII Tabularum, chegaram-nos, com texto integral, as Institutiones de
Gaio, escritas por volta do ano 160 d.C. Dessa obra, vemos que a submissão à tortura, por
mera suspeita da prática de ilícito, com a consequente confissão, obstava a que o escravo
alcançasse a condição de liberto. No máximo chegaria a deditício, ou seja, era equiparado aos
estrangeiros que lutaram contra Roma e acabaram se rendendo (GAIO, 2010, p. 79-80).
Encontramos, no Digesto73, um título específico a respeito dos interrogatórios
realizados sob tortura: trata-se do Título XVIII do Livro XLVIII. Já de início, temos a lição de
Augusto, no sentido de que não se deve pôr muita confiança nos interrogatórios sob tormento.
Adriano afirmava que os escravos apenas poderiam ser torturados quando houvesse suspeitas
contra o réu e quando, havendo outras provas do fato, faltasse apenas a confissão do escravo
(Dig. 48, 18: 1, 1). Rescrito74 de Septímio Severo afirmava que não são provas evidentes de
crime as confissões dos réus isoladas de outros elementos (Dig. 48, 18: 1, 17). De acordo com
__________________________
70
“A massa de homens livres, composta sobretudo de habitantes das cidades (e talvez de pequenos
proprietários), reunida sob o nome de plebe, era denominada oficialmente a classe ‘dos humildes’, e em caso de
condenação estava sujeita às penas mais severas” (SEIGNOBOS, 1939, p. 40). “A aplicação da tortura foi
regulada em virtude da divisão legal das pessoas em duas classes: superior e inferior. Os de classe superior
estavam livres do tormento e, assim, os de classe inferior acabaram equiparados, por esse ponto de vista, aos
escravos. Pertenciam à classe superior a nobreza hereditária de ordem senatorial e à classe inferior os que
integravam a segunda classe de funcionários públicos. Entretanto, quando se tratava de crime de lesa-majestade,
também os de classe superior poderiam ser torturados.” (MOMMSEN, 1999, p. 263) “[...] in generale, almeno
dall’età degli imperatori Antonini, le pene criminali erano notevolmente diverse a seconda che il condannato
fosse appartenuto alla categoria degli honestiores (senatori, cavalieri, curiali ecc.) o, piuttosto, deli humiliores (i
ceti sociali inferiori): la pena di morte era apllicata eccezionalmente nei confronti dei primi, mentre ai secondo si
arrogavano le pene più atroci” (VINCENTI, 2009, p. 67).
71
Esse conjunto de normas “durou por cerca de mil anos, até Justiniano (533 d.C., data da promulgação das
Pandectas)” (MEIRA, 1972, p. 31); foi um “divisor em dois períodos distintos”, uma vez que, até o seu
aparecimento no século V a.C., não havia outra codificação da mesma natureza (MEIRA, ibid., p. 35).
72
Vejamos alguns excertos (extraídos de MEIRA, 1972, p. 167-176): Tábua Segunda: Dos julgamentos dos
furtos [...]3. Se o furto for durante o dia e o ladrão é flagrado, que seja fustigado e entregue como escravo à
vítima. Se é escravo, que seja fustigado e precipitado do alto da rocha Tarpéia. Tábua Sétima: Dos delitos [...]6.
Aquele que fez pastar o seu rebanho em terreno alheio; 7. e o que intencionalmente incendiou uma casa ou um
monte de trigo perto de uma casa, seja fustigado com varas e em seguida lançado ao fogo; [...] 18. Se alguém
matou o pai ou a mãe, que se lhe envolva a cabeça, e seja colocado em um saco costurado e lançado ao rio. [...].
73
Para esta pesquisa, valemo-nos da tradução espanhola (El Digesto de Justiniano, 1975, p. 723-729).
74
Conforme Dicionário Houaiss (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2436), o rescrito (do latim rescriptum: resposta
por carta) era resposta de um imperador romano a uma consulta que lhe era dirigida.
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as constituições imperiais, não se deve crer – tampouco deixar de acreditar – sempre no que
declaram os submetidos à tortura, pois se trata de uma prova insegura, perigosa e que pode
ocultar a verdade, uma vez que os escravos costumam não ceder aos tormentos, seja por sua
resistência, seja por seu caráter, de sorte que não se lhes pode “extrair” a verdade; outros,
porém, são tão impacientes, que preferem mentir dizendo qualquer coisa antes de sofrer a
tortura e, assim, acontece que praticam confissões contraditórias, culpando-se eles mesmos ao
mesmo tempo em que inculpam os outros (Dig. 38, 18: 1, 23).
Augusto promulgou no ano 8 d. C. um edito afirmando crer que não se deve realizar
interrogatório com tormentos em quaisquer juízos ou relativamente a quaisquer pessoas, mas
tais interrogatórios são bastante eficazes para apurar a verdade e devem ser realizados quando,
por meio deles, se descubram crimes capitais e outros especialmente graves somente por meio
do tormento de escravos (Dig. 48, 18: 8).
Não encontramos no Digesto informação sobre quais tormentos devem ser
impingidos, porém há instruções sobre quando devem ou não ser aplicados75. Sem apontar o
período histórico, Edward Peters afirma que, para a jurisprudência romana, a prova obtida por
esse meio seria “res fragilis et periculosa”, pois ou a pessoa suporta a dor e mantém a mentira,
ou mente pelo fato de não suportar o tormento (PETERS, 1989, p. 45). De acordo com as
normas do Digesto, em regra, apenas os escravos eram submetidos à tortura, porém, na
hipótese de crime de lesa-majestade76, que atinge os príncipes, poderia ser submetida à tortura
__________________________
75
Alguns exemplos: a) conforme rescrito de Antonio Pio, pode-se realizar interrogatório com tortura em causas
pecuniárias, desde que não se possa averiguar a verdade por outro modo (Dig. 48, 18: 9); b) de acordo com
rescrito de Antonio Pio, não devem ser submetidos ao tormento os menores de 14 anos (Dig. 38, 18: 10);
todavia, não é coerente crer no seu testemunho sem o auxílio dos tormentos, pois essa mesma idade que parece
os proteger contra a rudeza da tortura, os faz também mais suspeitos de mentir sem nenhuma dificuldade (Dig.
48, 18: 15, 1); c) deve-se impor a tortura não como pede o acusador, mas com os limites de uma moderação
razoável (Dig. 38, 18: 10, 3); d) não deve ser submetido a tortura um escravo em juízo capital contra aquele que
o adquiriu, mesmo que tenha sido objeto de redibição (Dig., 48, 18: 11 – juízo capital era o julgamento que
previa a pena de morte, de escravidão ou de perda da cidadania – Dig., 49, 19:2); e) quando são vários os autores
do crime, devem ser interrogados começando por aquele que parece menos ousado ou mais jovem; o réu sobre o
qual recaem provas mais graves pode ser novamente interrogado com tormento, sobretudo se resistiu física e
moralmente aos tormentos anteriores (Dig. 48, 18: 18, 1); f) em juízo no qual não se pode provar nenhum crime
contra o réu, não se deve socorrer dos mais ligeiros tormentos, mas sim se deve instar o acusador a provar e
evidenciar o que acusa (Dig. 48, 18: 18, 2); g) as testemunhas não devem ser submetidas a tortura para que se
convença de sua mentira, salvo no caso em que se alegue que tenham participado do ato (Dig. 48, 18: 18, 3); h)
de acordo com rescrito de Adriano, ninguém deve ser condenado com o fim de ser submetido a tortura (Dig. 48,
18: 21); i) não se deve submeter à tortura os que tenham ingressado na prisão sem que ninguém os acuse, exceto
se houver suspeitas contra eles (Dig. 48, 18: 22).
76
Digesto, Livro 48, Título 4, 1: “O crime que se chama de lesa-majestade se aproxima do sacrilégio. (1) crime
de lesa-majestade é aquele que se comete contra o povo romano e contra sua segurança, como no caso daquele
que fez, com dolo, que se escapassem alguns reféns, sem permissão do príncipe, ou que se juntem na cidade ou
conspirem contra a república homens armados com pedras e outras armas, ou que ocupem lugares públicos ou
templos; ou [aquele] que convoca um grupo ou assembleia e incita a gente à sedição; aquele cujo ato ou conselho
doloso incentiva [alguém] a matar um magistrado do povo romano ou que tenha alguma autoridade ou potestade;
aquele que levanta armas contra a república, aquele que tenha enviado mensagem por núncio ou carta aos
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qualquer pessoa cujo testemunho fosse exigido e relevante (Dig. 48, 18: 10, 1). Os militares77
também estavam isentos do tormento, porém aquele que passava para o lado do inimigo e
depois retornava, além da tortura, seria condenado às feras ou à forca (Dig. 49, 16: 3, 10).
Nas diversas regras de “Direito Antigo” (Título XVII, Livro L), encontramos a que
estabelece que nada é tão contrário ao consentimento sobre o qual se fundam os juízos de boa
fé como a violência e a intimidação, que são moralmente inadmissíveis (Dig. 50, 17: 116).
Essa regra deve ser conjugada com outra, segundo a qual, sempre que não se possa averiguar
algo sem algum prejuízo, deve-se optar pelo meio que seja menos injusto (Dig. 50, 17; 200).
A liberdade é considerada como algo que “não tem preço” (Dig. 50, 17: 106) e deve ser
sempre favorecida (Dig. 50, 17: 122). Naturalmente tais referências são aos cidadãos
romanos. A propósito, a respeito dos escravos, afirmava-se que eles podiam melhorar a
posição jurídica dos seus senhores; jamais piorá-las (Dig. 50, 17: 133).
O historiador alemão Theodor Mommsen lançou, no final do século XIX, uma obra
que buscava desenhar o Direito Penal em Roma78. Segundo o autor, o tormento consistia na
obtenção de uma declaração ou manifestação que o responsável pela investigação considerava
de real interesse, por isso submetia o investigado a um martírio corporal que cessava tão logo
obtivesse a informação buscada. A tortura era aplicada pelos “subalternos” do tribunal (idib.,
p. 268). Em virtude do hábito de os proprietários manumitirem seus escravos, quando estes
poderiam testemunhar contra si, passou-se a negar a alforria do escravo que tivesse de prestar
declaração judicial em um processo. O historiador tedesco aponta algumas regras que vigeram
a respeito da tortura: apenas poderia ser empregado o tormento quando estivesse bem
demonstrado o fato constitutivo do delito; não era utilizada para crimes de pouca importância;
também não seria utilizada logo no início da instrução, enquanto não fosse necessária;
mulheres grávidas e crianças não deveriam ser torturadas; a violência deveria ser empregada
com moderação. Tais normas acabaram por restringir o emprego da tortura (MOMMSEN,
1999, p. 269).

___________________________________________________
inimigos do povo romano ou lhes houvera dado algum sinal ou houvera feito, dolosamente, que os inimigos do
povo romano recebessem conselho em sua luta contra a república, assim como moveu ou excitou as forças
militares para fazer sedição ou revolta contra a república. (Ulp. 7 de off. proc.)” (tradução nossa da versão
espanhola).
77
Aos escravos era vedado o serviço militar e aos que infringissem a proibição estava reservada a pena capital
(Dig. 49, 16: 11).
78
O autor adverte, já no prólogo, que, àquela época, juristas, historiadores e filólogos eram concordes de que não
existe a ciência do Direito Penal romano. Mommsen, entretanto, para preencher esse vazio, busca no Direito
Privado romano a concepção dos delitos (MOMMSEN, 1999, p. VII).

39

Cícero (106-43 a.C.), em cuja obra a influência do pensamento grego é evidente79,
em sua série de discursos contra o pretor Caio Cornélio Verres 80, evidencia que as torturas
eram empregadas não apenas para punir os criminosos, senão também para intimidar a
população, o que se verifica nas palavras do orador: “os açoites, o fogo, as demais coisas, que
se preparam para o suplício dos condenados, e temor dos outros, os tormentos, a cruz [...]”
(CÍCERO, 1942, p. 357). Pouco adiante, referindo-se à prisão de um pirata, afirma: “[...]
porque não há coisa mais gostosa que vencer, e não há testemunho mais certo da vitória do
que levar presos para o suplício aqueles que tantas vezes vos meteram terror” (ibid., p. 373).
Das atrocidades cometidas por Verres na Sicília, Cícero revolta-se particularmente com as
torturas infligidas a cidadãos romanos81, com um único objetivo: “Mas que apetite era esse de
executar tanta crueldade? Que causa haveria para cometer tantos delitos? Nenhuma outra,
senhores, senão buscar um novo e especial motivo para roubar” (ibid., p. 397). Cícero
descreve vários castigos, mas o que despertou seu maior inconformismo foi o praticado contra
P. Gávio, cidadão romano a quem Verres dizia suspeitar que fosse espião. Gávio, após
torturado, foi crucificado não no lugar de costume de Messina (“nos arrabaldes da cidade na
estrada de Pompeu” – ibid., p. 405), mas sim na praia, “para que aquele que dizia ser cidadão
romano pudesse desde a cruz ver a Itália, e olhar para sua casa”. Cícero é pungente:
Elegeu Verres a fronteira de Itália, para que este padecente, morrendo entre dores e
tormentos, conhecesse que um estreito braço de mar dividia os romanos livres dos
escravos, e a Itália visse expirar um seu filho com o último e mais cruel suplício dos
escravos. É maldade prender um cidadão romano, crime açoitá-lo, quase parricídio
matá-lo; e que será crucificá-lo? Não há termos, com que se possa exprimir
bastantemente tão abominável ação. Com tudo isso se não deu Verres por contente:
veja, dizia, a pátria; morra à vista das leis e da liberdade. Isto não foi justiçares a
Gávio, um certo homem desconhecido e cidadão romano; mas injuriares a causa
comum da República e da liberdade, com semelhantes tormentos e suplício. (ibid., p.
405-406)
__________________________
79
Como veremos, entretanto, Cícero não apoia a prática da tortura como meio para se investigar crimes; porém
não condena a imposição de castigos corporais: “Justos sejam os mandamentos e a eles os cidadãos se submetam
com docilidade e sem revolta. Ao desobediente e perigoso submeta o magistrado, recorrendo à multa, à prisão e
aos castigos corporais, salvo se houver a intervenção de um poder superior ou do próprio povo, pois a estes se
poderá apelar. Quando o juiz julgar e condenar, ao povo competirá fixar a multa ou o castigo” (CÍCERO, 2004,
p.103). Voegelin observa: “Cícero não é um pensador original e se recusa expressamente a sê-lo: é que ir ao
fundo da questão não é uma ocupação digna de um homem nobre, politicamente ativo, mas a de um ‘mestreescola’. O seu trabalho está inteiramente destituído da obscuridade sublime de uma grande mente debatendo-se
com um problema, fanaticamente comprometida com a sua busca pela estrutura da realidade, mais feliz em
encontrar um problema do que em resolvê-lo” (VOEGELIN, 2012, p. 177).
80
O substantivo “verrina”, com o significado “exprobação ou crítica violenta”, originou-se dessa série de
discursos de Cícero contra Verres (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2.850).
81
“Estavam todos esperando o que determinaria, ou faria, quando de repente [Verres] manda que peguem o
homem, e, no meio da praça, o dispam, e amarrem, e as varas se ponham prontas. Clamava aquele infeliz que ele
era cidadão romano, do município de Cassano. [...] Tornou-lhe o pretor, dizendo, que bem sabia que ele Gávio
tinha sido mandado por espia a Sicília pelos capitães dos desertores. [...] Manda logo que peguem o homem, e o
açoitem fortissimamente. Era açoitado com varas no meio da praça de Messina.[...] E quando se lhe aplicava o
fogo e lâminas ardentes, e os mais tormentos, se a sua triste lamentação não te comovia [Verres], ao menos não
te abalariam o pranto desfeito e gemidos dos cidadãos romanos, que se achavam presentes?” (1942, p. 402-403).
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A verve de Cícero não se dirige, como se vê, aos sofrimentos impostos a um ser
humano, mas a um cidadão romano. A crucificação de escravos, a rigidez da disciplina militar
são possíveis, desde que preservada a dignidade romana82.
Em abril de 52 a. C., Cícero defende Tito Ânio Milão, contra quem pesava a
acusação de haver assassinato Públio Clódio Pulcro, seu rival político. A defesa contida no
discurso – Pro Milone – é tida por uma das obras mais importantes no gênero da retórica
jurídica e uma de das mais belas peças oratórias de Cícero83.
Milão, de acordo com os argumentos de seu defensor, fora vítima de emboscada
preparada por seu inimigo Públio Clódio Pulcro. Todavia, os escravos do primeiro
conseguiram repelir o ataque e matar o desafeto de seu senhor, mas não evitaram que este
saísse ferido. Tais escravos foram libertados e assim, perdendo a condição servil, não mais
poderiam testemunhar sob tortura. Cícero justifica a manumissão: “se não os tivesse libertado,
seriam entregues à tortura os salvadores do seu senhor, vingadores de atrocidades, que o
defenderam da morte” (XXII, 58, 2011, p. 127) 84.
Não havia por que torturar aqueles que defenderam Milão. O antagonista foi
morto, não se questionava; o que se questionava era a justiça ou não dessa morte e o que
poderia ser esclarecido “no cavalete” seria o fato – apurar o direito caberia ao tribunal:
Por que, então, Milão lhes concedeu a liberdade? Evidentemente receava que o
denunciassem, que não pudessem suportar a dor, que fossem obrigados a confessar
pela tortura que Públio Clódio havia sido morto na Via Ápia pelos escravos de Milão.
Qual a necessidade de um carrasco? O que se quer saber? Se matou? Matou. Justa ou
injustamente? Isso não compete ao carrasco. No cavalete de tortura se investiga o
fato, o direito, no tribunal. Portanto, é sobre o que se deve investigar neste processo
que tratamos aqui; quanto ao que se pretende descobrir por meio de torturas, já o
confessamos. (XXI, nº 57, XXII, ibid., p. 126)

__________________________
82
Ele admite, como vimos, ser favorável à imposição de castigos: “Eu não digo que ninguém haja de ser
degolado; não digo que da disciplina militar se deva banir o temor, nem do governo a severidade, nem dos
delitos o castigo; antes confesso que não só nos aliados, mas nos nossos mesmos cidadãos e soldados se
executou muitas vezes este castigo com toda a severidade e rigor.” (CÍCERO, 1942, p. 393-394). Pouco adiante:
“[Verre] nunca duvidou executar em público em cidadãos romanos os suplícios destinados para escravos
convencidos de malfeitores. [...] Só digo, em suma, senhores, que sendo ele pretor, não se atendeu nesta matéria
a distinção alguma de pessoas” (ibid., p. 396).
83
Para um completo estudo desse discurso, ver a dissertação de Mestrado de Marlene Lessa Vergílio Borges: O
Pro Milone: tradução e estudo da invenção (2011).
84
Para Cícero, “os nossos antepassados não quiseram que se interrogasse o escravo contra seu amo, não pelo
fato de que não se devesse descobrir a verdade, mas porque se percebia que tal procedimento era humilhante e
mais terrível ao senhor do que a própria morte” (CÍCERO, 2011, XXII, nº 59, p. 127). Em seguida, ironicamente
questiona como se pode obter a verdade de “um escravo do acusador a respeito do réu”: “Vejamos que
interrogatório foi esse, e de que gênero: ‘Ei, tu, Rufião’, por exemplo, ‘olha lá, não vás mentir. Clódio armou
uma emboscada contra Milão?’ – ‘Armou’. É a cruz, na certa. – ‘Não armou’. É a ansiada liberdade. O que pode
haver de mais confiável do que esse interrogatório? De repente, esses escravos são arrebatados para serem
interrogados, no entanto são separados uns dos outros e lançados em celas para que ninguém possa falar com
eles. Estes, que aqui estão, estiveram cem dias em poder do acusador e por ele próprio são apresentados. O que
se pode chamar de mais honesto e menos corrupto do que este interrogatório?” (XXII, nº 60 – 2011, p. 127).
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Também em seu último tratado, De officiis (Dos deveres), considerado sua mais
importante obra de caráter moral, Cícero retoma a questão da violência do Estado. O filósofo
prega a prevalência da lei sobre a força bruta e relembra um verso seu 85: “que as armas cedam
à toga, que os louros cedam ao louvor” (2000, p. 43); afirma que
Há um certo limite para a flagelação e para o castigo, e não tenho a certeza se não
será suficiente que aquele que tenha cometido a ofensa se penitencie com o seu
arrependimento de modo a não vir, ele próprio, a cometer posteriormente acto
semelhante e a ficarem os outros menos propensos a cometer injustiça. (CÍCERO,
2000, p. 27)

Cícero prega que a cólera não deve interferir no castigo: “deve a cólera ser
completamente arredada no momento em que administramos a punição” para que “aqueles
que presidem à república sejam como as leis, as quais são feitas para punir não com cólera,
mas, antes, com espírito de equidade” (ibid., p. 47)86. Para Carmela Russo Ruggeri, Cícero
não condena o emprego dos tormentos “comumente utilizados na repressão criminal e não
contesta a necessidade de recorrer-se a eles nos crimes mais graves”. Mas ele contesta “o uso
do arbítrio do processo e dos instrumentos processuais para a obtenção de objetivos pessoais e
para atingir pessoas inocentes”, tal como “Gavio, falsamente acusado de ser um espião dos
rebeldes de Spartaco” (RUGGERI, 2002, p. 85-86 – tradução nossa).
Marco Fábio Quintiliano (circa 35-95 d. C.), cultor da Retórica e, portanto, ledor de
Cícero, tratou, em suas Instituições Oratórias dos “meios lógicos de persuadir em geral, e da
prova inartificial em particular”. A respeito da confissão obtida mediante tortura, afirma que é
“causa de se dizer muitas vezes o que é falso, fazendo a uns isto fácil a paciência, e a outros a
fraqueza, necessário” (QUINTILIANO, 1836, p. 225). Assim como retoma a divisão
aristotélica de provas87, reitera o argumento, que havia entre os gregos, no sentido de que a
tortura nem sempre alcança a verdade, pois o forte resiste à dor sem confessar, ainda que seja
culpado, enquanto o fraco confessa ainda que nada tenha feito.
__________________________
85
Como o próprio autor informa (imodestamente), trata-se de “uma bela frase, alvo de crítica geral [...] tanto de
mal intencionados como de invejosos” (CÍCERO, 2000, p. 43).
86
Como define mais adiante, no 3º e último livro, “É precisamente neste aspecto que reside a finalidade das leis,
é nisto que consiste o seu objectivo: que a união entre os cidadãos permaneça inviolável e todos aqueles que as
infringirem, a esses elas, as leis, hão-de puni-los com a morte, com o exílio, com a prisão, com a aplicação de
multas. Além disso, a própria razão natural, que é a lei divina e humana, é nisto de uma eficácia muito maior –
quem a ela desejar se submeter (e realmente todos aqueles, que viver conforme a natureza possam desejar, a ela
deverão se submeter), nunca agirá de modo a cobiçar aquilo que a outro pertencer ou a tomar para si aquilo que a
outro couber.” (2000, p. 122)
87
Como vimos, para Aristóteles (1959, p. 24), as provas podem ser dependentes da arte Retórica ou
independentes dela. Quintiliano, citando expressamente o pensador grego, classifica as provas em inartificiais e
artificiais: “à primeira classe pertencem os casos julgados, os rumores, a tortura, o juramento e as testemunhas”
que “não dependem da arte, e habilidade do Orador”, porém “necessitam dos esforços os maiores da eloquência
para se fazerem valer, ou se refutarem” (QUINTILIANO, 1836, p. 220). Assim, as provas inartificiais de
Quintiliano correspondem às provas independentes da Retórica, segundo a classificação aristotélica.
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De acordo com Carmela Russo Ruggeri (2002, p. 187-188), o emprego da tortura em
homens livres, na repressão criminal, alcança sua máxima relevância após o primeiro século
do Império Romano, em decorrência de três principais motivos. Primeiro, o aumento dos
crimes para os quais os imperadores passaram a autorizar, oficialmente, o emprego da tortura
durante a instrução (passou-se a admitir a tortura para crimes tais como magia, falsificação de
moeda, envenenamento, adultério, porém a enumeração não é taxativa). O segundo motivo, é
a instituição de uma categoria de privilegiados, os quais (exceção feita ao crimen maiestatis
ou a outro crime contra o Estado), estavam isentos do recurso da tortura em decorrência de
sua dignitatis88. Finalmente, entre os séculos II e III d.C., os imperadores e juristas começam
a demonstrar maior interesse na ordem e nos limites de admissibilidade da tortura como meio
probatório. Até então, a formação da prova (contra homens livres) era patrimônio exclusivo
da retórica, aí não ingressando os tormentos.
Apesar dos argumentos sobretudo de Cícero, não se pode deixar de ter em mente a
advertência de Umberto Vicenti:
Toda pesquisa, no Direito Romano, de precedentes reais dos atuais direitos humanos é
destinada ao insucesso; e surpreende que estudiosos certamente conscientes da
sensibilidade social e jurídica dos romanos a isso tenham se dedicado com afinco e,
sobretudo, tenham acreditado na obtenção de resultados positivos. (VINCENTI, 2009,
p. 66-67 – tradução nossa)89

Como observa Jill Harries (2006, p. 88), os legisladores da época da antiguidade –
com especial destaque para os romanos90 – tinham dificuldade com expressões que
desafiavam uma definição precisa, como ocorre com o substantivo “violência”, cuja ideia
sempre era associada à força (“vis”).
O que não se questiona é que, se na Grécia havia tortura, mas não há registro de seu
emprego frequente, em Roma ela era corriqueira. Suetônio, em A vida dos doze Césares
(2006), nos dá uma mostra de como os tormentos se reiteravam, principalmente sob os
governos de Tibério, Calígula, Nero, Galba, Vitélio e Domiciano.

__________________________
88
“Tali erano, ad esempio, i senatori e gli altri clarissimi, gli eminentissimi, i perfectissimi e i decuriones, gli
equites, i milites e, nel tardo imperio, i preti e, più in generale, gli honestiores.” (RUGGERI, cit., p. 187).
89
Pouco adiante o autor reitera; “[...] È, invece, quella che dal diritto romano vorrebbe condurre ai diritti humani
della modernità, una via di ricerca impraticabile e che, dunque, non vale nemmeno la pena cercare di percorrere,
almeno se la meta prefissa sia quella del positivo riconoscimento di singoli diritti umani in altrettanti iura
romani.” (VINCENTI, op. cit., p. 68).
90
Para uma visão ampla do processo penal em Roma, com todos seus sistemas, fases e procedimentos, ver:
TUCCI, Rogério Lauria. Lineamentos do processo penal romano (1976).
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2.3 Das Trevas às Luzes
O declínio de Roma, após o século III, e a chamada Invasão dos Bárbaros91 fazem
com que não se vejam, na Europa, já no século V, os teatros, escolas, ginásios que
caracterizavam o Império Romano. As cidades tornaram-se burgos fechados “e durante quatro
séculos nenhuma nova cidade foi fundada”; o comércio com o Oriente passou a ser realizado
por sírios e judeus (SEIGNOBOS, 1939, p. 64). O Império Romano foi dividido em vários
reinos, cujo “território variava sempre, ora partilhado entre vários filhos, ora reunido de novo
sob um só; já aumentado por uma conquista, já reduzido pelas insurreições” (ibid., p. 66).
Considerando que os dominadores não eram letrados e cultivavam somente a guerra
como valor, por três séculos o complexo sistema jurídico romano acabou sendo utilizado
apenas pelas populações latinas. Os bárbaros adotavam seu direito costumeiro, que previa o
chamado “preço de sangue”92. Na apuração dos ilícitos, para os libertos, o acusado poderia
trazer testemunhas que jurassem sua inocência ou, em algumas regiões, decidir por meio de
duelo; enquanto os escravos e mulheres deveriam submeter-se a uma prova que demonstrasse
a inocência (as chamadas ordálias), que poderia consistir em segurar um ferro incandescente
ou enfiar a mão em água fervendo (SEIGNOBOS, op. cit., p. 69).
Embora fosse adotado o juízo das ordálias (ou “juízo de deus”) e, por consequência,
reconhecessem o interrogatório como meio de prova, “digno de nota, entretanto era o respeito
à personalidade humana por parte das gentes germânicas, a ponto de banirem do mundo
romano, por algum tempo, a tortura no interrogatório dos acusados” (ROMEIRO, 1942, p.
29).
Como observa Rogério Lauria Tucci (1976, p. 188), a partir do século V, torna-se
evidente a “influência da Igreja nas jurisdições criminais, numa extensão do domínio das
forças canônicas, ao depois concretizado”93. As normas estabelecidas pelos canonistas contêm
__________________________
91
“Os Germanos consideravam a guerra como o meio de existência mais digno de homens livres. Dirigiam-se de
preferência para o Sul e para o Oeste, porque aí se encontravam países mais ricos. Vários povos, desde o
primeiro século a.C., haviam tentado penetrar à força na Itália ou na Gália; mas sempre foram repelidos pelos
exércitos romanos. A partir, porém, do fim do 4 o século, conseguiram estabelecer-se no Império. Este
acontecimento recebeu dois nomes diversos conforme o lado de que foi considerado: para os habitantes do
Império Romano foi a invasão dos bárbaros; os alemães o chamaram a migração dos povos.” (SEIGNOBOS,
1939, p. 59)
92
No alemão “Wehergeld” (SEIGNOBOS, op. cit., p. 69), meio pelo qual o autor de uma violação pagava à
vítima ou à sua família o valor correspondente ao prejuízo sofrido – “marcava-se o preço de cada parte do corpo,
a mão, o pé, os olhos” (ibid., p. 69)
93
Para Tucci, “a ampliação sucessiva dos poderes do juiz, a restrição, cada vez maior, da publicidade, e o
correlato alargamento das situações em que se procediam a torturas, a formalização das provas com a fixação
prévia dos respectivos valores, e a definição, assim antecipada, de seu resultado, bem como a exigência de
sentença escrita e fundamentada [...] – tudo isso contribuiu para acentuar o caráter inquisitório, que se projetou
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“muitos elementos emprestados dos velhos textos romanos e dos costumes germânicos
contemporâneos”, porém a combinação de conceitos dos dois povos resultou em uma obra
“muito diferente de ambos” (BERMAN, 2006, p. 319). Nenhum dos dois antigos sistemas,
por exemplo, estabelecia o processo escrito, enquanto que, “no começo do século XIII, um
registro escrito dos procedimentos era necessário”, assim como escritas tinham de ser a
acusação e a defesa e, segundo ainda Berman (loc. cit.), “as partes questionavam testemunhas
e interrogavam-se mutuamente por escrito”.
A Idade Média – que compreende o longo período entre o fim do Império Romano e
o século XV – caracteriza-se pela “difusão do texto sagrado e por utilizar o que é utilizável na
cultura grega e latina”, ou seja, “trata-se [...] de aprofundar a Revelação94 sublinhando sua
especificidade e sua força, mas também definir o tipo do discurso que possa convencer os
‘gentios’” (CHÂTELET, 1974, v. 2, p. 13). A filosofia, de acordo com Châtelet, faz alianças:
assim como fará com a ciência ou com o Estado, na Idade Média essa aliança é feita com a
religião, pois “não poderá manter o sentido de sua empresa se não integrar forças novas ao seu
saber” (id.)95.
Da insurgente patrística, não nos chegaram todas as obras de Lactancio96, porém, das
que chegaram, destaca-se a inspiração de Cícero (PÉPIN, 1974a, p. 75) – o que lhe valeu o
qualificativo de “Cícero cristão” (TEJA, 2008, p. 43). Em De mortibus persecutorum o autor
deixa um registro dramático da perseguição aos cristãos97. A obra é dedicada a um certo
Donato, que foi preso e submetido nove vezes a tortura, durante a perseguição determinada
por Diocleciano98 (LACTANCIO, 2008, p. 63 e 110). Enquanto narra a cruenta busca de

___________________________________________________
no processo penal extraordinário” e, assim nas jurisdições criminais da Idade Média, com evidente influência
canônica (1976, p. 188).
94
“Manifestação da verdade ou da realidade suprema aos homens”. A revelação foi entendida de duas maneiras:
histórica e natural. A primeira compreende a revelação como “um fato histórico, ao qual se atribuiu a origem da
tradição religiosa”. A segunda, revelação “natural é a manifestação de Deus na natureza e no homem. Às vezes,
essa forma de Revelação é admitida ao lado da outra, outras vezes é negada ou subordinada à primeira”
(ABBAGNANO, 2007, p. 1013).
95
Santo Agostinho utiliza a seguinte epígrafe para o Capítulo VII do Livro Segundo de sua A cidade de Deus:
“são inúteis os inventos filosóficos sem a autoridade divina, porque a quem quer que seja propenso ao vício mais
incita o que fizeram os deuses que o averiguado pelas lucubrações dos homens.” (1999, p. 74, Parte I, p. 74 –
Livro II, Cap. VII)
96
Suas datas de nascimento e morte são ignoradas, porém sabe-se que em 303 já havia se convertido ao
cristianismo e que já era de idade avançada, quando Constantino o chamou à Gália para que cuidasse da
instrução literária de seu filho Crispo (TEJA, 2008, p. 8-9).
97
Para esta pesquisa, valemo-nos da tradução espanhola (LACTANCIO, 2008). Em português, há uma tradução
disponível na Internet em: <http://www.filologia.org.br/revista/artigo/1(3)19-52.html#4.PERSEGUIÇÃO DE>.
Acesso em 5 mar. 2012.
98
Que é definido como “um inventor de crimes e um maquinador de maldades” (LACTANCIO, 2008, p. 77).
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extirpação dos cristãos, Lactancio apresenta os fatos históricos que a suportava ou os que
decorriam dela99.
Também Eusébio, Bispo de Cesareia100, ao escrever sobre os primeiros três séculos
da Igreja, registra a crueldade da perseguição principalmente dos romanos, a começar com
Nero, a quem atribui a responsabilidade pela decapitação do Apóstolo Paulo e crucificação de
Pedro (EUSÉBIO, 2008, p. 110). O mesmo autor reproduz a história de “um certo Ptolomeu”,
em Alexandria, que, sendo indagado pelo centurião Urbício a respeito de sua fé, afirmou ser
cristão e, por isso, “o centurião o acorrentou e torturou no cárcere por muito tempo” (ibid., p.
201). Eusébio costumava chamar os primeiros cristãos de “atletas da religião”, os quais “se
multiplicaram, principalmente em Alexandria, onde, qual em grande estádio, [...] receberam
de Deus a coroa, suportando com toda coragem diferentes suplícios e gêneros de morte”
(ibid., p. 279)101.
A obra de Santo Agostinho (354-430) é uma das que restam com maior destaque
daquele período. O Bispo de Hipona dedica o Capítulo VI do Livro XIX de sua A cidade de
Deus ao “erro dos juízos humanos, quando a verdade se encontra oculta”.
Que dizer dos juízos que os homens fazem dos homens, atividade que não pode
faltar nas cidades, por mais em paz que estejam. Já pensamos alguma vez em quais,
quão miseráveis e quão dolorosos são? Julga quem não pode ler na consciência de
quem é julgado. Daí nasce com freqüência a necessidade de recorrer com tormentos a
testemunhas inocentes para declararem a verdade de causa alheia. Que direi do
tormento que se faz o acusado sofrer em sua própria causa? E que, quando para
saberem se é culpado, o atormentam e, sendo inocente, se lhe impõem penas por
crime incerto, não porque se descobre que o cometeu, mas porque se ignora que não
cometeu? A ignorância do juiz é, com freqüência, a desventura do inocente. E o que é
mais intolerável, mais de chorar e mais digno, se fora possível, de ser banhado em
torrentes de lágrimas é que, ordenando o juiz torturar o réu, para não fazer, por
ignorância, inocente morrer, lhe sucede, por causa da miséria de tal ignorância, matar
o torturado e inocente a quem torturara a fim de não matá-lo inocente. Se, de acordo
com a doutrina dos referidos filósofos, o réu preferisse fugir da vida a suportar por
mais tempo semelhantes tormentos, diria haver cometido crime que não cometeu. Eilo já condenado e morto e o juiz sem saber se deu morte a culpado ou a inocente,
havendo-o torturado a fim de por ignorância não matar inocente. Torturou-o para
conhecer-lhe a inocência e matou-o sem conhecê-la. Nessas trevas da vida civil, juiz
que seja sábio se sentará ou não no tribunal? Sentar-se-á, sem dúvida, porque a isso o
constrange e obriga a sociedade humana, a qual ele considera crime abandonar.
__________________________
99
Nero é o primeiro dos perseguidores (id., p. 65), seguido de Domiciano (id., p. 69), Décio (id., p. 72),
Valeriano (id., p. 73), Aureliano (id., p. 75), Diocleciano (id., p. 77) e seu irmão Maximiano Hercúleo (id., p.
85), Galério (id., p. 88). Em 303 inicia-se uma grande perseguição, por ordem de Diocleciano, induzido por
Galério (id., p. 96). Em 24 de fevereiro de 303 publicou-se o edito determinando que os cristãos fossem privados
de toda honra e dignidade e que fossem submetidos a tortura, independentemente de sua condição ou categoria;
estariam sujeitos a todos os tipos de ação judicial, porém não poderiam propor ação por adultério, injúrias ou
roubo (ibid., p. 102).
100
Conhecido como o “pai da história eclesiástica”, nasceu entre os anos 260-265 em Cesareia (Palestina), onde
também provavelmente faleceu, após o ano 335.
101
Em Antióquia, um ancião (Metras) foi preso e lhe foi determinado que repetisse “palavras atéias. Como o
ancião não obedecesse ao que lhe fora ordenado, feriram-lhe o corpo com bastonadas, furaram-lhe o rosto e os
olhos com canas pontiagudas; depois levaram-no a um arrabalde e o apedrejaram” (EUSÉBIO, 2008, p. 327)
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E não considera crime torturar testemunhas inocentes em causas alheias, nem que
os acusados, a miúdo vencidos pela violência da dor, declarando de si mesmos coisas
falsas, sejam condenados, apesar de inocentes, depois de, inocentes, haverem sido
torturados! Tampouco considera crime que, às vezes, os acusadores, talvez com o
desejo de serem úteis à sociedade humana e com o fim de não ficarem impunes os
crimes, mentindo as testemunhas e o réu enfrentando com bravura os tormentos, não
confessando, sem poderem provar suas declarações, embora verdadeiras, sejam
condenados por juiz ignorante! O juiz sábio não se julga culpado de tantos pecados e
de tão enormes males, porque não os pratica com vontade perversa, mas por
invencível ignorância, e, como a isso o força a sociedade humana, também por ofício
se vê obrigado a praticá-los. No caso há, por conseguinte, miséria do homem e não
malignidade do juiz. Se a necessidade, quer dizer, a ignorância e o ofício de juiz o
constrangem a castigar e a torturar inocentes, é pouco não ser réu, se além disso não é
feliz? Ah! Como não andaria mais sensata e dignamente, reconhecendo em tal
necessidade a miséria humana e odiando-a em si mesmo e, se tem algum sentimento
de piedade, clamando a Deus: Livra-me de minhas necessidades! (AGOSTINHO,
1999, p. 394-395, Parte II)

Apesar de longa, a citação é necessária. Agostinho aborda a reação dos oprimidos
contra o opressor, porém trata-se de uma reação pacífica se interpretado o contexto do
pensamento agostiniano, pois o martírio é um ato heroico: “nossos mártires chamar-se-iam
heróis, se o uso da linguagem eclesiástica o permitisse” (AGOSTINHO, op. cit., p. 395 –
Parte I – Livro X, Cap. XXI)102. O sofrimento, em nome de Cristo, é o caminho para a
felicidade eterna, que deve ser trilhado na senda a pobreza e do sofrimento103.
Embora o pensamento agostiniano possa ser visto como um avanço em defesa do
que, séculos mais tarde, passaria a ser conhecido como “dignidade da pessoa humana”, nem
toda doutrina cristã consegue eliminar dele a aceitação da violência estatal contra o criminoso.
Em A ordem (2008), Santo Agostinho trata, como explica no prólogo do “Livro Primeiro”, da
submissão dos homens às ordens recebidas e busca analisar eventual contradição entre o

__________________________
102
A verdadeira vida estará na “Cidade de Deus”, após a morte: “Ali será verdadeira a glória, porque não haverá
nem erro nem adulação nos panegiristas. Haverá honras verdadeiras, que não serão negadas a ninguém digno
delas, nem dadas a ninguém indigno, não podendo ninguém indigno rondar por aquelas mansões, exclusivas de
quem é digno. Ali haverá verdadeira paz; ninguém sofrerá contrariedade alguma, nem de si mesmo, nem de
outrem.” (1999, p. 586 – Parte II, Livro XXII, Cap. XXX)
103
“Mas, dir-se-á, bons cristãos foram torturados, para revelar o esconderijo de seu tesouro. Não puderam
revelar, nem perder o bem que os tornava bons. Se a revelarem onde haviam ocultado as riquezas preferiram
sofrer, não eram bons. Tais homens, capazes de tantos sofrimentos pelo ouro, precisavam ser advertidos de
quantos mais necessitariam padecer por Jesus Cristo, a fim de aprenderem a amar quem enriquece de felicidade
eterna aqueles que sofrem por ele, preferindo-o ao ouro e à prata, deploráveis causas de sofrimento, salvos pela
mentira e deitados a perder pela verdade. Nas torturas ninguém perdeu Jesus Cristo, confessando Jesus Cristo,
ninguém salvou o outro, senão negando o ouro. Assim, ensinando-os a amar bens incorruptíveis, as torturas lhes
eram, quem sabe, mais úteis que os bens, cujo amor consumia de estéreis angústias seus miseráveis possuidores.
Mas vários, embora nada tivessem, foram torturados, isso porque ninguém acreditava neles. Talvez desejassem
ter; não escolheram a santa pobreza e necessitariam aprender que tais suplícios não são impostos às riquezas,
mas à paixão pelas riquezas. Houve alguém que, fazendo profissão de vida melhor, não tendo ouro, nem prata
escondidos, mas passando por ter, haja sido torturado? Ignoro. Pois bem, mesmo que tenha havido, quem nos
tormentos, confessasse a santa pobreza, confessava, sem dúvida alguma, Jesus Cristo. Vítima de bárbara
incredulidade, nenhum confessor da santa pobreza poderia sofrer, sem alcançar recompensa celeste.” (ibid., p.
39-40, Parte I – Livro I, Cap. X)
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cuidado divino com a humanidade e a maldade com a qual o homem é capaz de agir e
ordenar; no “Livro Segundo” afirma:
Pois o que há de mais tétrico do que o verdugo? O que mais cruel e horrível do que
sua alma? Entretanto, ele mantém um cargo necessário de acordo com as próprias
leis e se insere na ordem de uma sociedade bem governada; é uma profissão
degradante para o seu ânimo, mas que contribui para a ordem externa castigando os
culpados. (AGOSTINHO, 2008, p. 209)104

O Bispo de Hipona não defende o emprego da tortura para a confissão dos delitos e,
pelo que se pode depreender, poderia estar se referindo à aplicação de castigos físicos
decorrentes de condenação, porém, a partir do momento em que uma “sociedade bem
governada” faz uso da violência física para punir, qual motivo teria para também não o fazer
para apurar?105
Entretanto, de acordo com Pépin (1974b, p. 160), não é Agostinho, mas sim Tomás
de Aquino (1225-1274) quem “domina incontestavelmente a filosofia medieval”. E é na obra
deste último que encontraremos argumentos que são apontados como informadores da atuação
da Igreja de Roma no período em que mais forte influência exerceu sobre reinos europeus
estendendo-se às suas possessões, principalmente as americanas, a serem descobertas séculos
depois dele.
__________________________
104
Ao condenar o suicídio, o Bispo de Hipona critica o emprego da morte como pena: “a ninguém é permitido
matar, por sua própria autoridade, nem mesmo criminoso, pois nenhuma lei concede semelhante direito a quem
quer que seja” (AGOSTINHO, 1999, parte I, p. 46 – Livro I, Cap. XVII), porém pouco adiante exculpa o
executor da pena: “não é moralmente homicida quem deve à autoridade o encargo de matar, pois não passa de
instrumento, como a espada com que fere”, ou seja, para ele, “não infringiu o preceito quem, por ordem de Deus,
fez guerra ou, no exercício do poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade da razão mais justa,
puniu de morte criminosos” (ibid, p. 51). É conhecida a descrição que Agostinho faz da morte de Marco Atílio
Régulo, soldado romano que, preso pelos cartagineses, é mandado a Roma para propor um acordo; antes, porém,
é obrigado a empenhar sua palavra de que, se não houvesse sucesso, retornaria ao cativeiro. Marco Atílio julga
desvantajosa a avença e convence o Senado de Roma a não a aceitar e, cumprindo sua palavra, retorna a Cartago
onde é morto: “Encerram-no em estreito caixão de madeira, todo eriçado de agudos pregos, em que, obrigado a
manter-se de pé, sem encontrar apoio algum, senão à custa de horríveis dores, morre, extenuado, além de tudo
por não dormir.” (ibid., p. 44, Parte I – Livro I, Cap. XV). Porém, para Agostinho, a virtude de Régulo é maior
do que seu infortúnio. É natural que assim pregasse, em um período em que os cristãos eram perseguidos e
massacrados; em A cidade de Deus, o apelo do autor à submissão ao sofrimento físico em troca da vida eterna
espiritual é evidente, sendo a morte vista como um castigo apenas aos ímpios: “A morte existirá, mas será eterna,
quando a alma não poderá viver, por estar separada de Deus, nem ver-se livre das dores do corpo pela morte.”
(ibid., Parte II – Livro XXI, Cap. III). Para Gillian Clark (2006, p. 139), Agostinho refere-se ao soldado e
também ao carnifex para apontar que havia diferença entre matar e infligir dor durante a guerra ou para a
administração da justiça, pois, para o soldado na guerra, havia risco de sua própria vida, o que não havia para o
carnifex. Segundo a autora, não há informações sobre como o carnifex (ou carrasco) era recrutado; cita o
Digesto, que trata da tortura, mas não menciona o torturador. Ulpiano apenas comenta que, após despido o
cadáver do executado, os speculatores e optiones (soldados de baixo escalão) não tinham o direito de apropriarse de seus pertences. São Jerônimo, ainda conforme a mesma autora, equipara o carnifex não apenas ao
speculator, mas também ao lictor a serviço do juiz (CLARK, 2006, p. 139).
105
Como vimos, em A cidade de Deus, Agostinho é explícito, admitindo que Deus aceita a aplicação da pena
capital. Depois de afirmar que o carrasco, por cumprir ordem humana, não peca, da mesma forma que quem
declarou a guerra, porque cumpria ordem de Deus, conclui: “Exceto as referidas exceções, em que o homicídio é
ordenado por lei geral e justa ou por ordem expressa de Deus, fonte de toda justiça, quem mata o irmão ou a si
mesmo é réu do crime de homicídio.” (AGOSTINHO, 2011, p. 54, Livro I, Capítulo XXI).
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Por seis anos (1258-1264), Tomás de Aquino dedica-se à Summa contra Gentiles106
na qual defende o poder de imposição de penas pelo Estado, sob o argumento de que “os
homens colocados acima dos outros são como executores da providência divina, pois Deus,
pela ordenação de sua providência, realiza as coisas inferiores mediante as superiores” e,
assim, “ninguém peca seguindo a ordenação da providência divina”, portanto, “os homens que
governam os outros não pecam ao premiar os bons e castigar os maus” (L. III, Cap. CXLVI,
nº 2 – 1996, p. 656). A punição dos maus não é em si mesma má, porque “não é o bem que
necessita do mal, porém este daquele”, uma vez que “o que é necessário para a conservação
do bem não pode ser em si mesmo mau”, desse modo a imposição das penas é necessária para
que haja a harmonia entre os homens (loc. cit., nº 3)107.
Para defender a violência capital pelo Estado, utiliza-se da símile do médico que
“com razão utilmente corta o membro gangrenado quando está iminente a decomposição do
corpo”; da mesma maneira, argumenta o filósofo católico que “também o governante da
sociedade justa e inculpavelmente mata os homens maléficos, para que eles não perturbem a
ordem social” (loc. cit., nº 5).
Tais argumentos, avança, seriam suficientes para refutar “os erros dos que afirmam
não ser lícito punir com castigos corporais”. Os que assim afirmam apoiam-se no “que está
escrito na Escritura: Não matarás (Ex 20, 13), que é reassumido por Mateus (5, 21)”. Tomás
de Aquino, porém, traz uma fundamentação segundo a qual “o Senhor, voltando-se aos servos
que desejavam cortar cizânia, disse: ‘Deixai ambos crescerem até a colheita’ (Mt 13, 10)”,
sendo, para eles, a “cizânia ‘os filhos da impiedade’, e messe o ‘fim dos tempos’ (IB. 38s)”,
por isso “os maus não devem ser afastados do meio dos bons pela pena de morte” e, mais,
“que o homem, enquanto vive neste mundo, tem a possibilidade de melhorar. Por isso, não
deve ser afastado do mundo pela morte, mas deve ser conservado para ser punido” (L. III,
Cap. CXLVI, nº 7– 1996, p. 657)108.
__________________________
106
“Tomás a compôs atendendo ao pedido de seu confrade Raimundo de Penaforte, para servir de manual aos
missionários dominicanos empenhados na conversão dos mulçumanos. Trata-se, portanto, de uma exposição da
teologia cristã adaptada à mentalidade muçulmana [...]” (PÉPINb, 1974, p. 157).
107
Para que essa harmonia exista, pode até mesmo ser necessário matar aquele que a compromete: Além disso, o
bem comum é melhor que o bem particular de um só (I Ética 1, 1094b; Cmt 2,30). Por isso, pode-se excluir o
bem particular, para a conservação do bem comum. Ora, a vida de alguns homens perniciosos prejudica o bem
comum, que consiste na harmonia da sociedade humana. Logo, esses homens devem ser afastados do convívio
humano pela morte. (L. III, Cap. CXLVI, nº 4 – 1996, p. 656)
108
Essas razões, entretanto, não o convencem: “Mas essas razões são inconsistentes. Com efeito, a lei que diz:
Não matarás, depois acrescenta: Não permitirás que os perniciosos vivam (Ex 22, 18), o que também se
depreende das palavras do Senhor, pois tendo dito: Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás (Mt 5, 22),
acrescenta: Eu, porém, digo: o que se irar contra o irmão... Com isso dá a entender que é proibido matar por ira,
não, porém, matar por justo zelo. E aquilo que o Senhor diz: Deixai que ambos cresçam até a messe, como deve
ser entendido, explica-se pelo que segue: Para que, colhendo a cizânia, não corteis também o trigo (Mt 5, 29).
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É, entretanto, em sua obra clássica, Summa Theologiae (escrita entre 1266 e 1274)
que encontramos a doutrina de Santo Tomás a respeito do exercício da violência pelo Estado.
Um dos aspectos que mais chama a atenção é o tratamento que deve ser destinado aos
hereges. À indagação se devem ser eles tolerados (Questão 11, artigo 3), responde: “Se,
porém, os hereges forem totalmente erradicados pela morte, isso não fere o mandamento do
Senhor”, pois “a intenção dos hereges é corromper a fé, o que é extremamente nocivo” (2011,
p. 184). E a morte não se limita aos hereges, senão a todos os pecadores que não se possam
emendar:
Deve-se dizer que quando os amigos caem em pecado, como diz o Filósofo, não
devemos privá-los dos benefícios da amizade, enquanto houver esperança de sua
correção. É preciso ajudá-los a recuperar a virtude, tanto quanto os ajudaríamos a
recuperar uma soma de dinheiro perdida, sendo que a virtude tem mais afinidade com
a amizade do que o dinheiro. Mas quando caem em extrema malícia e se tornam
incuráveis, não devemos mais tratá-los familiarmente, como amigos. É por essa razão
que a tais pecadores, presumivelmente mais danosos para os outros do que suscetíveis
de emenda, a lei divina e a humana prescrevem a morte. (Questão 25, artigo 6, 2011,
p. 346) 109

Também a amputação de membros decorrente de uma condenação (que nunca pode
ser feita por um particular):
Mas todo homem é ordenado à comunidade como ao seu fim, como já foi elucidado.
Poderá, então, acontecer que embora prejudique a todo o corpo, a ablação de um
membro, se ordene contudo ao bem da comunidade, enquanto é imposta em castigo,
para coibir certos pecados. Por isso, como a autoridade pública pode privar alguém da
vida, em razão de certas faltas maiores, assim tem igualmente o direito de amputar um
membro, para punir faltas menos graves. Uma pessoa privada, no entanto, não pode
praticar uma tal imputação, mesmo com o consentimento do paciente. (Questão 65,
Artigo 1, 2005, p. 148)110

___________________________________________________
Neste texto, portanto, é proibida a morte dos maus, quando ela não pode se dar senão com perigo para os bons.
Acontece isso muitas vezes, quando os maus ainda não se distinguiram dos bons por pecados evidentes, ou
quando se teme que os maus arrastem muitos bons com eles. Quanto à possibilidade de emenda dos maus
enquanto vivem, isso não impede que eles sejam mortos por justiça, porque o perigo iminente que a vida deles
traz é maior e mais certo que o bem esperado da emenda delas. Aliás, eles têm ainda a possibilidade de se
converter para Deus pela penitência, em artigo de morte. Porém, se estão de tal modo obstinados que até em
artigo de morte o seu coração não se afasta da malícia, pode-se provavelmente considerar que jamais dela se
corrigirão” (L. III, Cap. CXLVI, nº 8– 1996, p. 657). O autor retoma o argumento em sua Suma Teológica:
“Cada pessoa está para toda a sociedade, como a parte está para o todo. Se, portanto, algum homem se torna
perigoso para a comunidade e ameaça corrompê-la por seu pecado, é louvável e salutar matá-lo, para a
preservação do bem comum. Pois, como diz a primeira Carta aos Coríntios: ‘Um pouco de fermento corrompe
toda a massa’.” (2005, p. 133) Em outra passagem: “Deve-se dizer que quem detém a autoridade pública pode
matar um malfeitor porque tem o poder julgá-lo.” (2005, p. 139)
109
Neste outro trecho: “Mas, como já se explicou, a morte do pecador só se torna lícita, quando se trata de
preservar o bem comum, que o pecado destrói. Mas a vida dos justos conserva a promove o bem comum, pois
constituem o que há de melhor na sociedade. Logo, de modo algum é lícito matar um inocente.” (AQUINO,
2005, p. 141).
110
A morte apenas pode ser executada por agente do Poder Público: “Mas, visto que só é lícito matar um homem
em virtude da lei da autoridade pública e em vista do bem comum, como já foi explicado, segue-se que é ilícita a
intenção de matar a outrem, para defender a própria vida, a não ser que se esteja revestido da autoridade
pública.” (AQUINO, 2005, p. 144)
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A respeito da tortura com meio de apuração de crimes, o tema não é especificamente
tratado por Santo Tomás, embora tenha ele lido – e cite – os filósofos gregos e seja
considerado o grande continuador da doutrina agostiniana. De acordo com seus ensinamentos,
“a acusação ordena ao bem comum, que se visa pela revelação do crime” (Questão 68, artigo
3; 2005, p. 182), porém no caso da acusação não provada, “é justo que aquele que, por sua
acusação, expôs o outro a uma grave pena, padeça também ele um castigo semelhante”, pois
“o acusador merece a pena de talião para compensar o dano que intentava causar ao próximo”
(Questão 68, artigo 4; 2005, p. 184-185). Por outro lado,
Quem transgride uma obrigação de justiça peca mortalmente, como já foi explicado.
Ora, a justiça exige que se obedeça ao superior, dentro dos limites de sua autoridade.
Ora, o juiz é superior daquele a quem julga, como ficou demonstrado. Por isso, o
acusado tem o dever de lhe confessar a verdade, exigida na forma de direito. Logo, se
não quiser confessar a verdade, como deve, ou se a negar com mentira, peca
mortalmente. (Questão 69, Artigo 1, 2005, p. 186)111

Portanto, o acusador deve tomar cautela para apresentar a acusação 112, sob pena de
sofrer ele próprio sanção semelhante à prevista para o crime que acusa; porém o acusado,
como subordinado do juiz, não pode mentir. Se o faz, comete “pecado mortal”, logo, pode ser
punido:
Como a mutilação, as pancadas fazem mal ao corpo, mas de maneira diferente.
Enquanto a mutilação priva o corpo de sua integridade, as pancadas causam apenas
uma sensação de dor, o que é um dano menor. É interdito causar um dano a outrem, a
não ser como castigo para o bem da justiça. Ora, alguém só pune justamente a quem
está sob sua jurisdição. Portanto, apenas aquele que tem autoridade poderá bater em
um outro. (Questão 65, artigo 2; 2005, p. 150)

Assim, segundo sua doutrina, “a todos é lícito corrigir a quem o queira aceitar. Mas
impor uma correção a quem a recusa, cabe somente àquele que tem o encargo do outro. Nesse
encargo se inclui o castigar com açoites” (ibid., p. 151)
O chamado “Doutor Angélico” contava com 27 anos de idade quando o Papa
Inocêncio IV editou a bula “Ad Extirpanda”, em 1252, que autorizava os inquisidores a
ministrarem, eles próprios, a tortura aos hereges, “com a restrição de que tal compulsão não
envolva ferimento a membro nem perigo de morte” (apud BAIGENT; LEIGH, 2001, p. 52).
Em 1260, o Papa Alexandre IV, atendendo aos reclamos dos inquisidores, permitiu que um
isentasse outro por eventual “irregularidade” que houvesse praticado durante a apuração da
heresia, esvaziando, assim, a vedação da bula de Inocêncio IV.
__________________________
111
Pouco adiante: “Em certos casos, é lícito calar a verdade. Pois ninguém está obrigado a confessar toda a
verdade, mas somente aquela que o juiz pode e deve exigir na ordem do direito” (questão 69, artigo 2, 2005, p.
188).
112
“Como já ficou estabelecido, a diferença entre denúncia e acusação é esta: a primeira visa a correção fraterna,
e a segunda, a punição do crime.” (Questão 68, artigo 1, 2005, p. 179)
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A doutrina tomista permite uma interpretação que favorece as práticas inquisitoriais.
A inquisição, é bem verdade, havia surgido com decretos do Papa Lúcio III, em 1184,
determinando a perseguição dos hereges. Em 1215, o Quarto Concílio de Latrão, proibiu os
padres que participassem de ordálios: “essa norma acabou efetivamente com o uso dos
ordálios por toda a cristandade ocidental, forçando assim as autoridades seculares a adotarem
novos procedimentos para o julgamento de processo criminais”113 (BERMAN, 2006, p. 321)
demonstrando a amplitude do poder da Igreja. Os juízes seculares, no entanto, presos a
fórmulas rigorosas114, acabaram fazendo “largo uso da tortura para obter provas,
principalmente a ‘rainha das provas’, uma confissão” (BERMAN, 2006, p. 321).
A bula “Ad Extirpanda” continha resquícios das ordálias, “pois se acreditava que o
justo seria capaz de passar pela tortura e resistir a ela sem confessar” (LOPES, 2008, p. 93)115.
Em virtude de seus excessos, a inquisição caiu no descrédito, tanto que, no século XVI, nada
pôde fazer contra a Reforma. Ressurge no século XVII como segunda inquisição – ou
inquisição moderna (LOPES, op. cit., p. 92) – com grande relevância na Península Ibérica,
com suas fogueiras que ardiam sobre os ímpios.
Apesar das várias inquisições116, “os delitos religiosos e morais sob jurisdição
inquisitorial são praticamente os mesmos em todos os tribunais”117 (BETHENCOURT, 2000,
p. 30), o que permitia certa uniformidade da jurisdição inquisitorial, em decorrência “dos
esforços de classificação das heresias que fazem parte da atividade secular da Igreja” (id, p.
31). Não se pode esquecer, entretanto, que, além de combater ideias heréticas externas, a
Inquisição visava também à “disciplina interna contra a corrupção e, sobretudo, contra a

__________________________
113
“Na maior parte dos países, as cortes seculares adotaram procedimentos parecidos aos das cortes eclesiásticas.
Na Inglaterra, as cortes reais substituíram os ordálios por ‘inquéritos jurados’, mais tarde denominados de júri
[...]” (BERMAN, op. cit., p. 321).
114
Tais como: “duas testemunhas oraculares ou auriculares eram necessárias para provar um fato [...]. O
testemunho de uma mulher contava apenas a metade e tinha que ser complementado pelo menos por um homem.
O testemunho de um nobre valia mais do que o de um plebeu; o de um padre mais do que o de um leigo; o de um
cristão mais do que o de um judeu.” (BERMAN, op. cit., p. 321)
115
“O Direito Penal privado, por meio do qual o ofendido deveria jurar perante um juiz a respeito do crime que
se dizia vítima, o duelo e o julgamento por meio de ordálias são freqüentes na Europa até o século XII, porém já
no século IX integram o sistema jurídico da Igreja” (PETERS, 1989, p. 54).
116
Francisco Bethencourt fala de “inquisições”, considerando as peculiaridades encontradas em Portugal,
Espanha e Itália, e explica: “As Inquisições são referidas, geralmente, no singular. Essa tradução exprime uma
realidade: os diferentes tribunais de fé têm como fonte comum de legitimidade a delegação de poderes, feita pelo
papa, em matéria de perseguição das heresias. A designação única pode ser cômoda, mas esconde realidades
muito diversas. [...] A inquisição espanhola (criada em 1478), tal como a Inquisição portuguesa (estabelecida em
1536), tem um estatuto particular que se traduz por uma quase completa independência de ação em relação à
cúria romana”. ( BETHENCOURT, 2000, p. 10)
117
O próprio autor, no entanto, ressalva: “observando-se, contudo, algumas variações: é o caso da sodomia,
perseguida no ‘Santo Ofício’ em Aragão, em Portugal e nos Estados italianos, mas não em Castela, onde a
jurisdição foi conservada pelos tribunais civis” (BETHENCOURT, 2000, p. 30).
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simonia”118 (PRODI, 2005, p. 94). Pela primeira vez, cria-se um “instrumento racional e
formalizado, em que a oitiva de testemunhas, o interrogatório do acusado e a busca de provas
eliminam os resquícios do juízo de Deus”; embora haja uma ligação muito forte com o “foro
penitencial”, no processo inquisitorial, “formalmente, em linha de princípio”, não há relação
do inquisidor com esse foro litúrgico: “ele é um juiz externo num processo criminal e deve
ater-se ao mandato recebido e às formas processuais” (PRODI, op. cit., p. 95).
Considerado o “grande manual da Inquisição, reeditado até o século XVIII”
(BETHENCOURT, 2000, p. 23), o Directorium Inquisitorum, escrito em 1376 por Nicolau
Eymerich, apresenta um rol de delitos, aos quais acrescenta outros, “propondo uma tipologia
mais sutil e abstrata, na qual se inclui a definição de heresia, a graduação dos hereges e a
distinção entre diferentes casos suspeitos”119; Francisco de La Peña, na revisão que efetuou a
essa obra em 1578, “não fez nenhum corte, acrescentando comentários de atualização do
conteúdo” (BETHENCOURT, 2000, p. 32).
Ao tratar do interrogatório do suspeito, o Manual ensina que ele deve ser indagado
“se num determinado lugar, não ouviu falar de um certo assunto”, que se trata exatamente da
acusação contra si, sem que ele saiba da acusação, pois “é bom que o acusado ignore a
especificidade do que o acusam” (EYMERICH, 1999, p. 113 e 114). Mas a acusação
(ignorada) não limita o interrogatório: “o interrogatório pode legalmente ultrapassar o teor da
acusação” (ibid., p. 114). Ademais, os “interrogatórios terão a freqüência que o inquisidor
quiser, mas respeitando-se sempre o princípio de silenciar sobre tudo o que for capaz de dar
pistas dos delatores ao acusado” (ibid., p. 115)120.
__________________________
118
Trata-se de substantivo surgido no século XIV na língua portuguesa e significa a “compra ou venda ilícita de
coisas espirituais (como indulgências e sacramentos) ou temporais ligadas às espirituais (como os benefícios
eclesiásticos)” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2.574).
119
De acordo com Eymerich (1999), “aplicar-se-á, do ponto de vista jurídico, o adjetivo herético em oito
situações bem definidas”, quais sejam: o excomungado, o sioníaco, aquele que se opuser “à Igreja de Roma e
contestar a autoridade que ela recebeu de Deus”, o que cometer “erros na interpretação das Sagradas Escrituras”,
aquele que criar nova seita ou aderir a uma já existente, todo aquele que “não aceitar a doutrina romana no que
se refere aos sacramentos”, o que possuir “opinião diferente da Igreja de Roma sobre um ou vários artigos de fé”
e, finalmente, “quem duvidar da fé cristã” (EYMERICH, 1999, p. 36).
120
A respeito dos delatores, esclarece o Manual páginas antes: “A lei de talião caiu atualmente em desuso. A
razão alegada com mais freqüência pelos doutores, contra a sua aplicação, é evidente: se se aplica esta lei ao
acusador que perde, não se encontrarão mais delatores e, conseqüentemente, os crimes continuarão impunes,
para grande prejuízo do Estado” (ibid., p. 106). No início das práticas inquisitoriais, com medo de que pudessem
agir de forma irregular, os inquisidores não torturavam, mas “mandavam aplicar a tortura através de juízes
leigos”, porém “soube-se logo que, nos tribunais leigos, nem sempre se procedia com o sigilo absoluto exigido”.
Então, entendeu-se ser mais prudente “confiar aos inquisidores e bispos a tarefa de torturar” (ibid., p. 209). La
Peña, entretanto, observa (dois séculos após Eymerich): “Se é possível provar o fato de outra maneira, sem
torturar, não se tortura, pois justamente a tortura serve apenas como paliativo na falta de provas. Deste modo,
podem-se qualificar de sanguinários todos esses juízes inquisidores de hoje [1578], que recorrem tão facilmente
à tortura, sem tentar, através de outros meios, completar a investigação. Tais juízes se enganam precipitando-se
assim” (ibid., p. 210). Eymerich é direto (e indiferente ao sofrimento dos torturados): “Não faltaram, no entanto,
juízes que se puseram a imaginar vários tipos de tortura. Marsílio fala de quatorze suplícios e afirma que
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Quanto à tortura, o Manual estabelece que o inquisidor não deve ser afoito, “pois só
se recorre a ela quando não houver outras provas: cabe ao inquisidor tentar levantá-las”
(EYMERICH, 1999, p. 154). Antes de passar às torturas, porém, deverá trazer até o acusado
“seus familiares e amigos para que o convençam a confessar. O desconforto da prisão, a
reflexão, as freqüentes exortações da gente honesta muitas vezes levam o réu a confessar”
(loc. cit.). Se nada disso resolver, passa-se então à tortura, que, no início, deverá ser moderada
“e sem derramamento de sangue, lembrando sempre que a tortura é enganadora e ineficaz” 121,
pois há “pessoas com o espírito tão fraco, que confessam tudo com o mínimo de tortura”,
enquanto outras “são tão obstinadas que não abrem a boca, independentemente das torturas
que sofrem”. Há também pessoas que já foram torturadas anteriormente e, por isso, “suportam
mais que as outras a tortura, porque contraem os membros, endurecendo-os” (mas existem
ainda as que “saem enfraquecidas das torturas anteriores e ficam incapazes de suportar
outras”). Finalmente, “existem os enfeitiçados que, sob o efeito de bruxarias utilizadas
durante a tortura, ficam quase insensíveis: preferem morrer a confessar” (EYMERICH, 1999,
p. 154).
A terceira parte do Manual contém “questões referentes à prática do Santo Ofício da
Inquisição”. A sexta questão indaga se o poder do inquisidor e do bispo permite submeter
“qualquer pessoa a interrogatórios e torturas” (ibid.., p. 208). A resposta é objetiva: “eles
podem torturar, em conformidade com as decretais de Clemente V (Concílio de Viena), sob a
condição de que decidam isto juntos” (loc. cit.). Em seguida, Eymerich enumera as teses que
autorizam o emprego da tortura122. Em seus comentários, La Peña reconhece ser esta a
“questão mais complicada” da obra de Eymerich.
Preocupado em não ser repetitivo – e não inibido por algum valor moral – La Peña
não descreve as torturas123, mas observa que são elas de cinco graus124 e não há, na lei,
definição de qual deva ser aplicada, ficando, assim, ao “arbítrio do juiz, que escolherá umas
___________________________________________________
encontrou ainda outros, o que leva Paul Grilland a elogiá-lo. Quanto a mim, se quiserem a minha opinião, direi
que esse tipo de erudição me parece depender bastante do trabalho de carrascos mais do que de juristas e
teólogos que somos. Então, não vou falar disto.” (EYMERICH, 1999, p. 210-211)
121
O que confirma a afirmação de Luis González Seara (1995, p. 204), no sentido de a tortura inquisitorial foi
mais moderada do que a secular, uma vez que esta – diversamente daquela – não se subordinava a normas que
fixavam a gradação dos tormentos, tampouco lhe era vedado inovar em matéria de tortura.
122
Dentre as quais, a incriminação de apenas uma testemunha. Vigia, à época, a regra segundo a qual “testis
unus, testis nullus”, porém, observa o autor, “isto vale para a condenação, mas não para a presunção. Portanto,
uma única acusação é o suficiente” (op. cit., p. 208).
123
“Não vou descrevê-las porque são conhecidas por todo mundo (cuique sunt obvii et patentes) e porque toda a
descrição minuciosa se encontra nas obras de Paul Grilland (Traitè la torture, q. 4, nº 11), Jules Clair (Pratique
criminelle, sub fin., q. 64) e ainda outros.” (EYMERICH, op. cit., p. 210)
124
Nota de rodapé na obra consulta – sem autoria identificada no texto – observa: “cinco graus: pau, cordas,
cavalete, polé, brasas. Bem depois, a tortura da água, dos borzeguins..., e é dar asas à imaginação.” (sic)
(EYMERICH, op. cit., p. 210, nota nº 4).
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ou outras, de acordo com a posição social do réu, o tipo de indícios, e outras coisas mais.
Porém, o inquisidor não deve empenhar-se em descobrir novas torturas” (EYMERICH, 1999,
p. 210).
Ao tratar das pessoas que podem ser submetidas aos tormentos, o comentador de
Eymerich observa que, de acordo com as leis daquela época para crimes comuns, não se
podem “torturar certas categorias de pessoas (por exemplo, letrados, soldados, autoridades e
seus filhos, crianças e velhos)”, mas
para o terrível crime de heresia não existe privilégio de exceção, não existe exceção:
todos podem ser torturados (omnes torqueri possunt). O motivo? O interesse da fé: é
preciso banir a heresia dos povos, é preciso desenraizá-la, impedir que cresça. E que
ninguém se espante com o rigor: para o crime de lesa-majestade não existe isenção
nem privilégio. Por que haveria para o crime de lesa-majestade divina? (ibid., p.
211)125

Para o autor, portanto, pela gravidade da heresia, não pode haver limite para sua
apuração. Entretanto, acaba por admitir exceções à regra geral, “baseadas na idade e no estado
dos acusados: não se torturam crianças, velhos e mulheres grávidas” (op. cit., p. 212). A idade
obsta a tortura para “as crianças de menos de quatorze anos”, porém “elas serão aterrorizadas
e chicoteadas, mas não torturadas. O mesmo para os velhos.” (loc. cit.)126.
O autor critica reinos que não admitem a tortura, porque “prejudicam a fé”:
Por fim, quero assinalar que há países em que a prática da tortura é totalmente
proibida. É o caso do reino supercatólico de Catalunha-Aragão, de onde sou – mas, às
vezes, neste reino, autorizam torturar os acusados no Tribunal da Inquisição. Porém,
esta imunidade é bastante nefasta, trabalhando, com freqüência, em prejuízo da fé.
(EYMERICH, op. cit., p. 212.) 127

Um dos pontos mais eloquentes a respeito da lógica da investigação inquisitorial,
encontramos na resposta à 47ª pergunta, que se refere à possibilidade de concessão de
liberdade mediante fiança a um herege:
Claro que não. Quem foi preso por heresia, confessa os fatos ou não os confessa. Se
confessar, mas não se considerar culpado, é impenitente e, como tal, deve ser
entregue ao braço secular para ser executado. Se se confessar culpado, é um herege
__________________________
125
Eduardo Subirats, que analisou a questão da tortura com as lentes de Sade, afirma a respeito desse trecho de
Eymerich: “En esos casos, las torturas debían diseñarse bajo principios teológicamente diferenciados para cada
clase de trasgresión dogmática y para cada caso personal. La tortura, en suma, debía y debe considerarse como
un instrumento espiritual.” (2006, p. 179)
126
A tortura não era empregada apenas contra os acusados. À pergunta: “o inquisidor pode mandar torturar
testemunhas para obrigá-las a contar a verdade ou, ao contrário, pode puni-las porque prestaram um falso
testemunho?”, Eymerich esclarece: “Resposta afirmativa para as duas perguntas. Embora eu não tenha
encontrado nada de explícito a propósito nas instruções dos inquisidores, trata-se de poderes que se admitem em
Direito comum. Não testemunhar, bem como prestar um falso testemunho, equivale a colocar obstáculos ao
exercício do trabalho da Inquisição.” (1999, p. 221-222)
127
A esse respeito, observa Alfonso de Azevedo: “Se engano Francisco Pegna cuando aseguró [...] que el uso de
los Tormentos no se había introducido en el Reyno de Aragon; pues consta de las Cortes celebradas en Zaragoza
año de 1325 que Jayme II estableció y promulgó á instancia del Pueblo la ley de que los Reos, siendo Plebeyos y
de mala fama fuesen puestos en Tormento, principalmente los acusados del delito de falsificación de moneda
[…].” ([2010], p. 37-38, nota de rodapé).
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penitente, sendo assim condenado à prisão perpétua: portanto, não se pode libertá-lo
sob fiança. Se não confessar, deve ser entregue ao braço secular como impenitente
para ser executado. (EYMERICH, 1999, p. 229)

Ou seja, quem era preso por heresia já era tido por culpado. A dúvida apenas era se
haveria execução imediata ou se haveria a execução lenta, pela prisão perpétua sob as
condições que vigiam àquela época.
De acordo com Francisco Bethencourt, “o período de supressão dos tribunais do
‘Santo Ofício’ inicia-se em 1778 e prolonga-se até 1834” (2000, p. 377). Considerando que o
Tribunal da Inquisição atuava em diferentes países, não se pode afirmar que sua abolição
deveu-se a “simples perda de funcionalidade” (ibid, p. 397)128.
Para o mesmo autor, houve um “desenvolvimento acelerado de outros mecanismos
de controle social durante esse período, sobretudo, do lado religioso, as visitas pastorais e, do
lado civil, a polícia do Estado” (BETHENCOURT, loc. cit.).
A inquisição estava em sangrenta atividade quando Montaigne publica, em 1580, Les
essais. No Capítulo V do Livro II (“Da consciência”) o filósofo bordelês indaga:
É um expediente perigoso esse das torturas, e parece que seja mais uma prova de
resistência que de verdade. E aquele que consegue suportá-las esconde a verdade,
tanto como aquele que não consegue suportá-las. Pois por que a dor me fará confessar
o que é, mais do que me forçará a dizer o que não é? E, ao contrário, se o homem que
não fez aquilo de que o acusam for bastante resistente para suportar esses tormentos,
por que não o será aquele que o fez, ao lhe ser proposta uma recompensa tão bela
como a da vida? (MONTAIGNE, 2006, p. 56)

Depois de afirmar que a tortura “é um recurso cheio de incerteza e de risco”, mas,
“dizem, o menor mal que a fraqueza humana pôde inventar” (ibid., p. 56-57), conclui:
Bem desumanamente, entretanto, e bem inutilmente, em minha opinião! Muitas
nações menos bárbaras nisso que a grega e a romana que assim as chamam,
consideram horrível e cruel atormentar e dilacerar um homem sobre cuja falta estais
ainda em dúvida. Que culpa tem ele da vossa ignorância? Não estais sendo injustos,
vós que, para não o matar sem razão, fazeis-lhe pior que o matar? A prova de que
assim é: vedes quantas vezes ele prefere morrer sem razão a passar por esse inquérito
mais penoso que o suplício e que amiúde, por seu rigor, antecipa o suplício e executao. (ibid., p. 57)

Em outro capítulo (XI – “Da crueldade”129), retoma a questão da violência
praticada em nome da justiça:
__________________________
128
Ainda de acordo com Bethencourt, “Com efeito, encontramos Estados onde o tribunal manteve sua existência
formal até as invasões francesas, com em Veneza, Gênova e Turim, mas sem atividade visível praticamente
desde o século XVIII. Pelo contrário, o tribunal de Goa estava em plena atividade, com um ritmo repressivo
elevadíssimo, quando foi abolido pela primeira vez, em 1774, tendo ainda um número significativo de presos em
1812, quando da supressão definitiva.” (2000, p. 397)
129
Nesse capítulo Montaigne admite ser mais sensível à dor do que à morte: “Não há nada que tente minhas
lágrimas como as lágrimas, não somente verdadeiras mas como quer que sejam, fingidas ou pintadas. Os mortos,
dificilmente os choro, e antes os invejaria; mas choro intensamente os moribundos. Os selvagens não me
ofendem tanto por assarem e comerem os corpos dos mortos como aqueles que os torturam e perseguem vivos.
Mesmo as execuções da justiça, por justificáveis que sejam, não as posso ver de olhos firmes.” (op. cit., p. 148)
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Quanto a mim, mesmo na justiça, tudo que vai além da morte simples me parece pura
crueldade, e principalmente para nós que deveríamos ter o respeito de enviar-lhe as
almas em bom estado; o que não é possível tendo-as abalado e desesperado com
tormentos insuportáveis. (MONTAIGNE, 2006, p. 149)

Para Montaigne, se os atos de violência são meios pelos “quais se pretende manter o
povo no dever”, então que sejam praticados “contra os cadáveres dos criminosos”, uma vez
que “vê-los ser privados de sepultura, vê-los ser queimados e esquartejados tocaria o vulgo
quase tanto quanto as penas que fazem os vivos sofrerem, embora na realidade seja pouco ou
nada”, como diz o Evangelho de Lucas130 (op. cit., p. 150).
Dez anos após os Ensaios de Montaigne, Jean Bodin publica (em 1580) seu De la
démonomanie des sorciers131. Não obstante em obra anterior (República, de 1577) o jurista
defenda que o Estado esteja submisso ao direito natural e que, por isso, “não tem outro fim
senão o soberano bem humano”, além de pregar a tolerância de todas as religiões (apud
BRÉHIER, 1977, t. I, v. III, p. 234), em seu libelo contra a bruxaria retrata o pensamento de
sua época132.
Há vários métodos para se identificarem as bruxas, que vão desde a investigação por
agentes da Coroa133 até a interceptação de correspondências e a admissão de denúncias de
pessoas acusadas da mesma prática, em troca de absolvição (BODIN, 2001, p. 175-176).
Todavia, se não se obtém nenhum resultado com esses métodos, Bodin aconselha a que sejam
presas as filhas jovens das bruxas, que são ensinadas pelas mães e as acompanham nas
assembleias. Para Bodin, é mais fácil persuadir as jovens e colocá-las no bom caminho com
promessas de impunidade; as jovens irão nomear pessoas, horários, locais e práticas das
__________________________
130
“Eles matam o corpo e depois nada podem fazer a mais.” (S. Lucas, XII, 4 – apud MONTAIGNE, op. cit., p.
150, nota 27)
131
Não conhecemos tradução em português; o título seria algo como Da demonomania das bruxas. Para a
presente pesquisa utilizamos uma edição canadense, em inglês (BODIN, 2001).
132
Bruxa, conforme o autor abre o primeiro capítulo, é alguém que intencionalmente tenta realizar algo por meio
de práticas diabólicas, as quais define como superstições e impiedades feitas e ensinadas por Satã aos seus servos
para destruir a raça humana por meio da perdição (BODIN, 2001, p. 45) As bruxas, de acordo com Bodin, que se
apoia em Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino e “muitos teólogos hebreus e latinos”, copulam com
demônios, dando origem a “demônios em forma de homem” (ibid., p. 50). Para Bodin, a “lei de Deus” contém
proibições e rigorosas penas contra a bruxaria, tendo a “fúria divina” extirpado os cananeus da face da terra, não
por idolatria ou outros pecados comuns entre eles, mas por conta das práticas de bruxaria (BODIN, op. cit., p.
143). A Lei Divina (os livros que compõem o Pentateuco) diminuíram muito o poder de Satã, mas populações
que permaneceram afastadas ou seguiram o paganismo sofrem com espíritos malignos dia e noite; Bodin cita
como exemplo de culturas que são atormentadas: Noruega, Finlândia, Lapônia, Western Island, além de índios,
especialmente no Brasil e países vizinhos, que ainda sacrificam e comem homens (ibid., p. 144-145). Uma vez
que não é possível restabelecer a fé das bruxas em Deus e retirá-las de suas vidas desprezíveis, justifica-se o
emprego do ferro quente, pois, embora as bruxas sejam queimadas lentamente, a dor que sofrem é muito menor
do que aquela que lhes provoca Satã neste mundo, sem dizer na dor eterna que as espera. Por isso, a pena de
morte prescrita para as bruxas não tem por objetivo fazê-las sofrer mais do que sofrem suas vítimas; busca-se
trazer um fim para a fúria divina que recai sobre todo o povo, além de fazê-las arrependerem-se e curá-las, mas
se isso não for possível, pelo menos reduzir seu número (BODIN, op. cit.,p. 173-174).
133
Embora, segundo o autor, tais agentes sejam, com frequência, muito negligentes em suas responsabilidades, o
que justificaria a ação de investigadores particulares (ibid., p. 175).
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assembleias. Tão logo sejam presas, as bruxas devem ser interrogadas, para que se sintam
abandonadas por Satã e, amedrontadas, confessem rapidamente fatos que nem a força e nem a
tortura conseguiram extrair delas. Mas se elas permanecerem na prisão por algum tempo, não
há dúvida de que Satã irá instruí-las134 (BODIN, 2001, p. 177).
Bodin dedica um capítulo de sua obra às confissões “voluntárias e forçadas”, ambas
podem ocorrer dentro ou fora do tribunal (ibid., p. 191)135. Mas se a acusada permanecer
silente, o juiz poderá torturá-la de acordo com sua posição social, desde que haja uma boa
testemunha ou vários indícios da prática de bruxaria. Se, ainda assim, nada for dito, o crime
será tido por “meio confessado” e a punição corresponderá à soma do que houver sido
provado136.
Mas Bodin deixa claro que a confissão voluntária (denominada “prova necessária”) é
preferível à “confissão forçada” (ou obtida sob tortura). Esta poderá ser utilizada como prova
desde que o acusado persista na confissão após o interrogatório; se houver retratação, a
confissão forçada será uma “presunção” em vez de uma “prova necessária” (op. cit., p. 195).
Também é na França que Voltaire lança, em 1764, seu Dicionário filosófico
(Dictionnaire Philosophique) e, na entrada tortura137, já de início, diz ser ela “também
chamada interrogatório” e trata-se de invenção de “ladrão de estrada”, que a praticava para
obter informação do local onde a vítima teria escondido o dinheiro. Essa prática, prossegue
Voltaire, foi tida por “muito útil” pelos conquistadores para alguns casos, como, por exemplo,
o de “ser-se livre, verdadeiro crime de lesa-majestade divina e humana”: “era preciso
conhecer os cúmplices; e, para esse efeito, fazia-se sofrer mil mortes a todos aqueles que eram
objeto de suspeitas”. Voltaire sugere que, para a doutrina judaico-cristã, a tortura não seria
algo inumano, uma vez que “a própria Providência submete-nos algumas vezes à tortura”, por
meio de sofrimentos físicos, tais como “a pedra, areia na urina, a gota, o escorbuto, a lepra, a

__________________________
134
Por isso, as bruxas nunca podem permanecer sozinhas enquanto estiverem presas: elas conversam com o
Diabo que as convence a não falarem a verdade prometendo que elas não irão morrer (BODIN, 2001, p. 178).
135
A demonstração do crime de bruxaria exige, de acordo com Bodin, três requisitos: o reconhecimento
verdadeiro de um fato concreto; a confissão voluntária da acusada, convencida de que praticou o crime; o
testemunho seguro de “várias” pessoas (ibid., p. 181-183).
136
O autor lembra que a confissão, por influência da lei civil, é prova necessária e indubitável para muitos
juristas, não obstante existam circunstâncias que devem ser observadas referentes ao local, ao tempo, às pessoas
e ao crime, como por exemplo a confissão de uma criança e a de um idoso, a de um sábio e de um tolo, de um
homem e de uma mulher, de um amigo ou de um inimigo, no tribunal ou fora dele, referente a uma injúria ou a
um parricídio, sob tortura ou sem tortura, circunstâncias essas que um juiz sábio deve sopesar (BODIN, op. cit.,
p. 192).
137
Voltaire trata da violência física empregada como meio de castigo ou de coação em outros verbetes, tais como
convulsões (1978, p. 128-129), endemoninhados (p. 163), inquisição (p. 222-224).
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varíola grande ou pequena, o despedaçamento das entranhas, as convulsões de nervos e outros
executantes das vinganças da Providência” (VOLTAIRE, 1978, p. 293) 138.
Por meio de uma personagem de Racine (de sua única comédia, a peça “Os
litigantes”), Voltaire demonstra como a tortura pode integrar o cotidiano de uma sociedade,
vencer eventuais estranhamentos e acaba se tornando ação comum, como ocorreu na França.
Trata-se de um juiz dado a tais “experiências” que comenta com a mulher, durante o jantar, o
que aconteceu de manhã:
À primeira vez, a senhora revolta-se, à segunda já lhe tomou o gosto, porque todas as
mulheres são curiosas; e, em seguida, a primeira coisa que dirá ao marido quando este
regressa a casa, de toga, é: “Queridinho, mandaste aplicar hoje a tortura a alguém?”
(ibid., p. 294)139

No romance A princesa da Babilônia, quando descreve as viagens do Rei do Egito,
Voltaire critica uma prática da “nova capital das Gálias”:
Outros ocupados, em menor número, eram os conservadores de antigos usos
bárbaros, contra os quais a natureza assustada reclamava em voz alta; não
consultavam senão os seus registros roídos da traça; se aí viam um costume insensato
e horrível, consideravam-no como uma lei sagrada.
Era por esse hábito odioso e covarde de se não atreverem por pensarem por si
mesmos, e de irem buscar as suas idéias aos restos dos tempos em que se não pensava
que, na cidade dos prazeres, havia costumes atrozes; era por essa razão que não havia
proporção nenhuma entre os delitos e as penas: faziam-se algumas vezes sofrer mil
mortes a um inocente para o obrigar a confessar um crime que ele não tinha cometido.
Castigava-se um estouvamento de rapaz como se teria punido um envenenamento ou
um parricídio. (VOLTAIRE, 1989, p. 152)

Embora tenha se oposto à tortura140 – sem nos descuidarmos da observação de
Zimmermann (2006), no sentido de que os textos seguem convenções de sua época, as quais
__________________________
138
A aplicação do tormento tinha como requisito a desconsideração do caráter humano de quem o sofria: “Os
romanos só infligiram a tortura aos escravos, mas estes não eram contados no número dos homens. Tudo leva a
crer que um conselheiro de Tournelle (o juiz na peça de Racine) também não via como seu semelhante o homem
que trazem ante si, macilento, pálido, desfeito, olhos amortecidos, barba crescida e suja, coberto pela vermina
que o corroeu no calabouço. Dá-se, pois, ao prazer de lhe mandar aplicar a grande e a pequena tortura, na
presença de um cirurgião que vigia o pulso do paciente, até ficar em risco de morte, após o que recomeça; e,
como muito bem se diz na comédia Os litigantes, ‘isto sempre faz passar uma hora ou duas’.” (VOLTAIRE,
1978, p. 293)
139
A citação é de Voltaire. Não localizamos tradução portuguesa da peça. Porém, em uma edição argentina, não
consta o trecho acima transcrito, tampouco há referência à esposa do juiz (Lelo, na tradução argentina; Dandin
no original francês). Em diálogo que o juiz mantém com sua futura nora, convida-a a ver a tortura de um preso,
ao que ela se recusa; o juiz, então, retruca: “¡Bueno! Eso le hace pasar a una o dos horas al día.” (RACINE,
1982, p. 200, cena IV, 3º ato). Uma de duas: ou a tradução portenha não é fiel ao original ou há equívoco na
citação de Voltaire, afinal, como diz Horácio, Quandoque bonus dormitat Homerus. Não há a possibilidade de
Racine haver reescrito a peça (que é 1668) após ter sido vista por Voltaire: embora sejam contemporâneos,
Racine faleceu em 1699, quando Voltaire tinha apenas cinco anos de idade. Não se pode excluir a possibilidade
de que haja versões diferentes da mesma peça.
140
Fernando Savater, em obra que colaciona sarcamos y agudezas de Voltaire, traduz mais o seguinte trecho de
Mélanges, no qual o filósofo opõe-se à tortura: “Aunque no hubiera más que una sola nación en la tierra que
hubiese abolido el uso de la tortura, si no se dan más crímenes en esa nación que en cualquier otra, si además
resulta ser aún más ilustrada y más floreciente después de esa abolición, su ejemplo basta para el mundo entero.
Que el solo ejemplo de Inglaterra instruya a los demás pueblos; pero es que además no es la única: la tortura ha
sido prohibida también en otros reinos y con éxito” (Voltaire, apud SAVATER, 1994, p. 151-152).
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não são facilmente alcançáveis pelo observador moderno – não se pode deixar de registrar que
o mesmo Voltaire, em seu “Comentário sobre o livro ‘Dos delitos e das penas’ por um
advogado de província”, escrito em 1766, acaba por admiti-la:
Reservai pelo menos essa crueldade aos celerados reconhecidos que tiverem
assassinado um pai de família ou o pai de pátria; procurai os seus cúmplices; mas que
uma pessoa jovem que tenha cometido alguns delitos que não deixam nenhum traço
atrás de si sofra a mesma tortura que um parricida, não é isso uma barbárie inútil?
(VOLTAIRE, 2001, p. 147).

Portanto, a oposição de Voltaire à tortura não é absoluta como se compreende à
primeira vista. Exatamente em estudo sobre a obra de Beccaria acaba por admitir, em
circunstâncias específicas, que a “crueldade” pode ser praticada.
Como afirma Arturo Carlo Jemolo (2001, p. 5-7), Beccaria pode ser considerado o
homem de um único livro, já que suas outras obras acabaram esquecidas. Dei delitti e delle
pene não se trata da obra de um jurista141, mas sim de um observador arguto, de um homem
que rejeita o sangue e a violência, que olha tudo sob o ângulo do bem coletivo e da defesa da
sociedade. Com o Iluminismo e a busca filosófica de se reconhecer a primazia do homem –
“naturalmente bom”, na conhecida concepção rousseauniana – encontramos em Dei delitti e
delle pene, de Beccaria, cuja primeira edição é de 1764 (publicado anonimamente, para
segurança do autor), a condenação à prática da tortura legal, usando o mesmo argumento dos
gregos: o forte suportará a tortura, substituindo-a pela pena (naturalmente mais gravosa) a que
seria condenado se confessasse o ilícito, e o fraco confessará, para se livrar do tormento142.
O Capítulo XVI é um dos mais conhecidos, justamente por condenar o emprego da
tortura e, de acordo com Calamandrei (apud CARNAZZI, 2001, p. 85, nota 34), para escrevêlo, Beccaria baseou-se em informações históricas e legislação comparada compiladas por
Pietro Verri143. Beccaria não era propriamente um inovador ou um destemido, mas mantinha
relações com os irmãos Pietro e Alessandro Verri, os quais eram dados à leitura das Cartas
persas de Montesquieu, dos escritos de Buffon, Diderot, Hume, d’Alambert, Condillac e,
sobretudo, Rousseau (JEMOLO, 2001, p. 6).

__________________________
141
“Chi legge attentamente il libro famoso si accorge che l’autore non ha mai praticato l’avvocatura né svolto
funzioni di magistrato” (JEMOLO, 2001, p. 9)
142
Dei delitti e delle pene, § XXXVIII: “Il primo motivo si verifica nella tortura, perché il dolore suggerirá al
robusco un’ostinada taciturnità onde cambiare la maggior pena colla minore, ed al debole suggerirà la
confessione onde liberarsi dal tormento presente più efficace per allora che non il dolore avvenire” (2001, p.142)
143
De acordo com Calamandrei, Beccaria, “sdegnoso e incapace di recerche erudite, egli si serviva dei materiali
storici raccolti dagli amici dell’accademia dei pugni” (apud CARNAZZI, loc. cit.).
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Pietro Verri, reportando-se a um processo milanês de 1630144, escreveu, entre 1770 e
1777, suas Osservazioni sulla tortura145, advertindo, na introdução:
Já faz muitos anos que a própria repulsa que sinto pelos procedimentos penais me
levou a querer examinar a matéria em seus autores, cuja crueldade e absurdo me
confirmaram mais e mais na opinião de considerar os tormentos infligidos no cárcere
como uma tirania supérflua. (VERRI, 2000, p. 4)

Linhas à frente, Verri expõe sua intenção
Desejo que o leitor imparcial julgue se minhas opiniões são verdadeiras ou não.
Evitarei a grandiloqüência, ou ao menos a isso me proponho [...]. Não espero glória
alguma desta obra; ela versa sobre um caso ignorado pelo resto da Itália. [...] desejo
unicamente esclarecer um assunto que é importante; se a razão mostrar que é injusto,
extremamente perigoso e cruel aplicar torturas, a recompensa que terei será bem mais
preciosa para mim do que a glória de ter escrito um livro; terei defendido a parte mais
fraca e infeliz de meus irmãos. (ibid., p. 5)

O autor dedica um capítulo de sua obra para demonstrar “como se introduziu o uso
da tortura nos processos penais” (ibid., p. 106-112) e outro para trazer a “opinião de alguns
respeitáveis escritores sobre a tortura e usos hodiernos de alguns Estados” (ibid., p. 113-122).
O pensador italiano afirma “que não há nenhum escritor [...] que tenha tratado metodicamente
da tortura dos réus antes do século XIV”146. Foi a partir do século XI que a tortura passou a
ser metodicamente utilizada:
Naqueles tempos de barbárie, acreditava-se que o Ser eterno não haveria de tolerar
que a inocência sofresse a opressão e inclusive a subtrairia à dor e a qualquer dano,
como se Deus, por nossas miúdas questões, fosse alterar as leis físicas por ele mesmo
criadas a qualquer pedido nosso. (VERRI, 2000, p. 109)
__________________________
144
Em 1630, juízes milaneses determinaram que dois cidadãos (Guglielmo Piazza e Gian Giacomo Mora)
fossem torturados violentamente até confessarem serem os responsáveis pela disseminação de uma peste que
chegou a matar 800 pessoas por dia em Milão. Supunha-se que a peste seria propagada por alguém que aplicava
unguento venenoso nas paredes da cidade. Após ambos confessarem, unicamente em virtude dos tormentos
sofridos, “foram condenados à morte, executando-se a pena com a mesma brutalidade observada nas sessões de
tortura” (DALLARI, 2000, p. XI-XIV). A casa de um deles foi destruída e, em seu lugar, ergueu-se uma coluna
denominada “infame”, daí Alessandro Manzoni (2011) haver publicado, em 1845,“Storia della colonna infame”.
145
A obra foi publicada pela primeira vez apenas em 1804. Dallari aponta como motivo dessa demora o fato de o
pai do autor, Senador na Lombardia, haver sido relator de projeto de lei que proibiria a tortura naquele território.
Porém, ele opinou “contra a abolição, por entender conveniente manter a tortura legal no ducado. A maioria dos
senadores acolheu o relatório, mantendo-se essa forma bárbara de punição-inquirição [...]” (DALLARI, 2000, p.
XV). Manzoni (2011, p. 267-268) reporta-se à justificativa do editor da 1ª edição: “Si credette che l’estimazione
del senato potesse restar macchiata dall’antica infamia.” Da edição de 1844 (Opere filosofiche ed economiche di
Pietro Verri), lemos nas “notizie sul Conde Pietro Verri”: “Ma, per mala sorte, suo padre era Presidente di quel
collegio di supremi giudici, che cento quarantasette anni prima avea dato un si atroce esempio d’ignoranza e di
crudeltà nel legale assassinio di tanti innocenti. Si credette che l’estimazione del senato, potesse restar macchiata
per la propalazione dell’antica infamia. Questo riflesso prevalse: Verri, per rispetto del padre, rinunciò all’idea di
dare alle stampe le sue Osservazioni, e così il pubblico rimase defraudato di un’opera, che certamente su tutte le
altre
di
eguale
argomento
avrebbe
riportato
la
palma.”
(Disponível
em
<http://www.classicitaliani.it/verri/VerriP_indole_piacere_dolore.htm>. Acesso em 02 nov. 2013).
146
Após isso, cita vários autores (Claro, Grillando, Tabor, Giovannini, Zanger, Oldekop, Carpzov, Gandino,
Farinacci, Gomes, Menochio, Bruno, Bruner, Carerio, Bolsier, Cumano, Cipolla, Bossi, Bocer, Casoni, Crillo,
Bonacossa, Brusato, Fllerio, Jodocus e Dambouder) que inclui na “legião de obscuros escritores famosos entre
os criminalistas”, cujo estilo rude e bárbaro afasta a leitura de “pessoas cultas e sensatas”, não fosse por isso,
seriam vistos “com o mesmo olhar com o qual se fita o carrasco, ou seja, com horror e ignomínia” (VERRI, op.
cit., p. 109).
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Embora, posteriormente, se tenha percebido a irracionalidade dessa modalidade de
prova, passou-se a, “no esconderijo do cárcere, sem outras testemunhas além do juiz, dos
esbirros e do infeliz”, torturar os acusados. A tortura era praticada por “homens [...] obscuros,
ignorantes e ferozes” que acabaram por trazer a público essa prática
e foram obedecidos e considerados legisladores, constituíram-se em calmo e sério
objeto de estudo, e nas bibliotecas jurídicas foram acolhidos os cruéis escritores que
ensinaram a deslocar com uma minuciosa dor os membros dos homens vivos e a
refiná-la com a lentidão, com o acréscimo de outros tormentos, para tornar mais
desoladores e agudos a angústia e o extermínio. (VERRI, 2000, p. 111)

Verri cita pensadores147 para demonstrar que a repulsa à tortura não se trata de “uma
nova invenção dos filósofos modernos”, como se afirmava (ibid., p. 115-117). Assim, aplica a
um fato havido em Milão os seus conhecimentos da filosofia iluminista que se iniciava.
O escritor Alessandro Manzoni148 utiliza o mesmo fato para publicar, em 1845,
Storia della colonna infame, trazendo como apêndice o texto de Verri. Manzoni recorda que
Pietro Verri se propôs – como indica o próprio título de sua obra – a retirar do fato havido em
1630 um argumento contra a tortura, demonstrando como ela permitiu extorquir a confissão
de um crime cuja prática seria impossível (MANZONI, 2011, p. 9). A tortura em Milão era
uma faculdade natural e decorrente da atividade jurisdicional, não havendo, porém, nenhuma
norma que a disciplinasse, aplicando, assim, a lei romana, da qual Manzoni extrai a seguinte
regra:
Os juízes não devem começar pelo tormento, mas valer-se primeiramente de
argumentos verossímeis e prováveis; e se, conduzida a investigação, com indícios
seguros, crerem que, para descobrir a verdade, devem ser usados os tormentos, façamno, quando as condições da pessoa o permitem. (ibid.,. 47, tradução nossa)

Embora, conforme Manzoni, houvesse leis que previssem os tormentos como pena,
nenhuma delas referia-se à tortura como meio de prova. O autor procura traçar um panorama
da tortura na Europa e explica, por exemplo, que, a Inglaterra – onde não se procura a prova
do crime ou da inocência no interrogatório do réu – acabou excluindo indireta e
necessariamente “esse meio falaz e cruel de obter sua confissão”. Também no Reino da
Aragão e na Suécia não havia tal prática, mas conclui dizendo não saber se algum outro país
europeu estava imune a esse “vergonhoso flagelo” ou tenha se liberado dele no século XVIII
(ibid., p. 55-56, nota 2).
Manzoni cita trechos de Praxis et Theoricae criminalis, do prático Prospero
Farinacci (1554-1618), para quem a mentira do acusado pode autorizar seja ele submetido à
__________________________
147
Cícero, Santo Agostinho, Quintiliano, Valério Máximo, Schaller, Nicolas, Ramirez de Prado, Segla, Rupert,
Wissemback, Wesenbecl, Thomasius e Joh. Graevius, dentre outros (VERRRI, 2000, p. 115-117).
148
Alessandro Manzoni tinha nove anos de idade quando acompanhou o funeral de seu avô, Cesare Beccaria
(JEMOLO, 2001, p. 21).
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tortura, porém, para tal, a mentira deve se referir a circunstâncias substanciais do crime149.
Mas a mentira referente a fato que não agravaria a situação do réu se ele confessasse não é
suficiente para autorizar a tortura. Porém, a mentira deveria ser provada conclusivamente pela
própria confissão do réu ou por duas testemunhas, não bastando uma “simples conjectura do
juiz” (MANZONI, 2011, p. 84-85).
Para Manzoni, os argumentos de Farinacci são esforços vãos para evitar o perigo de
torturar um inocente e extorquir a confissão: “A consequência lógica seria declarar absurda e
injusta a tortura; mas a isso obstava a obediência cega à tradição ao direito romano.” (2011, p.
86 – tradução nossa)
O pensamento inglês também oferece sua contribuição à nascedoura filosofia
iluminista. Em 1651, Thomas Hobbes lança Leviatã, obra que condensa sua filosofia política.
Conhecido como teórico do estado totalitário, nessa obra Hobbes não destoa de seus
contemporâneos ao defender castigos corporais como pena, dentro do gênero “punições
humanas”, no qual inclui também a pena capital, as penas pecuniárias, a ignomínia, a prisão, o
exílio “ou uma mistura destas” (2008, p. 266). Explica que “punições corporais são as
infligidas diretamente ao corpo, e conforme a intenção de quem as inflige, como a flagelação,
os ferimentos, ou a privação de prazeres do corpo de que antes legitimamente se desfrutava”
(loc. cit.). Entretanto, adverte pouco adiante: “todas as punições aplicadas a súditos inocentes,
quer sejam grandes ou pequenas, são contrárias à lei da natureza, pois as punições só podem
ser aplicadas por transgressões à lei” (ibid., p. 268), ou seja, como pena. Essa regra, porém,
aplica-se somente aos súditos, pois
infligir qualquer dano a um inocente que não é súdito, se for para benefício da
república, e sem violação de nenhum pacto anterior, não constitui desrespeito à lei da
natureza. Porque todos os homens que não são súditos ou são inimigos ou deixaram
de sê-lo em virtude de algum pacto anterior. (HOBBES, 2008, p. 269) 150

Quando trata da tortura como meio de apuração de crimes, Hobbes afirma que ela
apenas pode ser emprega para beneficiar o torturado:
Também as acusações arrancadas sob tortura não devem ser aceitas como
testemunhos. Porque a tortura é para ser usada somente como meio de conjectura, de
esclarecimento num exame posterior de busca da verdade; e o que nesse caso se
__________________________
149
“E per poter chiamarsi tali, devon gl’indizi esser verisimili, probali, non leggieri, nè di semplice formalità, ma
gravi, urgenti, certi, chiari, anzi più chiari del sole di mezzogiorno, come si suol dire... Si tratta di dare a un
uomo un tormento, e un tormento che può decider della sua vita [...]” (FARINACCI, apud MANZINI, op. cit., p.
85-86).
150
E aqui Hobbes segue a lição de Grotius, conforme Livro III (“Da guerra justa ou solene, segundo o jus
gentium. Trata-se também da declaração de guerra”), título IV (“Do direito de matar os inimigos na guerra
solene e de outras violências contra o corpo”), capítulo VIII (“Os súditos dos inimigos são maltratados em
qualquer lugar que seja, a menos que a lei de um território estrangeiro ponha obstáculo”): “1. Quanto àqueles
que são verdadeiramente os súditos dos inimigos, isto é, que o são a título permanente, é permitido por esse
direito das gentes prejudicá-los em qualquer lugar que seja, se considerarmos sua pessoa.” (2005, p. 1096)

63

confessa contribui para aliviar quem é torturado, não para informar os torturadores.
Portanto, não deve ser aceito como testemunho suficiente porque, quer o torturado se
liberte graças a uma verdadeira ou a uma falsa acusação, o faz pelo direito de
151
preservar sua vida. (HOBBES, 2008, p. 122)

Apoiado em estudos de John H. Langbein, Renato Janine Ribeiro observa que, na
Inglaterra, entre os anos de 1540 e 1640 houve menos de cem registros de tortura, as quais
foram determinadas “pelo Conselho Privado, basicamente em questões políticas, não tendo
significado no domínio da common law”; a tortura tornou-se incompatível com os princípios
do júri, ou seja, “não é que os ingleses fossem mais humanitários, apenas tinham um direito
que dispensava torturar”152 (RIBEIRO, 2004, p. 310, nota 68).
Publicado em 1748, O espírito das leis, de Montesquieu, adota posição diversa. Com
um estilo mais subjetivo – que mais tarde iria caracterizar o Romantismo que teria em
Rousseau seu grande precursor – Montesquieu condena o emprego da violência pelo Estado.
Seu argumento parte das presunções legais e, para isso, valendo-se da figura retórica da
preterição, critica duas delas:
Porque os homens são maus, a lei é obrigada a supô-los melhores do que são. Assim o
depoimento de duas testemunhas é suficiente no castigo de todos os crimes. A lei
acredita nelas, como se falassem com a boca da verdade. Julga-se também que toda
criança concebida durante o casamento é legítima; a lei confia na mãe como se ela
fosse o próprio pudor. Mas a tortura contra os criminosos não está num caso forçado
como estes. Podemos ver, hoje, uma nação muito bem policiada rejeitá-la sem
inconvenientes. Logo, ela não é necessária por natureza. Tantas pessoas habilidosas e
tantos belos gênios escreveram contra essa prática, que não ouso falar depois deles.
Eu ia dizer que ela poderia ser conveniente nos governos despóticos, onde tudo o que
inspira o temor entra no mecanismo do governo; eu ia dizer que os escravos sob os
gregos e os romanos... Mas ouço a voz da natureza que grita contra mim.
(MONTESQUIEU, 2005, p. 102)

Na Espanha, a tortura contou com normatização expressa153. O primeiro autor
espanhol a utilizar as ideias de Beccaria154, ainda que sem citá-lo, é Alfonso de Azevedo155,
__________________________
151
Renato Janine Ribeiro, após tratar do emprego da tortura na Inglaterra (2004, p. 195-199), explica o
pensamento de Hobbes; “As inquirições policiais nunca se esgotam em seu efeito cognoscitivo, pois, revelando
culpas, também enredam o acusado no reconhecimento da jurisdição: o que mais visam é a produzir ou reforçar
um poder, o que poderíamos chamar de efeito recognoscitivo”. Porém, observa Ribeiro: “Não nos enredamos,
nós também, neste jogo moralista; porque alegando uma ordem, uma tábua, o inquisidor anistia a força que
emprega, a reduz a método, a emético para melhor manifestar a natureza ou a verdade; estas são fins que
justificam os seus meios.” E conclui: “Se acusa de amoral o hobbesiano, é porque este não teria metro para a
força; engano seu: as forças medem-se em seu jogo mecânico, sem necessitarem de transcendência. São forças,
isto sim, sem culpa ou álibi. Uma polity hobbesiana não seria cruel como a inquisitorial – justamente porque não
mascara a violência, não a faz cuidado do pai com o filho, ou da cabeça com os membros.” (2004, p. 199-200)
152
“Como o júri inglês, a tortura judicial desenvolve-se com o fim do ordálio. Critérios humanos de condenação
substituem o recurso, embora formal, ao juízo de Deus; requer-se, ainda, a vontade do réu, que aceitará ser
julgado pelo pays, na Inglaterra, ou reconhecerá sua culpa, no Continente. Esse aval, dado à forma do
julgamento ou ao conteúdo da instrução, legitima o processo, distinguindo-o de uma vingança privada [...]”
(RIBEIRO, 2004, p. 195).
153
Ana Lucia Sabadell (2006) faz um profundo estudo do uso legal da tortura na Espanha dos séculos XVI a
XVIII. De acordo com a autora, “as Siete Partidas [século XIII] constituem o primeiro corpo normativo, na
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com seu De reorum absolutione, de 1770, traduzido para o espanhol apenas em 1817, com o
título Ensayo acerca de la tortura, ó, cuestion de tormento: de la absolucion de los reos que
niegan en el potro los delitos que se les imputan; y de la abolicion del uso de la tortura
principalmente en los tribunales esclesiásticos (MOLLFULLEDA, 1990, p. 100-101).
Após trazer ensinamentos clássicos de Grécia e Roma, doutores da Igreja e também
juristas seus coetâneos (dentre os quais, Montesquieu), Alfonso de Azevedo apresenta seu
argumento contra a tortura:
De nenhuma maneira é lícito aos homens usar de crueldade contra seus corpos; de
nenhuma maneira [podem] entregar-se eles próprios a tormentos: logo, tampouco
podem conceder aos magistrados a faculdade de castigar com crueldade ou torturar os
réus, porque não lhes é permitido que transfiram a outros um direito que não têm.
(AZEVEDO [2010], p. 70 – tradução nossa)

Para o jurista espanhol
Além disso, mesmo que os tormentos não estivessem sujeitos a incertezas, nem
fossem inúteis para averiguar a verdade, deveriam, sem embargo, desprezar-se por
outro motivo, [...] porque sua crueldade excede muitas vezes a dos castigos mais
comuns que teriam de sofrer os réus, ainda que confessassem seus crimes. Em
verdade, a dor e a tortura são, muitas vezes, mais veementes e mais terríveis que a
própria pena capital, a qual se executa frequentemente mais rapidamente e sugere
insensibilidade em todos os sentidos. (ibid., p. 90 – tradução nossa)

Não que o autor se oponha a meios coercitivos para a investigação. Apesar de
afirmar-se contrário à tortura, “nem por isso pretenderei – afirma – que não devam ser presos
os que sejam suspeitos de crimes, até que se constate sua inocência” (ibid., p. 65), mas “a
ninguém concedeu a natureza o direito de atormentar os corpos” (ibid., p. 68)156.
O autor aprofunda-se em argumentos. Além da doutrina aristotélica sobre a
ineficácia da tortura, lembra que “caballeros y otros hombres muy distinguidos” estão isentos
da tortura, logo, é ela “propia de los plebeyos”. Portanto, se a República pode subsistir sem
torturar aqueles que, armados de poder, autoridade e ciência, podem causar maior dano e
___________________________________________________
Península Ibérica, que contém uma regulamentação detalhada da tortura legal, seguindo a tradição do direito
comum” (SABADELL, loc. cit., p. 141-142).
154
O libelo de Beccaria foi traduzido para o espanhol apenas em 1774, por Juan Antonio de Las Casas
(MOLLFULLERA, 1990, p. 101).
155
Mollfullera (1990, p. 100) registra o nome do autor como Alfonso María de Acevedo, quiçá por se valer da
edição princeps em latim (de 1770). Para este trabalho, valemo-nos da edição facsimilar da princeps espanhola
(de 1817), na qual consta, na página de rosto: “publicado en latin em 1770 por Don Alfonso de Azevedo, Doctor
en ámbos Derechos, y Anticuario de la Real Academia de la Historia, &c.” ([2010]).
156
Em outras palavras: “[…] nenhuma pessoa recebeu da natureza o poder de atormentar-se a si mesmo e de
atormentar os réus suspeitos de delitos. Não a si próprios, repito, porque seria sevicia contra si mesmo, a qual
[...] está proibida pela lei natural e divina; nem tampouco contra os réus duvidosos, porque qualquer sevícia e
crueldade contra outros, por mais leve que seja, é proibida pelas mesmas leis naturais e divinas, a não ser que
exista um crime certo, em decorrência de cuja perpetração se destrua a primitiva igualdade entre os homens e os
inocentes adquiram a jurisdição, que todos admitem ser tão necessária para decretar os tormentos. Logo,
consideradas somente as leis da natureza não reside nos homens poder algum para atormentar que possa ser
confiado aos Magistrados, embora haja o vínculo e a autoridade de qualquer pacto.” (AZEVEDO, op. cit., p. 7272 – tradução nossa)
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ocultar seus crimes, “por que se sujeitam ao potro157 apenas os plebeus e os de baixa esfera, os
quais não são suspeitos de crimes tão graves, tampouco praticados com tanto segredo?”
(AZEVEDO, [2010], p. 82 – tradução nossa).
A última parte do livro (Parte IV – p. 127-198) é dedicada a combater a tortura
praticada pela Igreja:
Com o objetivo de não irritar, direi brevemente que a opinião unânime e conforme à
dos Santos Padres e de todos os Doutores, tanto antigos como modernos, é que a
Igreja, segundo as Instituições e a Doutrina de Cristo, não pronuncia sentença de
sangue, nem de desterro, nem alguma outra, apenas a que seja mais conforme à
clemência. (ibid., p. 194 – tradução nossa)

Naturalmente essa obra não passou despercebida. Antes mesmo da tradução para o
espanhol, Pedro de Castro158 fez publicar, em 1778, Defensa de la tortura y leyes pátrias que
la establecieron: e inpugnacion del Tratado que escribio contra Ella el Doctor D. Alfonso
Maria de Acevedo159. Ao longo de duas centenas e meia de páginas, o autor se empenha em
cumprir o que se propõe no prólogo, ou seja, fazer a “defesa em língua ou idioma espanhol
das leis impugnadas”, embora o texto que as ataque tenha sido escrito em latim (CASTRO,
2009, p. XXVI). Pedro de Castro afirma que ser “um manifesto absurdo dizer que o tormento
ocorre para que os réus confessem os delitos que tenham cometido ou se imputem a si
mesmos os não cometidos”, uma vez que, “o tormento se dá para saber a verdade do próprio
delinquente ou acusado” (2009, p. 17 – tradução nossa), considerando-se verdadeira a
resposta do interrogado apenas se ele a ratificar dentro das 24 horas seguintes.
Assim, para o autor,
O legislador, por uma justíssima razão de equidade e em decorrência do espírito de
outras leis que favorecem ao réu na hipótese de alguma dúvida, quis que a negação,
fosse sob o tormento, fosse depois dele, sendo ratificada deveria dar ao réu por quite
ou livre daquele erro: e que a confissão sob o tormento não bastasse para condená-lo
sem que ele depois a ratificasse. (ibid., p. 22 – tradução nossa)

O sofrimento imposto ao réu é compatível – segundo o autor (ibid, p. 25) – com o
crime de que foi acusado e do qual houve testemunhas (ibid. p. 25). E as “leyes mas humanas

__________________________
157
“Potro” é uma modalidade de tortura medieval que provocava o estiramento das articulações da vítima,
podendo chegar até mesmo a desmembrá-las.
158
Na edição facsimilar da edição princeps lemos o currículo do autor: “Colegial que fue del Mayor de San
Clemente de Bolonia, Catedratico de Teologia en aquella Universidad, Canonigo de la Catedral de Malaga, al
presente de la Metropolitana de Sevilla, y atual Presidente de la Mesa de Examinadores Sindolaes de su
Arzobispado” (CASTRO, 2009)
159
Merece ser lida a censura do “Colegio de Abogados de Madrid” (p. III-XXII), o mesmo que aprovou a obra
de Alfonso de Azevedo. A respeito da conduta deste Colégio e de atribuição para censura prévia de obras, v.
MOLLFULLEDA, 1999, p. 99-102.
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que han movido al Impugnador” (CASTRO, 2009, p. 36) favoreceriam a impunidade dos
delitos e o atrevimento da plebe160.
Defendendo, com apoio nos Evangelhos, a tese de que “o Príncipe recebe seu poder
de Deus e não da república ou da sociedade”161, o autor vai buscar, sobretudo no Velho
Testamento, subsídios para seus contra-argumentos162 (ibid., p. 66-73)163.
O poder humano de impor suplícios a outros homens decorre do poder divino164, ou
seja, se o poder do Príncipe é divino, assim também o poder dos magistrados decorre de
direito divino (ibid., p. 109-110). Quanto à confissão por temer as dores da tortura, defende o
autor:
Pois se, não obstante elas [as dores], o verdadeiramente culpado pode negar sua culpa,
o inocente poderá manter sua inocência: e se não a mantém, culpa-se a si mesmo, não
ao legislador, que para favorecer os inocentes refreou os facínoras, que utilizam
[meios] mais ocultos para injuriá-los: e devendo o bem particular de um ou outro
inocente ceder ao bem comum, não se lhes pratica nenhuma ofensa. (CASTRO, op.
cit., p. 125-126 – tradução nossa)

A “suspeita justa é punível” para o autor e, portanto, justifica a tortura, pois negar a
possibilidade dos tormentos é querer que o “infame indiciado” goze dos mesmos benefícios
que “o de boa fama”. Por outro lado, não se deve considerar como injustas as prisões e demais
“males que [o indiciado] deve sofrer, enquanto se averigua seu crime ou inocência”, pois
também “são justas as que sofrem o de boa fama enquanto se resolve a acusação” (ibid., p.
128).
Para justificar a impossibilidade de a Igreja impor castigos corporais, o autor afirma
que é necessário “ser muito ignorante da Sagrada Escritura e dos Concílios” para não se saber
que a Igreja jamais usou ou decretou castigos corporais em decorrência de sua jurisdição,
“que recebeu de Jesus Cristo”.165
__________________________
160
“São notórios nos papeis públicos os frequentes desacatos que a plebe faz aos Magistrados nas nações em que
segundo o conceito do Impugnador, são mais humanas as leis. Quantas e quais serão as injúrias entre os súditos,
quando não guardam o respeito devido aos juízes?” (ibid., p. 36 – tradução nossa).
161
O autor cita: São João, Cap. 19; São Paulo, Cap. 13 da Epístola aos Romanos.
162
e os encontra nos julgamentos de Adão e Eva e no de Caim, no Cap. 20 do Gênesis, Capítulo 22 do Êxodo,
Capítulo 5 do Livro dos Números, Capítulo 19 do Deuteronômio, Capítulo 7 de Josué e assim por diante.
163
Pedro de Castro cita o Capítulo V do Levítico para defender que o Príncipe pode obrigar o filho a declarar o
que sabe contra seu pai, ou a mulher contra seu marido, ou um parente contra outro, “não apenas nos crimes
privilegiados, mas também nos comuns” (2009, p. 87-88).
164
“[...] ni el derecho natural particular ó de un subdito está esento de subordinarse al derecho natural de la
comunidad, á cuya conservación mira el derecho divino en el castigo de los facinerosos” (CASTRO, 2009, p.
93). Em outro trecho: “El dueño de las vidas de los hombres es Dios; y su potestad no la ha dado sino á los
Principes para castigar á los malos, sin privar á cada uno, sea bueno ó malo, del derecho de defenderse del que
quiere usurpar aquella potestad” (ibid., p. 115).
165
A jurisdição da qual a Igreja se valeu para dominar os gentios e que exerce nos reinos dos príncipes católicos
“ha sido por delegacion de aquellos Principes, ya donandole territorios en que el sumo Pontifice ó algunos
Obispos ejerzan la potestad, que por donacion les delegaron; ya mandando que en sus reales Dominios los ateos,
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E assim segue, procurando demonstrar o acerto das práticas “jurídicas” de então.
Publicado o livro, as críticas a Pedro de Castro não se limitaram a autores conterrâneos.
Brissot de Warville serviu-se da ocasião para criticar indiscriminadamente os juristas
espanhóis. Mas a crítica mais extensa e mais bem fundamentada foi escrita por outro
espanhol, Lardizábal y Uribe, publicada em 1782 (MOLLFULLEDA, 1990, p. 102).
Com efeito, em seu Discurso sobre las penas contrahido á las leyes de España para
facilitar su reforma, Don Manuel de Lardizábal y Uribe166, além de tratar da pena de talião, da
pena capital, das penas corporais (mutilações de membros, açoites, presídios, cárcere e
desterro), dedica um capítulo ao “tormento” e observa que o leitor pode estranhar o tema em
uma obra que se destina ao estudo das penas e não das provas dos delitos, uma vez que “o
tormento é, comumente, reputado como uma das provas e meios que existem para descobrir a
verdade” (LARDIZÁBAL Y URIBE, 1782, p. 243-244 – tradução nossa), porém o autor está
convencido de que a tortura não faz prova da verdade, mas prova tão somente “da força ou da
fraqueza dos membros do atormentado” (ibid.).
Todavia, prossegue Lardizábal y Uribe, o mesmo Farinácio, que dá permissão ao
torturado sem indícios para matar o juiz que o tortura, em outra passagem, diz que “se os
delitos forem atrozes e os suspeitos homens de má fama, poderão ser atormentados com
indícios menos suficientes ou leves” (ibid., p. 246 – tradução nossa) e, em outra oportunidade,
afirma que o dono de uma hospedaria ou de uma venda pode torturar seus empregados ou
familiares para apurar – sem que haja sequer indícios – furtos ali cometidos . Entretanto, não é
fácil conciliar a sentença que afirma ser possível matar o juiz que tortura sem indícios com a
que se pode torturar sem indícios, apenas com a suspeita de haver praticado um delito. Se o
tormento é pena, não pode ser imposto como meio de investigação, pois se o delito está
provado, “seria uma cruel tirania atormentar a um homem, apenas para saber com violência
de sua boca o que já está legitimamente averiguado” (ibid., p. 248 – tradução nossa). Também
critica o argumento de alguns autores, no sentido de que, nos crimes atrocíssimos, para que
haja um castigo imediato e exemplar, pode-se torturar o réu contra o qual haja prova para que
seja executada imediatamente a sentença sem que haja apelação167.
___________________________________________________
de quienes conozcan los eclesiasticos, sean obligados por el brazo secular á obedecer, y sufrir las penas
determinadas en las leyes para los delitos probados en el juicio eclesiastico.” (CASTRO, 2009, p. 154).
166
Consultamos o exemplar (também princeps) da New York Public Library (Rockwell Shorthand Collection)
no seguinte endereço:
<http://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=nyp.33433075956239;page=root;seq=11;view=thumb;size=100;orient=0#p
age/n1/mode/1up>. Acesso em 24 abr 2012.
167
“¡Opinion inhumana, que autoriza o medio injusto, para cometer otra injusticia, qual es privar al reo de un
recurso que la naturaleza ha concedido á todo hombre! Como si todo delito, sea el que fuere, no debiera
castigarse con la mayor prontitud posible, pero sin atropellar los derechos de la naturaleza.” (ibid., p. 248)
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Cita o edito criminal de 9 de julho de 1570, do Rei Felipe II, por meio do qual
proibiu, nos Países Baixos, a aplicação de tortura ao réu quando houvesse prova plena do
delito, sendo declarado abusivo qualquer costume ou estatuto contrário.
Tampouco se pode impor o tormento enquanto não houver prova plena do delito:
porque as leis e a própria razão proíbem que se possa impor pena a um homem,
enquanto houver dúvida se é culpado ou inocente, e ninguém pode ser tido por
culpado antes de ser legitimamente declarado por sentença e, após esta, não se pode
impor outra pena que a determinada pela lei. (LARDIZÁBAL Y URIBE, 1782, p. 250
– tradução nossa)

Criticando o livro Defensa de la tortura, de “D. Pedro de Castro, acérrimo defensor y
protector de la tortura”, Lardizábal y Uribe argumenta com um princípio “constante no direito
e conforme a razão”, segundo o qual nenhum crime pode ser duplamente castigado
(LARIZÁBAL Y URIBE, op. cit., p. 251-252)168.
Após citar Quintiliano, o autor traz afirmação de La Bruyere, para quem a tortura é
uma invenção maravilhosa e segura para perder um inocente fraco e salvar um facínora
robusto (ibid., p. 253). Apoia-se em Santo Agostinho e segue a refutar os argumentos de D.
Pedro de Castro até que, bem adiante, contrapondo suas ideias às deste último, conclui: “Mas
aborrece o ânimo tratar de um assunto tão triste e desagradável, e para concluí-lo e pôr fim ao
discurso” apresenta os argumentos de um sacerdote e magistrado francês, Mr. Servant, de
Grenoble169, que se refere a um juiz que, cansado de fazer perguntas, manda o verdugo trazer
cordas, correntes, estacas “e todos os fatais instrumentos inventados para provocar a dor”
(ibid., p. 290):
Um carrasco infame mescla-se às augustas funções da Magistratura, e termina em
violência um interrogatório que começou na liberdade. Doce filosofia, tu, que apenas
buscas a verdade com atenção e com paciência, crerias que em teu século se
empregassem estes tais instrumentos para descobri-la? É certo que nossas leis
aprovam este método inacreditável, e que o uso o consagra? E depois disso,
poderemos reprovar aos antigos e seus circus de gladiadores? Atreveremo-nos a
repreender a nossos antecessores por suas provas de água e fogo? Ah! Antes de
entregar a miserável vítima do acusado às mãos do verdugo, façamo-lo combater na
arena: ao menos terá a liberdade de defender-se. [...] Que cruéis e insanos somos! […]
Mas se é a verdade que buscamos, acreditamos acaso encontrá-la em meio a
transtornos e a dor? […] O homem que sofre já não se parece com si mesmo: chora
como uma criança, agita-se como um furioso, chama em seu socorro toda a natureza
inteira: sua débil inteligência inteira-se bem rapidamente da comoção de seus
sentidos, o que se aumenta também por sua imaginação: suas ideias não estão menos
alteradas que seu semblante: todas as suas faculdades, ou ativas ou abatidas, se agitam
e se rendem sucessivamente. [...] O maior delito para nossa natureza é o padecer, e a
__________________________
168
Nem como prova serve o tormento: “Es una prueba no solo sumamente falible, sino enteramente inútil para el
fin que se solicita, y una prueba tan desigual, que en ella el inocente siempre pierde, y el delincuente puede
ganar: porque, ó confiesa el inocente, y es condenado, ó niega, y después de haber sufrido el tormento, que no
merecía, sufre también una pena extraordinaria, que tampoco merece; pero el delincuente tiene un caso
favorable, que es cuando tiene constancia para negar, y se libra de la pena que merecía.” (ibid, p. 252).
169
Segundo o autor, extraídos de “Discours sur l’administration de la justice criminelle”.
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própria morte não seria tão terrível, se não a precedesse a dor. (LARIZÁBAL Y
URIBE, 1782, p. 291-293 – tradução nossa)

Dez anos depois, em 1792, o magistrado Juan Pablo Forner170 escreve seu Discurso
sobre la tortura que, todavia, permaneceu inédito até 1990171. A respeito dessa obra, Santiago
Mollfulleda (1990) elaborou um completo estudo não apenas da biografia do autor, mas
também dos fatos históricos que envolveram sua elaboração e esclarece que, apesar de haver
permanecido inédita por quase dois séculos, era conhecida sobretudo de alguns juristas que a
ela se referiram.
Ao longo de seu discurso, Forner busca destruir os argumentos que autorizariam a
realização da tortura, pois sua prática contraria “os princípios mais simples da lógica: porque,
com efeito, como pode ser prova da verdade um meio que induz violentissimamente a
mentir?” (1990, p. 183 – tradução nossa). Tampouco deve ser considerada como justa uma lei
humana que contraria a lei divina e da natureza que proíbe que o inocente seja submetido a
padecimento (ibid., p. 186). Não se pode ignorar, outrossim, que a primeira e suprema
obrigação do homem a respeito de si é “cuidar de sua própria conservação, não atentar jamais
contra ela, princípio que deu origem à regra vulgaríssima de que ninguém está obrigado a
denunciar a si próprio” (ibid., p. 185).

2.4 Após a Revolução Francesa

Forner escreveu seu texto três anos após, na França, os ideais de liberdade e de
igualdade terem gerado a Revolução de 1789, cuja Declaração estabeleceu, em dois de seus
artigos, que as penas – sempre estabelecidas previamente em lei – devem ser compatíveis com
o crime praticado (art. 8º) e que ninguém poderá ser considerado culpado até que haja
condenação e, ainda assim, sua prisão não poderá conter nenhum rigor que não seja
absolutamente necessário (art. 9º). Afinal, a filosofia iluminista que possibilitou a Revolução
reconhece que todos os homens são iguais (art. 1º) e, por isso, todos possuem direitos
naturais, inalienáveis e sagrados (preâmbulo).

__________________________
170
Forner tornou-se conhecido pelo seu estilo agressivo e polêmico, mercê do qual foi incumbido de escrever
uma réplica às críticas à Espanha que foram feitas por um escritor francês. Às perguntas “Que se deve à
Espanha? O que a Espanha fez pela Europa?”, Forner respondeu que seu país produziu “o necessário, o
conveniente, e também muita parte do supérfluo” e indagava: Para que serve um Voltaire? Se não tivemos um
Descartes ou um Newton, tivemos legisladores justíssimos... (GONZÁLEZ SEARA, 1995, p. 593-594).
171
O ineditismo do livro não se pode atribuir ao seu autor, que se empenhou para publicá-lo, porém, não obstante
tenha conseguido a aprovação censora, o Conselho de Castilla “sepultou” o pedido de publicação, em que pese
às reiteradas solicitações de Forner para tanto (MOLLFULLERA, 1990, p.104).
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Historicamente, estavam isentas da tortura as classes superiores172. A Revolução
serviu-se da filosofia iluminista, mas, como observa Dalmo Dallari:
[...] a necessidade de mudança profunda na organização da sociedade, sobretudo para
a eliminação do poder arbitrário e dos privilégios que se mantinham à custa das
classes subalternas, fez com que a aplicação das ideias fosse adaptada às
circunstâncias do momento e aos interesses daqueles que, para não serem vítimas,
procuravam assumir o comando político do Estado. (DALLARI, 2010, p. 211)

A divisa “liberdade, igualdade, fraternidade” há de ser lida sem a edulcoração que
muitos pretendem. O primeiro objetivo dos revolucionários foi a liberdade, “para que o
indivíduo não sofra violências arbitrárias”, além da forte “concepção individualista do ser
humano e de seus direitos, pois cada participante lutava em defesa de sua pessoa e de seus
direitos” (DALLARI, op. cit., p. 212)173. Uma vez abolidos os privilégios da nobreza, “já não
se falou mais em igualdade”, o que “não aconteceu por simples omissão descuidada, mas teve
sua razão de ser na intenção de estabelecer a desigualdade de direitos políticos”, excluindo-se
deles, com a Constituição de 1791, as mulheres e os “homens que fossem empregados ou que
tivessem baixa renda” (ibid., p. 213).
Os ideais filosóficos iluministas, que alimentaram o Romantismo político-literário
daquela época174, não resistiram às ambições pelo capital. Tanto que o início do século XX
sofre com a Grande Guerra, depois conhecida como a Primeira Guerra Mundial, que “foi a
mãe das guerras dos séculos XX e XXI” (ARARIPE, 2008, p. 319). Com o armistício, a
Alemanha, julgada responsável pelo conflito, “devia ser definitivamente neutralizada,
colocada em situação de nunca mais constituir ameaça para a França”, tanto que teria de pagar
“pesadas reparações de guerra” (ibid., p. 345).175
Em 1919, o Pacto da Sociedade das Nações, firmado em consequência da Primeira
Grande Guerra, demonstra preocupação com os efeitos da guerra e, no que se refere aos
direitos humanos, ao tratar daqueles que denomina “povos ainda não capazes de se dirigir, nas
condições particularmente difíceis do mundo moderno”, estabelece, como princípio, que o

__________________________
172
“¿Por ventura dos privilegios de la nobleza, por grandes que sean, han de ser tanto, que para conservarlos se
ha de conceder la impunidad de los delitos á una clase tan considerable y tan numerosa del Estado? ¿No tiene la
sociedad igual derecho á ser libertada de los perjuicios del noble, que de los del plebeyo? Y si los delitos de los
nobles puedan averiguarse y castigarse sin el tormento, ¿Por qué no podrán averiguarse tambien los de los demás
hombres?” (LARDIZÁBAL Y URIBE, 1782, p. 282)
173
Não é, pois, sem razão que o único direito considerado sagrado dentre os enumerados na Declaração de 1789
é o direito de propriedade (art. 17)...
174
Para um estudo sobre o movimento romântico e suas relações com Revolução Francesa, ver, dentre outros,
Elias Thomé Saliba (2003) e o pensamento marxista de Michael Löwy e Robert Sayre (1993).
175
“Muitas vezes o direito tem sido utilizado para garantir privilégios e diferenças injustas, o que faz muita gente
pensar que não pode existir um direito justo, que proteja a liberdade e a dignidade de todos.” (DALLARI, 1984,
p.75)

71

mandatário proíba abusos “tais como o tráfico de escravos, o comércio de armas e de álcool”
(art. 22, nº 5), sem nenhuma referência à tortura.
A questão da tortura passa efetivamente a integrar normas internacionais com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada por Resolução da ONU em 1948, que
veda expressamente (artigo V) a submissão de qualquer pessoa à tortura ou a “tratamento ou
castigo cruel, desumano ou degradante”. No ano seguinte, o artigo 3º, 1, “a”, da I Convenção
de Genebra para Melhorar a Situação dos Feridos e Doentes das Forças Armadas em
Campanha (firmada em 12 de agosto de 1949) proíbe o emprego de “ofensas contra a vida e
integridade física, especialmente o homicídio sob todas as formas, as mutilações, os
tratamentos cruéis, torturas e suplícios” (há reforço dessa vedação no art. 12 e o art. 17
contém norma específica contra a tortura física ou moral para obter “informações de qualquer
espécie”). No mesmo sentido, encontramos expressas disposições na Convenção II, que
protege feridos, enfermos e náufragos das forças armadas no mar, na Convenção III, relativa
ao tratamento de prisioneiros de guerra e na Convenção IV, relativa a civis, inclusive em
territórios ocupados (todas também firmadas em Genebra, em 12 de agosto de 1949) 176.
José Augusto Lindgren Alves registra que, segundo historiadores, a tortura teria sido
abolida da legislação europeia no final no século XVIII e início do século XIX, sendo
considerada mesmo inexistente por Victor Hugo, vindo ressurgir apenas com a Segunda
Guerra Mundial177. Citando Sartre, conclui Lindgren Alves que o uso da tortura “como
política de Estado destinada a aniquilar oposições nacionais e coloniais elevou-a à
‘qualificação’ de Peste do Século” (1997, p. 135-136).
Mais específico – e de valor cogente para os países que a assinaram – é a Convenção
contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penais Cruéis, Desumanos ou Degradantes (1984),
da ONU, com a correspondente Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura
(1985) da OEA. Já vigia, na ocasião de ambos os tratados, a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, aprovada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos
Humanos, em San José de Costa Rica, em 1969 (porém ratificada pelo Brasil somente em
1992), cujo art. 5º obriga o respeito à integridade física, psíquica e moral de todos, além de
vedar expressamente o emprego da tortura.

__________________________
176 O Brasil assinou tais convenções em 1949 e as ratificou em 1957.
177
Umberto Vincenti observa: “Solo a seguito degli orrori connessi alle vicende della seconda guerra mondiale si
à cominciato a teorizzare che la dignità umana sia ex se fondativa dei diritti.” (2009, p. 106)
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Tais disposições internacionais, entretanto, não impediram o Governo dos Estados
Unidos da América178 de praticar tortura, sobretudo em suas bases militares em Guantánamo,
em Abu Ghraib e na Tailândia179. A tortura sempre esteve presente em diversos governos. Até
o século XVIII oficialmente; depois vinha sendo utilizada como principal instrumento de
dominação de estados totalitários (ARENDT, 2009, p. 67), mas nunca foi assumida como
prática oficial dos governos ocidentais.
Após a primeira guerra mundial, lemos em Gustav Le Bon ([19--?], p. 6) que “Certas
nações, apesar de modernizadas no ponto de vista intelectual, ainda contêm em si os instintos
ancestrais herdados, e, julgando-se inspiradas pela razão, sofrem a impulsão influente,
longínqua, duma multidão de atavismos que determinam os seus atos.”
É bem verdade que, nas décadas de 60 e 70 do século passado, os países
subdesenvolvidos da América Latina registraram incontáveis casos de abuso do Governo, mas
jamais admitida pelos governantes. A tortura realizada pelo governo estadunidense acabou
sendo admitida somente após a divulgação pela imprensa das violências praticadas contra os
prisioneiros supostamente autores ou envolvidos com atos de terrorismo. Dick Cheney, logo
após os atentados de 11 de setembro, deixou claro que a tortura poderia ser uma ferramenta
útil para investigar futuros ataques: “teremos de trabalhar [...] uma espécie de lado negro...
muito do que precisa ser feito terá de ser feito em silêncio, sem qualquer discussão... será vital
para nós usarmos todos os meios à nossa disposição para alcançar o nosso objetivo” (apud
STRITZKE; LEWANDOWSKY, 2009, p. 2 – tradução nossa). Meses depois, Alberto
Gonzales, chefe do departamento jurídico da Presidência dos Estados Unidos, deixou claro
que um “novo paradigma torna obsoletas as limitações de Genebra sobre interrogatório de
prisioneiros e excepciona algumas de suas disposições” (loc. cit.). Justificava-se, assim, a
__________________________
178 Os Estados Unidos da América assinaram as três Convenções de Genebra em 1949 e as ratificaram em 1955,
com a reserva de que poderiam impor pena de morte nos territórios ocupados, independentemente de haver
previsão legal nesse sentido em tais territórios e também reserva relativamente ao uso do símbolo da Cruz
Vermelha (conforme informação do “site” da Cruz Vermelha Internacional. Disponível em:
<http://www.icrc.org/ihl.nsf/NORM/D6B53F5B5D14F35AC1256402003F9920?OpenDocument> Acesso em 02
jul 2011). Relativamente à Convenção contra a Tortura, de acordo com o alto Comissariado para Direitos
Humanos da ONU, os EUA a assinaram em 1988, com ratificação em 1994 (Disponível em
<http://www2.ohchr.org/english/law/cat-ratify.htm> Acesso em 02 jul. 2011). Quanto ao Pacto de São José da
Costa Rica, embora o tenham assinado em 6 de janeiro de 1977, não o ratificaram, logo, o pacto não vige em
terras
estadunidenses
(Disponível
em
<http://www.oas.org/dil/esp/tratados_B32_Convencion_Americana_sobre_Derechos_Humanos_firmas.htm>, acesso em 15 jul. 2013).
179
“La red represiva de desaparición de personas es global. Los organismos de defensa de los derechos humanos
y algunas investigaciones periodísticas […] mencionan la existencia de ‘sitios negros’ en Singapur, Tailandia,
Pakistán, Afganistán, Kosovo, Polonia, Rumania y otros estados de Europa Oriental no precisados. […] Los
‘aviones prisión’ de la CIA han utilizado reiteradamente aeropuertos de distintos países para tal efecto. En
‘vuelos privados’ se transportan personas detenidas ilegalmente para enviarlas a lugares de tortura e secuestro,
en los que permanecen tanto tiempo como lo dispongan los servicios secretos norteamericanos”. (CALVEIRO,
2006, p. 34).
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prática de atrocidades contra civis, sem a possibilidade de restrições por normas
internacionais.
Uma série de memorandos elaborados pela Assessoria Jurídica do Departamento de
Justiça dos Estados Unidos foi divulgada. O primeiro deles, assinado por Jay Bybee 180,
Assistant Attorney General, já na introdução, afirma que após a análise dos estatutos que
tratam do criminoso, chegou-se à conclusão de que a dor exigida para caracterizar a tortura
deve ser difícil de ser suportada, “como a falência de órgãos, comprometimento da função
física, ou mesmo a morte”. O sofrimento mental deve resultar danos com “duração de meses
ou mesmo anos”181.
Assim, para o governo dos EUA, há limites aceitáveis para imposição de dor física e
sofrimento psicológico. Documentos oficiais dão conta de práticas que vão desde a submissão
de presos a situações de estresse, nudez, privação de sono ou de alimentação, até pancadas no
rosto e abdome e simulação de afogamento, sempre, naturalmente, após a prévia avaliação
médica e psicológica do investigado182.
Os discursos da campanha eleitoral de 2008 de Barack Obama resultaram vazios no
que se refere ao respeito aos direitos humanos dos suspeitos de envolvimento com a “Guerra
ao Terror”, o que demonstra, conforme Alan Wolfe, que “as condições políticas que
permitiram aos Estados Unidos aventurar-se no terreno do mal pelo mal são muito difíceis de
serem mudadas” (WOLFE, 2013, p. 389 – tradução nossa). A decepção daqueles que viram
Obama, após eleito, dar prosseguimento às práticas de Bush, apenas pode ser explicada pela
presença de três elementos: partidarismo, teoria de governo e uma compreensão particular
sobre a natureza do mal (ibid., p. 389)183.
Amartya Sem denuncia que a tortura “continua a ser usada com notável frequência
no mundo contemporâneo – algumas vezes por baluartes do establishment global” (SEN,
2011, p. 14). Luigi Ferrajoli, após alertar que a tortura é um fenômeno difuso em todo o
__________________________
180
Porém foi redigido por John Yoo, professor de Direito da Universidade da Califórnia, em Berkeley
(TODOROV, 2010b, p. 135)
181
“Physical pain amounting to torture must be equivalent in intensity to the pain accompanying serious physical
injury, such as organ failure, impairment of bodily function, or even death. For purely mental pain or suffering to
amount torture under Section 2340, it must result in significant psychological harm of significant duration, e.g.,
lasting for months or even years.” (COLE, 2009, p. 41, contendo os chamados torture memos). Para uma leitura
dos textos em reprodução fac-similar, ver: The secret torture memos, Rockville (Maryland, USA): Arc Manor,
2010). Críticas a respeito da ação dos EUA e uma profunda análise de suas consequências e sobre a questão do
Islã, encontramos em Tzvetan Todorov (2010b).
182
May, 30, 2005. Memorandum for John A. Rizzo (Application of United States Obligations Under Article 16
of the Convention Against Torture to Certain Techniques That May Be Used in the Interrogation of High Value
al Qaeda Detainess (COLE, 2009, p. 225-276, particularmente p. 233-235)
183
Alan Wolfe (2013), para demonstrar sua tese sobre a “maldade política”, analisa profundamente a questão da
tortura “legalizada” nos Estados Unidos da América após os atentados de 11 de Setembro. Dedica um capítulo
de sua obra à “decepção com Obama”.
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mundo – inclusive nos países democráticos ocidentais (“comezando por los Estados Unidos
de Norteamérica donde la tortura es comúnmente aplicada a los terroristas en los
interrogatórios” – FERRAJOLI, 2008, p. 17) – busca efetuar a distinção entre os tipos de
tortura existentes:
O primeiro tipo é o praticado de maneira oculta e com o conhecimento de sua
ilegalidade, no interior de cárceres ou nos estabelecimentos policiais. [...] Trata-se de
uma prática abertamente ilegal, embora nada excepcional; executa-se em segredo e
sua cifra negra vai além das denúncias abertas, desencorajadas pelo risco para os
denunciantes serem perseguidos com calúnias, na ausência de provas. 184
(FERRAJOLI, 2008, p. 17– tradução nossa)

A segunda modalidade de tortura é ainda mais preocupante, sobretudo porque,
conforme o autor, tem se reiterado nos últimos anos:
A tortura não como prática isolada, oculta, consciente da própria ilicitude e por isso
imprevista e imprevisível, mas como método de inquisição, de punição e de
intimidação no confronto com o inimigo, ou quem é suspeito de sê-lo, adotado em
execução de explícitas diretivas e até mesmo codificado em manuais adequados a tal
fim185 (ibid., p. 18 – tradução nossa).

Essa segunda modalidade, conforme ainda Ferrajoli (ibid., p. 18), tem, como caráter
mais abjeto, o seu caráter oficial, ostentado e programado não como instrumento apenas para
extrair a informação, mas também como instrumento de humilhação das pessoas. O
desrespeito ao direito e à pessoa, nessa modalidade, é mais ostensivo, porque é aberto e
declarado, ao contrário da tortura que é praticada em segredo e consciente da própria ilicitude.
O Direito Penal do Inimigo proposto por Günther Jakobs – cuja definição contém
uma verdadeira contradição em seus termos, segundo Ferrajoli – alimenta-se de uma fórmula
de guerra que inspirou a estratégia norte-americana na luta contra o terrorismo:
Sua autolegitimação está na identificação do inimigo como mal absoluto. Seu objeto é
semear o medo entre todos aqueles que, mais ou menos fundamentadamente, parece
suspeitos de conivência com o terrorismo e, ao mesmo tempo, humilhar o inimigo
como não-pessoa, fora do direito, sem merecer a aplicação das garantias ordinárias do
processo nem aquelas previstas pelo direito humanitário de guerra para os
prisioneiros. Naturalmente, as torturas não vêm chamadas com seu nome. São
chamadas “abusos”, para não admitir oficialmente o crime. (ibid., p. 19 – tradução
nossa)

__________________________
184
Ferrajoli (2008, p. 18) chama a atenção para o “escândalo da situação italiana”, cujo ordenamento jurídico
não previa, em 2008, o crime de tortura. O Projeto de Lei 362, do Senador Felice Casson, que define o crime de
tortura, foi apresentado no Senado italiano em abril de 2013; todavia, o escândalo não se resolveu, uma vez que,
em 22 de outubro de 2013, o projeto ainda se encontrava “concluso para exame” da 2ª Comissão Permanente de
Justiça do Parlamento Italiano; há várias propostas de emenda para os seis artigos do projeto. (Disegno di Leggi
nº 362 – disponível em <http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede_v3/Ddliter/40225.htm>. Acesso em 1º dez.
2013)
185
Complementa o autor: “Es el modelo de tortura practicado en las cárceles de Guantanamo y de Abu Ghraib y
en otras decenas de cárceles norteamericanas dispersas en todo el mundo; desde mortificaciones morales y
sexuales hasta la privación del sueño, desde la aplicación de descargas eléctricas hasta la muerte por sevicia
provocada a decenas de arrestados.” (ibid., p. 18)
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A legalidade e legitimidade que se procura atribuir à tortura pelos EUA refletem-se,
naturalmente, em populações que cultuam os valores daquela nação. O chavão “rios de tinta”
seria aplicável ao que já se escreveu e ainda se escreverá a respeito dessa dominação cultural
e dos males que isso provoca186. Se, por um bom período, a democracia (e sua política de
direitos humanos) daquele país era um exemplo aos demais, hoje se vê que se trata de um
ídolo de pés de barro: não resistiu a um embate com o terrorismo internacional para iniciar um
onde de violência (contra meros suspeitos) sem precedentes na história daquele país, com o
grave reflexo de espalhar esse desvalor para muitos outros países 187. É bem verdade que os
pés de barro desse ídolo não estavam de todo escondidos: não se ignora o apoio estadunidense
às ditaduras da América Latina, tampouco a inútil guerra que declarou, no mesmo período, ao
Vietnã. Mas, ao que parece, por ao menos duas décadas os pés de barro acabaram ocultados
pelas vestes talares da Estátua da Liberdade.

__________________________
186
Não se trata de condenar o multicularismo, que faz com que os povos assimilem culturas uns dos outros. “O
multiculturalismo não é um projeto político, mas um estado de fato: toda sociedade é portadora de várias
culturas.” (TODOROV, 2012, p. 168)
187
Amartya Sem trata dos efeitos que a política de um país pode ter sobre outros, com destaque para “a operação
do terrorismo mundial ou as tentativas de remover suas atividades, ou acontecimentos como a invasão do Iraque
liderada pelos Estados Unidos” (2011, p. 102).
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3 A TORTURA NO BRASIL
Já vem o peso do mundo
com suas fortes sentenças.
Sobre a mentira e a verdade
desabam as mesmas penas.
Apodrecem nas masmorras,
juntas, a culpa e a inocência.
(Cecília Meireles – Romanceiro da Inconfidência – Romance LI ou Das sentenças)

Uma população indígena “homogênea em termos culturais e linguísticos, distribuída
ao longo da costa e na bacia dos Rios Paraná-Paraguai” (FAUSTO, 2007, p. 37), encontravase em praias brasileiras quando as caravelas portuguesas atracaram. Não há como se precisar a
quantidade de índios que havia no Brasil nessa época188. João Bernardino Gonzaga pretendeu
realizar um estudo sobre como seria o Direito Penal da população indígena e, logo de início,
já adverte sobre as dificuldades de sua pesquisa, sobretudo porque não há documentos escritos
e sequer exerceu influência no “Direito dos conquistadores, mesclando-lhe instituições
congeniais”, as quais poderiam “tornar-se vias de acesso para, retrocedendo, penetrarmos no
mundo jurídico-social que as moldara” (GONZAGA, [1972], p. 12)189. Gonzaga baseia-se na
versão dos europeus (sobretudo religiosos e cronistas) para afirmar:
Não há vestígios de ter sido utilizada a tortura pelos nossos indígenas. Por mais
paradoxal que possa isso parecer, a adoção de suplícios indica maior adiantamento da
Justiça, que quer, por esse meio, identificar o verdadeiro responsável pelo crime
submetido à sua apreciação. (ibid. p. 129)190

O padre José de Anchieta observa a respeito dos hábitos dos índios: “Se de alguma
crueldade usam, ainda que raramente, é com o exemplo dos portugueses e dos franceses”
(apud GONZAGA, op. cit., p. 129). Assim, tivessem os ameríndios influenciado os hábitos
jurídicos portugueses, as Ordenações, como veremos a seguir, não teriam espaço de vigência.
__________________________
188
“Não se sabe [...] quantos índios existiam no território abrangido pelo que é hoje o Brasil e o Paraguai,
quando os portugueses chegaram ao Novo Mundo. Os cálculos oscilam entre números tão variados como 2
milhões para todo o território e cerca de 5 milhões só para a Amazônia brasileira.” (FAUSTO, ibid., p. 38)
189
Em decorrência do preconceito com que a cultura europeia estigmatizou as culturas indígenas aqui existentes,
estas deixaram apenas o que Boris Fausto denomina “presença silenciosa” na cultura brasileira: “Os índios que
se submeteram e foram submetidos sofreram a violência cultural, as epidemias e mortes. Do contato com o
europeu resultou uma população mestiça que mostra, até hoje, sua presença silenciosa na formação da sociedade
brasileira”. (ibid., p. 40)
190
Na Europa, como se sabe, a pena de morte apenas passou a ser executada com rapidez – para diminuir o
sofrimento do condenado – com a introdução da guilhotina, após a Revolução Francesa. Porém, no século XVI,
Anchieta observa sobre os índios brasileiros: “Naturalmente são inclinados a matar, mas não são cruéis: porque
ordinariamente nenhum tormento dão aos inimigos, porque se os não matam no conflito de guerra, depois
tratam-no muito bem, e contentam-se com lhes quebrar a cabeça com um pau, que é morte muito fácil, porque às
vezes os matam de uma pancada ou aos menos com ela perdem logo os sentidos” (apud GONZAGA, ibid., p.
129). Gonzaga julga a narrativa “chocante” (e acrescenta: “mas está claro que não podemos julgá-la com nossa
sensibilidade” – ibid.), esquecendo-se que, nessa mesma época, os europeus civilizados realizavam espetáculos
públicos de tortura que duravam horas antes da morte lenta e agonizante do condenado.
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3.1 A tortura como norma

Boris Fausto (2007) divide a História do Brasil Colônia em três períodos: do
descobrimento (1500) à instalação do Governo Geral (1549); deste até o final do século XVIII
e daí à Independência (1822)191.
No primeiro período teríamos as Ordenações Afonsinas (de meados do século XV),
que foram logo substituídas pelas Ordenações Manuelinas (de 1521). Porém, como observa
José Reinaldo de Lima Lopes, “no Brasil, vigoram como leis gerais por toda nossa vida
colonial as Ordenações do Reino, ou Ordenações Filipinas”, que “foram editadas em 1603
por Felipe II de Portugal tanto para reorganizar o direito régio português, quanto para agradar
os portugueses” (2008, p. 247-248).
Nas Ordenações Afonsinas192 o emprego da violência é rotina193. Tais Ordenações
disciplinavam o emprego de tormentos: em regra, não eram impostos aos fidalgos e vassalos
que participaram de batalhas reais, salvo “se os malefícios forem muito destravessados e
muito graves”. Poderia existir
indício que será tão grande e tão evidente, que bastará para meterem a tormento: a
saber, se ele houvesse confessado fora do juízo que fizera o malefício porque era
acusado; ou houvesse contra ele uma testemunha que dissesse que o vira fazer; ou
fama pública que procedesse de certo autor; ou se houvesse o homem ausentado da
terra por dito malefício, antes que dele fosse querelado com algum outro pequeno
indício [...]. (Livro V, Título LXXXVII, nº 4).

Mas sempre cabe ao julgador o dever de “ver e examinar toda a inquirição contra o
preso e se achar tanta prova contra ele que o mova a crer que ele fez aquilo que é culpado,
deve o meter a tormento, e em outra guisa não o deve meter” (Livro V, Título LXXXVII, nº
__________________________
191
“O primeiro período se caracteriza pelo reconhecimento e posse da nova terra e um escasso comércio. Com a
criação do governo geral inicia-se a montagem da colonização que irá se consolidar ao longo de mais de dois
séculos, com marchas e contramarchas. As últimas décadas do século XVIII são uma referência para indicar um
conjunto de transformações na ordem mundial e nas colônias, que dão origem à crise do sistema colonial e aos
movimentos pela independência” (FAUSTO, 2007, p. 41).
192
Considerando que, para esta pesquisa, consultamos edição fac-similar, procuramos atualizar a grafia das
palavras e aproximar minimamente a redação ao padrão atual.
193
Por exemplo, o autor do crime de moeda falsa “deve de morrer morte de fogo, e todos seus bens devem ser
confiscados para a Coroa do Reino” (Livro V, Título V, nº 4); aquele que cometia o “o pecado de sodomia”
devia ser “queimado, e feito por fogo em pó, por tal que já nunca de seu corpo e sepultura possa ser ouvida
memória” (Livro V, Título XVII). O crime de falso testemunho – que era punido, até então, com o decepamento
dos pés e das mãos dos mendazes os quais, ainda, eram tornados cegos – passou a ter a seguinte pena: “seja
açoitado publicamente, e mais cortem-lhe a língua na Praça junto com o Pelourinho; justa coisa parece ser, pois
com a língua pecou, que nela seja punido” (Livro V, Título XXXVII, nº 4); a pena de açoite público também
passou a ser aplicada àqueles que jogavam “com dados falsos ou chumbados” (substituindo a pena de morte, que
pareceu “muito áspera”, porque “poderia alguém jogar mui pequena quantia, e fazer pequeno dano e prejuízo”)
(Livro V, Título XXXX [sic], nº 2). Aos responsáveis pela justiça (alcaides, juízes, alvazis, comendadores,
meirinhos) a determinação era para que fizessem justiça: “Porque vos mando a cada um de vós em vossos
julgados que façais justiça”, pois, aquele por causa de quem “a justiça minguar, eu lhe darei aquela mesma pena,
que deviam haver aqueles que justiça merecem nos seus corpos, que vós não fizerdes” (Livro V, Título LVI, nº
1).
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4). A tortura deveria ser repetida em três casos: a) se, quando o indivíduo “foi posto em
tormento, havia contra ele muitos e grande indícios”, ele continuar a negar ser o autor do
“malefício no tormento, porém o julgador não deixe de crer que ele fez o malefício”; b) se,
após a tortura, “sobrevierem contra o preso outros novos indícios”; ou c) “se o acusado no
tormento confessou o malefício por que é preso e acusado, e depois, quando foi requerido
para ratificar a confissão em juízo, negou o que havia confessado [sob tortura]”. Nesses casos,
“pode e deve ao acusado ser repetido o tormento” tanto quanto “ao julgador parecer justo”.
Todavia, o juiz “deve ser bem avisado que nunca condene nenhum que haja
confessado no tormento a menos que ratifique sua confissão em Juízo”. Essa ratificação havia
de ser feita alguns dias depois do tormento “em tal guisa que o dito preso já não tenha dor do
tormento que houve”, pois “presume o direito que com dor e medo do tormento que houve, o
qual ainda dura nele, receando a repetição, ratificará a dita confissão, ainda que verdadeira
não seja” (Livro V, Título LXXXVII, nºs. 4 e 5). Se os crimes forem de lesa-majestade,
falsidade, cárcere privado ou feitiçaria, não serão respeitados os “privilégios de Fidalguia,
Cavalaria, ou Doutorado & etc.; mais, devem ser punidos e atormentados como dado um do
povo”.
A tortura era um procedimento legal, desse modo havia preocupação com abusos, ou
seja, “alguns corregedores e juízes [...] metem a tormento alguns, mas por informação de
alguns”, apesar de, por direito, estes não devessem receber tormento, tampouco ter negado o
recebimento de apelação (“não lhes querem receber apelação”). Na sequência, “mandam
soltar depois sem pena, e ficam já com aquele dano e vergonha do tormento”. Em razão
desses fatos, havia a determinação à Justiça para que não houvesse tormento, a não ser com
amparo nas Ordenações194.
As Ordenações Manuelinas, também no Livro V, mantêm penas bastante cruéis,
agravando, em algumas hipóteses, as previstas nas Afonsinas. Quanto à tortura, pode ser
aplicada na hipótese mesmo de “um só indício, que será tão grande e tão evidente, que bastará
para o meterem a tormento”, repetindo as regras previstas na ordenação antecedente,
acrescentando, entretanto, que a ratificação da confissão “se fará fora da casa onde [...] foi
dado o tormento”195.
__________________________
194
Conforme Livro V, Título LXXXVIII, nº 1: “que não metam a tormento nenhum, salvo quando o de direito
deverem de fazer; e se os que assim querem meter a tormento apelarem, mandamos que lhe recebam a apelação”.
195
“Em sendo fidalgo de Solar, ou Cavaleiro, ou Doutor em Leis, ou em Degredos, ou em Física, ou Vereadores,
e Juízes de alguma cidade, não serão metidos a tormento em algum caso, mas em lugar do tormento lhe será
dada outra pena que seja em alvedrio do Julgador, salvo em crime de Lesa Majestade, ou em crime de falsidade,
ou feitiçaria, ou moeda falsa, ou sodomia” (Livro V, Título LXIV, nº 1).
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No alvorecer do século XVII, as Ordenações Filipinas trazem a doutrina e a filosofia
do século anterior, o qual, nas palavras de Tavares Bastos, “foi o teatro do absolutismo mais
depravado” e, sobretudo para os povos latinos, o século XVI “é a expressão da guerra e da
fome, da tirania e do fanatismo, da tortura e da fogueira, símbolos da maior miséria social”
(BASTOS, 1976, p. 29). O Capítulo CXXXIII do Livro V é o mais citado quando se trata da
regulamentação da tortura no Brasil Colônia. São reiteradas as normas das Ordenações
Manuelinas a respeito do tema, porém acrescidas de duas outras relevantes: o julgador que
mandar aplicar os tomentos “não consentirá que pessoa alguma seja presente” além dele, do
escrivão e do algoz (que era denominado “Ministro”) (Livro V, Capítulo CXXXIII, nº 2);
também havia a obrigação de o juiz apelar – se a parte não o fizesse –

da decisão

interlocutória que “julgasse meter-se o preso a tormento porque dando sua sentença à
execução, já não poderá o preso no caso da apelação reparar o dano que receber, se não for
justamente atormentado” (Livro V, Título CXXII, nº 3).
A edição que consultamos (de 1985, fac-similar à de 1870) contém comentários de
Cândido Mendes de Almeida, o qual define a expressão “tormento” citando Pereira e Souza,
de quem empresta o sintagma “tratos ao corpo”, mas observa que já estava se tornando mais
vulgar o emprego da palavra “tortura”. Para o jurista brasileiro, trata-se de hábito bárbaro que
os cristãos herdaram dos romanos.
Em 1821, por meio de decreto de 23 de maio, D. Pedro I proscreve a prática de que
trata já no preâmbulo:
alguns Governadores, Juízes Criminaes e Magistrados, violando o Sagrado Deposito
da Jurisdicção que se lhes confiou, mandam prender por mero arbitrio, e antes de
culpa formada, pretextando denuncias em segredo, suspeitas vehementes, e outros
motivos horrorosos à humanidade para ipunimente [sic] conservar em masmorras,
vergados com o peso de ferros, homens que se congregaram convidados por os bens,
que lhes offerecera a Instituição das Sociedades Civis, o primeiro dos quaes é sem
duvida a segurança individual.196

Assim, determina o Príncipe Regente que nenhuma pessoa livre possa ser presa sem
“ordem por escripto do Juiz, ou Magistrado Criminal do territorio, excepto somente o caso de
flagrante delicto, em que qualquer do povo deve prender o delinquente”. Em segundo lugar,
determinou que não houvesse expedição de ordem de prisão “sem preceder culpa formada por
inquirição de três testemunhas”. A terceira determinação refere-se ao prazo de “48
peremptórias, improrrogáveis, e contadas do momento da prisão” para conclusão do processo
no qual haja pessoa presa, sendo “publicas todas as provas, que houverem, para assim facilitar
__________________________
196
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Historicos/DIM/DNNI2351821.htm>. Acesso
em 6 abr. 2012.
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os meios de justiça defesa, que a ninguém se deve difficultar ou tolher”, excetuando-se os
crimes para os quais era prevista a pena de morte. A quarta determinação é bastante relevante:
Ordeno em quarto logar que, em caso nenhum possa alguem ser lançado em segredo,
ou masmorra estreita, ou infecta, pois que a prisão deve só servir para guardar as
pessoas, e nunca para adoecer e flagellar; ficando implicitamente abolido para sempre
o uso de correntes, algemas, grilhões, e outros quaesquer ferros inventados para
martyrisar homens ainda não julgados a soffrer qualquer pena afflictiva por sentença
final; entendendo-se todavia que os Juizes, e Magistrados Criminaes poderão
conservar por algum tempo, em casos gravissimos, incomunicaveis os delinquentes,
contanto que seja em casas arejadas e commodas, e nunca manietados, ou soffrendo
qualquer especie de tormento.

Os funcionários que não se sujeitassem às determinações incorriam no “perdimento
do emprego, e inhabilidade perpetua para qualquer outra, em que haja exercício de
jurisdicção”.
A Constituição Imperial de 1824197 já não se refere a “tormento” e sim à “tortura”;
estabelece, em seu art. 179, XIX, que estavam abolidas, além da tortura, a marca de ferro, os
açoites e as demais penas cruéis. O mesmo art. 179, em seu § 18, previa a edição de um
“Código Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e da equidade”. Assim, com a Lei de
16 de dezembro de 1830, D. Pedro I promulga o Código Criminal do Império198, que ainda
previa a pena de açoite e uso de ferros para o escravo, limitando o número de chicotadas a, no
máximo, cinquenta por dia (art. 60). Também era prevista a pena de açoite para o crime de
insurreição (art. 113)199.
Em 1832, em decorrência das inovações do Código Criminal, é promulgado o
Código de Processo Criminal de primeira instancia com disposição provisória acerca da
administração da Justiça Civil200, que não guarda semelhança com a previsão dos tormentos
previstos nas Ordenações, e vai mais além, ao disciplinar a prova, contém regra expressa no
sentido de que a confissão do réu apenas será válida se for livre e coincidir “com as
circunstâncias do fato” e, “no caso de morte, só pode sujeital-o á pena immediata quando não
haja outra prova” (art. 94), ou seja, a confissão já não servia como prova plena (no caso de
homicídio, havendo apenas confissão, aplicar-se-ia pena menos grave)201. Tal fato demonstra
__________________________
197
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao24.htm>. Acesso em 6 abr.
2012.
198
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-16-12-1830.htm>. Acesso em 6 abr
2012.
199
“Art. 113. Julgar-se-ha commettido este crime, retinindo-se vinte ou mais escravos para haverem a liberdade
por meio da força. Penas - Aos cabeças – de morte no gráo maximo; de galés perpetuas no médio; e por quinze
annos no minimo; – aos mais – açoutes.”
200
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-29-11-1832.htm>. Acesso em 6 abr.
2012.
201
“O art. 94 do nosso código declara sim que a confissão do réu, sendo livre, isto é espontânea, não coacta pela
paixão ou por qualquer outro constrangimento; clara, isto é não ambígua nem confusa; concordante, isto é
provavelmente verdadeira por sua harmonia com os autos, prova o delito. Como porém a confissão por si só não
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que “o Código de Processo Criminal quase nada aproveitou da legislação precedente,
inspirando-se antes de tudo nos modelos inglês e francês” (CINTRA; GRINOVER;
DINAMARCO; 1998, p. 106).
Na “introdução” de seus Apontamentos sobre o processo criminal brasileiro,
Pimenta Bueno observa:
Felizmente já não vigora o nosso antigo processo da ordenação do liv. 5º, o poder
despótico dos ministros, as penas arbitrarias, os tormentos empregados para forçar
uma confissão falsa, os tramites secretos, a impossibilidade da defesa, o mistério, e o
arbítrio da tyrania! O coração virgem e as nobres paixões da mocidade brasileira já
não irão desmoralizar-se e degradar-se com esses estudos e idéias bárbaras, com essas
sensações repulsivas. (PIMENTA BUENO, 1857, p. II)

Adiante, já reconhecendo o interrogatório como “meio de defesa”202, afirma o jurista:
“Se nossa legislação quisesse obrigar um homem a acusar a si próprio, falseara os princípios
da sã razão e humanidade, que servem de base às instituições de nossa pátria. Ela aboliu os
tormentos, os tratos do corpo e da alma em sua extensão [...]” (ibid., p. 141). A tortura,
portanto, não era mais meio legal para se alcançar a confissão203.
A Lei nº 4, de 10 de junho de 1835204, que estabelecia penas aos escravos que
praticassem ofensas físicas contra seus senhores, também contemplava a aplicação de açoites.
Foi apenas com a Lei 3.310, de 15 de outubro de 1886205, que o açoitamento para escravos foi
revogado do Direito brasileiro. Não houve, entretanto, nenhuma referência à pena de açoite
para o crime de insurreição que, assim, permaneceu vigendo até que foi revogado o Código
Imperial, em 11 de outubro de 1890.
O Código Penal de 1890206 não trazia mais referência a açoites, vedando
expressamente penas infamantes (art. 44, primeira parte). Apesar de todas as críticas que são
___________________________________________________
deve bastar, mormente para penas graves [...], ordena que, no caso de morte, só possa sujeitar o réu a pena
imediatamente menor, uma vez que não haja outras provas independentes dela.” (PIMENTA BUENO, 1857, p.
144)
202
Pimenta Bueno pode ser considerado homem à frente de seu tempo: “o silêncio do réu não pode ser tido como
confissão; ele pode nascer do estado de ânimo do acusado, do temor de envolver parentes ou amigos na
acusação, de motivos de honra ou de paixões” (ibid., p. 142). Em outro tópico, ao tratar da hipótese de o réu
cometer “atos violentos ou faltar o respeito devido ao tribunal”, afirma que “o juiz tem a autorização de tomar
medidas necessárias para contê-lo” e recomenda o uso de algemas (“por-lhe ferros”, na expressão do autor),
porém, adverte a respeito do “inconveniente do espetáculo triste que apresenta um homem algemado perante
juizes, que ainda vão decidir do crime” (p. 143).
203
No início do século XX, observa Primitivo Gonzalez Del Alva, em apêndice que fez à obra de Mittermaier:
“gran parte de las legislaciones hispano-americanas sostienen que la confesión judicial libre y espontánea del reo
basta para condenarle, siempre que se halle demostrada la existencia del cuerpo del delito, no admitiéndose
contra la confesión ora prueba que la de erros inexcusable o demencia en el confesante.” (1929, p. 404)
204
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-4-1835.htm>. Acesso em 6 abr. 2012.
205
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM-3310-1886.htm#art1>. Acesso em 6
abr. 2012.
206
Decreto nº 847, de 11 de outubro de 1890, assinado por Teodoro da Fonseca. Disponível em
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=66049>. Acesso em 6 abr. 2012.
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feitas a esse diploma207, trazia ele a punição ao crime de tortura, porém aquela praticada à
vítima de sequestro ou de cárcere privado, por isso o crime estava incluído no capítulo que
tratava dos crimes contra a liberdade individual e não naquele dos abusos praticados por
funcionários públicos208. A propósito, havia até mesmo uma permissão para o funcionário
público impor castigos, uma vez que se punia apenas o excesso à “prudente faculdade”:
Art. 230. Exceder a prudente faculdade de repreender, corrigir ou castigar, ofendendo,
ultrajando ou maltratando por obra, palavra, ou escrito, algum subalterno, dependente,
ou qualquer outra pessoa, com quem tratar em razão do oficio:
Pena – de suspensão do emprego por um mês a um ano, além das mais em que
209
incorrer pelo excesso ou injuria que praticar.

Para o excesso, o artigo seguinte previa a sanção:
Art. 231. Cometer qualquer violência no exercício das funções do emprego, ou a
pretexto de exercê-las:
Penas – de perda do emprego, no grau máximo; de suspensão por três anos, no médio,
e por um ano no mínimo, além das mais em que incorrer pela violência.

Não obstante tais normas, vigia, na Marinha Brasileira, um código disciplinar que
admitia a imposição de açoites aos marinheiros indisciplinados. Tanto assim que, em 1910, o
marinheiro João Cândido liderou o que se tornou conhecido como a “Revolta da Chibata”,
reivindicado que tais penas corporais fossem abolidas, ainda que o terceiro decreto editado
pela República fosse expresso: “Fica abolido na Armada o castigo corporal” (Decreto nº 3, de
16 de novembro de 1889, art. 2º). Vê-se, pois, que as normas custavam a eliminar
determinadas práticas de agentes do Estado210.
Após inúmeras alterações (as quais impuseram a necessidade de uma consolidação em
1932), o texto de 1890 foi substituído pelo Código Penal de 1940 que não contemplou a
tortura como crime211, mas tipificou a conduta do funcionário público que praticasse
__________________________
207
“Elaborado às pressas, antes do advento da primeira Constituição Federal republicana, sem considerar os
notáveis avanços doutrinários que então já se faziam sentir, [...] o CP de 1890 apresentava graves defeitos de
técnica, aparecendo atrasado em relação à ciência de seu tempo. Foi, por isso mesmo, objeto de críticas
demolidoras, que muito contribuíram para abalar o seu prestígio e dificultar sua aplicação.” (FRAGOSO, 2003,
p. 74)
208
“Art. 182. Causar à pessoa reteúda ou sequestrada maus tratos, em razão do lugar e da natureza da detenção,
ou qualquer tortura corporal: Pena – de prisão celular por um a três anos”. Previsto no Capítulo II (Dos crimes
contra a liberdade pessoal), Título IV (Dos crimes contra o livre gozo e exercício dos direitos individuais) do
Livro II (Dos crimes em espécie).
209
O tipo encontra-se incluído na Seção VI (Excesso ou abuso de autoridade e usurpação de funções públicas),
Capítulo Único (Das malversações, abusos e omissões dos funcionários públicos) do Título V (Dos crimes
contra a boa ordem e administração pública) do Livro II (Dos crimes em espécie).
210
Foi a respeito dessa rebelião, também conhecida como “Caso Satélite” (por empréstimo do nome do navio no
qual se encontravam os revoltosos), que Rui Barbosa proferiu alguns discursos no Senado e um trecho tornou-se
particularmente célebre sem que, geralmente, se saiba, hoje, o seu contexto: “De tanto ver triunfar as nulidades,
de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas
mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se a da virtude, a rir-se da honra a ter vergonha de ser honesto...
Essa foi a obra da República nos últimos anos.” (BARBOSA, 1974, p. 86)
211
A tortura foi prevista apenas como agravante genérica (art. 44, II, “e” na redação original e art. 61, II, “d” na
redação atual) e como qualificadora do crime de homicídio (art. 121, § 2º, III).
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“violência arbitrária” (art. 322) e “exercício arbitrário ou abuso de poder” (art. 350), sem
deixar passar a causa especial de aumento de pena para a violação de domicílio praticada
também com “abuso de poder” (art. 150, § 2º).
São inovações relevantes, sobretudo considerando-se que foi uma lei promulgada no
Estado Novo, período da ditadura getulista.
No início da ditadura militar, o Presidente Castello Branco sanciona a Lei 4.898, de 9
de dezembro de 1965, que estabelece penas administrativas, civis e penais para o abuso de
autoridade praticado por civis e militares, aplicadas “autônoma ou cumulativamente” (art.
6º)212.
Em 1988 foi promulgado mais um texto constitucional, com a pretensão de conduzir
o país a uma democracia, por meio de um soi-disant Estado Democrático de Direito (art. 1º,
CF). Pois bem. O texto de 1988 vedou expressamente o emprego da tortura (art. 5º, III),
estabelecendo que deve haver rigorosa punição a quem a praticar (art. 5º, XLII). A dignidade
da pessoa humana foi eleita como um dos pilares da República (art. 1º, III), ao lado de outros
que poderiam, perfeitamente, ser por ela absorvidos.
Um dos pontos mais relevantes da Constituição foi a fixação do rol de direitos e
garantias individuais, com a expressa ressalva de não se tratar de “numerus clausus” (art. 5º, §
2º, CF). Assim, foi reconhecido que todos somos sujeitos de direito, e a antiga doutrina de que
o indiciado, no curso da investigação policial, era “objeto de investigação” caiu por terra 213.
Anteriormente a 1988, o interrogatório era meio de sujeição do investigado ao investigador,
não obstante o reconhecimento de se tratar de meio de defesa, desde o século anterior
(PIMENTA BUENO, 1857, p. 142). Afinal, como já defendia Dallari sob a égide do sistema
constitucional imposto pelo regime militar,
O suspeito é um individuo na plenitude de seus direitos e que, por tal motivo, deve ter
respeitada sua integridade física, assim como seu direito de locomoção, a
inviolabilidade de seu lar, de sua correspondência e de sua intimidade. Ainda que se
proceda a uma investigação preliminar, para defesa da sociedade, isso deve ser feito
com o maior respeito ao indivíduo e, em conseqüência, com a máxima discrição, para
que tal investigação, que muitas vezes irá demonstrar serem infundadas as suspeitas,
__________________________
212
Previram-se como crimes de abuso de autoridade: “qualquer atentado” contra a “incolumidade física do
indivíduo” (art. 3o, alínea “i”); “ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual, sem as
formalidades legais ou com abuso de poder”; (art. 4 o, “a”) e “submeter pessoa sob sua guarda ou custódia a
vexame ou a constrangimento não autorizado em lei” (art. 4 o, “b”).
213
Não se pode negar, porém, que ainda hoje há quem afirme ser o indiciado “objeto da investigação” e não
“sujeito de direito” (NUCCI, 2012, p. 99. O autor ressalva os direitos constitucionais que devem ser observados,
porém afirma que apenas no processo é que haverá um “sujeito de direitos”: processualmente pode-se acolher
seu argumento, mas constitucionalmente não há como sustentá-lo. A associação do investigado a “objeto da
investigação” deve ser proscrita e limitada apenas às abordagens históricas, em virtude de sua carga
desrespeitosa à dignidade humana. O que pode, no máximo, ser compreendido como “objeto da investigação” é a
ação ou notícia levada ao inquérito policial, jamais a pessoa suspeita de tê-la praticado).
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não gere danos irreparáveis, inaceitáveis sob qualquer pretexto. (DALLARI, 1980, p.
62)

Em 1989, o Brasil ratificou duas convenções: a Convenção contra a tortura e outros
tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes e a Convenção Interamericana para
prevenir e punir a tortura214. Com a vigência do texto constitucional e a assunção de
obrigações internacionais, as leis que foram editadas passaram a se nortear pelos novos
princípios adotados215. Em 1990 foi promulgado o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
8.069, de 13 de julho de 1990), cujo art. 233 previa pena de reclusão àquele que submetesse
“criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a tortura” (se houvesse
morte, a pena poderia chegar a quinze anos de reclusão). Essa norma foi objeto de discussão
doutrinária e jurisprudencial (inclusive no Supremo Tribunal Federal216), sobretudo porque
não definia o que se poderia considerar como tortura; tal artigo foi revogado pela Lei 9.455,
de 7 de abril de 1997, que definiu os crimes de tortura, por um lado ampliando o conceito
internacional para admitir que seja praticado também por particular e, por outro, reduzindo a
amplitude nas hipóteses de discriminação para admitir que apenas ocorra o crime quando
houver segregação racial ou religiosa (art. 1º, I, “c”)217.
__________________________
214
A Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, adotada
pela Organização das Nações Unidas (em 10 de dezembro de 1984) foi aprovada pelo Congresso Nacional
brasileiro em 23 de maio de 1989 (Decreto Legislativo nº 4) e seu cumprimento em território nacional foi
determinado pelo Decreto nº 40, de 15 de fevereiro de 1991. Por sua vez, a Convenção Interamericana para
Prevenir e Punir a Tortura, aprovada pela Assembleia Geral da Organização dos Estados Americanos (em 9 de
dezembro de 1985), foi ratificada pelo Brasil com o Decreto 98.386, em 20 de julho de 1989 e apenas em 1997,
com a Lei 9.455, passamos a ter tipos penais que descreviam a tortura. Embora a Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) seja de 22 de novembro de 1969, o Brasil apenas a ela
aderiu com o Decreto 678, de 6 de novembro de 1992, portanto, já ultrapassado o período da administração
militar. Como se sabe, o art. 5º, nºs. 1 e 2, do Pacto de San José da Costa Rica, estabelecem o dever de respeito
à “integridade física, psíquica e moral” de toda pessoa e proíbe a prática de “torturas, nem penas ou tratos cruéis,
desumanos ou degradantes”, determinando que “toda pessoa privada de liberdade deve ser tratada com o respeito
devido à dignidade inerente ao ser humano”.
215
A Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), embora tenha sido datada
em 22 de novembro de 1969, foi ratificada pelo Brasil apenas em 25 de setembro de 1992. O art. 5º, nº 2, da
Convenção veda expressamente o emprego da tortura.
216
V. HC 70.389-5, j. 23.06.94, que reconheceu, por maioria de um voto, que a definição do ECA era suficiente
para a tipificação do crime de tortura (a favor, votaram os Ministros Celso de Mello, Sepúlveda Pertence, Néri da
Silveira, Carlos Velloso, Francisco Rezek e Paulo Brossard; pela inconstitucionalidade do artigo votaram Sydney
Sanches, Marco Aurélio, Ilmar Galvão, Moreira Alves e Octavio Gallotti). Disponível em
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=72400>. Acesso em 10 abr. 2012.
217
“Ao comparar a definição de tortura da Lei n. 9.455/1997 e a da Convenção, dois aspectos merecem destaque:
1º) a lei brasileira restringe o fator discriminação racial e religiosa, enquanto a Convenção menciona
discriminação de qualquer natureza; 2º) a lei brasileira não requer, como o faz a Convenção, a vinculação do
agente ou responsável pela tortura com o Estado, quer direta ou indiretamente. Quanto ao primeiro aspecto,
entende-se descabida a restrição imposta pela lei brasileira, na medida em que qualquer discriminação deveria
ser considerada, e não apenas a racial ou religiosa. [...] No que se refere ao agente da tortura, a lei brasileira
determina ser causa de aumento de pena ser o crime cometido por agente público, nos termos do art. 1º, § 4º, I.
Isto é, para a caracterização do crime, não é necessário que o agente seja agente público. Essa concepção
transcende a própria concepção introduzida pela Convenção que demanda, necessariamente, para a configuração
do crime de tortura, a qualidade de agente público. Parece mais adequada a definição da convenção, ainda que
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O filósofo italiano Eligio Resta afirma que “a tortura é crime de Estado, perpetrado
odiosamente por funcionários públicos: vive à sombra do Estado e por isso o problema foi
colocado na esfera pública supraestatal”. Por isso a Convenção da ONU de 1984 afirmou que
o lugar desse crime “é o Estado com todos os seus segredos, com todas as suas prepotências”
(RESTA, 2013, p. 5 – tradução nossa).
Temos, aqui, em poucas páginas, a história legislativa da tortura no Brasil. Fosse a
realidade o espelho do Direito – ou vice-versa – teríamos apenas de nos aprofundar em
argumentos de comentadores dos tipos penais para demonstrar o que ocorria e o que já não
mais ocorre. Sabemos, entretanto, que não é assim218.

3.2 A tortura como fato

A colonização do Brasil começa a tomar forma após as três primeiras décadas do
descobrimento, implantando a Metrópole uma “empresa comercial com base em poucos
produtos exportáveis em grande escala e assentada na grande propriedade” (FAUSTO, 2007,
p. 47). Para garantir o sucesso, com alto lucro, era imprescindível o trabalho compulsório, que
resultou na tentativa sem sucesso de escravização indígena219.
Os índios contavam com o apoio das ordens religiosas, as quais, embora buscassem
protegê-los da escravidão, “não tinham [...] qualquer respeito pela cultura indígena. Ao
___________________________________________________
mais ampla se mostre a definição nacional” (PIOVESAN, 2007, p. 203-204, nota nº 86). De se observar que, por
exemplo, na Espanha, apenas em “sentido coloquial” pode-se afirmar que um particular praticaria o crime de
tortura, pois, tecnicamente, de acordo com o art. 174 do Código Penal Espanhol, “apenas podem ser autores do
crime de tortura os funcionários públicos que buscam obter informação”; o particular espanhol cometeria “um
crime contra a integridade moral (art. 173), além de lesões” ou mesmo homicídio, uma vez que a legislação
daquele país segue o art. 1º da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou
Degradantes (GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 954, nota 4). O Estatuto do TPI (promulgado no Brasil por meio do
Decreto 4388/2002), em seu art. 7º, 1, “f”, considera a tortura como “crime contra a humanidade” e a define
como “o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos agudos, físicos ou mentais, são intencionalmente causados
a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do acusado; este termo não compreende a dor ou os
sofrimentos resultantes unicamente de sanções legais, inerentes a essas sanções ou por elas ocasionadas” (art. 7º,
2, “e”). Embora a definição não se refira à qualidade de “agente público” do autor, o artigo estabelece que
apenas haverá o crime “quando cometido no quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer
população civil, havendo conhecimento desse ataque”.
218
Kelsen nos ensina a respeito da vigência e do domínio da vigência da norma: “Como a vigência da norma
pertence à ordem do dever-ser, e não à ordem do ser, deve [...] distinguir-se a vigência da norma da sua eficácia,
isso é, do fato real de ela ser efetivamente aplicada e observada, da circunstância de uma conduta humana
conforme à norma se verificar na ordem dos fatos. Dizer que uma norma vale (é vigente) traduz algo diferente do
que se diz quando se afirma que ela é efetivamente aplicada e respeitada, se bem que entre vigência e eficácia
possa existir uma certa conexão.” (2009, p. 11-12)
219
“A escravização do índio chocou-se com uma série de inconvenientes, tendo em vista os fins da colonização.
Os índios tinham uma cultura incompatível com o trabalho intensivo e regular e mais ainda compulsório, como
pretendido pelos europeus. Não eram vadios ou preguiçosos. Apenas faziam o necessário para garantir sua
subsistência, o que não era difícil em uma época de peixes abundantes, frutas e animais.” (FAUSTO, op. cit., p.
49)
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contrário, para eles chegava a ser duvidoso que os índios fossem pessoas” (FAUSTO, 2007, p.
49-50). Além do mais, encontrando-se em seu próprio território – ao contrário dos africanos,
que estavam em terras desconhecidas – os índios tinham melhores condições de opor
resistência à pretensão escravista lusitana.
Em 1653, o padre jesuíta Antonio Vieira escreve uma carta ao Rei D. João IV
denunciando a situação em que se encontram os índios maranhenses. O jesuíta descreve a
tortura e aponta a violência dos portugueses como sendo a responsável pelo insucesso da
catequização:
As causas de até agora se ter feito tão pouco fruto com estas gentes são,
principalmente, as tiranias que com eles temos usado, havendo capitão que obrigou a
atar dez morrões acesos nos dez dedos das mãos de um principal de uma aldeia, para
que lhe desse escravos, dizendo que o havia de deixar arder enquanto lhos não desse,
e assim o fez. Este e semelhantes terrores têm feito o nome dos Portugueses odioso
nos sertões, e desautorizado muito a fé, entendendo os bárbaros que é só em nós
pretexto de cobiça, com que muitos se têm retirado mais para o interior dos bosques, e
outros depois de vir se tornam desenganados, outros nos fazem guerras e o mal que
podem, e todos (que é o que mais se deve sentir) se estão indo a milhares ao Inferno.
(VIEIRA, 2003, p. 436)

Por isso, “estima-se que entre 1550 e 1855 entraram pelos portos brasileiros 4
milhões de escravos, na sua grande maioria jovens do sexo masculino” (FAUSTO, op. cit., p.
51).
É polêmica a relação de Vieira com a escravidão africana220. Registra ele a
identificação dos engenhos com um doce inferno221 e faz uma das mais candentes defesas da
etnia africana (e da forma como era vista pelos europeus):
__________________________
220
Vieira, em seu “Sermão da Epifania”, pregado em Lisboa, em 1662, admite: “Não é minha tenção que não
haja escravos; antes procurei nesta corte, como é notório e se pode ver da minha proposta, que se fizesse, como
se fez, uma junta dos maiores letrados sobre esse ponto, e se declarassem como se declararam por lei (que lá está
registrada) as causas do cativeiro lícito” (VIEIRA, 1993, v. 1, p. 455). De acordo com Alfredo Bosi, essa
afirmação decorre da necessidade de o menos forte (o missionário) ser conivente com o colono, que estava do
lado do mais forte (o senhor das terras): “A lógica do direito natural e o kerygma cristão pedem a liberdade dos
irmãos; mas a retórica dos interesses quer distinguir entre o cativeiro lítico e o ilícito” (BOSI, 2000, p. 138).
Pouco tempo depois, no “Sermão da Primeira Dominga da Quaresma”, de 1653, pregado em São Luís do
Maranhão, adverte o jesuíta: “Sabeis, cristãos, sabeis nobreza e povo do Maranhão, qual é o jejum que quer Deus
de vós nesta Quaresma? Que solteis as ataduras da injustiça, e que deixeis ir livres os que tendes cativos e
oprimidos” (VIEIRA, 1993, v. 1, p. 856). Vieira adverte aos que assim não procederem: “Todo o homem que
deve serviço ou liberdade alheia, e podendo-a restituir, não restitui, é certo que se condena: todos, ou quase todos
os homens do Maranhão devem serviços e liberdades alheias, e podendo restituir, não restituem; logo, todos ou
quase todos se condenam” (ibid., p. 859). E não apenas o senhor é atingido pelos efeitos da escravatura: “Não há
mais maldição numa casa, nem numa família, que servir-se com suor e com sangue injusto. Tudo vai para trás;
nenhuma cousa se logra; tudo leva o Diabo” (ibid., p. 864).
221
“Sermão Décimo Quarto”, pregado na Bahia, à Irmandade dos Pretos de um engenho, no ano de 1633: “E que
coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer destes vossos engenhos, e tanto mais
quanto de maior fábrica? Por isso foi tão bem recebida aquela breve e discreta definição de quem chamou a um
engenho de açúcar doce inferno. E verdadeiramente quem vir na escuridade da noite aquelas fornalhas tremendas
perpetuamente ardentes: as lavaredas que estão saindo a borbotões de cada uma pelas duas bocas, ou ventas, por
onde respiram o incêndio: os etíopes, ou ciclopes banhados em suor tão negros como robustos que subministram
a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados com que o revolvem e atiçam; as caldeiras ou lagos ferventes com
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Quando os Portugueses apareceram a primeira vez na Etiópia, admirando os Etíopes
neles a polícia européia, diziam: tudo o melhor deu Deus aos Europeus, e a nós só a
cor preta. Tanto estimam mais que a branca a sua cor! Por isso, assim como nós
pintamos aos anjos brancos e aos demônios negros; assim eles, por veneração, aos
anjos pintam negros, e aos demônios, por injúria e aborrecimento, brancos. (VIEIRA,
1993, v. IV, p. 970-971)

Bosi (2000, p. 144-145) chega a identificar traços do pensamento marxista e
rousseauniano no sermonário de Vieira, mais precisamente na série de sermões que faz sob o
título “Sermão do Rosário” (ao todo, são 29). Destaca o Sermão XXVII, no qual Vieira
descreve um “um plano divino” (BOSI, op. cit., p. 146), que justificaria a escravidão, pois
seria meio para salvação das almas dos negros, que estariam para sempre perdidas se
permanecessem na África: “já me persuado sem dúvida, que o cativeiro da primeira
transmigração é ordenado por sua misericórdia para a liberdade da segunda” (VIEIRA, 1993,
v. IV, p. 1205). A “primeira transmigração” é a do cativeiro, que ocorreria por vontade de
Deus222.
Bosi – que se confessa “leitor e amador de Vieira há pelo menos trinta anos” (op. cit.,
p. 119) – conclui:
A moral da cruz-para-os-outros é uma arma reacionária que, através dos séculos, tem
legitimado a espoliação do trabalho humano em benefício de uma ordem cruenta.
Cedendo à retórica da imolação compensatória, Vieira não consegue extrair do seu
discurso universalista aquelas conseqüências que, no nível da práxis, se contraporiam,
de fato, aos interesses dos senhores de engenho. (BOSI, op. cit., p. 148)

Que a escravidão foi um sistema que se impôs pelo capital e se manteve pelo terror,
pela violência, pela arbitrariedade e pela mais absoluta ausência do conceito de respeito ao
outro, não é necessário aqui digressionar.
Se Vieira se vale da eloquente antítese do doce inferno, Carlos Augusto Taunay
busca sustentar um raciocínio sofístico ao afirmar que “a escravidão, como esta gente a
entende com os antigos, e os asiáticos, não pode, nem deve existir em um país cristão” (2001,
p. 56). Para o escritor

___________________________________________________
os cachões sempre batidos e rebatidos, já vomitando escumas, exalando nuvens de vapores mais de calor, que de
fumo, e tornando-os a chover para outra vez os exalar: o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da
mesma noite, trabalhando vivamente, e gemendo tudo ao mesmo tempo sem momento de tréguas, nem de
descanso: quem vir enfim toda a máquina e aparato confuso e estrondoso daquela babilônia não poderá duvidar,
ainda que tenha visto Etnas e Vesúvios, que é uma semelhança do Inferno.” (VIEIRA, 1993, v. IV, p. 764)
222
“Vós sois os irmãos da preparação de Deus, e os filhos do fogo de Deus. Filhos do fogo de Deus na
transmigração presente do cativeiro, porque o fogo de Deus neste estado vos imprimiu a marca de cativos: e
posto que esta seja de opressão, também como fogo vos alumiou juntamente, porque voz trouxe à luz da fé, e
conhecimento dos mistérios de Cristo, que são os professais no Rosário. Mas neste mesmo estado da primeira
transmigração, que é a do cativeiro temporal vos estão Deus, e sua Santíssima Mãe, dispondo e preparando para
a segunda transmigração, que é a da liberdade eterna. Isto é o que vos hei-de pregar hoje para vossa consolação.”
(VIEIRA, 1993, v. IV, p. 1206-1207)
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Os negros [...] nas colônias européias, e no Império do Brasil, não são
verdadeiramente escravos, mas sim proletários223, cujo trabalho vitalício se acha pago,
em parte pela quantia que se deu na ocasião da compra, em parte pelo fornecimento
das precisões dos escravos e sua educação religiosa. (TAUNAY, 2001, p. 57)

Ou seja, os africanos seriam “menores debaixo da tutela dos senhores em virtude de
um contrato obrigatório para ambas as partes” (ibid.).
Embora a obra de Taunay se denomine Manual do agricultor brasileiro224, trata-se
de um registro trágico de como os senhores brancos deveriam tratar “seus” negros, cujo
trabalho era, para o autor, devidamente remunerado:
O pretos não se compram para se ter o gosto de os sustentar e de os ver folgar, mas
sim para tirar do seu trabalho os meios de subsistir e lucrar. O salário deste trabalho
foi pago em parte por uma vez pelo dinheiro da compra, e a outra parte paga-se
diariamente com o sustento. Mas o preto, parte passiva em toda esta transação, é por
natureza inimigo de toda a ocupação regular, pois que muitas vezes prefere o jejum e
a privação de todas as comodidades ao trabalho que é justo que dê para o
cumprimento do contrato, e só a coação e o medo o poderão obrigar a dar conta da
sua tarefa. (2001, p. 64-65)

Assim, como “parte passiva” de um contrato que o submete a condições desumanas,
o negro tinha o dever de trabalhar. Mas para alcançar esse resultado, dois elementos eram
fundamentais: a coação e o medo. E o autor ensina como se alcança o resultado “devido”:
Vimos como a perpétua vigilância dos feitores e administradores ou senhores era
precisa para conduzir os pretos ao trabalho, mas esta vigilância seria ilusória sem os
castigos, os quais devem ser determinados com moderação, aplicados com razão,
proporcionados à qualidade da culpa e conduta do delinqüente, e executados à vista
de toda a escravatura, com a maior solenidade, servindo assim o castigo de um para
ensinar e intimidar os mais. (TAUNAY, op. cit., p. 67)

Quanto às formas de punição, para o autor, “o chicote de uma só perna, vulgarmente
chamado de bacalhau, parece-nos conveniente, e cinqüenta pancadas desse instrumento são,
ao nosso ver, suficientes para castigar” os crimes225, exceto os mais graves (“fugas repetidas,
furtos consideráveis, desobediência e bebedeira incorrigíveis, revolta contra o castigo e outros
da mesma natureza”), os quais “deveriam ser castigados na cadeia dos respectivos distritos, a
requerimento dos senhores e deferimento dos juízes de paz, que decidirão sumariamente”
(ibid., p. 68-69).
__________________________
223
De acordo com o Dicionário Houaiss, o substantivo “proletário”, etimologicamente, significa “aquele que
vale apenas por sua prole”. A primeira edição da obra de Taunay que citamos é de 1839 e Houaiss indica no ano
de 1881 o primeiro registro de “proletário” como o “cidadão pobre que só tem para viver a remuneração
insuficiente de sua força de trabalho” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2309), o que nos leva a crer que o autor
tenha tomado a acepção originária do Direito Romano, ou seja, “cidadão da última classe social, que não pagava
impostos e era considerado útil apenas pelos filhos que gerava” (loc. cit.).
224
Obra cujas primeira e segunda edições ocorreram no mesmo ano, em 1839, porém a terceira, apenas em 2001.
225
Mais adiante o autor observa a respeito das “cinqüenta pancadas”: “Tudo o que passar daí é antes dado à raiva
e vingança do que à emenda do castigado; até não deve haver licença para repetir essa dose senão com o
intervalo de uma semana” (ibid., p. 69).
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O autor chega mesmo a “dar um conselho a todo o senhor humano e razoável”: para
os “escravos incorrigíveis que depois de sofrerem repetidas vezes o máximo da pena” e não se
emendem, “que os vendam sem atenderem à perda pecuniária”, pois isso intimidaria os
demais escravos “por saberem que os vendidos vão cair em mãos de senhores sem piedade
que os tratam com sevícia” (TAUNAY, 2001, p. 69). Logo, esses “senhores sem piedade”
faziam parte do sistema disciplinar concebido por Taunay.
Para Taunay, os “troncos, cepos, anjinhos e todo o inumerável utensílio de tratos”
são “restos da barbaridade antiga” e deveriam ser “reduzidos a cinza”. A prisão seria uma
forma de punição segura “e colares de ferro para envergonhar aos olhos dos parceiros os
preguiçosos e fujões é tudo quanto se deve permitir que se conserve daquele arsenal de
máquinas de tortura” (ibid., p. 70). Embora o escravo fosse propriedade particular, seria ônus
do Estado corrigi-lo, não deixando ao seu senhor a faculdade de aplicar-lhe sanção pelos atos
praticados.
O romancista José de Alencar dizia que a escravidão era útil, por ser o meio pelo qual
o branco retirava o negro da barbárie em que se encontrava em sua terra natal, trazendo-o para
a “civilização”, sendo, portanto, um processo de moralização e de humanização 226. Seria,
assim, o branco levando sua cultura e valores morais – e, portanto, “benefícios” – ao negro.
Para Alencar, a escravidão “é uma forma, rude embora, do direito; uma fase do progresso; um
instrumento da civilização” e, como instituição, parece-lhe “tão respeitável como a
colonização; porém muito superior no serviço que prestou ao desenvolvimento social”
(ALENCAR, 2008, p. 65).
Após argumentar com a escravidão na Grécia e em Roma, José de Alencar lembra
que o cidadão romano “foi escravo dos godos e hunos”. Conclui, então que,
Modernamente, os povos caminham pela indústria. São os transbordamentos das
grandes nações civilizadas que se escoam para as regiões incultas, imersas na
primitiva ignorância. O escravo deve ser, então, o homem selvagem que se instrui e
moraliza pelo trabalho. Eu o considero nesse período como o neófito da civilização.
(ALENCAR, op. cit., p. 67)

A hecatombe dos americanos nativos é o motivo que gerou o tráfico dos africanos,
pois “se a raça americana suportasse a escravidão, o tráfico não passara de acidente e
efêmero”, mas, “por uma lei misteriosa, essa grande família humana estava fatalmente

__________________________
226
A teoria de José de Alencar a respeito do cativeiro está em Cartas a favor da escravidão, série de artigos
publicados em 1867, que foram excluídos de suas Obras completas, editadas em 1959. Em 2008 o texto foi
novamente editado, precedido de estudo crítico de Tamis Parron.
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condenada a desaparecer da face da terra, e não havia para encher esse vácuo senão a raça
africana”227 (ALENCAR, 2008, p. 69) e, com isso, beneficiá-la:
Cumpre não esquecer, quando se trata desta questão importante, que a raça branca,
embora reduzisse o africano à condição de uma mercadoria, nobilitou-o não só pelo
contato, como pela transfusão do homem civilizado. A futura civilização da África
está aí, neste fato em embrião. (ibid., p. 77-78)

Todavia, “para educar uma raça, são necessárias duas coisas: grande capacidade e
vigor do povo culto para imergir a massa bruta e insinuar-se por todos os poros; longo tempo
para que efetue essa operação lenta e difícil”; esse “longo tempo” era, pois, imprescindível
para livrar essa “família infeliz” (os africanos) que “esteve sempre condenada ao desprezo e
ao animalismo” (ibid., p. 93).
José de Alencar afirma que a degradação a que eram submetidos os escravos decorria
de sua própria condição:
O mais sagrado dos contratos civis, o matrimônio, também está ao alcance do escravo
em nosso país. Ele forma sua família; o senhor a respeita e a garante. A moralidade
que falta ainda não provém da escravidão, mas da ignorância peculiar às classes
228
ínfimas. Nesse ponto a lia social, ingênua ou cativa, se confunde. (2008, p. 91)

Eventuais tratamentos desumanos a que fossem submetidos os escravos eram
prontamente reprimidos pela sociedade: “Se a cobiça ou perversidade pesa alguma vez com o
rigor do direito sobre um infeliz, a indignação pública imediatamente corrige o desmando”
(ibid., p. 92). Conclui, em seguida:
Os atos de caridade praticados freqüentemente em nosso país, para arrancar do
cativeiro vítimas da brutalidade e obstar que se rompa o vínculo da família por um
fracionamento inevitável de propriedade são brados contra os moralistas, detratores
da sociedade brasileira. (ibid., p. 92)

Alencar, ao que se vê, absorvera todo o preconceito de sua época e cria tratar-se de
uma raça superior (branco europeu), beneficiando, por meio dos ferros e do pelourinho, os
negros “brutos”. A liberdade em terras de África era, para ele, um malefício remediável pela
escravaria. Os escravos vinham para cá para “evoluir” e não, como denunciava Castro Alves,
para que seu sangue nutrisse a América, fazendo do abutre a ave símbolo da escravidão229. E
essa “evolução”, se necessário, poderia ser feita à custa de tormentos.
__________________________
227
Pouco adiante, o autor afirma que se buscou suprir falta de trabalhador na colônia utilizando o índio:
“Tentaram supri-lo com o índio; este preferiu o extermínio.” Também os condenados portugueses não se
submeteram ao árduo trabalho na colônia, portanto, para o romancista, “não houve remédio senão vencer a
repugnância do contato com a raça bruta e decaída”, qual seja, a africana (ibid., p. 71).
228
No século XX, Gilberto Freyre viria demonstrar o equívoco dessa visão, além de comprovar que a
“moralidade” do senhor de engenho estava muito abaixo da “lia social” dos escravos.
229
“Hoje em meu sangue a América se nutre, / – Condor que transformara-se em abutre, / Ave da escravidão
[...]” (“Vozes D’África”) (ALVES, 1997, p. 293). No poema “Tragédia no lar”, Castro Alves descreve quais
seriam as “benesses” da escrava cujo filho pequeno é vendido: “– Senhores! Basta a desgraça / De não ter pátria
nem lar, / De ter honra e ser vendida / De ter alma e nunca amar!” (ibid., p. 234).
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Embora, como vimos, uma lei de 1830 fixasse o número máximo de 50 chibatadas,
em discurso de 11 de agosto de 1886230, José Bonifácio, o Moço, desmentia:
A narrativa é simples, mas cheia de interrogações. Os escravos são condemnados á
pena de 300 açoites e recebem 1.500, por um processo especial de multiplicação
generosa; o máximo de 50 açoites por dia, segundo os estylos da justiça, que, por
serem velhos, não podem ser alterados, eleva-se a 150. Fantasio as scenas que devião
ter precedido o desfecho daquele drama infeliz! Executada a pena, os escravos são
entregues a um preposto de seu senhor; naturalmente amarrados, caminhão a pé para
o seu destino; devia ser a fazenda de seu dono, e foi apenas a sepultura deserta do
caminho. (ANDRADE E SILVA, 2007, p. 24b)

Pouco depois, adverte: “A responsabilidade legal, se existe, deve recahir sobre os
culpados. O escravo para o direito criminal é um homem; a pena de açoites, mesmo em face
da escala penal, não se confunde com a pena de morte, com a pena de galés” (ibid., p. 26b) e,
mais adiante, após repetir o argumento, acrescenta: “mas tudo isso o que importa? Desde que
o cabo do chicote é um só, podem augmentar o numero dos açoites, porque a arithmetica da
escravidão é a mesma: um pode ser igual a 4, a 5 e 6...” (ibid., p. 28b).
Ao aparte de um deputado que afirma ser “triste que ainda tenhamos de tratar no
senado da pena de açoites”, José Bonifácio argumenta com exemplo de São Paulo:
Sr. Presidente, eu comprehendo o alcance quase infinito da instituição maldita: agora
mesmo, sob a influência disfarçada do seu mágico poderio, creou-se uma espécie de
nova matricula servil na minha província, digna de melhor sorte, – a matricula dos
brancos negros. É a matrícula dos pobres; é o recenceamento do trabalho sob as
penas de prisão e multa; é o privilégio dos que tem sobre os que não tem, e acima de
tudo isso é a violação dos princípios constitucionais, das leis civis, das leis criminaes
e das leis do processo! (ibid., p. 28-29b)231.

Aluno de José Bonifácio na Faculdade de Direito de São Paulo, Castro Alves usou a
lírica para denunciar o sofrimento dos escravos. De sua poesia, “O navio negreiro” 232 é o
poema que contém a mais conhecida narração dos tormentos a que eram submetidos os
escravos na viagem da África ao Brasil233. Em outro poema também bastante conhecido (“O
povo ao poder”), Castro Alves verbera contra a opressão do povo – não apenas do africano –
que tem direito de manifestar-se publicamente234. O poeta denuncia que a violência
__________________________
230
“Mandado publicar pelo Dr. Antonio Bento e oferecido aos abolicionistas Paulistas” no mesmo ano,
conforme se lê no frontispício da edição fac-similar de 2007. O discurso refere-se a escravos que, após serem
punidos na praça, foram levados de volta à fazenda de seu senhor e falecem no trajeto, sem que fosse apurada
devidamente a causa da morte.
231
Esse discurso merecerá nova abordagem no capítulo seguinte.
232
Declamado pela primeira vez, pelo próprio autor, em 1868.
233
O leitor é conduzido nas asas do albatroz por um oceano lírico até testemunhar o “sonho dantesco”, cuja cena
é narrada cruamente: “tinir de ferros... estalar de açoites”, “ouvem-se gritos... o chicote estala”, o Capitão do
navio que se diverte obrigando os negros a dançarem: “Vibrai rijo o chicote, marinheiros! Fazei-os mais
dançar!...”. Os escravos, que têm na alma apenas “lágrimas e fel”, trazidos de uma terra onde gozavam liberdade,
agora “nem são livres p’ra... morrer...” (ALVES, 1997, p. 277-284).
234
O poema inicia-se: “Quando nas praças s’eleva / Do povo a sublime voz...” E, pouco adiante, esses
conhecidos versos: “A praça! A praça é do povo / Como o céu é do condor” (ibid., p. 432).
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empregada pelo Estado emudece e sufoca235 e adverte que não se pode usar o Direito para a
prática da violência, o que gera a revolta popular:
Mas embalde... Que o direito
Não é pasto do punhal.
Nem as patas de cavalos
Se faz um crime legal...
Ah! Não há muitos setembros!
Da plebe doem os membros
No chicote do poder,
E o momento é malfadado
Quando o povo ensangüentado
Diz: já não posso sofrer. (ALVES, 1997, p. 433)

E conclui, encorajando o povo: “Lançai um protesto, ó povo, / Protesto que o mundo
novo / Manda aos tronos e às nações” (ibid.).
Rui Barbosa, colega de república estudantil de Castro Alves em São Paulo, também se
empenhou na defesa dos escravos236. Mas não se opôs apenas a essa violência do Estado.
Declarada a Abolição – que também mereceu críticas ruianas pela forma açodada e
descuidada como se realizou – dirigiu o tribuno sua verve a outras questões. Foi ele um dos
mais contundentes críticos da polícia de sua época. Em artigo de 16 de março de 1900, em A
Imprensa, critica o meio de se obter confissão em inquérito policial que apurava conspiração
de militares contra o Governo Campos Sales, “porque o interrogador lhes apelou [aos
militares] para a lealdade e a honra”. Após demonstrar que o argumento do interrogador é
sofístico, Rui Barbosa conclui:
[...] há uma lei de moralidade para o interrogador, a qual inquina de ilegítima toda
coação, material ou moral, exercida sobre o espírito de um acusado, para lhe extorquir
a confissão da culpa. Desde Voltaire e Beccaria se sabe que a tortura é ímpia e
celerada. E, à medida que o sentimento jurídico se foi elevando no seu nível, se foi
depurando na sua essência, a cultura do direito entrou a reconhecer que, sem
empregar o menor mal físico, se poderia atuar sobre o espírito do réu,
presumidamente sempre inocente, com uma pressão tão maligna, tão irresistível, tão
odiosa, como a dos tratos da roda ou da polé. Nem menos condenável do que o
constrangimento é o ardil, nessa função de autoridade. (BARBOSA, 1975, p. 123)

E o jurista, um anglófilo inconteste, vai buscar o exemplo inglês de proteção ao
acusado:
Até nos tribunais de polícia [da Inglaterra] o investigador, quando procede ao
interrogatório, começa por advertir o respondente de que meça as suas palavras, de
que não impossibilite a sua defesa, de que nada obriga a confessar, nada a auxiliar a
acusação, nada a aliviá-lo da prova, ônus exclusivo dela. (BARBOSA, 1975, p. 123)

__________________________
235
“Na tortura, na fogueira... / Nas tocas da inquisição / Chiava o ferro na carne / Porém gritava a aflição. / Pois
bem... nest’hora poluta / Nós bebemos a cicuta / Sufocados no estertor; / Deixai-nos soltar um grito / Que
topando no infinito / Talvez desperte o Senhor.” (ibid., p. 432)
236
E fez também, como era hábito juvenil naquela época, poesia sobre o tema, assim como a respeito da Guerra
da Paraguai. Mais tarde, ele próprio chegou a reconhecer que não tinha qualidades de vate. A propósito, em
algumas de suas poesias, a “influência” de textos de Castro Alves é indisfarçável.
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Em artigo no qual critica a corrupção policial, Rui Barbosa ressalva que, na polícia
do Rio de Janeiro, já houve, “algumas vezes a fortuna de ter à sua frente homens de
consciência sã e pulso rijo, que sobre ela exerceram ação depuradora” (BARBOSA, 1947, p.
72). Tal ação constituía-se em “um arrastão violento” que “retirava da circulação da cidade
vasta levas de capoeiras, vagabundos e réus de polícia, desopressando a população”; mesmo
agindo com “violência às leis”, a polícia tinha – nesse caso – “o mérito de que os seus desvios
representavam medidas saneadoras contra a canalha mais vil, em defesa das classes pacíficas,
honestas e laboriosas” (loc. cit.). No mesmo artigo, denuncia uma prática policial havida
quando se apurava a contravenção do jogo: os policiais ficavam com o dinheiro das apostas –
e até mesmo “as mobílias apreendidas às casas, a que se deu varejo” (ibid., p. 75); nem
mesmo “a importância das multas coletadas vai ter regularmente ao Tesoiro” (ibid., p. 76):
Cometem, pois, um crime, para atalhar uma contravenção; isto é, para obviar a uma
ofensa venial contra a lei, ofendem-na gravemente. No intuito de habituar os
particulares a não a transgredirem, dão-lhes as autoridades o exemplo da sua
transgressão mais solene. (ibid., p. 74-75)

A respeito da violência policial, em outro escrito, sentencia: “Polícia precisa de juízes:
não pode julgar” (ibid., p. 200). Inicia outro artigo – de uma série que dedicou à polícia
fluminense, com o objetivo de atingir seu adversário político, Campos Sales – citando Yves
Guiot: “as atribuições da polícia andam na razão inversa dos direitos do indivíduo” e, em
seguida, referindo-se a um projeto que buscava outorgar poderes jurisdicionais ao delegado de
polícia, ironiza:
Não há nada como estar em plena democracia, para sovar a nação, e ajoujá-la à tutela
dos aguazis. A monarquia não podia ter tamanhos desembaraços; porque todas as
audácias, a que neste sentido se atrevesse, lhe seriam levadas à conta de usurpações
para o rei. Em república não há desses estorvos; porque, sendo o governo do povo
pelo povo, como conquistas para o povo se hão de inscrever agora as maiores
invasões do governo pelo território da liberdade. Vamos por isso deitar a barra adiante
dos mais atrevidos arrojos, a que se abalançaram as leis imperiais. Não temos
cerimônias. Pomos nas mãos à polícia a vara de juiz, e está tudo acabado. Há nada
mais simples sob estas grandes instituições, que constituem a glória e o orgulho do
país? A magistratura é questão de alfaiate. Deixemos tresler a constituição, que ainda
cheira a escrúpulos de gente do outro regímen. Os romanos diziam toga. O vulgar já
diz beca. E que vem a ser esta coisa? Um trabalho de giz e tesoira. Cortam-se à beca
os guarantes, e aí está o fraque do chefe. Ensancham-se-lhe ao casaco os panos, e aí
temos a túnica do juiz. Nas épocas de economia é assim: põe-se a constituição a dieta.
Viva pelo giz e guarante, como os remendões. Quando tudo se está cortando, para que
a magistratura, se já temos polícia? Simplifiquemos. Pois não são juristas os chefes?
Por que não hão de ser, a um tempo, chefes e juízes? Grande melhoramento! Grande
economia! (ibid., p. 202-203)

Os males da polícia decorrem, para o jurista e jornalista baiano, do desrespeito com
que é ela tratada pelo Estado, que permite que nela ingressem criminosos:
De vez em quando, [...] chefes [...] alistam ao serviço da polícia, como secretas,
espiões, capangas e encostados, toda essa ralé de mendigos, ladrões e assassinos.
Então a estirpe, que ia acabando, renasce vivazmente. A cumplicidade policial, pois, é
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a mãe da capoeiragem. Dai-nos, com uma política humana, uma polícia honesta, e
veremos cessar esta praga” (BARBOSA, 1946, p. 220-221).

Temos, assim, que a República brasileira construiu-se sobre desmandos e abusos, ora
aprovados, ora reprovados pela população, mas nunca ignorados pelos organismos públicos
que deveriam ser responsáveis pelo sintagma moderno conhecido como “ordem pública”237.
Quando tratamos de prisões e violências na História do Brasil, é bom lembrarmos a
advertência de Brito Broca (1992, p. 182): “Decerto muitos dos escritores brasileiros já
conheceram a prisão. Isto de escrever é mesmo um mister que provoca, por vezes, questões
com a polícia”. O autor faz essa observação antes de comentar uma obra de 1898, De Paris a
Fernando de Noronha: jornal de um degredado, que seriam as “memórias do cárcere” do
Barão de Sant’Ana Nery. Na obra, informa o cronista literário, “prevalece [...] o tom de
panfleto político, de protesto feroz e de vingança” (1992, p. 185), uma vez que a prisão do
autor é decorrência de sua posição florianista e, portanto, contrária a Prudente de Morais.
Brito Broca reporta-se aos constrangimentos pelos quais passa o autor, “o degredo de mês e
meio em Fernando de Noronha238, os males físicos, que acabrunham os exilados, o trato com
prisioneiros de crime comum”, mas não se refere à submissão a torturas físicas239.
Em questão de mérito literário, Brito Broca afirma que não há como comparar essa
obra às Memórias do cárcere, de Graciliano Ramos, que se encontra “numa altura raramente
atingida em nossas letras” (BROCA, op. cit., p. 182). Enquanto Memórias do cárcere trata de
um “drama humano”, De Paris a Fernando de Noronha “coloca-se no plano de uma
justificação pessoal” (ibid., p. 185).
Com efeito, em Memórias do cárcere, Graciliano Ramos (2011) relata o tempo em
que esteve preso (de março de 1936 a janeiro de 1937), acusado de ser comunista240, porém
__________________________
237
Jorge Miranda, após definir “ordem pública’ como “o conjunto de condições externas necessárias ao
funcionamento das instituições e ao efectivo exercício de direitos”, observa: “A ordem pública é limite de
direitos e, ao mesmo tempo, garantia da ordem constitucional democrática: os direitos apenas podem sofrer
limites em nome da ordem pública, quando tal seja exigido pela preservação da ordem constitucional
democrática; tal como, em contrapartida, os direitos não podem ser exercidos em liberdade e igualdade sem
ordem pública.” (2006, p. 461)
238
A respeito do Presídio de Fernando de Noronha, entre 1830 e 1890, ver: COSTA, Marcos Paulo Pedrosa, O
caos ressurgirá da ordem: Fernando de Noronha e a reforma prisional no Império (2009) (o presídio foi criado
em 1833 e a partir de 1894 foi proibido de receber novos presos; a partir de 1938 passou a abrigar presos
políticos, encerrando suas atividades em 1942, quando os presos foram transferidos para a Ilha Grande, RJ).
239
Adriana Coelho Florent, em estudo comparativo entre Memórias do cárcere e a obra Primavera con una
esquina rota (de Mario Benedetti), afirma que foi somente a partir de 1930 que “a tortura [...] passou a ser
aplicada sistematicamente a todos os prisioneiros, estivessem eles diretamente envolvidos em movimentos de
guerrilha ou não” (2007, p. 70).
240
“Na comemoração do 5 de julho de 1935, Carlos Lacerda leu um manifesto de Prestes que se encontrava
clandestino no Brasil, o qual apelava pela derrubada do ‘governo odioso’ de Vargas e a tomada do poder por um
governo popular, nacional e revolucionário. [...] O governo que já vinha reprimindo as atividades da ANL
[Aliança Nacional Libertadora] obteve uma excelente razão para fechá-la. Isso ocorreu por um decreto de 11 de
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não respondeu a nenhum processo nesses dez meses241. Ironicamente, apenas em 1945 o
escritor se tornou membro do Partido Comunista. Essas memórias, que permaneceram
inacabadas, foram publicadas em 1953, sete meses após a morte do autor (FLORENT, 2007,
p. 66). Graciliano, que sequer chegou a ser interrogado no período em que esteve preso, não
narra nenhuma tortura física contra si. Seu sofrimento foi psicológico, como seu texto
demonstra. A ausência de um processo não lhe dava a certeza de não sofrer pena, ao contrário,
lhe retirava a esperança de uma absolvição, como se vê neste diálogo entre o narrador e um
companheiro de prisão, Walter Pompeu:
– Vão mandá-lo para a Colônia, insistia Walter Pompeu. Esteja certo. Quando
melhorar, embarca para a ilha Grande. Ou para Fernando de Noronha, num porão.
– Bobagem. Não tenho processo.
– Com processo, havia a esperança de ser absolvido. Como está, não há jeito: vai para
a ilha Grande.
Punha-me a refletir:
– É. Talvez seja o nosso fim.
– Nosso uma ova. O seu, o dos outros paisanos. Eu sou oficial do exército. Comigo
não mexem. (RAMOS, 2011, p. 584)

O substantivo tortura não é excluído da prosa memorialista. Ao contrário, logo no
início o autor já adverte que se sentia torturado por não conseguir, apesar de seu empenho,
compreender seus companheiros de prisão, “penetrar-lhes na alma, sentir as suas dores,
admirar-lhes a relativa grandeza, enxergar nos seus defeitos a sombra dos meus defeitos”. E
conclui: “Foram apenas bons propósitos: devo ter-me revelado com freqüência egoísta e
mesquinho. E esse desabrochar de sentimentos maus era a pior tortura que nos podiam infligir
naquele ano terrível” (RAMOS, op. cit., p. 15).
A “ditadura sem freio” realizava-se em um quadro temível que o autor desenha para
situar o leitor:
Esmorecida a resistência, dissolvidos os últimos comícios, mortos ou torturados
operários e pequeno-burgueses comprometidos, escritores e jornalistas a desdizer-se,
a gaguejar, todas as poltronices a inclinar-se para a direita, quase nada poderíamos
fazer perdidos na multidão de carneiros. (ibid., p. 30)

Adriana Coelho Florent (2007, p. 71-72) observa que Graciliano “procura
reconstituir mentalmente a experiência íntima do torturado” ao narrar o sofrimento de
Rodolfo Ghioldi242. Lemos, a respeito dele, em Memórias do cárcere:
___________________________________________________
julho de 1935. Daí para a frente, enquanto se sucediam muitas prisões, o PCB começou os preparativos para uma
insurreição. Eles resultaram na tentativa do golpe militar de novembro de 1935.” (FAUSTO, 2007, p. 360)
241
“Ajudada pelo Estado de Sítio que o Congresso autorizou Vargas a decretar, imediatamente após a tentativa
de golpe, a polícia agiu no sentido de incorporar às suas tarefas o banimento; detenção sem licença judicial;
censura de correspondência e de publicações em geral; suspensão da liberdade de assembléia e pronunciamentos
públicos; busca e prisão em domicílios; suspensão de liberdade de locomoção”. (CANCELLI, 1994, p. 118-119)
242
Trata-se de um líder comunista argentino, enviado ao Brasil por Moscou “para ajudar nos preparativos da
insurreição” (FAUSTO, 2007, p. 361).
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Uma palavra expunha-lhe o tormento, a serenidade habitual desaparecera. São
tremendas essas incertezas. Vemo-nos irresponsáveis, tropeçamos, caímos, e não nos
poderemos levantar; mas o pior é não sabermos se isso aconteceu, ignorarmos as
nossas ações, sermos um joguete das circunstâncias. Fizemos acaso a revelação
funesta? Desejaríamos saber isso, esquadrinhamos o interior, debalde; olhamos em
redor, nenhum indício no ramerrão quotidiano: estamos incomunicáveis e ninguém
nos diz se mostramos covardia ou bravura. (RAMOS, 2011, p. 245)

Boris Fausto observa que o padrão autoritário – “uma marca da cultura política do
país” (2007, p. 357) – ganhou força a partir dos anos 30 do século XX, não apenas “entre os
conservadores convictos como entre os liberais e a esquerda”. A esquerda, observa o autor,
“tendia a associar liberalismo com o domínio das oligarquias; a partir daí, não dava muito
valor à chamada democracia formal” (ibid.).
O fortalecimento do Exército fez com que se consolidasse dentro dele um grupo leal
a Getúlio Vargas e essa lealdade manteve-se até 1945, quando Vargas foi deposto (FAUSTO,
op. cit., p. 358). Com o Exército robustecido e as ameaças de invasão da Internacional
Comunista – não obstante o fracasso da tentativa revolucionária de 1935 – estabeleceu-se um
cenário que permitiu a adoção de graves medidas repressivas pelo Governo.
Durante o ano de 1936, o Governo aprovou todas as medidas excepcionais solicitadas
pelo Poder Executivo. Anteriormente, no curso da insurreição, a 25 de novembro de
1935, o governo pedira a decretação do estado de sítio, por sessenta dias; um grupo de
deputados procurou restringir o decreto às zonas conflagradas, mas foi derrotado. O
estado de guerra, a que foi equiparado o estado de sítio, seria sucessivamente
prorrogado, até junho de 1937. Em março de 1936, a polícia invadiu o congresso e
prendeu cinco parlamentares, que tinham apoio da ANL ou simplesmente
demonstrado simpatia por ela. O Congresso aceitou a justificação para as prisões e
autorizou o processo contra os presos. (FAUSTO, op. cit., p. 361)

Em um quadro como esse, o Governo não teria dificuldade para criar “instrumentos”
para reprimir as ameaças. Assim, em 1936, o Ministério da Justiça forma a “Comissão
Nacional de Repressão do Comunismo”. A polícia na Capital Federal aumenta sua ação
repressora, com grande destaque para a atuação de seu chefe, Felinto Müller 243. O Congresso
aprova a criação do Tribunal de Segurança Nacional com competência, a princípio, “apenas
para julgar os comprometidos na insurreição de 1935, mas acabou se transformando em um
órgão permanente, que existiu durante todo o Estado Novo, instituído em 1937” (FAUSTO,
op. cit., p. 362).

__________________________
243
Müller instituiu, a partir de julho de 1933, um sistema que centralizava informações de todo o país. Alguns
anos depois, a polícia do Distrito Federal conseguia “ter a mais completa radiografia do país, a partir de fichas
cadastrais de cada município brasileiro” (CANCELLI, 1994, p. 57). “Mas, durante o regime Vargas, a tortura é
posta a serviço de um desígnio político relacionado diretamente ao governo. A Polícia Especial tem um chefe,
Felinto Müller, e seus peritos, que a empregam com método. E, o que é muito importante, pela primeira vez ela
atinge também pessoas bem situadas na escala social. Subitamente, as camadas médias da sociedade brasileira,
ainda que de maneira bastante minoritária em relação aos opositores de origem operária, caem
momentaneamente na categoria dos ‘torturáveis’.” (OLIVEIRA, 2009, p. 28)
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Em virtude da oposição para que fossem utilizadas forças do Exército, Getúlio valese da Polícia para, em 10 de novembro de 1937, cercar o Congresso, impedindo a entrada dos
congressistas. Inicia-se, então, o Estado Novo, com uma nova Carta constitucional,
caracterizado pelo autoritarismo, facilitado pela ausência de reação popular. “O Congresso
dissolvido submeteu-se, a ponto de oitenta de seus membros irem levar solidariedade a
Getúlio, a 13 de novembro, quando vários de seus colegas estavam presos” (FAUSTO, 2007,
p. 365). A polícia de Vargas teve atuação bastante mais relevante, porém,
[...] a vigilância constante sob a qual fora colocada toda a sociedade, a importância
cada vez maior que adquiriu o aparato policial, evidenciando a disponibilidade da
polícia no interior do projeto político que não se absteve de aprisionar ou liquidar
certas categorias da população, sempre passaram despercebidas pela historiografia do
Brasil. (CANCELLI, 1994, p. 4)244

Com o texto constitucional elaborado por Francisco Campos, o presidente passou a
governar por meio de decretos-leis. A par de medidas de incentivo à indústria de base
(particularmente aço e petróleo) e de uma política trabalhista que dava maior proteção aos
trabalhadores,
O Estado Novo perseguiu, prendeu, torturou, forçou ao exílio intelectuais e políticos,
sobretudo de esquerda e alguns liberais. Mas não adotou uma atitude de perseguições
indiscriminadas. Seus dirigentes perceberam a importância de atrair setores letrados a
seu serviço: católicos, integralistas, autoritários, esquerdistas disfarçados ocuparam
cargos e aceitaram as vantagens que o regime oferecia. (FAUSTO, op. cit. p. 376) 245

Além de outros fatores que contribuíram para o fim do Estado Novo 246, o motivo
desencadeante foi, conforme ainda Boris Fausto, o afastamento do chefe de polícia do Distrito
__________________________
244
No cárcere, ao ser indagado se era jornalista, Graciliano Ramos responde: “faço livros”, ao que seu
interlocutor, um funcionário da prisão, responde: “– A culpa é desses cavalos que mandam para aqui gente que
sabe escrever.” (RAMOS, 2011, p. 516)
245
O Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP), responsável pela propaganda e pela censura, “pagava por
cinco laudas cem mil-réis (cerca de R$ 300,00), enquanto nos principais jornais o salário de um bom redator não
ultrapassava 800 mil-réis. Não é difícil entender por que Graciliano, José Lins do Rego, Vinícius de Moraes,
Érico Veríssimo, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Carlos Drummond de Andrade, Gilberto Freyre, Murilo
Mendes, Tristão de Athayde, Cecília Meirelles, Adalgisa Nery e tantos outros escreviam para as publicações
oficiais” (MORAES, 2004, p. 203). É necessário acrescentar, entretanto, que tais intelectuais “não tinham o
poder de definir políticas públicas nem de formular premissas ideológicas”; sua produção não se contaminava
pela ideologia vigente. Havia autores que, por se identificarem com o Estado Novo, apresentavam a competente
“sustentação doutrinária” ao regime (tais como Azevedo do Amaral, Cassiano Ricardo, Almir de Andrade,
Menotti Del Picchia e Francisco Campos) (MORAES, ibid., p. 204). Para um estudo mais completo a respeito da
relação entre os intelectuais e o poder nesse período, ver Intelectuais à brasileira, de Sérgio Miceli (2001). Jaime
Ginzburg (2012, p. 214) observa: “Cada vez mais se confirma a tendência diagnosticada por Sérgio Miceli, a
cooptação do meio intelectual por parte dos interesses de mercado determinados pela elite.”
246
“Os problemas do regime resultaram mais da inserção do Brasil no quadro das relações internacionais do que
das condições políticas internas do país. Essa inserção impulsionou as oposições e abriu caminho a divergências
no interior do governo. Após a entrada do Brasil na guerra e os preparativos para enviar a FEB à Itália,
personalidades da oposição começaram a explorar a contradição existente entre o apoio do Brasil às democracias
e a ditadura de Vargas. [...] Fato mais grave foi o gradativo afastamento do Estado Novo de um de seus
idealizadores e sustentáculos militares. Convencido de que o regime não sobreviveria aos novos tempos, o
general Góis Monteiro abandonou na mesma época o cargo que ocupava em Montevidéu como embaixador do
Brasil junto ao Comitê de Emergência e Defesa Política da América, regressando ao Brasil. Góis iria para o
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Federal (Felinto Müller), que seria substituído por um irmão de Vargas, Benjamim Vargas.
Após isso, “o general Góis, do Ministério da Guerra, mobilizou tropas do Distrito Federal.
Dutra tentou inutilmente um compromisso, pedindo a Getúlio que revogasse a nomeação de
seu irmão. O pedido foi recusado.” (FAUSTO, 2007, p. 388). Vargas, assim, renuncia, sem a
obrigação de exilar-se, indo para sua cidade natal. Portanto, “a transição entre os dois regimes
dependeu [...] da iniciativa militar”, logo, a transição para o regime democrático não
representou “uma ruptura com o passado, mas uma mudança de rumos, mantendo-se muitas
continuidades” (ibid., p. 389).
A partir de 1945, ingressamos num período democrático, que duraria até 1964. Como
se sabe, o golpe que depôs o Presidente da República João Goulart, em 31 de março de 1964,
e levou ao poder o General Castelo Branco, iniciou a fase histórica que apenas iria se findar
em 1985, com a eleição (indireta) do civil Tancredo Neves para a chefia da Nação. Nessas
duas décadas, a repressão política foi intensa – sobretudo após a edição do Ato Institucional
nº 5, em 1968, com o qual o regime assumiu-se ditatorial. Em contrapartida, o movimento de
oposição organizou-se e incrementou as ações, na cidade e no campo, objetivando, com a
força, vencer os militares.

3.3 O sistema pós-1964

A chamada Revolução de 1964 não foi um movimento de oposição à sociedade
brasileira. Ao contrário, recebeu inicialmente grande apoio de inúmeros órgãos importantes da
imprensa, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, parcela da hierarquia da
Igreja Católica, além de juristas e de intelectuais (SKIDMORE, 1988, p. 63-67).
Conforme observa Rodrigo Stumpf González, a política populista de João Goulart é
substituída em 31 de março de 1964 pelo golpe militar247, porém apenas em 1968 é que
“houve uma radicalização dos militares, sendo o período de repressão mais forte o governo
Médici” (2007, p. 497)248. Para esse autor, a oposição política era “consentida e moderada”, o
___________________________________________________
Ministério da Guerra, em agosto de 1945, muito mais para encaminhar a saída de Getúlio do que para tentar
garantir sua permanência no poder.” (FAUSTO, 2007, p. 383)
247
“Depois do golpe de 1964 e da interrupção das tradições populistas, a face arbitrária da ditadura do Estado
Novo voltou a ser exposta. Especialmente quando alguns dos funcionários torturadores e os dissidentes
torturados, sobreviventes dos dois lados, voltavam a se encontrar, ou melhor, a se confrontar” (PINHEIRO;
SADER, 1985, p. 80).
248
“Em resumo, o governo brasileiro estava agora, em meados de 1969, usando todos os meios (tortura de
criancinhas na presença de seus pais e estupro de uma mulher por verdadeira quadrilha diante do seu marido
foram documentados) para obter informações necessárias ao extermínio da ameaça guerrilheira. As torturas dos
suspeitos às vezes duravam até dois meses, mesmo quando os inquisidores já haviam perdido a esperança de
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Congresso estava “em funcionamento, mas sem poderes” e “a repressão aos movimentos
sociais e a um frágil movimento de guerrilha urbana levou a um aumento acentuado das
vítimas do regime, mortos, desaparecidos ou exilados” (GONZÁLEZ, 2007, p. 497).
Efetivamente, o movimento armado de oposição ao governo não conseguia unir-se em
torno de um mesmo discurso ou uma mesma tática, dividindo-se em vários grupos, cada qual
com sua liderança:
Esses grupos não chegaram a desenvolver uma ação organizada, não tendo conseguido
reunir grande número de adeptos e não tendo demonstrado qualquer possibilidade de
tomar o Poder. A ação drástica dos organismos de segurança determinou a morte ou a
prisão de quase todos os participantes daquelas organizações, não havendo mais
notícias delas desde 1972. Um dado importante que deve ser ressaltado é que não se
configurou um momento uniforme e politicamente influente, de guerrilha urbana com
objetivos políticos bem definidos. (DALLARI, 1977, p. 24-25)

Observa Jacob Gorender que a reação da esquerda ao golpe militar caracterizou-se
pela “violência retardada”, uma vez que “não travada em março-abril de 1964”, mas
“começou a ser tentada pela esquerda em 1965 e desfechada em definitivo a partir de 1968,
quando o adversário dominava o poder do Estado, dispunha de pleno apoio nas fileiras das
Forças Armadas e destroçara os principais movimentos de massa organizados” (GORENDER,
1987, p. 249).
Ao traçar a história da cidadania no Brasil, José Murilo de Carvalho necessariamente
detém-se no período militar e afirma que se “houve retrocessos claros, houve avanços também
claros, a partir de 1974, e houve situações ambíguas” (CARVALHO, 2002, p. 190). Os
militares mantiveram o funcionamento do Congresso e a existência de um partido de oposição
a fim de não enfrentarem os custos interno e externo de medidas extremas: optaram por uma
“fachada de democracia” (ibid., p. 191)249. Enquanto Vargas obteve grande ganho político
com ações sociais sobre o trabalhador urbano, os militares investiram no trabalhador rural,
porém sem os mesmos dividendos, uma vez que os trabalhadores rurais não tinham a mesma
organização que os urbanos e, sobretudo, “a população rural declinava rapidamente” (ibid., p.
191).
José Eduardo Faria destaca o seguinte efeito no campo dos direitos sociais:
Ao reduzir o poder normativo da Justiça do Trabalho em matéria salarial,
neutralizando assim suas prerrogativas, ao expulsar lideranças tradicionais dos setores
previdenciários [...] e ao cassar por fim muitas lideranças trabalhistas, por considerálas politicamente inconfiáveis, o regime burocrático-militar pós-64 acabou destruindo
seus canais de comunicação com quase todo o movimento sindical brasileiro.
(FARIA, 1992, p. 162)
___________________________________________________
extrair a mínima informação. A tortura transformara-se em horrível ritual, num ataque calculado à alma e ao
corpo.” (SKIDMORE, 1988, p. 181)
249
Afinal, como observa Skidmore, os militares brasileiros consideravam-se “muitos furos acima dos
tradicionais ditadores hispano-americanos.” (1988, p. 267).
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Consequência disso foi, ao invés do enfraquecimento, o fortalecimento do
movimento sindical, que se viu “desatrelado de tutelas jurídico-políticas, por ter perdido esse
tipo de relação institucional com o Estado” (FARIA, 1992, p. 62). Assim, o sindicalismo
conquista “o que nunca até então tinha tido em toda sua plenitude: autenticidade,
representatividade e legitimidade”; surge daí “um movimento altamente politizado e
crescentemente confrontacional, com propostas políticas claramente alternativas e cada vez
mais eficiente capacidade de mobilização” (loc. cit.).
Embora tenha havido avanços nos direitos sociais durante o regime militar, os
direitos civis sofreram grande violência no mesmo período250. A manutenção do regime, ao
que se verifica, necessitava do uso da força para que impusesse sua política – e os órgãos
repressores do Estado não sofriam de inibição no cumprimento dessa atividade. As forças
policiais apoiavam-se nas militares e estas tinham a pretensão de exercer um “poder
moderador”251, o que lhes daria legitimidade.
Em artigo escrito em 1970, Roberto Schwarz descreve os então recentes fatos
políticos:
Em 1964 instalou-se no Brasil a ditadura militar, a fim de garantir o capital e o
continente contra o socialismo. O governo populista de Goulart, apesar da vasta
mobilização esquerdizante a que procedera, temia a luta de classes e recuou diante da
possível guerra civil. Em conseqüência a vitória da direita pôde tomar a costumeira
forma de acerto entre generais. O povo, na ocasião, mobilizado mas sem armas e
organização própria, assistiu passivamente à troca de governos. Em seguida, sofreu as
conseqüências: intervenção e terror nos sindicatos, terror na zona rural, rebaixamento
geral de salários, expurgo especialmente nos escalões baixos das Forças Armadas,
inquérito militar na Universidade, invasão de igrejas, dissolução das organizações
estudantis, censura, suspensão de habeas corpus etc. (SCHWARZ, 2009, p. 7)

O golpe, no entanto, como observa o crítico literário, não liquidou a presença cultural
da esquerda “e mais, de lá para cá não parou de crescer”. A produção cultural chegou mesmo
a dominar alguns campos no início da década de 1970: “apesar da ditadura de direita há
relativa hegemonia cultural da esquerda no país” (SCHWARZ, op. cit., p. 8).
__________________________
250
“O habeas corpus foi suspenso, deixando os cidadãos indefesos nas mãos dos agentes de segurança. A
privacidade do lar e o segredo da correspondência eram violados impunemente. Prisões eram feitas sem
mandado judicial, os presos eram mantidos isolados e incomunicáveis, sem direito a defesa. Pior ainda: eram
submetidos a torturas sistemáticas por métodos bárbaros que não raro levavam à morte da vítima. A liberdade de
pensamento era cerceada pela censura prévia à mídia e às manifestações artísticas, e, nas universidades, pela
aposentadoria e cassação de professores e pela proibição de atividades estudantis.” (CARVALHO, 2002, p. 193)
251
A expressão (“poder moderador”), utilizada por Skidmore, refere-se à “função do imperador quando o Brasil
viveu sob esse sistema político (1822-89). Naquele período, o imperador podia intervir quando os partidos
políticos chegavam a um impasse. Depois de 1889 os militares assumiram o ‘poder moderador’. Nos quarenta
anos seguintes intervieram repetidamente na política quer no plano estadual quer no federal, embora a
Constituição de 1891 não tivesse qualquer cláusula tornando os militares responsáveis pela manutenção da lei e
da ordem.” (SKIDMORE, 1988, p. 522-523) Em prefácio ao livro do general de exército Humberto de Souza
Mello (1974), Alfredo Gomes fala de duas revoluções ocorridas “graças às Forças armadas coesas, de modo
especial ao Exército estreitamente unido ao povo e com ele agindo”: a primeira, de 1821 a 1837; a segunda, em
1964 e “ainda em processo de continuidade” (GOMES, 1974, p. 17-18).
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Com a eleição de Tancredo Neves, o país entra na sua tão esperada fase de
redemocratização, que já se anunciava com a anistia aos presos políticos e sua questionada
extensão aos torturadores252. Temos, nessa nova fase da política nacional, esperanças que
buscam tomar o lugar de desilusões. Esperança em uma Assembleia Constituinte, integrada
por parlamentares legitimamente eleitos, de que iria desenhar um país democrático para
substituir as desilusões da esquerda e da direita, uma vez que, desde o início da década de
1980, já “caíam por terra tanto a imagem falsa de um Brasil-nação integrado, imposta pelos
militares através do controle da mídia eletrônica, quanto a coesão fraterna das esquerdas,
conquistada nas trincheiras” (SANTIAGO, 2004, p. 137).
Restaurada a democracia, se desvelam as arbitrariedades havidas nos assim chamados
anos de chumbo. Um sem-número de publicações procura descrever os abusos do governo;
outras, em número bem menor, procuram justificar as ações do Estado. Para a maioria delas,
em um caso e outro, vale a crítica que Brito Broca253 dirige à obra de Sant’Ana Nery, ou seja,
colocam-se “no plano de justificação pessoal”, não alcançando, como o faz Graciliano, a
dimensão de “um drama humano” (BROCA, 1992, p. 185), que concede valor estético – e,
portanto, literário – à obra. A ausência de valor literário, entretanto, não retira o valor de
registro dos acontecimentos – evidentemente parcial, como são todos os testemunhos e como
devem ser sempre lidas as versões da História, sobretudo a oficial.

3.4 A retórica de quatro generais e a política da força

Emilio Garrastazu Médici, em seu discurso comunicando que aceitava a indicação
para a Presidência da República254, referindo-se aos que denominou – utilizando termo bem
ao gosto da caserna – “inimigos da Revolução”, prometia: “ao término do meu período

__________________________
252
Com a Lei 6.683, de 28 de agosto de 1979, sancionada por João Batista de Figueiredo, concedeu-se “anistia a
todos quantos, no período compreendido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes
políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos
servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder público, aos Servidores dos
Poderes Legislativos e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com
fundamento em Atos Institucionais e Complementares” (art. 1º). Estabelece seu § 1º: “Consideram-se conexos,
para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por
motivação política”.
253
Falecido em 1961 e, portanto, sem conhecer a ditadura militar e sua consequência, a enxurrada de memórias
do cárcere que surgiriam após a abertura política...
254
Discurso de 7 de outubro de 1969, transmitido por rádio e televisão. Já de início, Médici afirma: “Fiz tudo o
que estava ao meu alcance para que meu nome não fosse cogitado. Não consegui, porém, demover meus pares
[...]. Não valeram e nem foram consideradas as razões que me levaram a declarar, mais de uma vez, meu
veemente desejo de não ocupar tão elevado cargo” (MÉDICI, 1970, p. 9).
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administrativo, espero deixar definitivamente instaurada a democracia em nosso país”, mas,
para isso, seria necessário estabelecer um diálogo:
Será um diálogo travado sobre o nosso País, os nossos problemas, os nossos interesses
e o nosso destino. Naturalmente, esse entendimento requer universidades livres,
partidos livres, sindicatos livres, imprensa livre, Igreja livre. Mas livres, acima de
tudo, daqueles grupos minoritários que ainda hoje, como ontem, operam pela
violência, ora pela corrupção, jogando com todos os processos de uma técnica
subversiva cada vez mais aprimorada e audaciosa, pretendem servir a ideologias que
já estão sendo repudiadas e superadas nos seus próprios países de origem. Na medida
em que os estudantes, os políticos, os operários, os jornalistas e os religiosos
conseguirem livrar-se dessas manipulações e manobras, assegurando autenticidade às
manifestações de sua vida institucional, estão conquistando a própria liberdade que – é
bom deixar esclarecido – não cabe ao Governo outorgar, mas, apenas, reconhecer.
(MÉDICI, 1970, p. 13)

Ao indicar expressa e repetidamente quais eram os “inimigos da Revolução”
(universitários,

políticos,

operários,

jornalistas

e

religiosos),

Médici

confunde

(deliberadamente) ideologia política de esquerda com corrupção e transforma em opositores
da liberdade aqueles que se opuserem ao governo instituído. Mais que opositores da liberdade,
os coloca na condição de criminosos, autorizando que sejam submetidos à pena de talião:
“Desejo manter a paz e a ordem. Por isso mesmo, advirto que todo aquele que tentar contra a
tranquilidade pública e a segurança nacional, será inapelavelmente punido. Quem semear
violência, colherá fatalmente a violência” (ibid., p. 16). Conclui seu discurso estabelecendo a
rigidez que caracterizaria seu governo:
Impor-me-ei como Comandante-em-Chefe das Forças Armadas, a consciência de que
todas as minhas atitudes e determinações terão a plenitude da correspondência de
meus chefes comandados, dentro do rigor e da justeza das normas militares que,
institucionalmente, nos regem a todos. (ibid., p. 17)

Assim delineado seu governo, vinte dias depois, Médici fala aos seus ministros255 e
determina-lhes “que não façam de seus Ministérios a plataforma de lançamento, a base
eleitoral, a cornucópia de favores que, em passado que a Revolução de 64 deixou para trás,
aplainava o caminho dos pretendentes aos cargos eletivos” (MÉDICI, op. cit., p. 27-28). Do
rol de nomeados, o primeiro indicado foi o Ministro da Justiça, Professor Alfredo Buzaid,
destacando-se, dentre os demais: Orlando Geisel (irmão do futuro Presidente Ernesto Geisel)
como Ministro do Exército e João Baptista de Oliveira Figueiredo como Chefe do Gabinete
Militar. Em seu discurso de posse, pronunciado no dia 30 de outubro de 1969, Médici fala do
__________________________
255
Advertindo, no início: “não uso critérios políticos ou regionalistas, não pago dívidas eleitorais que não
precisei contrair, não tenho a vocação do favoritismo e da cortesia no exercício de meu dever, e me declaro
incompetente na mecânica da composição, do conchavo, da barganha. Compromissos, só os tenho com a minha
consciência e com o futuro do meu País. E se alguma confiança me é dada pela Nação e por este momento de
História, que se comece confiando nos homens em que confio” (1970, p. 23-24). Embora o povo possa estar
compreendido no “futuro do meu país”, Médici não se refere expressamente a ele, mas apenas ao “país”, objeto
do culto nacionalista decorrente da doutrina de Segurança Nacional.
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sistema jurídico, apoiado no conceito de “segurança nacional”256. Quando se filiou na Aliança
Renovadora Nacional (ARENA), partido do governo, afirmou sua intenção de concluir o ciclo
ditatorial257.
Em seu primeiro Natal como Presidente, Médici divulga mensagem (no dia 23 de
dezembro de 1969) a todos os brasileiros e, valendo-se até de um sofisticado quiasmo,
procura demonstrar suas preocupações de governante: “Penso nos sofridos e nos
amargurados, nos injustiçados e nos magoados, nos humilhados e nos carentes – da carência,
da humilhação, da mágoa, da injustiça, da amargura e da dor que não cheguei a tocar [...]”
(1970, p. 75), porém, aproveitando o espírito natalino, envia mensagem aos “inimigos”:
Volto-me para os solidários, para os que têm olhos para chorar, lábios para rezar,
braços para encurtar as distâncias e energias para levar às últimas consequências as
premissas da brandura; mas também me volto para os hostis, para os que só têm
braços para a violência e boca para o vilipêndio; volto-me para os que cegaram os
próprios olhos na obstinação de não quererem ver e para os ressecados de todo afeto.
(MÉDICI, 1970, p. 75-76)

Poucos dias depois, em sua mensagem de final de ano (no dia 31 de dezembro de
1969), demonstrando a evidente relevância do tema em sua administração, conclama:
A todos os homens de bem que se frustraram ou se enganaram, aos que procuram na
contestação e na violência, encontrar o caminho que não é nosso, apelo que façam
hoje o seu exame de consciência e a si respondam sobre a perturbação e o
retardamento que esses descaminhos trazem à livre ascensão de nosso povo. Venho
pedir àqueles intelectuais de todas as frentes que pelo momento de glória triste de uma
palavra ou de um gesto de sensacionalismo e de impacto, de distorção, de exageração
ou de vaidade, não avaliaram os prejuízos para o crédito do País, que revejam as suas
posições, em nome do Brasil a que amamos. (ibid., p. 84)

Ao dirigir-se aos agentes do Estado responsáveis pela ordem, novamente fala dos que
agem, segundo seu entendimento, como criminosos – e não patriotas:
Volto-me para o homem heróico que cumpre no silêncio o seu dever, para que dele
receba, nos dias deste ano, nos dias de meu quadriênio, a sua confiança e a sua fé. Que
se faça ainda mais vigilante, para que não se acobertem a seu lado os irrecuperáveis,
os que continuarem a roubar, a matar, a corromper, insensíveis ao chamamento da
razão e do patriotismo. (MÉDICI, 1970, p. 84).

Em fevereiro de 1970 Médici afirma que não será reconhecida a dignidade da pessoa
humana aos “pseudo-brasileiros”258 e, no mês seguinte, não é menos explícito ao referir-se aos
__________________________
256
“Homem da lei e do regulamento, creio no primado do Direito. E, porque homem da lei, é que pretendo velar
pela ordem jurídica. E, homem, de pés no chão, sinto que, nesta hora, a ordem jurídica se projeta em dois planos.
Vejo o plano institucional, destinado a preservar as conquistas da Revolução, vejo o plano constitucional, que
estrutura o Estado e assegura o funcionamento orgânico dos Poderes. Estou convencido de que é indispensável a
coexistência dessas duas ordens jurídicas, expressamente reconhecida pela Constituição, fundada no imperativo
da segurança nacional, e coerente enquanto for benéfica à defesa da democracia e à realização do bem comum.”
(MÉDICI, 1970, p. 38-39)
257
“Pretendo deixar, ao término de meu período governamental, definitivamente instaurada a democracia em
nosso País, quero deixar bem claro que o alcance desse objetivo depende muito mais dos militantes da política
partidária, que do próprio Presidente da República.” (1970, p. 48)
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que “vêm, ultimamente, substituindo a escalada da contestação pela escalada do terrorismo” e
“praticam graves atos de banditismo”259: “Haverá repressão, sim. E dura, e implacável. Mas
somente contra o crime, e só contra os criminosos” (1970, p. 91). E para que ficasse dúvida
sobre sua política repressiva, adverte:
Fiquem, pois, os criminosos do terrorismo advertidos: não medrará, jamais, neste
Governo, a conspiração do “quanto pior, melhor”. Não puniremos inocentes por
culpados. Não adotaremos sua prática celerada de buscar reféns para aceitar a
impotência e a impunidade. Este Governo é forte demais para se deixar atemorizar
pelo terror. Muito menos para fazer da tranquilidade da Nação e da liberdade de seus
cidadãos – reféns da insânia provocadora de alguns poucos desgarrados. (MÉDICI,
1970, p. 91)

Em outubro daquele ano, ao comemorar seu 1º ano de governo, Médici refere-se às
perturbações da “ordem pública”, que fizeram com que seus antecessores recorressem “aos
poderes especiais que o processo revolucionário” lhes conferia260 e demonstra suas intenções
de arrefecer e desdiz seu compromisso de pôr fim ao “ciclo ditatorial”:
Fiel ao compromisso assumido, não me disponho, no momento, ou em futuro
próximo, a abrir mão de prerrogativas que pela Constituição me foram conferidas,
porquanto as considero imprescindíveis à defesa da própria ordem constitucional.
Somente para os inimigos do regime, para os que lhe desejam a destruição, pode haver
inconveniência ou nocividade nos poderes outorgados pela Constituição, artigo 182,
ao Presidente da República, já que esses poderes são usados, única e exclusivamente,
em relação àqueles que, pondo-se fora da lei, se insurgem contra as instituições
democráticas, ou desrespeitam a moral administrativa. (MÉDICI, 1971, p. 175)

É de se notar que Médici faz questão de não se referir ao AI-5, embora deixe
registrada sua imprescindibilidade ao governo261. A advertência aos “inimigos do regime” é
expressa, uma vez que eles próprios colocaram-se “fora da lei”, logo, irão sofrer a
“inconveniência ou nocividade” da repressão.
Médici não entrou para a história do jornalismo como um falastrão. Raros foram seus
encontros com jornalistas. Porém, o jornalista Scartezini iniciou, na manhã de 28 de julho de
___________________________________________________
258
“[...] aprimorar a prática dos princípios democráticos consagrados na Constituição brasileira, sobretudo os
referentes à dignidade da pessoa humana – no bom sentido do humano – aos direitos, deveres e liberdade de
homem brasileiro; – mas não do pseudo-brasileiro, isto é, daquele que está a serviço de outra pátria [...]” (1970,
p. 29).
259
E explica quais são esses atos: “assassinatos, roubos e sequestros de agentes diplomáticos de nações amigas,
golpes-de-mão para os quais nada mais precisam senão da audácia de alguns poucos fanáticos dispostos ao crime
inspirado no desespero” os quais buscavam “induzir o Governo da Revolução a uma nova escalada de repressão,
na qual se adotasse medidas restritivas das liberdades públicas que atingissem, não apenas eles, os criminosos,
mas, indiscriminadamente, a generalidade dos cidadãos, que, dessa forma, se tornariam duplamente vítimas de
tais crimes” (ibid., p. 90).
260
Médici parafraseia trechos dos preâmbulos do AI-2 e AI-5, indicando às datas em que foram baixados, mas
não os números ou as naturezas dos atos: “Assim ocorreu em 27 de outubro de 1965, quando [...]. Assim
aconteceu, também, aos 13 de dezembro de 1968, quando [...]” (1970, p. 174).
261
O art. 182 da Constituição de 1967 (alterada pela E.C. 1/1969), citado em seu discurso, dispunha: “Art. 182.
Continuam em vigor o Ato Institucional nº 5, de 13 de dezembro de 1968, e os demais Atos posteriormente
baixados. Parágrafo único. O Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, poderá
decretar a cessação da vigência de qualquer dêsses Atos ou dos seus dispositivos que forem considerados
desnecessários.”
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1982, uma série de encontros com o ex-presidente, os quais resultaram no livro Segredos de
Médici (1985). Às vésperas de eleições presidenciais (indiretas), Médici assumia-se refratário
a entrevistas:
– Não, eu não vou dar entrevista nenhuma. Eu sou o presidente do arbítrio. Qualquer
coisa que eu disser agora, quando estamos indo para as eleições, será apontada como
uma ameaça às eleições. Não, eu não posso dizer nada. Tenho que ficar calado. Eu sou
o arbítrio, eu sou a ditadura. A ditadura não fala. Agora, eu fiz um governo que
enfrentou até greve de militares... (apud SCARTEZINI, 1985, p. 24).

Pouco adiante, ao ser interpelado sobre a necessidade de dar entrevistas para
melhorar sua imagem, Médici retruca: “Mas o que adianta eu dizer alguma coisa? Ninguém
vai acreditar no que eu disser. Quem vai acreditar num torturador?” (ibid., p. 42) 262.
O momento em que a repressão tornou-se mais rígida é explicado por Médici:
– Uma vez, os ministros militares quiseram usar as Forças Armadas para combater o
terrorismo, mas eu não deixei. “Isso não é trabalho para vocês, é trabalho para a
polícia”, disse aos ministros. Mas houve um tiroteio num aparelho, um sargento foi
ferido e um major morreu ao socorrer o sargento. Então tive uma conversa com o
ministro do Exército e falei: “Só os nossos estão morrendo.” Ele respondeu: “Nós não
podemos matar, precisamos não desfazer a cadeia.”263 Eu perguntei: “Mas só os
nossos morrem? Quando invadirem um aparelho, vocês têm que invadir metralhando.
Nós estamos numa guerra e não podemos sacrificar os nossos.” Ainda hoje, não há
dúvida de que era uma guerra, depois da qual foi possível devolver a paz ao Brasil. Eu
acabei com o terrorismo neste país. Se não aceitássemos a guerra, se não agíssemos
drasticamente, até hoje teríamos terrorismo. (apud SCARTEZINI, 1985, p. 35-36)

O repórter leva a Médici um recado de Tancredo Neves 264 contendo uma crítica à
violência da repressão, ao que Médici é enfático: “– Aí é que ele se engana. Se não

__________________________
262
Em entrevista ao repórter Geneton Moraes Neto, o economista Reis Veloso, que foi Ministro do Planejamento
nos Governos Médici e Geisel, afirma que o General Humberto de Souza Melo, Comandante do II Exército,
indagado a respeito das torturas, disse que elas não existiam (“Eu acho que ele, realmente, ou não procurou
verificar ou sabia e deixou que os porões funcionassem”); quanto ao Presidente Médici, Reis Veloso afirmou ter
dúvidas se ele sabia ou não das torturas praticadas, embora, em uma reunião, após o Ministro Mário Gibson
Barbosa (das Relações Exteriores) indagar se havia tortura, Médici teria sido enfático: “Não, não está havendo
tortura.” (MORAES NETO, 2013)
263
O jornalista Scartezini explica a expressão citando o coronel Clóvis Magalhães Teixeira: “– ‘Desfazer a
cadeia’ é romper a ligação entre os terroristas. A cada período, cada elo da cadeia deles dá um sinal para o elo
seguinte. Se não der o sinal dentro daquele período, eles mudam toda a cadeia. Ou seja, um prisioneiro político
só valia até o limite do período de renovação dos sinais internos da cadeia, da transmissão de uma senha entre
cada um de seus elos. Ultrapassado esse limite, as informações que o prisioneiro tinha sobre sua própria cadeia
pouco valiam, pois ele deixava de conhecer a nova organização de seu grupo.
“– Por isso surgiu a tortura, pela necessidade de arrancar as informações rapidamente – explicou o coronel.”
(apud SCARTEZINI, 1985, p. 36)
264
“Diga-lhe que ele deu dignidade, austeridade à presidência. Ele não cassou ninguém, embora a oposição
fizesse discursos os mais violentos. Geisel cassou deputados e vereadores por causa de discursos que fizeram
numa cidadezinha lá do Rio Grande do Sul. Mas Médici errou ao não impedir abusos da repressão política”
(ibid., p. 58). A respeito da primeira parte do “recado”, o próprio Médici jactava-se: “[...] enfrentei greve de
militares no meu governo, enfrentei a guerrilha. Mas não cassei ninguém. Nunca fechei o Congresso. Pelo
contrário, exigi que o Congresso fosse reaberto e homologasse a minha indicação para a presidência. Não fiz
nenhum casuísmo, não fiz nenhum pacote e vencemos muito bem as eleições de 70.” (ibid., p. 25) A reabertura
do Congresso foi, como bem esclarece, para simplesmente “homologar” e não para discutir a indicação de nome
à Presidência.
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aceitássemos a guerra, se não agíssemos drasticamente, até hoje teríamos o terrorismo. Mas
ele desapareceu. Foi uma guerra que aceitamos.” (SCARTEZINI, 1985, p. 58)
Ao comentar a propaganda feita contra seu governo, afirma:
– O problema é que a propaganda é feita em defesa dos terroristas que queriam
arrasar o país. Aquilo foi uma guerra. Lutamos contra o terrorismo nas ruas, no país
inteiro, até na Amazônia. Enfrentamos sequestros, assaltos, assassinatos, todo tipo de
crime. Aquilo não podia continuar. (ibid., p. 72)

Quando narra os problemas que teve para concluir a ponte Rio–Niterói, explica a
mentalidade da época:
As construtoras estavam em insolvência. Eu chamei o Andreazza [ministro dos
Transportes] e lhe disse:
– Vamos desapropriar, formar uma empresa e terminar a ponte.
– Podemos? Temos dinheiro? – ele me perguntou.
– Eu posso. Eu tenho o AI-5 nas mãos e, com ele, posso tudo – respondi. Se eu não
posso, ninguém mais pode. (ibid. p. 61)

Nessa entrevista Médici procura deixar evidente que teve frustrado seu pretensioso
sonho com o qual iniciou um discurso em 1973265, ou seja: “No futuro, a História talvez
reconheça marcarem nossos dias o início da aventura humana, em que a utopia e a realidade
deixaram de extremar-se, como categorias irredutíveis, para se entrelaçaram sob o império da
inteligência e da vontade” (MÉDICI, 1973, p. 51).
Roberto Nogueira Médici, filho do ex-presidente e auxiliar de seu pai durante o
período da presidência, acompanhou de perto o desenrolar dos fatos. De alguns episódios que
narra, vemos qual era o entendimento palaciano sobre a oposição política: “O governo não
reprimia a oposição. Combatia a oposição armada” (1995, p. 48) ou “Em que pese ter-se, em
um regime de exceção, restrições às liberdades democráticas, a oposição legítima teve o seu
espaço” (ibid., p. 51). Para ele, “foi nesse período que a guerrilha alcançou o seu auge. Havia
combate nas cidades e nos campos. E, na guerra, ocorrem excessos, abusos e mortes” (p. 46),
todavia, em reunião para a qual o então Presidente convocou todos os ministros, teria
advertido que “se era válido matar e morrer em luta franca na defesa do Governo e dos
valores que ele representava, era inadmissível maus tratos a prisioneiro desarmado”
(MÉDICI, R., 1995, p. 47).
Médici foi sucedido pelo Ernesto Geisel266, general da reserva, que presidia a
Petrobrás. Este concedeu longa entrevista ao CPDOC da Fundação Getúlio Vargas. De ativa
__________________________
265
Discurso proferido no dia 20 de fevereiro de 1973, em encontro com o Presidente Rafael Caldera, da
Venezuela.
266
Quanto à sua pretensão inicial de passar o governo a um civil, Médici “achava que ainda não era o momento
e, seguindo o esquema que tinha estabelecido no início de seu mandato, foi buscar um general de reserva para
fazer a transição para um governo civil” (MÉDICI, R, 1995, p. 32). As desavenças entre Médici e Geisel são
bem conhecidas, como afirma o filho do primeiro: “De início, [Geisel] mostrou-se arrogante e prepotente e, por
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participação na vida política do país, sobretudo após 31 de março de 1964, Geisel atuou junto
a um grupo de oficiais incumbido por Castelo Branco para apurar notícias de torturas havidas
já no início de seu governo e esclarece: “o que constatamos é que houve torturas nos
primeiros dias da revolução. Um dos que foram seviciados foi um ex-sargento comunista,
Gregório Bezerra. Mas na época em que estivemos lá [Fernando de Noronha, Bahia e São
Paulo], não havia nada, não encontramos nada de irregular” (D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p.
185).
Indagado se os militares estavam preparados para enfrentar a ação subversiva, Geisel
responde: “Não, não estavam preparados. Foram aprendendo. Mas roubos a bancos haviam se
verificado em quantidade, houve problema do sequestro do embaixador, depois, em São
Paulo, houve o assassinato de um capitão do Exército americano.” (ibid., p. 215). A pergunta
e resposta seguinte são relevantes:
Em que momento se concluiu que a polícia seria incapaz de combater sozinha a
subversão e que seria necessário a participação das Forças Armadas?
– Não tenho uma informação precisa sobre essa decisão, mas creio que foi quando a
subversão passou a ser armada. Desde o começo a polícia coadjuvava, enquanto o
papel principal coube às Forças Armadas. Na repressão, a polícia que mais atuava era
a de São Paulo. (ibid., p. 215)

Mais adiante, Geisel explica:
O problema da subversão tinha caráter nacional e o seu combate, principalmente por
isso, devia ser feito pelas Forças Armadas. A polícia, em geral, não tinha organização
para essa luta. Contudo, a de São Paulo muito atuou. A do Rio também participou. Na
realidade, a polícia não foi preparada para esse tipo de luta. Ela é mais uma polícia de
ocorrências do dia-a-dia, pega um ladrão, prende um assassino etc. [sic]. No caso,
havia um confronto ideológico, uma luta civil, na realidade uma guerra civil, embora
de reduzidas proporções, mas abrangendo praticamente todo o território nacional.
(D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 223)

Geisel afirma que o Exército não tolerava a ideologia comunista e se não houvesse a
repressão “os subversivos haviam de querer mais e mais e acabariam tomando conta do
poder” e conclui: “E para nós, essa ideologia não servia. Achávamos que devia ser combatida.
[...] isso remonta aos acontecimentos da revolta de 35. Desde 35 está aberta a ferida” 267
___________________________________________________
isso mesmo, incapaz de continuar a obra pacificadora de meu pai, que tinha conseguido atravessar seu governo
sem cassar um só político e sem nenhuma prontidão nas Forças Armadas” e, ao ser indagado, porque Médici
teria indicado Geisel, a resposta é contundente: “Porque errou. E viu com amargura todas as suas teses serem
contestadas pelo antigo auxiliar, tirado, por ele, do ostracismo de um generalato de pijama e contemplado com o
‘Vice-Reinado’ da Petrobrás.” (ibid., p.33-34). Segundo Roberto Médici, Geisel não teria honrado seu
compromisso com Médici de passar o governo a um civil: “o compromisso de Geisel, como mais tarde se
comprovou, era outro: remunerar Figueiredo, seu grande eleitor, com a Presidência da República. E como foi
grato e generoso. Deu-lhe um mandato de seis anos.” (ibid., p. 34) Geisel, por sua vez, qualifica Médici como
“um homem de bem, um homem bom. Era simpático, todos gostavam dele. Tinha as condições para a tarefa
[presidência da República]”, mas acrescenta: “É verdade que não era um homem de grandes luzes, também não
era um homem de trabalhar muito...” (D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 214).
267
Refere-se à tentativa de golpe em novembro de 1935, promovida pela Internacional Comunista, controlada
por russos (FAUSTO, 2007, p. 360-361) e conhecida como “Intentona Comunista”. “As consequências imediatas
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(D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 223). A respeito da forma de combate, explica que a
subversão crescia e isso exigia enfrentamento: “Não sei se as medidas ou os processos que
foram adotadas para enfrentá-la estavam certos, se eram os mais adequados, mas ela tinha que
ser enfrentada” (ibid., p. 216)268.
Entretanto, as torturas acabavam sendo explicadas pela ação dos terroristas:
É possível que muita coisa que foi feita não se devesse fazer. Mas não podemos julgar
à distância, sem estar vivendo diretamente o problema. A posição do outsider, daquele
que está de fora e que, depois do fato passado, faz a sua crítica, é muito diferente
daquele que viveu diretamente o problema e enfrentou a situação. (ibid., p. 224) 269

Após citar alguns ataques praticados pelos terroristas270, conclui: “Vários casos dessa
natureza constituíram uma verdadeira provocação. Dá-se então a represália e, na hora da
represália, muitas vezes se chega ao excesso. Então aí vem a tortura etc.”. Sobre a tortura
praticada pelos militares, confessa: “Eu acho que houve. Não todo o tempo.” (loc. cit.)
Apesar de lembrar o episódio em que demitiu o general Ednardo, por haver
permitido – em decorrência de sua omissão – que duas pessoas morressem torturadas em São
Paulo (o jornalista Vladimir Herzog e o operário Manuel Fiel Filho)271, Geisel expõe sua
teoria sobre a tortura:
Acho que a tortura em certos casos torna-se necessária, para obter confissões. Já
contei que no tempo do governo Juscelino alguns oficiais, inclusive o Humberto de
Melo, que mais tarde comandou o Exército de são Paulo, foram mandados à Inglaterra
para conhecer as técnicas do serviço de informação e contra-informação inglês. Entre
o que aprenderam havia vários procedimentos sobre tortura. O inglês, no seu serviço
secreto, realiza com discrição. E o nosso pessoal, inexperiente e extrovertido, faz
abertamente. Não justifico a tortura, mas reconheço que há circunstâncias em que o
___________________________________________________
da Intentona foram, em primeiro lugar, uma maior aproximação entre chefes militares e, em segundo, a
descoberta de que a percepção de um inimigo comum constituíra-se no fator desta coesão maior, que poderia se
estender aos demais escalões” (COELHO, 2000, p. 121). A luta anticomunista passou, assim, a ser um fator de
aglutinação para o Exército: “realmente, a semântica do anticomunismo na área militar adquiriu cada vez mais
características de dramatização, ou seja, de uma estratégia de comunicação particularmente eficaz para unir os
componentes da organização em torno de uma mesma definição da situação” (COELHO, ibid., p. 122).
268
Mais adiante retoma: “Não posso discutir o método de repressão: se foi adequado, se o foi o melhor que se
podia adotar. O fato é que a subversão acabou. Quando assumi o governo, havia ainda casos isolados em que a
linha dura se engajava, mas o problema do Araguaia tinha acabado. O de Caparaó estava extinto. No Sul, as
ações do Brizola também tinham cessado.” (ibid., p. 224)
269
Hannah Arendt responderia: “O argumento de que não podemos julgar se não estivemos presentes e
envolvidos parece convencer todo mundo em toda parte, embora pareça óbvio que, se fosse verdadeiro, nem a
administração da justiça, nem a historiografia jamais seriam possíveis.” (2008d, p. 319)
270
“Houve o caso em que jogaram um caminhão com explosivos perto do Quartel-General em São Paulo e
mataram uma sentinela. Invadiram o Hospital Militar de São Paulo e se apoderaram do armamento da guarda.”
(ibid., p. 224)
271
“Quer dizer, ele [Ednardo] não torturava, mas, por omissão, dava margem à tortura. Várias vezes eu tinha
advertido o Ednardo, de maneira que, quando ocorreu o segundo enforcamento, não tive dúvidas e o demiti. Ele
não estava no comando!” (D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 225). A Revista Time, em matéria publicada em
1976, refere-se ao “General Eduardo D’Avila Mela” (rectius: Enardo D’Avila Mello), que fora exonerado por
Geisel e era “comandante do Segundo Exército em São Paulo e um notório defensor da tortura”. De acordo com
a matéria, a exoneração de Ednardo parece que reduziu os maus-tratos em São Paulo, mas, em contrapartida,
“houve uma enxurrada de denúncias de prisioneiros no Rio que estavam sendo torturados” (TIME, 1976, p. 10 –
tradução nossa).
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indivíduo é impelido a praticar a tortura para obter determinadas confissões e, assim,
evitar um mal maior! (D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 225)

Dois argumentos são visíveis nesse trecho: atribuir a culpa da tortura ao torturado (ela
é “necessária”) e a tese do mal menor (que evita um “mal maior”).
Reportando-se a um diálogo que manteve com o general Frota a respeito da
ineficiência da repressão ao comunismo praticada pelo Exército, expõe Geisel:
Certa vez eu disse ao Frota: “Nós estamos, desde o levante de 35 na Praia Vermelha,
combatendo o comunismo. E você vem me dizer, na nossa conversa, que o
comunismo está cada vez mais ativo, cada vez mais forte e perigoso. Vamos admitir
que isso seja verdade. Qual é a conclusão a que vamos chegar? Se o comunismo está
sendo combatido desde 1935 e nós já estamos além de 1970 e ele está cada vez mais
forte, cada vez mais poderoso, então o método de luta que estamos adotando não
serve, está errado! A solução atual de matar, de esfolar, de brigar, não serve. Vamos
ter de encontrar outra solução, pois essa que estamos usando há 40 anos não resolve”.
(ibid., p. 365 – grifamos)

Geisel confessa: “Eu sabia que a ação do Frota era exagerada, excessiva. Mas não era
só o Frota, era sempre o grupo da linha dura”272 (ibid., p. 369). O ex-presidente explica suas
intenções em relação à ação repressiva e sugere que sua vontade nem sempre predominava:
“O combate à subversão era um dentre os muitos temas que eu tinha que atender. Era um dos
problemas. Podia ser contrário aos métodos, aos procedimentos, à maneira de combater, e
sobre isso eu muito conversava, e muitas vezes procurava convencer” (ibid., p. 379).
Um dos incidentes que mais gravemente marcou o Governo Geisel foi a demissão (em
outubro de 1977) do Ministro do Exército, general Sylvio Frota, representante da chamada
“linha dura” do regime militar e que se insinuava como sucessor de Geisel. Frota, falecido em
1996, deixou escritas suas memórias, Ideais traídos (2006), publicadas postumamente.
Afirma que sempre agiu com cautela para que não houvesse tortura no período em que
comandou o Exército no Rio de Janeiro273. Entretanto, prossegue o general, havia
provocações dos presos274, mas “os militares, obedecendo determinações superiores,
dominavam-se e não revidavam” (FROTA, 2006, p. 129). Chega, mesmo, a dizer que os
__________________________
272
“O episódio Frota foi o ponto culminante no conflito entre Geisel e os ‘duros’” (D’ARAUJO; SOARES;
CASTRO, 1995, p. 33. Indica-se a mesma obra a respeito dos conceitos de “linha dura” e “linha moderada”
durante as diferentes fases do Regime Militar, particularmente p. 32-35). Skidmore afirma que, nessa época,
Frota era “o líder da linha dura, e para isso tinha certamente credenciais” e acrescenta: “Frota acreditava que o
Brasil corria perigo iminente de subversão comunista. Considerava a liberalização uma artimanha para facilitar a
vida dos subversivos, muitos dos quais, segundo o ministro, já haviam infiltrado o MDB, a Igreja e todas as
demais instituições básicas” (1988, p. 385).
273
“Comandei o I Exército durante dois anos e meio. Raro, muito raro mesmo, foi o dia em que não compareci
às prisões para inspecioná-las e não me cansei de, frequentemente, à noite, visitá-las. Dois médicos examinavam
diariamente os detidos e faziam, para cada um deles, relatórios minuciosos sobre suas condições de saúde.
Qualquer lesão física, por mínima que fosse, deveria ser explicada. Nunca vi nem soube da prática de violência,
torturas ou da existência de aparelhos que as permitissem.” (FROTA, 2006, p. 128-129)
274
“Todavia, vi presos, por ocasião de interrogatórios, insultarem meus oficiais com palavras do mais baixo
calão [sic] e soube de muitos que, para provocá-los, cuspiam-lhe nas faces” (ibid., p. 129).
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“detidos não dormiam em cárceres ou enxovias, como propaga ainda, aos quatro ventos, a
maledicência de alguns órgãos de comunicação, mas sim, em quartos amplos e limpos,
providos de travesseiros e roupa indispensável”; um dos presos afirmou-lhe que dissera na
Auditoria Militar ter sido vítima de tortura porque cumpria as “ordens do Partido” (FROTA,
2006, p. 129).
Em sua extensa narrativa, Sylvio Frota não poupa o ex-presidente Geisel, a quem
critica duramente e de quem teria ouvido: “nós devemos nos aproximar da esquerda”, o que o
teria deixado “atordoado” (ibid., p. 135). Em outra ocasião, porém, já não ficou surpreso
quando verificou “pendores esquerdistas” no ex-presidente (ibid., p. 364)275. Porém, o livro
não traz nenhuma referência a Rubens Paiva276, o deputado fluminense assassinado em 1971,
no I Exército, e que teria sido examinado pelo médico Amilcar Lobo (tampouco citado na
obra), à época tenente do Exército e, assim, subordinado do general Frota (FONTELES,
2013). Amílcar Lobo era, seguramente, um dos médicos incumbidos das visitas diárias a que
se refere o autor277.
É relevante o comentário que o autor faz a respeito da atuação das Forças Armadas
na repressão política:
O Presidente da República [Geisel] nunca viu favoravelmente a participação das
Forças Armadas no combate à subversão 278. Concordava com ele, pois fugia à sua
missão precípua e desgastava-as na luta diária em ações de caráter policial; sujeitavaas a campanhas caluniosas e sorvia da tropa centenas de militares com flagrante
prejuízo para a instrução. Trazia, também, o perigo da deformação da mentalidade, em
particular dos praças e dos oficiais mais jovens, atraídos para rumos diferentes dos que
lhes dita a formação, especificamente, profissional. (FROTA, 2006, p. 131)

Porém, não havia – segundo seus argumentos – como excluir os integrantes das
Forças Armadas dessa ação:
Quem os substituiria? Que organização nacional possuía estrutura e experiência para
assumir a responsabilidade do combate à subversão e à sua irmã gêmea, a corrupção,
no confronto com o movimento comunista, alimentado por recursos internacionais e
assentado solidamente em duas estruturas: uma clandestina e outra ostensiva,
aparentemente democrática? (ibid., p.131)

Frota responde à sua pergunta:
A Polícia Federal, no dizer do próprio Ministro da Justiça, não tinha e não tem ainda
condições de arcar com aquela responsabilidade. Corríamos o risco de perder o
__________________________
275
Em outro trecho: “– E... tu sabes perfeitamente que eu não sou infenso às esquerdas... (Palavras
rigorosamente exatas pronunciadas em voz lenta). Embora soubesse das tendências socialistas do presidente
Ernesto Geisel, não esperava uma declaração tão incisiva e afrontosa neste sentido.” (FROTA, op. cit., p. 367)
276
O livro conta com um providencial índice onomástico...
277
Gaspari refere-se ao atendimento que Amilcar Lobo fez ao Deputado Rubens Paiva: “tinha todo o corpo
marcado de pancadas e o abdômen enrijecido, clássico sintoma de hemorragia interna.” (GASPARI, 2002a, p.
326)
278
Para Frota, no entanto, o que animava Geisel era que seu governo era “comprometido espiritualmente com as
correntes de esquerda” (ibid., p. 88).
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controle da situação e dar azo aos marxistas para reiniciarem, com êxito, suas
atividades, através das costumeiras agitações. O Exército deveria, paulatinamente,
transferir os encargos de segurança interna, mas isso exigiria tempo e um
planejamento exequível. (FROTA, 2006, p. 131-132)

Enquanto os órgãos estaduais de segurança pública279 não possuíam preparo para
realizar a repressão aos opositores ao regime280, os militares “tinham formação cívica, bravura
e entusiasmo para sustentar o combate e pensavam mais na Pátria do que em si mesmos”
(ibid., p. 87). Por isso
Os chefes deram-lhes, então, os Centro de Operações da Defesa Interna e o
Destacamento de Operações de Informações. A subversão foi contida e quase extinta.
Eis, aí, a verdadeira causa da revoltante e acirrada campanha feita, por inspiração
comunista, contra esses dois órgãos de segurança – a subversão estertorava. Era e é,
pois, o seu objetivo prioritário extingui-los no mais curto prazo. Ninguém pode
assegurar que, numa luta de morte como a que foi travada, não tenha havido
violência, porque violência gera violência. Porém, querer atribuir-lhe um caráter
sistemático e geral é imputação caluniosa e desmoralizadora de orientação marxista –
o que se pode verificar pela documentação apreendida e declarações de próprios
subversivos presos. (loc. cit. – grifos nossos)

Assim, a violência empregada pelo Governo era decorrência da violência praticada
pelos seus opositores.
Quanto ao argumento de que esse dever não era do Exército, mas sim das polícias,
rebate:
Mas como entregar às polícias militares e federal esta incumbência, se elas não
conseguem acabar com o “jogo do bicho”, os assaltos às organizações, residências e
transeuntes, o contrabando, as redes de tóxico e a corrupção, da qual também se
ressentem? Se não conseguem assegurar aos cidadãos os direitos concernentes à vida,
à liberdade, à segurança e à propriedade – prerrogativas constitucionais –, isto é, darlhes a segurança pública, como pedir-lhes que tomem o encargo da segurança interna
que é a do regime? A solução não está na extinção dos dois órgãos citados nem em
torná-los inócuos. Reside no rigoroso e diuturno controle de todas as suas atividades,
para evitar eventuais excessos, porque as coletividades podem, não obstante cuidadosa
seleção, agasalhar insanos, que imperativamente devem ser afastados. (FROTA, 2006,
p. 87-88)

Frota faz, assim, uma defesa ardorosa da atuação do Exército281 – já não cita mais as
Forças Armadas – na repressão política282 e sua idoneidade reside no fato de saber “expurgar
__________________________
279
Em seu texto, Frota ignora a existência da Polícia Civil, referindo-se tão somente às Policias Federal e
Militares.
280
“Para enfrentar subversivos obstinados ao fanatismo que se rocavam [sic] livremente de um extremo a outro
do país e lutavam por consciência, não era concebível empregar as polícias militares e federal, as primeiras
restringidas às áreas estaduais, e ambas, além de despreparadas cívica e profissionalmente para esses tipos de
missões, reconhecidamente vulneráveis sob vários aspectos tidos como essenciais.” (FROTA, 2006., p. 87)
281
Posteriormente, referindo-se ao episódio em que uma lista confidencial (por ele elaborada no Ministério do
Exército) contendo 97 nomes de comunistas teria chegado à imprensa, Frota conjectura a forma pela qual ela
teria sido revelada, mas é peremptório ao inocentar os membros do Exército: “Afasto a hipótese de corrupção,
embora em São Paulo tenham corrido boatos de que órgãos de imprensa pagariam cinco milhões de cruzeiros por
sua posse [da lista]. Esta suposição é inadmissível, em se tratamento de um órgão militar.” (ibid., p. 365)
282
“Os argumentos jorram dos ‘bem-intencionados’, alegando que essa missão não é adequada ao Exército nem
lhe cabe, sugerindo seja entregue às polícias.” (ibid., p. 88)
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os indesejáveis, sem escândalos ou publicidade”. O afastamento do Exército desse mister
apenas ocorreria “para agradar os marxistas”, pois “ansiosos estão eles que isso ocorra”
(FROTA, 2006, p. 88).
Findo o Governo Geisel, sem a transferência da faixa presidencial para Frota, assume
o também general João Baptista de Oliveira Figueiredo. Já em abril de 1978 Figueiredo
concede entrevista ao jornal Folha de S. Paulo e alguns trechos são transcritos por Saïd Farhat
(2012) em sua obra que trata do governo no período de 1978 a 1980. A respeito da questão da
segurança pública, Figueiredo afirma que “o Estado tem de dispor de instrumentos para
garantir a segurança da sociedade. No mundo moderno, com suas complexidades, o Estado
precisa defender a sociedade” (apud FARHAT, 2012, p. 305). Ao ser indagado pelos
repórteres se “o máximo de segurança para o Estado correspondia ao mínimo de segurança
para o cidadão”, Figueiredo demonstra sua franqueza característica:
Às vezes precisa ser assim... [por exemplo] o povo nunca quer a guerra. No entanto,
ela pode ser necessária para assegurar a defesa de uma sociedade. O Estado precisa
defender-se, sim, contra os extremistas que querem destruí-lo, para implantar ideias
que o totalitarismo consagra. Afinal, se o Estado não for efetivamente forte, o que é
que vocês querem? Acabar com o Estado? Mas aí vem a anarquia. (FARHAT, loc.
cit.)

Em outro trecho, Figueiredo mostra sua intenção de estabelecer uma democracia e,
para tanto, combater movimentos de oposição: “Hei de fazer deste País uma democracia, a
despeito de quaisquer resistências que se me anteponham, venham elas de onde vierem. Desde
que não venham dos céus, elas serão combatidas” (apud FARHAT, op. cit., p. 358).
Duvidando das notícias de tortura, afirma:
Em 1964, nós poderíamos ter fechado o Congresso... muitos que vivem hoje posando
de democratas, sob aplausos de vocês [jornalistas], queriam fazer coisas piores. Eu
não quero citar nomes, mas há muitos fantasiados de democratas aí, que participaram
do regime mais ignominioso que eu vi, o Estado Novo de Vargas... [quando] eu era
cadete do Exército... tive conhecimento de torturas bárbaras, muito piores que estas
que denunciam hoje, se é que existem mesmo. (apud FARHAT, op. cit., p. 441)

Em entrevista concedida na década de 1990, o ex-presidente não é diretamente
indagado sobre a repressão violenta e atribui a Médici o início do processo de abertura
política, que acabou sendo impedida pela ação violenta dos membros da esquerda, os quais
“parece que não queriam que houvesse abertura. E aí começaram a hostilizar as Forças
Armadas de tal jeito, que ele [Médici] ficou impedido”. Em decorrência desse procedimento
agressivo da esquerda, Médici “foi obrigado a tomar providências e a adiar o projeto. Deixou
para o Geisel. O Geisel entrou determinado a fazer isso” 283 (apud COUTO, 1999, p. 179).
__________________________
283
Kucinski discorda: “Los generales son, en ese momento, prisioneros de la propia política represiva. Cada vez
que se ofrece una alternativa de abertura, ellos deciden avanzar en la dirección opuesta y adentrarse aún más en
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Indagado sobre qual teria sido “o efeito da guerrilha sobre a abertura política”,
Figueiredo afirma que “a luta armada nunca houve. O que houve foi um banditismo. Eles
nunca tiveram exército, nunca tiveram coisa nenhuma. Eram grupos isolados que faziam
aquelas ações”. A ação desses grupos é que teria gerado a repressão mais violenta por parte do
Estado pois “eles foram perdendo a cabeça. Eles fuzilavam friamente. A maneira com que o
Lamarca matou aquele tenente da polícia de São Paulo284! Foi a coisa que mais irritou as
Forças Armadas. E não foi a única vez que eles fizeram isso. Eles confessam que se
justiçavam” (apud COUTO, 1999, p. 191-192).
Figueiredo observa, entretanto, que, no partido de oposição ao Governo, havia os que
tinham interesse na repressão política:
– Olha, eu lhe digo uma coisa: havia mais elementos do PMDB que queriam que eu
continuasse do que do outro lado. Havia muita gente do PMDB que não queria a
abertura. E vieram me pedir para não fazer a abertura, com medo de não serem
reeleitos. E eu ficava olhando para eles, não entendendo nada. (ibid., p. 185)

Autor de frases no mínimo contundentes, Figueiredo encerrou o regime militar,
sendo sucedido por José Sarney em 1985. Antes mesmo de assumir a presidência, na
Convenção Nacional da Arena, em 1978, Figueiredo já anunciava sua decisão de concluir o
processo de abertura: “É para abrir mesmo. Quem quiser que não abra, eu prendo e
arrebento.” (VEJA, 1979, p. 200) Ao concluir seu governo, em 1985, em entrevista ao
jornalista Alexandre Garcia, da extinta Rede Manchete, convidado a dirigir algumas palavras
ao povo brasileiro, Figueiredo deseja que Tancredo faça um bom governo e ao povo: “E
desejo felicidades a eles. E que me esqueçam. Aliás, eu pedi isso desde o começo, se
lembra?” (VEJA, 1985, p. 28). Indagado, nessa ocasião, a respeito do episódio do
Riocentro285, Figueiredo lamenta-se: “Eu não tinha o AI-5 na mão”286 e, portanto, não havia
como se investigar quem eram os autores do atentado: “Fiquei esperando que a Justiça
falasse”287 (ibid., p. 29).
___________________________________________________
la represión. Crece paralelamente da intensidad de la reacción popular. En las organizaciones de izquierda, los
grupos más activos resuelven empezar la preparación para una larga y difícil lucha armada contra el sistema.”
(KUCINSKI, 1972, p. 109)
284
Tenente da Polícia Militar paulista, Alberto Mendes Júnior, morto a coronhadas pelo grupo liderado por
Lamarca, no sul do Estado de São Paulo. Gorender trata do episódio uma “duríssima necessidade. Uma questão
de quem devia sobreviver”, para afirmar que os guerrilheiros não tinham opção que não fosse executar o oficial
(1987, p. 238).
285
Um dos episódios provocados pela “linha dura”, com o objetivo de impedir a abertura política. A respeito, ver
FAUSTO, 2007, p. 505-506.
286
O AI-5 vigorou até 31 de dezembro de 1978 (COUTO, 1999, p. 367).
287
O repórter conclui, com essa afirmação, que Figueiredo pôs a culpa nos outros, porém apurar o atentado seria
responsabilidade do Poder Executivo, o que não ocorreu (VEJA, 1985, p. 29). O Exército já não dispunha de seu
principal instrumento de investigação: o AI-5, que lhe permitia agir contra os princípios mínimos de respeito aos
investigados. Sem o auxílio dos meios arbitrários, resta sua incompetência para a investigação, mostrando-se
eficaz tão somente na violação do direito e não no exercício dele.
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Em 1995 Figueiredo concede entrevista ao repórter Cláudio Renato, de O Estado de
S. Paulo. Prestes a completar 79 anos de idade, ressente-se por não ter conseguido
democratizar completamente o país: “Fiz o que foi possível dentro da lei, mas muitos não
acreditaram na minha anistia e desprestigiaram a Justiça, à qual procurei dar independência no
meu governo, porque, antes, ela (a Justiça) era atrelada ao Executivo” (apud RENATO, 1995,
p. A15). A respeito das divergências que teve com os grupos de direita e os atentados por eles
praticados durante seu governo

288

, observa: “Eu era considerado um ‘esquerdinha’ porque

convidei técnicos de esquerda para trabalhar no meu governo, gente competente e leal”
(ibid.). A respeito da prática da tortura, Figueiredo busca eliminar a culpa do Exército: “A
tortura não é tradição no Exército, mas acho que herdamos muitas coisas do Dops e da
polícia” (ibid.). De qualquer forma, jamais a tortura seria praticada por um oficial: “se houve
a tortura no regime militar, ela foi feita pelo pessoal de baixo, porque não acredito que um
general fosse capaz de uma coisa tão suja, não aceito isso” e, embora tenha comandado o
Serviço Nacional de Informação (SNI) no período de 1974 a 1978, afirma que “o órgão nunca
prendeu ou interrogou ninguém, mas apenas repassava informações estratégicas aos
ministérios” (ibid., p. A15). Entretanto, o repórter não lhe perguntou se nunca teve interesse
em saber por quais meios eram obtidas essas informações.

3.5 A tortura como sofrimento: a força sobre o direito

A violência do Estado, como vimos, é histórica. O colonizador europeu massacrou os
índios e depois negou ao africano o respeito à sua condição de ser humano. Trata-se, sempre,
da violência contra aquele que se submete, contra aquele que não tem como opor-se ao
Estado:
Essa violência do Estado contra as classes populares, especialmente esses grupos 289,
origina-se certamente nas práticas que se forjaram durante a implantação do regime
colonial e na ordem escravocrata, cujo exame pode sempre iluminar o nosso
quotidiano. (PINHEIRO; SADER, 1985, p. 88).

__________________________
288
Além do atentado do Riocentro, o repórter lembra também: “na época em que explodiu a bomba na OAB,
atentado que matou a funcionária Lyda Monteiro [em 27 de agosto de 1980, no Rio de Janeiro], o general
Figueiredo governava um país no qual o terrorismo de direita estava presente” (RENATO, 1996, p. A15).
289
Os autores referem-se a uma citação de M. C. Poli, linhas acima, que trata daqueles que possuem “uma
identidade coletiva conhecida: trabalhadores pobres sem atividade fixa, as mulheres e o espaço doméstico, os
velhos, as crianças, os negros, os homossexuais, os loucos, os criminosos, condições enfim invariavelmente
comuns que atravessam situações de classe dadas.” (apud PINHEIRO; SADER, 1985, p. 88)
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A polícia foi criada para servir ao Estado290. São incontáveis as publicações que vêm
surgindo, desde o início do regime militar, que dão conta das torturas praticadas 291. As
vítimas escreveram292 suas versões. Inicialmente, com timidez, no exterior, ou
clandestinamente no Brasil. Com a abertura política, os sofrimentos puderam ser traduzidos
para a letra de imprensa brasileira. Além de publicações, há inúmeros documentários, textos
na internet etc. que tratam do mesmo assunto. Seria desarrazoado querer resenhar aqui tais
depoimentos. Menos racional ainda seria pretender eleger os mais relevantes, o que
demandaria a fixação de um critério (ou critérios) para a escolha.

Qualquer forma de

avaliação, entretanto, seria subjetiva e, de certa forma, depreciativa dos tormentos sofridos.
No período de maior repressão política, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
(CNBB) tinha como “relações públicas” a Irmã Maria Augusta Ghisleni, que chamava os
jornalistas de “catequistas do mundo” e aos quais sempre dizia: “Escrevam, porque as
ditaduras não duram para sempre” (apud FÉLIX; SILVEIRA, 2004, p. 128).
O romance O prisioneiro, de Érico Veríssimo – cuja primeira edição é de 1967 – tem
na tortura a um prisioneiro de guerra o ponto de convergência das angústias, dúvidas e
inseguranças de um tenente que é incumbido de extrair dele a informação sobre o local onde
se encontrava escondida uma bomba relógio cuja explosão ocorreria dali a cinco horas.
Trata-se de uma crítica à sociedade, dominada por “modernos Inquisidores que a ferro
e a fogo querem impor aos hereges a sua Salvação e o seu Céu”, que oferece “aos chamados
povos subdesenvolvidos uma paz policiada, colonial, digamos, romana...” (fala de uma
personagem, identificada como “professora” – VERISSIMO, 1995, p. 66-67). Os conflitos
internos do tenente (que também é psicólogo), após receber ordem para obter a informação do
preso, contrapõem-se às certezas do sargento que é designado para auxiliá-lo (e que tinha
prática de torturar porque “na vida civil, foi funcionário da polícia” – ibid., p. 140). Enquanto
o tenente se questiona se, efetivamente, o terrorista “não teria [...] o direito de mandar pelos
ares, em pedaços” aqueles que eram responsáveis pelas suas desgraças (ibid., p. 150), o
sargento pressiona-o para que o autorize a iniciar logo as torturas: “Depois que a sua
__________________________
290
E aqui a explicação de Guilhermo D’Donnel é precisa: “Como está explícito em tudo que disse, por Estado
entendo não só um conjunto de instituições – ou aparatos – mas também, e mais fundamentalmente, a trama de
relações de dominação ‘política’ (enquanto feita e respaldada por essas instituições numa sociedade
territorialmente delimitada), que sustém e contribui para reproduzir a desigual e contraditória ‘organização’ de
classes de uma sociedade” (1977, p. 45-46).
291
Marcelo Ridenti (2001) faz uma resenha de livros e teses publicadas a respeito da luta das esquerdas
brasileiras no período de 1960 a 1970. Flamarión Maués (2009) pesquisa a produção de livros a respeito da
repressão política e violações de direitos humanos no período de 1966 a 1985. Jaime Ginzburg escreveu um
ensaio fundamental para a compreensão do tema, com o título “Escritas da tortura” (2012, p. 473-491).
292
E o que é mais grave, pois demonstra que o fato persiste: ainda continuam a escrever ou ainda escrevem por
elas...
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‘psicologia’ fracassar, eu vou empregar o meu método. É simples. E velho como o mundo”
(VERISSIMO, 1995, p. 149). Embora se trate de uma obra de ficção, inspirada pela Guerra do
Vietnã e provocada pelo temor de Veríssimo de que seus netos, que viviam nos EUA, fossem
alistados para servir na guerra293, o texto dialoga perfeitamente com a realidade brasileira e
registra, de forma inédita (ao menos no Brasil), a discussão – que surgiria décadas depois – a
respeito da “tortura salvadora” (sobre a qual trataremos no Capítulo 7).
Em 1979, Antonio Candido publica nos Cadernos de Opinião um corajoso artigo: “A
verdade sobre a repressão”. Utilizando-se de exemplos do romantismo francês, tece duras
críticas à polícia brasileira294, afirmando mesmo que “a sociedade puxa fora daqueles
indivíduos a sua brutalidade, a sua privação, a sua frustração, a sua tara e os remete à função
repressora” (CANDIDO, 1979, p. 9). Reconhece assim, com apoio em Balzac, “a
solidariedade orgânica entre ela [a polícia] e a sociedade, o poder de seus setores ocultos e o
aproveitamento do marginal para fortalecimento da ordem”.
Com Kafka, Candido denuncia “a polícia como algo inseparável da justiça, e esta
assumindo cada vez mais aspecto de polícia”, o que “tira qualquer homem do seu trilho, até
liquidá-lo de todo, física ou moralmente”. Nesse ponto uma das mais precisas críticas ao
sistema de repressão de então: para liquidar o homem, a justiça não hesita em
pô-lo de qualquer modo à margem da ação ou da suspeita de ação, ou da possibilidade
vaga de ação que o Estado quer reprimir, sem se importar se pessoalmente está
envolvido nela. Em face do progresso punitivo, que acaba tendo este alvo espúrio
(simplesmente funcionar sem motivo), a materialidade da culpa perde o sentido.
(ibid.)

A violência física e verbal, a nudez, os abusos sexuais, as confissões extorquidas, a
fome, o frio, o abandono têm objetivo específico:
A polícia aparece, então, como um agente que viola a personalidade, roubando ao
homem os precários recursos de equilíbrio de que usualmente dispõe (pudor, controle
emocional, lealdade, discrição), dissolvendo-os com perícia ou brutalidade
profissionais. Ela opera com poderosa força redutora e traz à superfície tudo que
tínhamos conseguido reprimir penosamente, transformando o pudor em impudor, o
controle em desmando, a lealdade em delação, a discrição em trágica bisbilhotice.
(CANDIDO, 1979, p. 9)

A polícia extrai, assim, uma “espécie monstruosa de verdade”: a verdade do outro, ou
seja, daquele a quem a polícia busca, “o outro, com a sua verdade imposta ou desentranhada
__________________________
293
A dedicatória do autor é eloquente: “A meus netos Michael, Paul e Edward dedico com amor este livro, que
me doeu escrever.” (VERÍSSIMO, 1995, p. 5)
294
“[...] a polícia se disfarça e assume organização dupla, bifurcando-se numa parte visível, com seus símbolos e
siglas, e uma parte secreta, com seu exército de espiões e alcagüetes, que podem inclusive aparecer como
exercendo outra atividade” (1979, p. 9). Aqui, Candido lembra a referência de Rui Barbosa (autor que
evidentemente não era de sua predileção – v. CANDIDO, 2006, p. 361) aos “espiões, capangas e encostados”
que se alistavam como “secretas” na polícia (BARBOSA, 1947, p. 220).
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pelo processo progressivo, extraída, contra a vontade, dos porões onde tinha sido mais ou
menos trancada”. A construção desse outro é explicada pelo autor:
De fato, a polícia tem necessidade de construir a verdade do outro para poder
manipular o eu do seu paciente. A sua força consiste em opor o outro ao eu, até que
este seja absorvido para o que se espera dele: colaboração, submissão, omissão,
silêncio. A polícia esculpe o outro pelo interrogatório, o vasculhamento do passado, a
exposição da franqueza, a violência física e moral. No fim, se for preciso, poderá
inclusive empregar a seu serviço esse outro, que é um novo eu, manipulado pela
dosagem de um ingrediente da mais alta eficácia: o medo, em todos os seus graus e
modalidades. (CANDIDO, 1979, p. 10).

Desse modo, a polícia desnuda a personalidade do eu construído para extrair o outro
oculto, que é o eu que ela quer, com as informações e colaboração que ela deseja 295. O fato de
essas informações encontrarem-se protegidas pela máscara da personalidade faz que a polícia
use os meios que entender mais rápidos para retirá-la. E o meio que melhor e mais
rapidamente permite isso é o medo296.
Uma obra, infelizmente pouco conhecida, destaca-se. Trata-se de Retrato calado, de
Luiz Roberto Salinas Fortes (1988). Antonio Candido escreve o “Prefácio” e aponta sua
qualidade: o livro “elabora em alto nível a experiência dos anos de ditadura militar, porque
nele a dimensão do indivíduo e o panorama do momento se fundem graças ao poder da
escrita”. Candido encontra na obra “uma tentativa de mostrar e conhecer melhor o ser e sua
circunstância nos momentos de crise, quando a relação entre ambos se torna cruciante e pode
aguçar a ponta do conhecimento”. E, sem o citar, porém na mesma linha apontada por Brito
Broca297, conclui: “isto tudo [...] foi feito sem nenhuma auto-complacência, mas também sem
qualquer auto-flagelação” (CANDIDO, 1988, p. XIII).
Tanto quanto Graciliano Ramos (2011, p. 245) retrata (por meio do personagem
Rodolfo Ghioti) o sofrimento do torturado após o interrogatório, Salinas descreve seu
tormento:
__________________________
295
“Estando el cuerpo, el alma y el espíritu siempre inseparablemente ligados, la tortura corporal incluye siempre
todos los elementos de la tortura psíquica. El dolor acrece el temor al nuevo dolor, y el terror lleva a la víctima al
pánico y a la desesperación. La violencia destruye la voluntad y el espíritu. Y obliga a la víctima a perder su
dignidad, con sus gritos, su miedo y sus súplicas de compasión entre gimoteos. Los daños físicos van
acompañados de múltiples procedimientos de rebajamiento. Se arranca a la víctima sus vestiduras, se la rapa, se
la desnuda y se manipulan sus zonas íntimas. El cuerpo desnudo es atado para mantenerlo inmóvil e indefenso.
La tortura prefiere trabajar sobre un objeto fijo, inmóvil.” (SOFSKY, 2006, p. 95)
296
Candido reporta-se ao filme italiano Inquérito sobre um cidadão acima de qualquer suspeita, de Elio Petri
(Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, de 1970), cujo personagem principal, um delegado de
polícia, “resolve brincar com o destino e provar o mecanismo autodeterminante da polícia”, ou seja, embora seja
o próprio policial o autor do crime, coage física e moralmente um encanador a assumir-se autor do homicídio
investigado. Assim, a polícia age com o “baralhamento da verdade”, ou seja, “a transformação do inocente em
suspeito e do suspeito em delinquente”, o que acaba sendo aceito pelo próprio inocente.
297
Antonio Candido possui um estudo bastante interessante – e, como de hábito, brilhante – a respeito da obra de
Brito Broca (CANDIDO, 1981).
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Terei falado demais? Terei sido um... bunda-mole?
– Herói ou covarde? Bunda-mole?
Bunda-mole: que expressão tão rica, de força tão formidável, que conquista não
menos social e não menos notável, desta vez para a nossa antiga companheira, a
língua portuguesa. Mas ainda é cedo, como diria Hegel, para responder a todas essas
perguntas que não deixam de se impor e insistir o tempo todo. É certo que o herói
perfeito jamais colocaria tais questões, o que significa, talvez, que pelo simples fato
de enunciá-las já me denuncio como guerreiro pouco valente. Ou me desqualifico
para as finais da copa do heroísmo. (SALINAS FORTES, 1988, p. 12) 298

Por outro lado, a violência operada por agentes e em nome do Estado faz com que o
violentado questione seus valores:
De qualquer maneira, apesar do triunfo socrático final, a ferocidade da intervenção
permanece atuando, as convicções correntes se abalam profundamente e um imenso
esforço será agora requerido para que se reconstitua, embora em outro nível, o
império dos valores. Assim também, entre aquelas quatro paredes encardidas da sala
minúscula, a cada fisgada elétrica vai-se tecendo a argumentação virulenta cuja
eficácia faz desabar as ilusões que ainda nutríamos sobre a realidade da vida nacional;
a socrática representação desmorona, as entranhas do regime se entremostram,
pulverizando os malabarismos ideológicos dominantes. Os herdeiros de Trasímaco,
filósofos de um novo tipo, fazem funcionar, de maneira até então insuspeita pela
nossa ingenuidade, apesar dos compêndios marxistas devorados, os torpes
mecanismos do poder. (ibid., p. 15-16)

Ao nomear os agentes do Estado como “herdeiros de Trasímaco”, associa-os a um dos
interlocutores de Sócrates, no Livro I de A República (PLATÃO, 2010), que é definido como
“um opositor truculento, dotado de uma habilidade dialética comparável à dos demais
Sofistas, e, como eles, alheia a qualquer preocupação de conciliar a eloqüência com a ética”;
Trasímaco de Calcedônia também é “inclinado a tirar proveito material de seu ensino”
(PEREIRA, 2010, p. X). Mais que isso, ele defende, com empenho, “serem a justiça e o justo
um bem alheio, que na realidade consiste na vantagem do mais forte e de quem governa, e que
é próprio de quem obedece e serve ter prejuízo” (PLATÃO, 343 c, 2010, p. 32). Para Salinas,
Na realidade, este enfurecido interlocutor não é um outro absoluto, não pertence a
uma outra raça, sua alteridade é perfeitamente assimilável pela ‘dialéctique
rassurante’ de Sócrates e o ‘logos’ grego é, talvez, incapaz de representar um
‘contrário’; Platão, incapaz de chegar à concepção de uma radical alteridade. Não
seria Trasímaco, no fundo, um bom rapaz? (SALINAS FORTES, 1988, p. 16)

__________________________
298
De acordo com Maren e Marcelo Viñar, a produção psíquica que resulta da tortura pode conduzir tanto “à
coerência consigo mesmo, quanto à capitulação diante do adversário. Os testemunhos daqueles que sofreram a
tortura concordam sobre este ponto: é na alucinação e no estado onírico que cada um preserva ou trai seus
valores éticos” (VIÑAR, 1992, p. 73). Mais adiante, afirmam: “O martírio apaga, ao menos parcialmente, os
limites do sujeito lúcido e consciente. É na vizinhança entre o onirismo e a confusão que se fazem as escolhas e
fabricam-se lembranças. Não é, pois, evidente traçar os limites entre o segredo e a confissão, entre o que calamos
e o que cedemos na realidade consciente e na realidade fantástica. [...] A persistência, a insistência do dilema do
herói e do traidor ultrapassa a aposta da verdade história.” (ibid., p. 146) Essa explicação nos remete ao
personagem de Edgar Allan Poe, no conto “O poço e o pêndulo”, quando, após torturado, é deixado em um local
escuro: “E, agora, a plena lembrança do processo, dos juízes, dos panejamentos negros, da sentença, da exaustão,
do desmaio. Por fim, completo esquecimento de tudo quando se seguiu, de tudo que um dia posterior e a extrema
ardência de esforços me habilitaram a vagamente recordar” (2008, p. 112).
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A dúvida a que Salinas é conduzido pelos próprios agentes do Estado, relativamente
aos ideais socráticos, o faz ingressar em uma relação dialética com seus interlocutores (que
seriam os sofistas). Mas esses interlocutores (oficiais e “enfurecidos”) pertencem à sua
realidade, para a qual é chamado à custa da violência policial. Trasímaco teria, assim, a
missão de mostrar a Sócrates a sua realidade, o que não teria sido enxergado por Platão. O
raciocínio do autor bem demonstra o remoinho de ideias que passaram a atormentá-lo299.
Em 1971 foi publicado na França “Pau de arara”: la violence militaire au Brésil,
obra traduzida no ano seguinte por Flavio Tavares para a editora mexicana Siglo XXI com o
título “Pau de Arara”: la violencia militar en el Brasil, cuja autoria é atribuída ao jornalista
Bernardo Kucinski300. Jamais publicado no Brasil, o livro denuncia que, a partir de 1969, a
tortura passou a ser utilizada como “forma de investigação”, em uma visão “escatológica” da
guerra contra os subversivos, que é aplicada contra jovens pouco preparados
psicologicamente e sem tradição na luta clandestina. De acordo com o autor, após o Estado
Novo, as Forças Armadas haviam deixado a repressão para a “polícia política”, porém, com a
ditadura, voltaram a exercê-la em todos os quartéis do país. Ao assumir tal papel, as Forças
Armadas tornaram-se o núcleo da repressão, embora existam “agentes menores” da violência
(KUCINSKI, 1972, p. 9-10).
Kucinski, carregando nas tintas301 – o que não surpreende, considerando-se o período
em que foi escrito o livro –, reporta-se à morte do estudante Edson Luís, em março de 1968,
para concluir: “com a morte de Edson Luís iniciou-se um terrível ciclo de repressão contra os
estudantes, destinado a destruí-los” (ibid., p. 93 – tradução nossa). Para o autor, cada policial
estaria psicologicamente predisposto a descarregar sobre os jovens toda a sua frustração,
causada pela impotência do Estado em reprimir os agrupamentos inesperados e rápidos, mas
havia uma “evidente simpatia da população para com os estudantes” (ibid.). Com efeito, o
autor insiste na ideia de que a reação popular ao regime vigente crescia na mesma proporção
em que o regime avançava na direção oposta à abertura (ibid., p. 108), ao contrário do que

__________________________
299
Em outra passagem, o narrador confessa ao leitor: “Se havia alguém que não estava em absoluto preparado
para enfrentar tamanha experiência, era bem eu, o filhinho de papai que aqui vos fala. Por que logo comigo tudo
isso? Merda! Por que comigo? Filhinho de papai para o qual quase tudo correra até agora num mar de rosas.
Agora, ali, aquele preço.” (1988, p. 44-45)
300
A edição francesa pode ser lida no “site” do autor: Disponível em
<http://kucinski.com.br/livros/carregaLivros.php?swf_livro=livros_LaViolenceWeb_RV>. Acesso em 25 abr
2013.
301
O autor chega mesmo a sofismar: “En las principales ciudades del país los estudiantes manifestaron en las
calles su protesta contra el asesinato de Edson Luís. El 1º de abril, aniversario del golpe, es proclamado por los
Estudiantes como ‘Día de la Mentira’” (ibid., p. 94).
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afirma Jacob Gorender (2010, p. 15-16), para quem a população, sobretudo no período do
“milagre econômico” (sobre o qual trataremos no capítulo 6), apoiou o regime militar302.
O autor, quando trata do Comando de Caça aos Comunistas (CCC), esclarece sobre
incidente havido em São Paulo, quando seus integrantes (oficiais do Exército, policiais e
filhos de famílias ricas303), protegidos em uma universidade particular, atacaram, do outro
lado da rua, a Faculdade de Filosofia – “um dos núcleos mais politizados da cidade”
(KUCINSKI, 1972, p. 113). Com o decreto do AI-5 – prossegue o texto – a tortura foi
institucionalizada e os membros do CCC começaram a participar diretamente dos
interrogatórios dos presos políticos realizados pela Operação Bandeirante (ibid.).
No capítulo “operação tortura”, o autor traz uma descrição minuciosa do “pau de
arara” (ibid., p. 122-123) e, em seguida, expõe o clima de terror que passou a viger no país
com a edição do AI-5, que completava o conjunto de condições para se implantar o emprego
sistemático da tortura (ibid., p. 128). Sobretudo nas cidades de Rio de Janeiro, São Paulo e
Belo Horizonte, formaram-se equipes de policiais e militares dedicados exclusivamente à
prática da tortura (ibid., p. 129); conclui pouco adiante que se tortura de forma sistemática
nessas três capitais, mais Curitiba, Recife e Brasília e, de forma mais isolada, em todas as
demais regiões do país (ibid., p. 137). O autor adota o eufemismo praticado pelos
revolucionários para informar que, até meados de 1969, havia sido “expropriada” quantia
superior a 900 mil dólares, em mais de sessenta “ações” contra bancos (ibid., p. 138). Detémse (ibid., p. 150-163) ao informar sobre o nascimento e ações da Operação Bandeirante,
reiterando que, além de oficiais das Forças Armadas e policiais do DEOPS, contava com
ajuda suplementar de jovens do Comando de Caça aos Comunistas.
A atuação da Polícia Civil era decisiva no processo de controle do Estado, tanto que,
“na escala hierárquica do sistema ditatorial não era possível punir sequer um simples delegado
__________________________
302
Primo Levi, cujo sofrimento em decorrência do fascismo lhe serviu de motivo para o livro É isto um homem?
(1988), em outra obra, sem abandonar o tema, escreve: “Escrever poesias tristes e crepusculares, e não tão belas
assim, enquanto o mundo ardia em chamas, não nos parecia nem estranho nem vergonhoso: proclamávamo-nos
inimigos do fascismo, mas na realidade o fascismo atuara em nós, como em quase todos os italianos, alienandonos e tornando-nos superficiais, passivos e cínicos.” (LEVI, 2001, p. 128).
303
“Formado por oficiales del Ejército, policías e hijos de familias ricas, el c.c.c. es una organización típicamente
paramilitar y fue particularmente activa en 1968, atacando a bombas y a mano armada representaciones teatrales
de vanguardia, secuestrando actores y realizando una serie de actos de provocación.” Linhas abaixo: “Oficiales y
soldados de la fuerza pública de São Paulo ayudan a los integrantes del c.c.c. a preparar los ‘cocteles molotov’
con que acatarán a los estudiantes.” (ibid., p. 113). A repórter Marina Amaral (2012) confirma a ligação do CCC
com policiais: “Pelo lado da direita, os conflitos foram publicamente liderados por João Marcos Flaquer,
fundador do CCC, organização paramilitar idealizada por Luís Antonio Gama e Silva, o jurista que redigiu o AI5 após se afastar da reitoria da USP para assumir o Ministério da Justiça de Costa e Silva. Flaquer não era do
Mackenzie – estava no último ano de Direito na USP – e dividia o comando dos combatentes com Raul Nogueira
de Lima, o Raul Careca, ‘tira’ do DOPS.”
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de polícia, ainda que isso pudesse servir para aplacar o ânimo da opinião pública...”
(KUCINSKI, 1972, p. 169 – tradução nossa). Assim,
Em meados de 1970, todo o aparato do estado estava implicado no processo da
tortura. De fato, a estrutura repressiva tinha seu vértice no alto comando das Forças
Armadas e no Conselho de Segurança Nacional. As bases eram todas as delegacias de
polícia e os quartéis. Era um poder mais forte que todo o poder formal. (ibid., p. 169,
tradução nossa)

Bernardo Kucinski inclui no livro, cuja autoria é a ele atribuída, como já foi dito
anteriormente, anexos bastante relevantes. Trata-se de depoimentos de pessoas que foram
vítimas de tortura. Alguns são transcrições de obras alheias304, outros resultam de cartas ou
relatos escritos pelas próprias vítimas. Há ainda transcrição de laudos de exame de corpo de
delito e publicações da imprensa.
Uma dos relatos mais pungentes é o do frei dominicano Tito de Alencar Lima,
escrito quando ainda se encontrava no Presídio Tiradentes (São Paulo)305. Tito de Alencar
descreve que as torturas, desde o momento em que foi preso, agravaram-se quando esteve na
sede da Oban306 e não cessaram nem mesmo quando, em virtude de uma tentativa de
suicídio307, foi internado no Hospital das Clínicas e depois no Hospital Militar308
(KUCINSKI, 1972, p. 223-228).
Tito ouviu, do Capitão Albernaz, a justificativa para a violência: “Quando venho à
OBAN – disse – deixo o coração em casa. Tenho profundo ódio a padres e nada me impede
que mate um terrorista. Guerra é guerra, ou se mata ou se morre” (ibid., p. 225).
A expressão309 tornou-se título de livro de Índio Vargas: Guerra é guerra, dizia o
torturador (1981), que a ouviu quando esse autor foi interrogado:
– Agora ele vai abrir o tudo.
Estremeci e disse que não sabia muito sobre a VPR, e desconhecia os nomes dos
seus integrantes e os locais dos aparelhos. Mandaram-me calar a boca.
– Isso é uma guerra – disse o nordestino num tom reflexivo, já mais calmo.
– É uma guerra, e GUERRA É GUERRA – falou [Capitão] Magalhães, como se
estivesse absorvido em reflexões sobre a sua condição de homem do DOI-CODI. [...]
(VARGAS, 1981, p. 64)

__________________________
304
Tais como Anais da Câmara dos Deputados, Boletim da Campanha Nacional de Luta contra a Repressão [e
pela liberdade democrática], autos de interrogatório da Justiça Militar.
305
do qual foi liberado em 1971, incluído no grupo de presos políticos permutados com o embaixador suíço,
sequestrado pela esquerda.
306
“Em determinado momento, o Capitão Albernaz mandou que abrisse a boca para receber ‘a hóstia sagrada’.
Introduziu um cabo elétrico” (KUCINSKI, ibid., p. 225-226).
307
Tito tentou o suicídio para denunciar à Igreja e à opinião pública o que se passava nas prisões brasileiras: “Só
com o sacrifício da minha vida isso seria possível, pensei” (ibid., p. 226).
308
Quando internado, as torturas físicas cessaram, mas restaram as não menos graves torturas psicológicas.
309
Thomas Skidmore (1988, p. 343-343, nota 51) também a ouviu, em 1975, de um coronel do Exército que foi
indagado sobre o filho de um general que estava preso e sendo submetido à tortura.
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“Por isso surgiu a tortura, pela necessidade de arrancar as informações rapidamente”,
explicou o coronel Clóvis Magalhães Teixeira ao Presidente Médici em uma reunião na qual
se discutia o combate ao terrorismo. A respeito desse encontro, concluiu Médici: “Ainda hoje,
não há dúvida de que era uma guerra, depois da qual foi possível devolver a paz ao Brasil. Eu
acabei com o terrorismo neste país. Se não aceitássemos a guerra, se não agíssemos
drasticamente, até hoje teríamos o terrorismo.” (apud SCARTEZINI, 1985, p. 36).
Mais preciso é o argumento de Carlos Alberto Brilhante Ustra. Reporta-se ele ao fato
de o terrorista, ao ser capturado pelas Forças Armadas, exigir “ser tratado de acordo com as
leis que amparam o cidadão comum” e, intitulando-se preso político, “denuncia
arbitrariedades e exige tratamento segundo a Convenção de Genebra” (2006, p. 345-346).
Mas a explicação que dá para o “tratamento” dispensado aos terroristas mais se aproxima de
uma confissão e deve ser transcrita:
De acordo com a Convenção de Genebra, para países em guerra declarada, os
combatentes capturados serão considerados prisioneiros de guerra, quando integrarem
as Forças Armadas desses países. Os terroristas que atuavam no Brasil não poderiam
ser considerados prisioneiros de guerra.
Que país adota a Convenção de Genebra para os prisioneiros acusados de terrorismo?
Estão, portanto, errados aqueles que nos acusam de ter esquecido as lições recebidas
na Academia Militar, quando nos ensinaram a respeitar as normas da Convenção de
Genebra.
Guerra é guerra. Terrorismo é terrorismo.
Em nenhum lugar do mundo, terrorismo se combate com flores. (USTRA, 2006, p.
346)

A figura de linguagem com que conclui seu argumento aproxima-se àquela utilizada
pelo bispo de Diamantina, d. Geraldo de Proença Siguad, para quem “confissões não se
conseguem com bombons” (apud GASPARI, 2002a, p. 20). Violência e guerra são dois
termos indissociáveis. É por meio da guerra que se emprega a violência para que se submeta o
mais franco à vontade do mais forte. Na clássica definição feita no início do século XIX, por
Clausewitz, a guerra nada mais é que “um ato de violência destinado a forçar o adversário a
submeter-se à nossa vontade” (2010, p. 7). Trata-se da violência física, “uma vez que a
violência moral não existe fora dos conceitos de Estado e Lei” (CLAUSEWITZ, op. cit.., p. 8)
e “não há nenhum limite para a manifestação dessa violência” (ibid., p. 10) – afinal, como
entende Ustra –, os limites estabelecidos pelas Convenções de Viena no século XX aplicamse apenas para guerra entre países. E, como entendia Clausewtiz, “a guerra não é somente um
ato político, mas um verdadeiro instrumento político, uma continuação das relações políticas,
uma realização destas por outros meios” (ibid., p. 27)310. Todavia, a doutrina de segurança
__________________________
310
“A guerra de uma comunidade – de nações inteiras e, particularmente, de nações civilizadas – surge sempre
de uma situação política e só resulta de um motivo político. Aí está por que a guerra é um ato político. Todavia,
se fosse um ato completamente autônomo, uma manifestação de violência absoluta, tal como se poderia concluir

123

nacional inverte o apotegma de Clausewtiz, adotando uma filosofia que vê a guerra como ato
de violência extrema para consumar objetivos políticos, o que parece ter sido adotado sem
pejo pelos militares que governavam o país311.
Para Heleno Cláudio Fragoso as torturas decorriam da aplicação da doutrina de
segurança nacional que era de inspiração francesa:
O emprego da tortura é abertamente indicado com instrumento de ação na chamada
guerra revolucionária por seus mais autorizados teóricos. A doutrina foi elaborada
pelos militares franceses, ao tempo da guerra da Argélia e está exposta nos livros
traduzidos para o castelhano e utilizados pela repressão dos países de regimes de
segurança nacional. Essa doutrina advoga abertamente a tortura como técnica de luta.
(FRAGOSO, 1980, p. 17)

A convicção de que se vivia em uma guerra que demandava urgência nas
informações “autorizava” os abusos, conforme a doutrina colonialista francesa:
Essa doutrina advoga abertamente a tortura como técnica de luta. Diz-se que na guerra
convencional o inimigo está atrás das linhas, e que na guerra revolucionária está entre
nós, só podendo ser descoberto através da tortura dos suspeitos e da informação
imediata, a qualquer preço. (FRAGOSO, op. cit., p. 17)

No período da repressão militar, no Brasil vigiam as quatro Convenções de Genebra –
que protegem as vítimas de guerra –, todas de 12 de agosto de 1949, promulgadas no Brasil
pelo Presidente Juscelino Kubitschek, com o Decreto nº 42.121, de 21 de agosto de 1957.
Todas elas312 possuem a mesma redação em seu art. 3º, que trata de “conflito armado que não
apresente um caráter internacional e que ocorra no território de uma das Altas Partes
Contratantes”, para determinar que todas as pessoas, inclusive “membros das forças armadas
que tenham deposto as armas”, que estiverem “fora de combate por doença, ferimentos,
detenção ou por qualquer outra causa” sejam, “em todas as circunstâncias, tratadas com
humanidade, sem nenhuma distinção de caráter desfavorável baseada na raça, cor, religião ou
crença, sexo, nascimento ou fortuna, ou qualquer outro critério análogo” e, por isso, proíbe,
“em qualquer ocasião e lugar”, “as ofensas contra a vida e a integridade física, especialmente
o homicídio sob todas as formas, mutilações, tratamentos cruéis, torturas e suplícios” e “as
___________________________________________________
do seu puro conceito, a guerra tomaria o lugar da política, a partir do instante em que fosse provocada por esta,
eliminá-la-ia e seguiria suas próprias leis como uma coisa inteiramente independente, tal como um projétil que,
uma vez lançado, já não pode ser orientado numa direção diferente daquela que lhe foi imprimida por uma
pontaria prévia” (CLAUSEWITZ, 2010, p.26).
311
Não apenas no Brasil. Salvador Maria Lozada (1985, p. 22-23), apoiando-se no Padre Comblin (de cuja obra
trataremos no Capítulo 6), afirma que as ditaduras latino-americanas, ao contrário do que estabelece a sentença
de Clausewitz (no texto ora citado: “La guerra no es sino la continuación de las relaciones políticas con
introducción de otros médios” – p. 22), há uma mudança total de perspectiva sobre o fenômeno da guerra e
também sobre o lugar das forças armadas no âmbito do Estado.
312
A primeira estabelece regras “para melhorar a situação dos feridos e dos enfermos nas forças armadas em
campanha”; a segunda, “para melhorar a situação dos feridos, dos enfermos e dos náufragos das forças armadas
no mar; a terceira refere-se “ao tratamento dos prisioneiros de guerra”; por fim, a quarta, trata da “proteção das
pessoas civis em tempo de guerra e protocolos adicionais”.
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ofensas à dignidade das pessoas, especialmente os tratamentos humilhantes e degradantes”
(art. 3º, 1, “a” e “c”).
É de notar que os Protocolos I e II313 das Convenções de Genebra são de 1977 – que
tratam da “proteção das vítimas dos conflitos armados sem caráter internacional” – apenas
foram promulgados pelo Brasil com o Decreto nº 849, de 25 de junho de 1993.
Porém, afirmar que as quatro Convenções de Genebra, de 1949, são inaplicáveis
porque os “terroristas” agiam dentro do país e não pertenciam a nenhum exército regular, é
negar o direito ao respeito à dignidade daqueles que se envolvem em conflitos armados.
Afirma Christophe Swinarski,
No sentido formal, é verdade que as Convenções de Genebra e seus Protocolos
Adicionais não se aplicam diretamente às situações que não sejam de conflito armado.
Não obstante, não se deve esquecer que o desenvolvimento do direito humanitário
caracterizou-se sempre por sua adaptação, na medida das necessidades, às situações
nas quais devem ser protegidas as vítimas. (1988, p. 61)314

Ora, qual seria o fundamento de se assegurar o absoluto respeito aos prisioneiros de
um exército inimigo que pretenda dominar o país contra o qual guerreia e não se respeitar a
dignidade de um nacional que não representa (geralmente) nenhum perigo externo? Para tais
situações, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) estabeleceu duas classificações:
os “distúrbios internos” e as “tensões internas”. Interessa-nos a primeira delas, ou seja:
Sem que exista conflito armado não-internacional propriamente dito 315, dentro de um
Estado exista um conflito que apresente certa gravidade ou duração e implique atos de
violência. Estes atos podem ser de formas variáveis, desde atos espontâneos de
rebelião até a luta entre si de grupos mais ou menos organizados, ou contra as
autoridades que estão no poder. Nestas situações, que não necessariamente degeneram
em luta aberta na qual se enfrentam duas partes bem identificadas (conflito armado
não-internacional), as autoridades no poder recorrem a numerosas forças policiais,
inclusive às forças armadas, para estabelecer a ordem, ocasionando com isso muitas
vítimas e fazendo necessária a aplicação de um mínimo de regras humanitárias.
(SWINASRSKI, op. cit., p. 62-63)316
__________________________
313
Cujo art. 75, que trata das “garantias fundamentais”, em seu segundo item, prevê: “2. Estão e permanecerão
proibidos em qualquer tempo e lugar os seguintes atos, quer sejam realizados por agentes civis ou militares: a) os
atentados contra a vida, a saúde e a integridade física ou mental das pessoas, em particular; o homicídio; a tortura
de qualquer classe, tanto física como mental; as penas corporais; e as mutilações; b) os atentados contra a
dignidade pessoal, em especial os tratos humilhantes e degradantes, prostituição forçada e qualquer forma de
atentado ao pudor; c) a tomada de reféns; d) as penas coletivas; e e) as ameaças de realizar os atos
mencionados.”
314
Porém, acrescenta o autor: “[...] a regra de direito internacional sempre tem sido oriunda da necessidade de
proteger as vítimas de situações provocadas pelos homens. De maneira alguma esse processo terminou. As
necessidades da proteção das vítimas ampliam o âmbito real da aplicação, senão das regras, pelo menos dos
princípios de direito internacional humanitário, para situações que ainda não figuram formalmente neste.”
(SWINARSKI, op. cit., p. 62)
315
A respeito dos elementos constitutivos de uma situação de conflito não-internacional, ver SWINARSKI, op.
cit.., p.49-50.
316
A segunda classificação, “tensões internas”, refere-se a conflitos que “estão em um nível inferior em relação
aos distúrbios interiores, visto que não implicam lutas violentas” e, de acordo com o CICV, são consideradas
como: “toda situação de grave tensão em um Estado, de origem política, religiosa, racial, social, econômica etc.”
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Assim, a não observância das regras do chamado “direito de Genebra” relativamente
aos guerrilheiros demonstra a deliberação de se conseguir obter resultados pelo meio mais
rápido, como veremos no capítulo seguinte.
Os relatos de tortura, sobretudo durante o Governo Médici317, deixam evidente a
hipocrisia do discurso oficial de não aceitação da violência dos agentes do Estado – exceto
aquela havida no momento da guerra. A expressão “guerra é guerra” servia para autorizar
qualquer ação por parte dos policiais e membros das Forças Armadas; o sintagma era, sem
dúvida, para os agentes do Estado, como que uma “excludente supralegal” – para
emprestarmos um conceito do Direito Penal – para toda forma de abuso. Embora, como
vimos, Ustra negue a incidência do Direito de Genebra aos guerrilheiros nacionais (2006, p.
346), ou seja, situação de “guerra” e suas consequentes regras de exceção valiam para as
violências do Estado, mas não para a proteção de suas vítimas.
Em discurso de 1970, o então Ministro da Justiça Alfredo Buzaid defendia que a
concepção de democracia “contém o chamado Estado de Direito” e vai além dele, pois “tende
a constituir-se em Estado de Justiça”. Em seguida, o jurista expõe como, em seu
entendimento, a Justiça deve tratar os que divergirem da política imposta:
Porém, num Estado de Justiça ninguém pode admitir uma liberdade individual que
gere o desassossego coletivo, uma liberdade de terroristas que infunda o pânico na
sociedade, uma liberdade de facínoras que assaltam a economia alheia, matam
guardas, roubam metralhadoras e desafiam a autoridade constituída. Contra a ideia de
liberdade para a prática do mal opõe a Revolução a ideia de liberdade para manter a
ordem e promover o bem comum. (BUZAID, 1970, p. 41)

Analisado o discurso em seu contexto, profundamente católico, reacionário318 e
mesmo panfletário319, vemos o triunfo da doutrina de segurança nacional320 – a cuja oposição
significa opor-se à Nação o que não pode ser admitido: “ninguém” poderia se opor, ou seja, os
opositores não integravam o dito “Estado de Justiça”. A invocação desse conceito nos remete
___________________________________________________
e “as sequelas de um conflito armado onde distúrbios domésticos que afetam o território de um Estado”
(SWINARSKI, 1988, p. 63).
317
Fragoso reporta-se a um depoimento, prestado no segundo semestre de 1969, pelo Embaixador dos Estados
Unidos no Brasil, William Rountree, ao Senado americano, no qual afirma que o então Presidente brasileiro e
um de seus ministros reconheciam que havia a prática da tortura, embora não a aprovassem: “They say they do
not condone it, but it has happened”. (apud FRAGOSO, 1980, p. 19, nota 11). Conforme publicação do jornal
francês Le Monde, em dezembro de 1970, o Ministro Jarbas Passarinho, então porta voz do Governo afirmou que
seria um erro afirmar que a tortura não existia no Brasil (“dire que la torture n’existe pas au Brésil serait faux” –
apud FRAGOSO, ibid., nota 10).
318
Por exemplo, na página anterior: “Uma geração de moços, que não participa da vida política, que se omite,
que busca o luxuário, que se compraz no gozo dos bens materiais, carece de espiritualidade, de calor humano, de
nobreza de ideais. Cumpre-lhe, portanto, ingressar na vida pública” (BUZAID, 1970, p. 40).
319
“Um dos méritos da Revolução de 31 de Março foi o de considerar a política como uma ciência e
institucionalizá-la como ética” (BUZAID, op. cit., p. 27).
320
“O objetivo da Revolução, ao disciplinar a liberdade individual, não é o de lhe limitar o uso legítimo senão o
de organizá-la em função da segurança nacional” (ibid., p. 41-42).
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à advertência de José Afonso da Silva, no sentido de que “Estado de Justiça, tomada a justiça
como um conceito absoluto, abstrato, idealista, espiritualista” encontra “sua matriz no
conceito hegeliano do Estado Ético, que fundamentou a concepção do Estado fascista”
(SILVA, 2007, p. 113).
O discurso que prometia que a abertura seria gradual demonstra, igualmente, a
indiferença do Governo à violência – que era atual. O governo não poderia ignorar as
denúncias feitas dentro e fora do Brasil. Se o Estado encarou as torturas como um “mal
necessário” significa, sem qualquer dúvida, que não apenas as aceitou, mas as estimulou.
Afirmar, simplesmente, que a “Anistia [Internacional] é um organismo tendencioso e
infiltrado pela esquerda”, como fez Geisel321 (apud D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 232),
retirando toda a credibilidade das denúncias, é uma posição cômoda e preconceituosa,
absolutamente incompatível com a de um Chefe de Estado que pretende realizar o bem
comum – o que deveria ser, em regra, o objetivo de qualquer governo.
Sob o regime militar, militantes de direita e de esquerda viam-se como inimigos.
Tzvetan Todorov explica o conceito de “inimigo” que era adotado pelo Estado, comentando
sobre sua infância na Bulgária socialista:
O termo “inimigo” tem uma significação clara e simples ao ser aplicado a uma
situação de guerra: ele designa o país, cujas forças armadas tentam conquistar o nosso
e que, por conseguinte, estão preparadas para nos aniquilar; como resposta,
procuramos neutralizar e destruir o inimigo. O assassinato deixa de ser, neste caso,
crime e torna-se um dever. No entanto, o uso do termo era muito mais abrangente nos
regimes totalitários do século XX. Na minha infância comunista, ouvia-se falar de
inimigos, cotidianamente, mesmo vivendo em paz. Os insucessos econômicos eram
imputados, invariavelmente, aos inimigos tanto do exterior – os principais eram os
imperialistas anglo-norte-americanos –, quanto do interior, espiões e sabotadores,
qualificativos para designar todos aqueles que não manifestavam um entusiasmo
suficiente pela ideologia marxista-leninista. O regime totalitário impunha, portanto,
um vocabulário de guerra em situações de paz e não admitia esquivas: qualquer
pessoa diferente era percebida como um adversário e qualquer adversário era
considerado um inimigo – aliás, seu extermínio, à semelhança de um verme, era
legítimo e, até mesmo, louvável. (TODOROV, 2010b, p. 118)

Parece que essa noção não é apenas búlgara ou socialista, é universal e também
capitalista. Assim como os socialistas búlgaros viam os capitalistas anglo-americanos como
inimigos, no Brasil, os mesmos capitalistas viam os socialistas cubanos e do leste europeu
como inimigos. Um sem entender a linguagem do outro e, por isso, vendo, no outro, um
bárbaro e, assim, sentindo-se compelido a defender-se mediante a força. Valeram-se do “se
vis pacem para bellum”, ao invés do “se vis pacem, para pacem”322. Não houve tempo para
__________________________
321
Que conclui: “Não dou à Anistia a credibilidade que se lhe procura dar como organismo internacional” (ibid.,
p. 232).
322
“No se evita la guerra preparando la guerra. No se obtiene la paz sino preparando la paz. Si vis pacem, para
pacem.” (BARBOSA, 1981, p. 89-90).
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prepararem-se e cada qual agiu como entendia ser mais eficiente. Parece que nenhum ouviu a
advertência de Rui Barbosa: si vis pacem, para pacem. Guerrilheiros jovens, imaturos e
inexperientes, querendo realizar a revolução para consumar a utopia socialista – e, para tanto,
armados e treinados por ideólogos estrangeiros. Policiais e militares, assustados com um
reação agressiva ao regime imposto, viam-se compelidos a apresentar resultados sem,
contudo, o devido preparo – e, o que pior, com o beneplácito da impunidade para seus
excessos.
A polícia desempenhou – com triste eficiência – seu papel de “elemento fundante da
manutenção do poder e da ação do estado totalitário e da legitimação que ele pretende dar à
violência e aos seus vários instrumentos de violência” (CANCELLI, 1994, p. 4).
Vencido o regime militar, restou uma polícia habituada a investigar iniciando-se
pelos suspeitos – e não pelos fatos. Thomas Skidmore afirma que “a polícia brasileira se
tornara famosa pelo uso da violência contra suspeitos presos” (1988, p. 582). Entretanto, essa
notoriedade não pode ser creditada apenas às autoridades brasileiras. De acordo com José
Augusto Lindgren Alves, a tortura, como “método de governo para a manutenção de sistemas
de dominação”, era recomendada pela Escola das Américas, administrada pelos Estados
Unidos, como meio eficaz “para o combate à insurgência e ao ‘terrorismo’”, tanto que passou
a figurar em manuais de ensino, conforme admitido pelo próprio Secretário de Defesa norteamericano, William Perry, em 1996. Em época de guerra fria, a tortura “deixou de constituir
uma aberração condenável de sistemas ditatoriais, recebendo, ao contrário, apoio material,
técnico e doutrinário dos respectivos aliados externos, inclusive os mais democráticos, de
cada lado do conflito bipolar” (ALVES, 1997, p. 136-137).
Martha K. Huggins afirma que rádios portáteis fornecidos pelo governo americano,
por meio da United States Agency for Internacional Development (USAID), “supostamente
para que equipes de desenvolvimento econômico mantivessem contato entre si” (HUGGINS,
1998, p. 199), eram utilizados para aplicar choques em prisioneiros. De acordo com um autor
dos Estados Unidos (Langguth), quando
os agentes dos serviços de informação brasileiros começaram a usar telefones
portáteis para administrar choques elétricos, foram os agentes norte-americanos que os
informaram sobre os níveis que o corpo humano poderia aguentar. Algumas das
torturas mais horríveis implicavam a associação da criatividade brasileira com a
tecnologia oferecida pelos norte-americanos [...]. (HUGGINS, 1998, p. 199-200)

Uma agência da USAID que funcionava no Brasil (OPS-Brasil) estimulava “o governo
militar a aprovar leis repressivas e apoiava com entusiasmo os líderes ‘linha-dura’ e outras
formas de governo autoritário” e jamais se manifestou no sentido de que os Estados Unidos
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cessassem sua ajuda a um governo que “submetia seus cidadãos à violência, à tortura e aos
assassinatos sistemáticos” (HUGGINS, 1998, p. 200).
A doutrina alienígena, somada à experiência brasileira, resultou em uma cultura da
violência policial que não se extinguiu com a abertura política. Ao contrário, a anistia aos
torturadores parece ter servido de incentivo a essa conduta, reconhecendo que os excessos na
investigação se não são permitidos, são tolerados.
Pesquisas referidas por Maria Gorete Marques de Jesus apontam que “os países da
América Latina que passaram por ditaduras militares, mas que julgaram e responsabilizaram
os acusados por crimes de tortura, assassinato e desaparecimento de pessoas apresentam
atualmente uma democracia que respeita os direitos humanos” (2010, p. 47).
Fazendo um recorte espacial e temporal, a pesquisadora analisou 57 processos
criminais referentes a crime de tortura que tramitaram no período de 2000 a 2004, na cidade
de São Paulo. Até a conclusão de sua pesquisa (em 2008), 51 processos haviam sido julgados
(89,5% dos casos) e envolviam 203 réus, dos quais 41 eram policiais militares e 52 eram
policiais civis323 (os demais são funcionários da FEBEM, agentes penitenciários, presos e
particulares). Desse quadro, verificou a pesquisadora que, em primeira instância, foram
absolvidos 18 policiais militares (11 foram condenados por outro crime e 12 por crime de
tortura) e 48 policiais civis (2 foram condenados por outro crime e apenas 2 foram
condenados por tortura)324 (JESUS, 2010, p.94-96).
A autora indica o motivo do pequeno número de condenação de policiais civis:
Os policiais civis são responsáveis pela maioria das investigações, tornando duvidosa
a apuração dos fatos, vez que os acusados também são policiais civis regidos pelas
normas que norteiam a Corporação. Cabe ressaltar que o número de condenações de
policiais civis é bastante inferior quando comparado a de outros agentes do Estado.
(ibid., p. 117)325

__________________________
323
A autora exclui (sem explicar o motivo) os delegados de polícia do total de policiais civis, assim, em sua
pesquisa são apresentados 49 policiais civis e 3 delegados de polícia (JESUS, 2010, p. 94). Fizemos a soma, por
entender que os dados foram separados por instituição e, assim, haveria maior equivalência com os delegados
integrando a instituição a que pertencem.
324
Em percentual, teríamos como condenados: 3,84% dos policiais civis e 29,26% dos policiais militares.
325
Nas conclusões, a autora afirma que “os crimes cometidos por policiais civis são investigados pelas próprias
delegacias onde os fatos criminosos ocorreram” (ibid., p. 170), o que é de difícil sustentação. No emaranhado de
decretos que regem a atividade correcional na Polícia Civil temos que, já em 1989, o Dec. 30.413 (de
14/9/1989), ao dar nova redação ao art. 19 do Dec. 20.872/1983, estabeleceu que cabe à Corregedoria da Polícia
Civil “elaborar privativamente os procedimentos referentes a ilícito administrativo e penal-funcional contra
policial civil, no município de São Paulo”. Essa regra de privatividade foi observada nos demais decretos (art. 7º,
II, Dec. 45.749, de 6/4/2001 e art. 5º, I, do Dec. 47.236, de 18/10/2002, sem a limitação territorial da capital do
Estado – este último, ainda em vigor com várias alterações). Atualmente, por força do Dec. 54.710, de 25/8/2009
(que alterou o de nº 45.749), de questionável constitucionalidade, a Corregedoria Geral da Polícia Civil
subordina-se diretamente ao Secretario da Segurança Pública – e não mais à Delegacia Geral de Polícia – embora
todos os seus integrantes sejam policiais civis.
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O resultado refere-se a todos os casos julgados e a autora conclui que nos casos em
que particulares (pai, mãe, padrasto ou madrasta) são acusados de tortura, o juiz analisa “o
papel desses atores com relação à vítima” e “a vítima é concebida como um ser indefeso
diante de seu agressor [...]”326 (JESUS, 2010, p. 166). Porém, quando o acusado é agente do
Estado
O que está em avaliação é se a vítima está realmente falando a verdade. A sua fala é
frequentemente contraposta à de seu agressor, que sempre afirma ser inocente. Notase nítida desvantagem da vítima em relação ao seu agressor. [...] Não é mais o crime
de tortura que é julgado, mas a própria vítima. (ibid., p. 167)

Como bem observa a autora, a violência do Estado acaba sendo um desejo da
população327 que se reflete no discurso do Estado, seja por meio do Poder Judiciário, seja por
meio de suas polícias. Para o Estado parece ser mais fácil anuir a essa vontade popular do que
buscar as causas que a geram e combatê-las.
De acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Administração e Planejamento
da Polícia Civil328, a partir do ano de 2011, a média mensal de inquéritos instaurados para
apurar o crime de tortura (Lei 9.455/1997) não chega a 10% dos inquéritos que visam a apurar
crimes de abuso de autoridade (Lei 4.898/1965):
ANO

NATUREZA

TOTAL

2011

abuso de autoridade
tortura
abuso de autoridade
tortura
abuso de autoridade
tortura

893
60
912
79
622
51

2012
2013
(de janeiro a setembro)

MÉDIA
MENSAL
74,4
5
76
6,58
69,11
5,66

Fonte: Divisão de Execução Polícia (Núcleo de Análise de Dados) do Departamento de Administração e
Planejamento da Polícia Civil do Estado de São Paulo.
__________________________
326
“Caso o pai ou a mãe, padrasto ou madrasta, não desempenhem bem seus papéis e sejam considerados ‘maus’
cumpridores de suas funções como responsáveis pelos seus filhos ou enteados, existe uma tendência em
considerar as agressões praticadas contra a vítima um ato sádico e perverso, sem nenhum motivo de correção ou
educação. Como muitos juízes interpretam que o crime de tortura tem como um de seus definidores a presença
do sadismo e da crueldade na ação do agressor, eles acabam considerando a agressão praticada contra a vítima
como tortura”. (JESUS, ibid., p. 166)
327
“A população, muitas vezes aterrorizada pelo aumento da violência e do medo, acaba por aceitar, e por vezes
incentivar, o aumento de aparatos policiais repressivos, de políticas de contenção e atividades mais ostensivas
por parte dos órgãos de segurança. O uso indiscriminado da tortura é um desses recursos.” (ibid., p. 174)
328
Tentamos, sem sucesso, obter dados mais completos junto à Corregedoria Geral da Polícia Civil. Solicitamos
informação sobre a quantidade inquéritos policiais instaurados, a partir da vigência da Lei 9.455/1997 (mês a
mês e se houve indiciamentos). Embora houvéssemos feito a solicitação por meio do Serviço Estadual de
Informação ao Cidadão, com apoio nas normas de acesso à informação (Decreto Estadual 58.052/2012, que
regulamenta a Lei Federal 12.527/2011), o pedido foi negado sob vários fundamentos, dentre os quais, afirmouse que os dados estatísticos eram publicados no Diário Oficial e que não se poderiam utilizar servidores públicos
para a produção de dados “de interesse particular”. Não obstante haja publicação de dados estatísticos, não há
especificação com relação aos crimes de tortura; em nossa solicitação foi esclarecido que os dados iriam
subsidiar pesquisa de Doutorado em Direitos Humanos. Interpusemos recurso, que foi indeferido. Conseguimos,
junto a outro departamento da Polícia Civil, dados somente a partir do ano de 2011, sem a informação de quantos
indiciamentos houve.
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A análise da desproporção entre um e outro crime não cabe nos limites desta pesquisa.
Seriam necessários dados mais completos que permitissem uma compreensão ampla, tais
como: a qualidade dos agentes (se policiais civis, militares ou particulares); quantos
procedimentos foram instaurados de ofício, por requerimento da parte ou em decorrência de
requisição; nos inquéritos de abuso de autoridade, quais foram as alíneas dos arts. 3º e 4º da
Lei 4.898 que se adequaram à conduta investigada e se tais alíneas não teriam coincidência
com quaisquer dos tipos previstos nos incisos I e II do art. 1º da Lei 9.455. A questão do bem
jurídico – que permite a tipificação da conduta – nem sempre está bem definida na fase inicial
da investigação, o que pode levar ao hábito de se utilizar o tipo menos grave, sobretudo
quando se estiver investigando a conduta de policiais. Porém, como bem adverte Luigi
Ferrajoli, criticando a ausência de um tipo penal que defina a tortura na Itália:
Chamar as torturas pelo seu nome, e castigá-las adequadamente, em vez de simples
lesões, não significa apenas submetê-las às genéricas finalidades da prevenção do
direito penal. Antes de tudo, significa reconhecer sua existência e demonstrar seu
horror e sua rejeição como vergonha indigna de um país civilizado. Mais que nunca,
neste caso se manifesta a importância da linguagem: chamar “torturas” em vez de
“abusos” ou “lesões” a essas violências abjetas e lesivas à pessoa é o primeiro
ressarcimento moral que se deve aos torturados; é a primeira garantia civil, social e
cultural contra o reiterado e normalizado uso da tortura. (FERRAJOLI, 2008, p. 18 –
tradução nossa)

Essa tentativa de se negar vigência à Lei de Tortura, optando-se por um diploma com
sanções bem menos graves – por vezes, até mesmo com o beneplácito do Ministério Público e
do Poder Judiciário (JESUS, 2010, p. 165-174) – pode ser apontada também como
consequência do anseio popular em reprimir a criminalidade a qualquer custo, sobretudo
quando se verifica que os meios legalmente disponíveis parecem não surtir os efeitos
esperados. Como bem observa Luciano Oliveira,
Apanhada no fogo cruzado entre a violência da polícia e dos marginais, a população
tanto é capaz de protestar quando as vítimas são honestos pais de família, quanto
aplaudir quando os mortos são bandidos. Acuada pelo medo, a população rende-se à
ideia, tão tradicionalmente nossa, do combate à criminalidade por meios igualmente
criminosos: espancamentos, prisões arbitrárias, justiçamento – enfim, todo o rol de
violência que historicamente configura a repressão policial no Brasil. (OLIVEIRA,
2009, p. 37)

No plano internacional, o Brasil tem se mostrado incompetente para resolver o
problema da tortura. Flávia Piovesan e James Cavallaro observaram que o relatório elaborado
pela ONU em 2000 significava a “mais completa avaliação da tortura no Brasil feita desde o
fim da ditadura” (2000). O autor do relatório, Nigel Rodley, afirmou, naquela ocasião, que a
tortura seria um “‘crime de oportunidade’, que pressupõe a certeza da oportunidade”, assim,
concluem os autores, o combate a tortura deve centrar-se “na criação e manutenção de
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mecanismos que eliminem a ‘oportunidade’ de torturar, garantindo a transparência das
atividades da polícia” (PIOVESAN; CAVALLARO, 2000)329.
Em visita realizada em 2007, o Comitê da ONU Contra a Tortura constatou que, no
Brasil, sua prática é “generalizada e sistemática e seus perpetradores têm impunidade
assegurada”. Flávia Piovesan (2007) denuncia que são alvos da tortura os “jovens negros e
pobres”, o que decorre de uma orientação por “critério econômico-social, com forte
componente étnico-racial”. Constata a jurista que a prática da tortura irá manter-se “na
medida em que seus agentes tiverem impunidade assegurada”. Retoma o conceito de “crime
de oportunidade”, referido pelo observador em 2000, para reiterar sobre a necessidade de o
Estado implementar medidas preventivas e repressivas em relação ao crime de tortura,
decretando-se “o fim da cultura da impunidade” (ibid.). Invocando conceito que dialoga com
o argumento de Ferrajoli, Piovesan defende que “a tortura em dependência policial ou
prisional” atenta contra os “parâmetros civilizatórios”. Por fim, esclarece que a defesa dos
direitos humanos não significa lassidão do Estado no combate ao crime:
Não há segurança sem direitos humanos, nem tampouco direitos humanos sem
segurança. [...] A atuação repressiva do Estado deve ser pautada pela legalidade,
eficiência e inteligência. A perversa prática da tortura lança o Estado à delinquência,
convertendo-o de guardião de direitos em atroz violador da legalidade. (2007)330

Trata-se, portanto, de equívoco grave atribuir a responsabilidade às leis vigentes. Leis,
as temos. Falta maior eficiência dos organismos do Estado responsáveis pela prevenção,
repressão, apuração e punição dos criminosos. Por outro lado, é necessário que a população se
conscientize de que jamais se pode violar a lei a pretexto de garantir a ordem. Essa busca pela
eficiência, entretanto, não apenas pelo Brasil, mas pelo mundo encontra-se hoje dividida:
De um lado, os defensores do chamado Movimento de Lei e Ordem, encabeçados
pelos mais célebres reacionários norte-americanos, mormente através da chamada
Política de Tolerância Zero; de outro, os defensores do Direito Penal Mínimo, onde
ponteiam os grandes nomes do Direito europeu e mundial, mormente aqueles que
viveram os horrores da 2ª Grande Guerra e, como poucos, sabem perfeitamente a
importância fundamental, à democracia, das chamadas Liberdades Públicas.
(COUTINHO, 2004, p. 478)

No Brasil, a tendência maior dos organismos de segurança é defender a prática
reacionária da lei e ordem, porém, como observa o mesmo autor, “a política de Tolerância
__________________________
329
Ao tratar do direito ao silêncio no processo penal, Maria Garcia defende que “o método do inquérito policial
deverá sofrer, no direito brasileiro, reformulação ampla e abrangente da visualização do devido processo legal,
técnicas científicas policiais, forma e fundo da atuação do estado nesse aspecto” (1987, p. 106-107).
330
No mesmo sentido: “[...] repressão, sim: mas nos restritos limites da Constituição. Isto não significa, por
elementar, fazer um discurso de proteção à criminalidade e aos criminosos. Muito pelo contrário. É preciso fazer
um discurso vigoroso – e inteligente – de combate à criminalidade e ao desvio (enquanto conceito da
Criminologia), mas de forma racional, começando pelas causas e nunca agredindo os postulados
constitucionais, pelo pouco que ainda representam na esperança do povo deste país.” (COUTINHO, 2004, p.
480)
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Zero, como é primário, pede condições materiais das quais não dispomos” (ibid., p. 482)331.
Falta-nos uma política de segurança pública que busque, nacionalmente, cumprir o previsto
no art. 144 da Constituição Federal. Idiossincrasias políticas e/ou eleiçoeiras de cada um dos
estados não poderiam ter a força de prejudicar a população, limitando-lhe o acesso à
segurança e impedindo a integração nacional332.
Falta-nos compreender que investigar crimes e prender criminosos não é uma guerra,
por mais graves que sejam os crimes, mas sim uma das missões institucionais de um Estado
que pretende assegurar o bem estar de seus membros. Falta-nos compreender que o criminoso
integra o Estado – e muitas vezes foi lançado à criminalidade em consequência de uma
política (proposital ou incompetente) do próprio Estado. Se nem mesmo numa guerra externa
as medidas de defesa do Estado são ilimitadas – como já estabelecia Kant333, bem antes das
Convenções de Genebra – ao estabelecer e executar sua política de segurança pública o
Estado tem o dever de fazer eficazes os direitos e garantias que ele próprio instituiu para a
defesa da população, sobretudo aqueles justamente chamados “direitos negativos” ou de
“primeira geração”334.

__________________________
331
“[...] a Política de Tolerância Zero não só não responde aos seus postulados onde foi aplicada (porque sempre
teve de ser socorrida por infindáveis recursos outros), como, por elementar, demanda uma estrutura material
absolutamente inexistente no país. Afinal, ninguém é ingênuo a ponto de não perceber que caminhamos na
direção a um Estado Mínimo e, para ela, faz-se imprescindível um Estado Interventor, pleno de condições,
mormente econômicas.” (COUTINHO, 2004, p. 480)
332
Gilberto Bercovici e Luís Fernando Massonetto, citando Manuel García-Pelayo, observam: “O papel
primordial do Estado Social é o de promover a integração da sociedade nacional, ou seja, ‘el proceso
constantemente renovado de conversión de una pluralidad en una unidad sin prejuicio de la capacidad de
autodeterminación de las partes’. Integração esta que, no caso brasileiro, deve-se dar tanto no nível social
quanto no federal, com a transformação das estruturas econômicas e sociais”. (2004, p. 521).
333
“Toda espécie de meios de defesa é permitida ao Estado atacado, exceto aqueles cujo uso incapacitaria seus
indivíduos para a cidadania; porque se fariam por seu uso incapazes de valer como pessoa (moral) na relação de
povo a povo, segundo o direitos de gentes; quer dizer, se seriam incapazes de entrar com os demais na
participação de direitos iguais”. (KANT, 1993, p. 196).
334
“Di prima generazione sono purê i diritti detti politici in quanto garantiscono al cittadino [...] la libertà
politica nello Stato di appartenenza: se i diritti civili tutelano l’individuo da minace o arbitrii del potere, i diritti
politici esprimono la libertà di partecipazione attiva alle scelte che determinano il modo del governo nello Stato
o in altra istituzione pubblica.” (VINCENTI, 2009, p. 56)
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4 A POLÍCIA PAULISTA SOB A DITADURA MILITAR
As instituições frequentemente sobrevivem por muito tempo aos princípios básicos em que estão fundadas.
Hannah Arendt – “Algumas questões de filosofia moral”

4.1 A política e a ação Polícia Civil

A atuação da Polícia paulista nunca esteve divorciada dos mandos e desmandos do
Poder Executivo, afinal, é ela um dos instrumentos de que ele se vale para executar suas
vontades. Ainda sob o Segundo Reinado, José Bonifácio de Andrade e Silva (“o Moço”)
denunciava, em discurso de 20 de julho de 1861, que o Conselheiro Henriques, designado
para administrar a Província de São Paulo, havia incluído no quadro de “empregados policiais
[...] a habilidade do gatuno, a impavidez do concessionário, a coragem do faquista e a
vacilação do ébrio”. Afirma que “um indivíduo nomeado subdelegado por S. Ex. fora
pronunciado como ladrão” (ANDRADE E SILVA, 2007, p. 56a) e que um delegado de
polícia de Sorocaba, elogiado por presidentes da província paulista, teria “recrutado”
ilegalmente cidadãos, os quais foram mantidos “presos dez dias em um quartel, a quem se
conservou quase em segredo, e até para juntar o escarneo á violência, em quanto se decidia
sobre a prisão, deixou-se que lhes rapassem quasi a cabeça” (ibid., p. 57a). Referindo-se, em
seguida, a uma representação assinada por mais de 200 cidadãos (“pessoas da mais alta
posição da localidade”) “na qual acusam o delegado de polícia de Sorocaba de incontinencia
pública” por adulterar resultado de eleição (ibid., p. 58a), indaga o orador:
Mas, Sr. Presidente, quando todas essas assignaturas não valessem para contrariar os
argumentos invocados pelo Sr. conselheiro Antonio José Henriques, pergunto eu: não
servirá para este fim o simples facto, que a câmara não ignora, do baralhamento das
cédulas na cidade de Sorocaba, e o processo feito por essa autoridade de Sorocaba,
que absolveu o homem indiciado como autor desse crime pelo próprio presidente da
mesa, seu co-religionario? Quem absolveu Amaral Diniz, o baralhador de cédulas,
não foi o delegado Brochado, havendo contra esse indivíduo, como já disse, o
testemunho do presidente da mesa? (ANDRADE E SILVA, op. cit., p. 59a)335.

Em 2 de janeiro de 1864, o Deputado sobe à tribuna para tratar das eleições no “3º
distrito” da província de São Paulo (que compreendia, dentre outros, os municípios de Tatuhy
e Caconde): “Quero que se saiba que a eleição do 3º districto de minha província não
apresenta a expressão de um pensamento político, mas sim a expressão de allianças

__________________________
335
Em outro discurso, retoma o assunto e critica o mesmo delegado: “Uma autoridade que tinha sido por
diversas vezes accusada pelos jornaes de interferência indébita nas eleições e de outros factos, não podia ter a
força moral necessária para funcionar nessas occasiões” (ibid., p. 78a)
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individuaes, consorcio monstruoso que teve por sacerdote a polícia” (ANDRADE E SILVA,
2007, p. 108a)336.
Após referir-se a diversas fraudes em vários municípios, o orador cita fato havido em
Franca: “o commandante do destacamento, debaixo das ordens da autoridade policial, invadio
o templo e embalou armas! Não houve eleição livre em Franca [...]” (ibid., p. 125a).
A respeito da nomeação de autoridades policiais e as consequências eleiçoeiras disso,
exemplifica:
Foram nomeadas autoridades para a Constituição 337; a bondade das nomeações
liberaes prova-se; os nobres deputados venceram na Constituição; foi nomeada
autoridade policial para o Espírito-Santo do Pinhal; os nobres deputados venceram.
Foi demittida a autoridade policial de S. João da Boa Vista, e os nobres deputados
venceram nessa freguezia. Os únicos logares em que houve demissão de autoridade
em que os liberaes venceram foi em Itaquery e Brotas; em Brotas nós vencemos
sempre, em Itaquery nem sempre. Note-se que se deu isso nesses únicos logares; a
maior parte da policia, ou quase toda ella, é dos nobres deputados; no 3º distrito quase
toda é delles. Não faço, porém, questão disto... (ibid., p. 139a)338.

O mesmo orador, falando como Ministro do Império, a 14 de abril de 1864, responde
a um deputado que o criticara, demonstrando como a polícia era usada pelos presidentes de
província para manipularem as eleições:
[...] o que o ilustre deputado ouviu de mim foi que quando no exercício do direito de
nomear empregados de polícia se escolhiam indivíduos sem as qualidades necessárias
para o desempenho dessas funcções, para o fim de vencer eleições, reagia-se contra o
direito, violentando o voto nacional. Era meu fim demonstrar que por esses actos uma
presidência tinha preparado os meios para a conquista eleitoral. (ANDRADE E
SILVA, 2007, p. 173a)339

Em um discurso editado em separata, de 11 de agosto de 1886, Andrade e Silva
vale-se de incidente havido em Goiás, envolvendo um delegado de polícia340, para introduzir
__________________________
336
Em discurso de dois dias depois, repisa: “[...] no 3º districto não se trata de representação de um princípio
político, mas da simples expressão de allianças individuaes, ou de consorcio monstruoso, repito, entre a polícia e
as urnas” (ibid., p. 129a).
337
Trata-se do antigo nome da cidade de Piracicaba. A alteração ocorreu em 1877, por iniciativa do então
Vereador Prudente de Moraes, depois eleito primeiro Presidente civil do Brasil. Disponível em:
<http://www.al.sp.gov.br/web/acervo2/prud_moraes/menu_geral/piracicaba/piracicaba.htm>. Acesso em 6 jun.
2012.
338
Após a intervenção do deputado Costa Pinto lembrando que o orador fizera “questão de cinco ou seis
autoridades”, Andrade e Silva desabafa: “Vou dizer ao nobre deputado o que disse positivamente ao presidente
de minha província; se é essa a revelação que quer, vou já satisfazê-lo. Disse-lhe que não comprehendia; em uma
situação mudada, policia que não inspirava confiança, e que não podia garantir a liberdade do voto; polícia que
representava um partido. Se é esta a declaração que nobre deputado quer, ei-la; fique o nobre deputado na
certeza de que na minha vida pública ou particular não tenho mysterios; o que disser em palácio, digo-o aqui, o
que disser aqui digo fora, nunca occulto o meu pensamento nem preciso esconder os meus actos.” (ibid., p. 139a140a)
339
Porém, houve situações em que as autoridades policiais agiram até mesmo contra a vontade do presidente:
“Accrescentarei neste ponto que, quanto aos abusos da presidencia de Sergipe, nunca me convenci que os abusos
das autoridades policiaes fossem autorisados ou consentidos pelo presidente. Conheço-o; não é capaz de
legitimar violências” (ibid., p. 183).
340
Refere-se a um furto de livros da eleição que se realizaria em “São José do Tocantins, província de Goyaz”, o
que deu causa a um confronto eleitoral no qual houve mortes: “O inquérito feito perante a delegacia, por
determinação do governo provincial, e presidido pelo delegado, parte interessada na eleição, como um dos mais
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uma grave denúncia em sua província: uma lei paulista publicada em 21 de abril de 1886
obrigava todos os “criados de servir” que fossem livres a serem registrados na polícia,
prevendo a pena de prisão aos criados que descumprissem a exigência, além de multa aos
patrões341. O regulamento publicado pelo chefe de polícia, sob a denominação instruccções
mereceu dura crítica do parlamentar, para quem “o chefe de polícia legislou por sua conta,
supprimindo a pena de prisão, e o que é mais – delegando as funcções de juiz dos processos
em seus proprios subordinados” (ANDRADE E SILVA, 2007, p. 30b). “Essa lei da
escravidão do homem livre como substituto fatal do homem escravo [...] é uma lei sem defesa
possível” (p. 30b). A respeito das ditas instruccções, afirma: “o ridículo de alguns preceitos
das posturas em suas minúcias tem alguma cousa de grotesco e de patriarchal com toda
inquisição irrisória do poderoso que escarnece do fraco” (ibid., p. 31b).
Após demonstrar que “toda essa violência contra as classes pobres, todo esse
apparelho illegal, todas essas urdiduras para flanquear a constituição e as leis, tem um fim
occulto, como razão histórica”342 (ibid., p. 32b), conclui que o registro determinado pela lei
paulista é “igual á matricula dos escravos ou antes mais do que ella. O escravo tem o senhor,
que até certo ponto responde pelo seu procedimento. O senhor do escravo livre é o chefe de
policia. Não os comprou, obteve-os de graça.” Assim, “a polícia é o árbitro supremo dos que
___________________________________________________
ardentes patronos da candidatura conservadora, foi também arquivado, declarando novamente o promotor
publico Salvador Pedroso de Campos Fonseca – que, não encontrando provas em que possa fundar a denuncia,
nem tão pouco a quem deve denunciar, deixa por isso de dal-a. O delegado de policia era o Sr. Miquelino
Raymundo de Lima. Em uma palavra, não há leis para serem executadas, não há policia para descobrir
criminosos, não há juízes para julgal-os...” (ANDRADE E SILVA, 2007, p. 14b). O delegado acabou sendo
demitido, porém “demitido tarde e a más horas do cargo, sem declaração de motivos, obteve como recompensa
uma cadeira de professor publico, quando devia ser processado como impenitente violador da lei” (ibid., p. 15b).
Apela, então, o orador para a ironia: “Um delegado, que reúne a força publica contra a lei á porta de collegios
eleitorais, que teve a possibilidade de evitar os conflictos e as mortes no theatro do próprio crime, e não o fez,
devia ser conservado em vez de ser punido, e o que é mais, premiado ostentosamente pela superior autoridade
administrativa, como se tudo fosse permittido neste paiz em tempo de eleições!” (ibid., p. 15b).
341
“Mas definir o criado de servir toda pessoa de condição livre, que, mediante salario convencionado tiver ou
quizer ter occupação de moço de hotel, hospedaria ou casa de pasto, cozinheiro, copeiro, hortelão; de ama de
leite, ama secca, engommadeira, ou costureira em geral a de qualquer serviço domestico... e sujeitar toda essa
massa do trabalho ao imposto de matricula pela prisão e pelas multas, com infracção das leis gerais, é o que não
se concebe... Porém, ir mais longe ainda decretando por meio de postura municipal, approvada por lei provincial,
que ninguém poderá tomar a seu serviço criado não inscripto no registro da polícia, é monstruosidade tanto
maior, quando o criado infractor da prescripção regulamentar fica sujeito á prisão e multa, e o amo simplesmente
responsável pela multa de 20$000! Pois tudo isso fez-se, com infracção manifesta das leis gerais, na província de
S. Paulo! [...] sob a inspiração ou accordo do chefe de policia” (ibid., p. 29b).
342
O fim era proteger o patrimônio do senhor de escravo: “O escravo fugido esforça-se por fazer-se criado de
cidade: é diffícil transformar as populações em agentes de polícia; é mais difficil cercar o escravo pelo apoio
espontaneo dos braços livres. Uns alugão sem consciência da condição servil de seus criados; outros com plena
consciência e lucrando na economia do salário. [...] Os interesses bons e maos, irmanando-se, auxiliavão-se uns
aos outros, ameaçando mais ou menos a extincção do domínio servil. Era preciso vir em auxilio do senhor e por
todos os meios facilitar a perseguição dos escravos em fuga. Não havia que hesitar, e a matrícula do homem
livre, empregado no serviço domestico, era ao mesmo tempo a matrícula negativa do escravo e a fiscalização sob
a ameaça de processo de todos os que, precisando de criados, não se constituíssem directamente os agentes
gratuitos da autoridade policial em procura de negros fugidos.” (ibid., p. 32b)
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podem e não podem ser matriculados. Ella decide se os inscriptos são ou não
reconhecidamente livres” (ANDRADE E SILVA, 2007, p. 33b)343.
O parlamentar, ao concluir o discurso, deixa-nos uma boa visão da amplitude de
poderes – proporcionais aos desmandos que eram praticados – dos delegados de polícia
paulistas na segunda metade do século XIX: “dirijo-me agora ao nobre ministro [da Justiça], e
peço-lhe que nos ampare contra o procedimento da primeira auctoridade policial da minha
província, resguardando em toda a sua inteireza a livre acção do poder judiciário”. E a
peroração: “Se a constituição e as leis nada valem, curvo-me a fatalidade dos tempos: não
peço justiça, peço misericórdia.” (ibid., p. 35b)
José Bonifácio foi inspirador e modelo para muitos juristas e políticos. Tavares
Bastos344 assistiu a um embate na tribuna entre José Bonifácio e um representante do governo
e descreve: “José Bonifácio, o herdeiro do mais belo nome da nossa história, levanta, como
um globo de luz, a sua cabeça sobre a assembléia” (BASTOS, 1976, p. 27). Tavares Bastos,
em seu libelo em defesa de eleições diretas e seguindo o espírito crítico de José Bonifácio,
tampouco economizava adjetivos ao tratar da atuação policial durante as eleições:
Nas maiores cidades, na própria capital do império, a farsa congrega dos mais
recônditos esconderijos os entes mais repugnantes. O votante é, aí mesmo, muita vez
um malfeitor, um celerado. A cidade fica, nesses dias lutuosos, à mercê da plebe mais
rude e de sicários notórios, que poderiam saqueá-la se, por cúmulo de vergonha, não
fossem quase sempre comandados ou amparados pela polícia, que os arregimenta e
com eles ameaça, intimida, espanca e afugenta a oposição. [...]
No interior, porém, a coisa é mais sumária, muito menos perigosa e mais divertida.
Não há ou não ousa aparecer a oposição: na igreja, onde acampa a força pública, há só
a gente da polícia, que vota por si e pelos ausentes, que pode até dispensar as
fórmulas exteriores da votação, redigindo atos de eleição fantástica, celebrada sem
maioria, sem minoria, sem votantes, sem nada. (BASTOS, 1976, p. 137-138)

E conclui como se dá o processo eleitoral:
Em cada paróquia ou município, cria o presidente da província um influente,
entregando-lhe a polícia e um destacamento. O influente despacha os eleitores; e
assim, por intermédio de meia dúzia de agentes seus, designa o governo os deputados
de cada distrito. Um deputado da nação é a escolha do presidente, ratificada por
alguns delegados de polícia. (ibid., p. 138)

Certamente essa influência inerente às autoridades policiais deve-se à herança de nossa
cultura portuguesa, como explica Dalmo de Abreu Dallari:
__________________________
343
Em seguida, passa o deputado a criticar uma inovação estabelecida nas mesmas instrucções: nenhum
carcereiro poderia dar cumprimento a ordem judicial de soltura sem que houvesse o visto da autoridade policial:
“Neste paiz, onde os preceitos salutares que protegem a liberdade individual são esquecidos todos os dias e a
detenção e custodia, pela arteira mudança de nome, cobrem todas as violências das prisões illegaes,
comprehende-se ao primeiro relancear de olhos o immenso alcance do visto policial”. (ANDRADE E SILVA,
op. cit., p. 35b)
344
Nascido em 1839, faleceu com apenas 36 anos de idade; não se destacou na oratória, embora tenha sido
parlamentar combativo e com ideias arrojadas para seu tempo. Porém, sua prosa ainda espera um estudo que lhe
analise a real importância.
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É até mesmo muito interessante verificarmos que, em vários momentos da história de
Portugal apareceram policiais de posição e relevância, exercendo grande influência,
mas concebidos praticamente como agentes pessoais da coroa portuguesa. Eram
homens de confiança do rei, designados para executarem determinadas tarefas, sem
uma clara definição de competência, sem uma prévia delimitação de atribuições.
(DALLARI, 1991, p. 59)

Com a Lei 261, de 2 de dezembro de 1841345, D. Pedro II determinou:
Art. 1.º Haverá no Municipio da Côrte, e em cada Provincia um Chefe de Policia, com
os Delegados e Subdelegados necessarios, os quaes, sobre proposta, serão nomeados
pelo Imperador, ou pelos Presidentes. Todas as Autoridades Policiaes são
subordinadas ao Chefe da Policia.
Art. 2.º Os Chefes de Policia serão escolhidos d’entre os Desembargadores, e Juizes
de Direito: os Delegados e Subdelegados d’entre quaesquer Juizes e Cidadãos: serão
todos amoviveis, e obrigados a acceitar.

As províncias reivindicaram a criação de suas polícias porque as lideranças
provinciais346, “embora querendo permanecer no Brasil, queriam, entretanto, ficar livres do
governo central brasileiro e vislumbravam quase que uma ‘independência’ das Províncias”
(DALLARI, 1991, p. 61)347. Para Dallari, em São Paulo temos um exemplo de como se
pretendeu criar um “pequeno exército” com o ato por meio do qual Raphael Tobias de Aguiar
formou o “Corpo Municipal Permanente”, com um “efetivo” de 100 homens que “contaria
com duas Companhias: uma de infantaria e uma de cavalaria”, tudo a demonstrar que se
criava um exército e não uma polícia, ou “um organismo policial militar” (ibid., p. 61-62) 348.
Na Primeira República, Campos Salles escreve a Bernardino de Campos: “Você agora
é governo e precisa se proteger. Crie uma força poderosa em torno de você e essa gente, ‘sob
um regime rigorosamente militar’, será o casco poderoso para qualquer eventualidade” (apud
DALLARI, op. cit., p. 62). Nessa linha de entendimento a respeito do que seria Polícia, Jorge
Tibiriçá, em 1906, chama oficiais do Exército Francês (Academia de Saint-Cyr) para
“organizar a polícia de São Paulo” (ibid, p. 63).
Em 1908, o Marechal Hermes da Fonseca, Ministro da Guerra, visita o Estado de São
Paulo e assiste ao “adestramento” da Polícia, por meio de exibição de “cargas de cavalaria,
uma porção de manobras militares. E a última dessas manobras foi a tomada do trem da
Cantareira”. Toda “essa distorção nos tem prejudicado enormemente em termos de concepção
__________________________
345
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LIM/LIM261.htm>. Acesso em 12 jun 2012.
346
Ou, nas palavras de Dallari, “para dizer a verdade, as chefias oligárquicas provinciais” (1991, p. 61).
347
A lei de 1841 é, de acordo com Dallari (op. cit., p. 61), a responsável por aquilo que denomina distorção, ou
seja, “recebendo essa autorização [para criar organizações policiais provinciais] as lideranças provinciais
entenderam que estavam autorizadas a criar uma espécie de exército provincial. E daí a confusão, que até hoje
não se desfez, entre a autoridade policial e a autoridade militar.”
348
No mesmo ano de 1841, o Corpo Policial recebeu nova e mais ampla regulamentação, por meio da Lei n.º
13, de 25 de fevereiro de 1841, assinada pelo Presidente da Província Tobias de Aguiar. Disponível
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1841/lei%20n.13,%20de%2025.02.1841.htm>
Acesso em 12 jun 2012.
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de polícia e da organização policial, de suas finalidades, de seu treinamento e de seus métodos
de ação” (DALLARI, 1991, p. 63). Mais adiante, Dallari observa:
A par dessa polícia militar, que consegue ênfase apreciável na organização do Estado,
vai-se desenvolver também uma polícia civil mas, sem dúvida alguma, em termos
práticos e concretos, nós verificamos que há um tratamento enormemente
diferenciado, onde se enfatiza a presença da polícia militar. Mesmo em termos de
destinação de recursos a polícia militar será muito mais beneficiada. (ibid., p. 64)349

Com inspiração francesa, tenta-se estabelecer, na Polícia Civil, “uma diferenciação
entre uma polícia administrativa e uma polícia judiciária”, porém nunca se obteve êxito350.
Tampouco se conseguiu unificar as polícias civil e militar, nem mesmo sob o Regime Militar,
quando se realizavam estudos referentes à elaboração da Constituição de 1967 (ibid., p. 65)351.
Em 1924 o Governo paulista cria sua primeira Delegacia de Ordem Política e
Social352, em decorrência de crise que comprometia os governos estadual e federal353. De
acordo com o contexto histórico, “a criação do DEOPS/SP [...] pode ser explicada como parte
do aparato repressivo do Estado, voltado, essencialmente, para a vigilância sobre os
considerados ‘suspeitos’ de desordem política e/ou social”354 (AQUINO, 2002b, p. 23).
Em 1954 a Polícia Civil edita o Manual de Polícia Política e Social, de autoria do
delegado de polícia Luiz Apollonio. Na abertura, temos um “parecer” do também delegado
Laudelino de Abreu que dá o tom da obra já nas primeiras linhas: “A propaganda comunista
inquieta, já agora, todo o mundo” (apud APOLLONIO, 1963, p. 7). Na 3.ª edição da obra, o
__________________________
349
Para uma análise histórica completa da origem da força policial armada paulista, que, em 1970, deu origem à
Polícia Militar, ver DALLARI, 1977.
350
De acordo com Pimenta Bueno, que foi magistrado e chefe de polícia, “a policia, considerada em seu todo,
comprehende e significa a vigilância exercida pela autoridade para manter a ordem e o bem ser publico em todos
os ramos dos serviços do Estado, em todas as partes e localidades” (1857, p. 3); divide-se em polícia
administrativa ou preventiva e polícia judiciária (ibid., p. 3-4). A polícia dessa época julgava os pequenos
crimes, como, por exemplo, motim, desobediência, cárcere privado, entrada em casa alheia, violação de
correspondência, celebração de culto que não fosse o do Estado, associação secreta, uso indevido da imprensa.
Para Pimenta Bueno, a possibilidade de a polícia julgar pequenos crimes “é útil tanto á sociedade como aos
próprios indiciados: os pequenos crimes e consequentemente as pequenas penas não demandão tantas garantias,
nem um processo cheio de fórmas e morosidades que consumiria mais tempo e despesas do que a importância do
assumpto exigia. Seria isso prejudicial á justiça publica e aos delinqüentes, cuja pena seria d’essa arte muito
aggravada” (PIMENTA BUENO, 1857, p. 18).
351
Em 1997, José Afonso da Silva, então Secretário de Segurança Pública de São Paulo, elaborou uma proposta
de emenda à Constituição que visava a unificar as polícias civil e militar. O Governador do Estado Mário Covas
encaminhou a proposta ao Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, porém a ideia não prosperou.
352
Lei 2.034, de 30 de dezembro de 1924, que “reorganiza a Polícia do Estado”. Disponível em
<http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/1924/lei%20n.2.034,%20de%2030.12.1924.htm>. Acesso em
12 jun. 2012.
353
O governador de São Paulo, Carlos de Campos, e o presidente do Brasil, Artur Bernardes, “encontravam-se
mergulhados em profundas crises que colocavam em risco a própria governabilidade”. As crises iniciaram-se em
“julho de 1922, quando explodiu no Rio de Janeiro o conflito conhecido sob o nome de Revolta dos 18 do Forte
de Copacabana”, em decorrência do que houve a decretação de estado de sítio no país, que foi mantido até 1926
(AQUINO, 2002b, p. 22).
354
A respeito de uma síntese da história do arquivo do DEOPS/SP que, pouco antes da posse do Governador
Franco Montoro, foi transferido para a Polícia Federal (para que não caíssem em mãos “inadequadas”) e seu
retorno, em 1991, ao Governo de São Paulo, ver: AQUINO, 2002b, p. 23-25.
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autor, em suas “razões para a presente edição”, adverte sobre as “novas e revolucionárias
modalidades empregadas na ampliação dos setores extremistas, que vimos combatendo
incansavelmente.” (ibid., p. 5). Apenas no capítulo XXV temos uma definição vaga do que
seja “polícia política”355 e, novamente aí, uma advertência sobre o perigo:
Como não é ignorado, presentemente, existe um único partido que, na realidade, está
oferecendo sério perigo à humanidade. É o Partido Comunista, organizado em quase
todos os Países e, de como ele age, tivemos oportunidade de o dizer neste curso. É,
pois, contra esse Partido que devem estar voltadas nossas atenções. (APOLLONIO,
ob. cit., p. 319-320)

Appolonio afirma que a origem da polícia política paulista está ligada exatamente à
prevenção e repressão ao comunismo356.
Vemos, portanto, que o papel relevante que os delegados de polícia desempenhavam
na política das províncias manteve-se na República. É a polícia daquela época o embrião da
que havia sob a ditadura militar e da que existe ainda hoje. Evidente que muitos erros foram
corrigidos, a instituição fortaleceu-se, estruturou-se, legalizou-se357.
Os vezos de então podem não estar incutidos nos homens de hoje e naqueles do século
XX, porém não há como conhecer uma instituição sem olhar para sua história, tampouco há
como negar que a história da repressão estatal no Brasil, seja contra os escravos, seja contra
os libertos, foi construída sobre a violência e a arbitrariedade e caracterizou-se pelos
desmandos e subserviência politiqueira.

4.2 O discurso oficial

A imposição do regime militar pela Junta que assinou o Ato Institucional n.º 1, em 9
de abril de 1964, gerou a necessidade de o Estado criar instrumentos para sua defesa contra os
descontentes358. Fazia apenas 19 anos que o falira regime semelhante, sob o comando de

__________________________
355
“Polícia Política é a Polícia do Estado, que tem por finalidade máxima exercer atividades preventivas,
indagando e combatendo os fatores da desordem social, a bem da ordem. Visa ela, especialmente, os
movimentos políticos e sociais de caráter internacionalista.” (APOLLONIO, 1963, p. 318) Apenas na
especificação da finalidade temos uma melhor compreensão de seus objetivos, mas definir a finalidade não é
estabelecer um conceito. Dizer que é a “Polícia do Estado” (como se fora autônoma e independente da Polícia
Civil) que combate “fatores da desordem social” é impreciso e não atende à objetividade que se espera de uma
definição; complementar a explicação com a afirmação que o faz “a bem da ordem”, além de ser óbvio, nos
remete a uma herança do Positivismo que inspirou o dístico da Bandeira brasileira.
356
“Por isso, e já há algumas dezenas de anos, organizou-se em são Paulo o Departamento de Ordem Política e
Social, também conhecido pela sigla D.O.P.S. e que, finalmente, é a Polícia Política que, dentro de suas
atribuições, previne e reprime os crimes de caráter político e social” (APOLLONIO, 1965, p. 320).
357
Sobre a cronologia da Polícia Civil no Império e na República, ver KFOURI FILHO, 1991, p. 26-27.
358
“O novo governo alegava (extra-oficialmente) que, sendo revolucionário, podia criar suas próprias regras para
punir os subversivos e os corruptos. Dar satisfações não era uma de suas regras.” (SKIDMORE, 1988, p. 59).
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Vargas, portanto, não se pode negar, havia já certo know-how de repressão política desse
período e até mesmo do anterior 359. Como observa Thomas Skidmore,
Durante a Velha República (1889-1930) a polícia usava a tortura física contra os
pobres tanto do campo quando da cidade. Mas raramente tocava em gente de elite.
Esta era protegida pelo entendimento da autoridade (usualmente tácito) de que era
imune a tal tratamento. Esta imunidade foi minada durante a ditadura estadonovista de
Getúlio Vargas (1937-45). [...] O fim do Estado Novo permitiu que os ativistas
políticos da elite respirassem mais aliviados. [...] Mas as medidas policiais contra os
suspeitos comuns assumiram nova feição. [...] Poder-se-ia dizer que nos anos 60,
pelos processos policiais “normais”, os suspeitos eram tratados de acordo com seu
status social aparente. (1988, p. 251-252)

Essa “aparência” naturalmente assegurava um “tratamento físico decente” ao
suspeito que tinha melhores condições sociais360. Conforme Thaís Battibugli, as relações entre
política e polícia expunham “traços negativos, como o de servir de instrumento de
arbitrariedades a mando de políticos locais”. 361
Ouvem-se, sem muito esforço, ecos dos discursos de Andrade e Silva e Tavares
Bastos.
Uma portaria do Secretário da Segurança Pública paulista, baixada em 29 de setembro
de 1964 (Portaria n.º 39/1964362), reconhecia, nos “considerandos”, que a “energia e firmeza
com que devem agir os policiais [...] de maneira alguma excluem o respeito aos direitos
individuais e a urbanidade no trato”, por isso, na parte do dispositivo, o signatário do ato
resolve “recomendar aos agentes policiais”:
1 – não seja praticada qualquer violência física ou moral contra cidadãos sujeitos à
ação policial;
2 – as medidas policiais, em caso de resistência, mantenham-se estritamente dentro
dos limites da permissão legal.363

__________________________
359
“O cuidado policial com ideologias que tivessem a pretensão de se disseminar em meio aos trabalhadores e
perturbar a produção e a ordem moral e social já vinha, é claro, desde os tempos em que o mercado de trabalho
nas grandes cidades começou a se delinear preponderantemente com base na imigração europeia e no
crescimento da indústria. A expulsão de estrangeiros foi um recurso adotado no sentido de reprimir estas
manifestações contrárias à ordem republicana. Ao conjunto de ideologias de esquerda, se atribuiu também o
aumento da criminalidade e o abuso de liberdade na pregação de ideias subversivas.” (CANCELLI, 1994, p. 80)
360
Skidmore aponta uma característica legal desse tratamento: “Todo o cidadão portador de diploma de nível
superior, assim como o funcionário no exercício de alto cargo público, por exemplo, têm tradicionalmente o
direito a prisão especial, se for detido.” (id., p. 252)
361
Tanto é assim que “em 1952, o deputado estadual Menotti Del Picchia acusou policiais do DOPS,
subordinados ao delegado Manual R. Cruz, pela prática de violências no interior do Estado para promover a
vitória do PSP, partido de Ademar de Barros, e servir de interesse de grupos políticos, o que foi negado pelo
próprio delegado em ofício à SSP.” (BATTIBUGLI, 2010, p. 117)
362
Publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo, ano XXXIV, nº 185, 1º out. 1964, p. 27-28.
363
Em seguida, o ato ordena que as autoridades policiais determinem a imediata apuração “de toda e qualquer
notícia de violências arbitrárias atribuídas a subordinados”, por meio de inquérito policial e sindicância, cujas
instaurações deveriam ser comunicadas ao Secretário da Segurança Pública. Protege-se, assim, a figura do
delegado de polícia, uma vez que se determina a apuração das “violências arbitrárias” praticadas por
“subordinados” das “autoridades policiais”.
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Essa determinação oficial – não obstante o verbo empregado (“recomendar”) – deve
ser vista como consequência de um quadro preexistente que despertou a preocupação da
Administração. Sem meias palavras: para que o Secretário da Segurança Pública baixasse esse
ato, não há como negar que havia uma polícia que se valia do emprego da violência para obter
seus resultados e demonstra o que Skidmore denomina “contexto de métodos policiais
normais” (1988, p. 253).
Foi essa polícia que se viu elevada a braço de ferro – ou manu militari, para
empregarmos uma locução mais adequada – do regime imposto364. Estávamos, então, sob a
vigência do citado Ato Institucional n.º 1, que pretendeu “fixar o conceito do movimento civil
e militar que acaba de abrir ao Brasil uma nova perspectiva sobre seu futuro” 365, movimento
esse que se qualifica como “uma autêntica revolução” e traduz “o interesse e a vontade da
Nação”, por isso “a revolução vitoriosa se investe no exercício do Poder Constituinte”.
Durante a exposição que antecipa as alterações constitucionais, os “Comandos em Chefe das
três Armas que respondem, no momento, pela realização dos objetivos revolucionários, cuja
frustração estão decididas a impedir” usam, nos seis parágrafos, oito vezes o adjetivo
“vitoriosa” para qualificar o substantivo “revolução” e assumem, nesse primeiro ato, “o
intuito de consolidar a sua vitória, de maneira a assegurar a realização dos seus objetivos e
garantir ao País um governo capaz de atender aos anseios do povo brasileiro”.
Dentre as várias medidas impostas pelo AI 1, destacamos aquela do art. 8.º, que
prevê a faculdade de “os inquéritos e processos visando à apuração da responsabilidade pela
prática de crime contra o Estado ou seu patrimônio e a ordem política e social ou de atos de
guerra revolucionária” poderem ser “instaurados individual ou coletivamente”. Ora, não havia
– como ainda não há – nenhuma restrição a respeito da instauração dos inquéritos “coletivos”
ou “individuais”. Dependia – como ainda depende – do grau de complexidade do fato para se
optar por uma ou outra forma. A inscrição, no ato inaugural da “revolução vitoriosa”, da
relevância do inquérito policial em questões relativas ao patrimônio do Estado e à “ordem
política e social” permitiu aos policiais vislumbrarem a importância que sua atuação teria no
novo sistema.

__________________________
364
Para uma visão completa da Segurança Pública paulista no período que antecedeu ao golpe militar, ver
BATTIBUGLI, 2010.
365
Esta citação e as que seguem referentes aos atos institucionais são extraídas das respectivas exposições (já
que muitos deles não possuem “considerandos” típicos) que antecedem as determinações, disponíveis na página
na Internet do Senado Federal. O Ato Institucional n.º 1, acima, está disponível em
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=1&tipo_norma=AIT&data=19640409&lin
k=s>. Acesso em 07 jun. 2012.
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No ano seguinte, o segundo Ato Institucional (AI 2, de 27 de outubro de 1965),
invoca a permanência do estado revolucionário e seu “poder constituinte”. Porém, ainda nos
“considerandos”, após advertir que “a revolução está viva e não retrocede”, alerta:
Agitadores de vários matizes e elementos da situação eliminada teimam, entretanto,
em se valer do fato de haver ela reduzido a curto tempo o seu período de
indispensável restrição a certas garantias constitucionais, e já ameaçam e desafiam a
própria ordem revolucionária, precisamente no momento em que esta, atenta aos
problemas administrativos, procura colocar o povo na prática e na disciplina do
exercício democrático. Democracia supõe liberdade, mas não exclui responsabilidade
nem importa em licença para contrariar a própria vocação política da Nação. Não se
pode desconstituir a revolução, implantada para restabelecer a paz, promover o bemestar do povo e preservar a honra nacional.366

Afirma-se, então, que “o País precisa de tranqüilidade para o trabalho em prol do seu
desenvolvimento econômico e do bem-estar do povo, e que não pode haver paz sem
autoridade, que é também condição essencial da ordem”; assim, são estabelecidas inúmeras
alterações no Texto Constitucional de 1946367.
Em fevereiro de 1966, o Ato Institucional n.º 3368 inicia-se369 reiterando que o “Poder
Constituinte da Revolução lhe é intrínseco, não apenas para institucionalizá-la, mas para
assegurar a continuidade da obra a que se propôs” e depois considera “ser imperiosa a adoção
de medidas que não permitam se frustrem os superiores objetivos da Revolução” e a
“necessidade de se preservar a tranqüilidade e a harmonia política e social do País”, por isso
determina a eleição indireta do governador e vice-governador dos Estados (art. 1.º), os quais
nomearão os prefeitos dos municípios das capitais (art. 4.º). No final daquele mesmo ano de
1966, o Ato Institucional n.º 4370, em seus “considerandos” reconhece que a Constituição de
1946, de tantas emendas, “já não atende às exigências nacionais” e que havia necessidade de
__________________________
366
Disponível em
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=2&tipo_norma=AIT&data=19651027&lin
k=s>. Acesso em 7 jun 2012.
367 Dentre as inovações, destaca-se a outorga de poderes quase ilimitados ao Presidente da República (o art. 30
estabeleceu: ‘O Presidente da República poderá baixar atos complementares do presente, bem como decretos-leis
sobre matéria de segurança nacional.’), a transferência para a Justiça Militar do processo e julgamento dos
crimes contra o Estado e a ordem política e social (então previstos na lei varguista n.º 1.802, de 5 de janeiro de
1953). Alterou-se o § 5.º do art. 141 da Constituição de 1946, que tratava dos direitos e garantias individuais,
para estabelecer a censura, com o seguinte acréscimo à norma que previa a livre manifestação de pensamento:
“Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a ordem política e
social, ou de preconceitos de raça ou de classe.” Agravaram-se também as consequências da suspensão do direito
político, permitindo-se até mesmo impor “liberdade vigiada” aos que fossem a ela submetidos.
368
Disponível em
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=3&tipo_norma=AIT&data=19660205&lin
k=s>. Acesso em 10 jun 2012.
369
Denunciando que os atos institucionais foram escritos por diversos autores, este é o primeiro deles a usar
apenas a expressão bacharelística “considerando”. O anterior, por exemplo, trazia dois “considerandos”,
antecedido de uma longa explicação que pretendia ser “doutrinária”.
370
Disponível em
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=4&tipo_norma=AIT&data=19661207&lin
k=s>. Acesso em 10 jun 2012.
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uma nova Constituição “que, além de uniforme e harmônica, represente a institucionalização
dos ideais e princípios da revolução”, porque “somente uma nova Constituição poderá
assegurar a continuidade da obra revolucionária”. Assim, convoca o Congresso Nacional para,
no período de 12 de dezembro de 1966 a 24 de janeiro de 1967, discutir, votar e promulgar o
“projeto de Constituição apresentado pelo Presidente da República” (art. 1.º). O texto, com a
sutileza castrense que lhe é inerente, relembra (art. 9.º) que o Presidente mantém poderes
legislativos por meio de decretos-leis e os tais “atos complementares”.
Esse quadro de absoluta negação dos direitos e cerceamento das liberdades, em
confronto com as medidas adotadas, que visavam a dar “aparência de legalidade” aos
desmandos, confirma a tese de Dalmo Dallari, no sentido de “o direito usado para dominação
e injustiça é um direito ilegítimo, um falso direito. O que existe nesses casos é uma simples
aparência de direito [...]” (1984, p. 75). Com esse cenário, o Departamento de Ordem Polícia
e Social da Polícia Civil de São Paulo edita, por seu Serviço Secreto, em 1966, o opúsculo
Panorama do comunismo brasileiro371, em cuja página de rosto, Francisco Guimarães do
Nascimento, “Delegado Chefe do ‘SS’/DOPS”372, informa qual é o objetivo da obra: “dar
armas a quem, por obrigação, combate o comunismo”. A metáfora bélica para a repressão de
crimes é natural à mentalidade da época, não sendo, infelizmente, inusual ainda hoje.
De início, o autor informa quais são as cinco “correntes ou organizações extremistas
existentes no Brasil”373 e conclui advertindo a respeito do perigo que representam o Partido
Comunista Brasileiro, do Partido Comunista do Brasil e da Ação Popular374. Após situar o
leitor com um “ligeiro histórico do Partido Comunista Brasileiro”, o autor apresenta o rol de
62 “elementos comunistas de destaque”, iniciando, naturalmente, por Luiz Carlos Prestes
(“ex-militar, secretário geral, não se ocupando de outro mister” – ibid., p. 9), seguido do físico
Mário Schemberg. Outros comunistas famosos estão na lista: Apolônio de Carvalho (n.º 27),
Jacob Gorender (n.º 32), Carlos Marighela (n.º 42). De acordo com “vastíssima documentação
__________________________
371
“Os comunistas se tornariam o alvo mais constante, embora não o único, da investida policial ao tratar do
combate ideológico e social. Seus militantes e simpatizantes seriam igualmente priorizados como inimigos em
potencial”. (CANCELLI, 1994, p. 80). Embora a autora refira-se à polícia da Era Vargas, naturalmente gerou-se
um “caldo de cultura” no qual foram formados os novos policiais, que serviriam à Ditadura Militar de 1964.
372
Falecido em 2001. O Deputado Estadual Afanasio Jazadji apresentou projeto que se converteu na Lei n.º
12.169, de 20/12/2005, denominando “Dr. Francisco Guimarães do Nascimento” à sede do Departamento de
Inteligência da Polícia Civil (DIPOL).
373
Partido Comunista Brasileiro, Partido Comunista do Brasil, Ação Popular, Política Operária e Quarta
Internacional (NASCIMENTO, 1966, p.5).
374 Por enquanto, o mais organizado e numeroso, e que controla mais setores, é o Partido Comunista Brasileiro,
seguindo-se o “do Brasil”, cuja atividade é mais perigosa, visto que, de acordo com a orientação da China, é
partidário da revolução imediata, enquanto o “Brasileiro” luta também pela tomada do poder, mas pela forma
pacífica. As demais correntes oferecem perigo menor, destacando-se, porém, a “AP”, tendo em vista o setor em
que atua. É evidente que, ante a situação que o País atravessa, todas essas correntes procuram unir-se à política
oposicionista brasileira, no sentido de dar combate ao atual governo. (NASCIMENTO, 1966, p. 5-6)
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apreendida em poder destes comunistas [...] provou-se inclusive que estavam preparados para,
mais uma vez, tentar a tomada do poder no Brasil, através do subsídio da Rússia e países
satélites” (NASCIMENTO, 1966, p. 11-12).
Em seguida, o texto informa “como agem os comunistas”375. Também a juventude
estudantil, observa o texto, é arrastada pelos comunistas para “grandes agitações, como se tem
observado, através da União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Estadual dos Estudantes
(UEE) e outras congêneres, ou, ainda, através dos respectivos Centros Acadêmicos” (ibid., p.
13). Quanto à ação comunista no campo, o texto é contundente: “o sertanejo é a presa sobre a
qual se atiram com furor os emissários de Moscou, brasileiros mercenários e fanáticos de uma
doutrina incompatível com os nossos foros de civilização” (ibid., p. 14)376. Como se sabe,
enquanto na ditadura Vargas voltava-se para o trabalhador urbano, a ditadura militar voltou-se
para o trabalhador rural, daí a preocupação com o “sertanejo”.
Até mesmo os problemas sociais decorrentes do êxodo rural eram creditados aos
comunistas:
Nos campos e nas fazendas, semeiam eles a anarquia, a desordem o
descontentamento, a intranquilidade, instigando os trabalhadores da terra a se
revoltarem, a desertarem dos campos, promovendo a conseqüente emigração em
massa dos lavradores para as cidades, o que contribui não somente para prejudicar a
produção agrícola, como também e principalmente para agravar sobremodo a crise
social já existente nos grandes centros. (NASCIMENTO, 1966, p. 14)

E, numa versão policialesca do preconceito que criava lendas em torno dos
“comunistas”, temos: “A ação nefasta desses elementos chega ao ponto de atingir nessa
propaganda até mesmo a infância, desviando do campo para a cidade menores que nesta, sem
qualquer orientação ou proteção, não raro são lançados à prática do vício e do crime” (ibid., p.
14)377. Até mesmo a política de João Goulart, tão temerária para a extrema direita, é utilizada:
“o meio rural é excelente campo para a atividade comunista, tendo em vista as tão faladas
__________________________
375
Ou seja, infiltram-se em “sindicatos, no sentido de manterem constantemente elevado o espírito de luta dos
trabalhadores [...] arrastando-os às greves e a toda sorte de agitações” (p. 12). O autor transcreve trechos
atribuídos aos políticos soviéticos Kruchev e Suslov, e dirigidos a Luiz Carlos Prestes, que teriam sido
transcritos das “cadernetas de Prestes”. De Suslov, podemos destacar: “É necessário saber utilizar todas as
possibilidades de ações de massas. E, ao mesmo tempo, saber preparar-se para a luta armada. Uma coisa
completa a outra.” E, de Kruchev, “Quando falamos em luta armada, falamos de luta de grandes massas e não de
ações sectárias de alguns comunistas. Realizar o trabalho de massas é a melhor forma de preparar a
insurreição” (NASCIMENTO, 1966, p. 12-14, grifos do original).
376
Os comunistas atraem os camponeses com propostas de “divisão de terras, das grandes fazendas de café,
algodão e açúcar, e, também da criação de gado, especialmente em São Paulo e no norte do país” e os incentivam
com exemplos de Lampião “e mais recentemente o de ‘Chapéu de Couro’ como dignos de serem imitados”. E
acrescenta: “O assalto, o saque, o roubo e até mesmo o assassinato são armas correntes da ação bolchevista,
como o comprovam os acontecimentos de 1935, no Brasil. Sem contar o que vem se passando na “Pátria do
Proletariado”, desde o advento dos Soviets ao poder, ou em qualquer país sob o domínio vermelho.” (ibid., p. 14)
377
O que confirma a tese de Elizabeth Cancelli, ao estudar a polícia na Era Vargas: “A construção discursiva do
comunista, que os associava às aberrações política, social, psicológica e inimiga dos valores mais dignos da
tradição judaico-cristã, se manteve ao longo de muitas décadas.” (1994, p. 81)
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reformas de base do governo deposto, entre elas, a reforma agrária” (NASCIMENTO, 1966,
p. 14). Invocando “Lenine e seus seguidores”, para os quais “a união operário-camponesa é de
suma importância”, afirma-se que o objetivo dos comunistas “é treinar os camponeses para as
chamadas ‘guerrilhas’ adotadas não só no decorrer da revolução russa, como na China e, mais
recentemente, em Cuba e como forma de treinamento, na Venezuela, Colômbia e Bolívia”
(ibid., p. 14). Em síntese, estimula identificar “elementos comunistas ou simpatizantes
ferrenhos dessa doutrina, desmascarados e desiludidos após a memorável jornada cívica de
março-abril de 1964” (ibid., p. 15).
Na mesma obra, a respeito das Ligas Camponesas378, há a afirmação que estas, assim
como a União dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas do Brasil (ULTAB)379,
ocupavam-se essencialmente da mobilização dos trabalhadores agrícolas e de sua
doutrinação, armando-os e incitando-os a invadir propriedades particulares, de
preferência as cultivadas. O seu armamento era, geralmente, heterogêneo, indo da
foice à pistola automática, passando pelo fuzil de caça. Em alguns casos,
encontraram-se armas usadas pelas Forças Armadas, desviadas criminosamente dos
arsenais oficiais, bem como armas de procedência estrangeira juntamente com
revistas cubanas e manuais de táticas de “guerrilhas” provenientes da China
Comunista. Os dirigentes das Ligas eram lavradores apenas nas denominações, pois
dentre eles foram encontrados funcionários públicos, farmacêuticos, sapateiros,
estudantes e empregados de escritórios. (NASCIMENTO, ob. cit., p. 15)

A descrição do modo de agir das Ligas é pavoroso, pois elas
implantavam pouco a pouco um regime de terror que se espalhava por todo o
Nordeste, indo desde a ameaça até a execução. A estratégia propriamente militar das
Ligas consistia no cerco progressivo das cidades, chegando algumas delas, no Estado
de Pernambuco, principalmente, a ficarem literalmente cercadas por acampamentos
de uma dúzia de Ligas, astutamente organizadas nas principais vias de acesso. (loc.
cit.)

Tais ligas, ainda conforme o texto, foram as responsáveis pelo insucesso da
Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), que iria “solucionar a crise
econômica que assolava e região e cujo êxito, evidentemente, não convinha aos agitadores
__________________________
378
De acordo com Élio Gaspari, as Ligas Camponesas “organizavam trabalhadores rurais no interior do
Nordeste” (2002b, p. 76-77). Eram chefiadas por Francisco Julião que, em discurso de 31 de março de 1964,
anuncia que “a vontade do povo prevalecerá, com Congresso ou sem Congresso”, pois “a esta altura dos
acontecimentos é inútil querer resistir” e estava para acontecer “a rebelião das massas inconformadas no Brasil.”
Se no Nordeste havia Francisco Julião, no interior de São Paulo havia Jofre Correa Neto, que semeou a “revolta,
violência e discórdia” em várias regiões (Presidente Prudente, Bauru, São José do Rio Preto, Santa Fé do Sul,
Rubineia, Auriflama, General Salgado e Jales), o que “obrigou a autoridade constituída a uma ação preventiva e
repressiva que redundou na prisão e condenação de Jofre Correa Neto na comarca de Jales”, mesmo fim
reservado a Francisco Julião e, assim, “os dois ‘polvos’ tiveram finalmente seus tentáculos cortados e a paz,
segurança e trabalho voltaram a reinar nas regiões infestadas” (NASCIMENTO, 1966, p. 16).
(apud GASPARI, loc. cit.) Porém, “as temidas Ligas Camponesas, que pareciam brigadas pré-revolucionárias,
dispunham, no máximo, de 2 mil homens e não produziram nenhuma mobilização organizada.” (ibid., p. 85)
379
De acordo com o Centro de Pesquisa e Documentação Histórica Contemporânea do Brasil (CPDOC) da
Escola de Ciências Sociais da Fundação Getúlio Vargas, a ULTAB foi fundada em 1954, com a pretensão de
organizar as lutas dos camponeses. Na década de 1960 desempenhou papel fundamental na transformação de
diversas associações em sindicatos. Em 1963 foi criada a Confederação Nacional dos Trabalhadores da
Agricultura (Contag), dentro da qual a ULTAB tornou-se a principal força. (Disponível em
<http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/Jango/glossario/ultab>. Acesso em 3 nov. 2013)
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que encontravam campo propício no descontentamento e na miséria” (NASCIMENTO, 1966,
p. 16)380.
O autor afirma que as atividades comunistas junto aos camponeses diminuíram: “há
de se reconhecer que a revolução de 31 de março neste setor foi salutar”, mas adverte:
“contudo, tem-se notícias de que os comunistas agora de forma absolutamente clandestina,
estão tentando reorganizar esses trabalhos, visando a maior arregimentação possível da classe
rural” (ibid., p. 17)381.
Ao tratar da “infiltração sindical” e as greves, o autor conclui quais são os resultados
obtidos pelos comunistas: “a) o desmoronamento da economia privada e estatal, em
conseqüência dos contínuos aumentos exigidos; b) o arrastamento da classe operária para as
ações de caráter político” (ibid., p. 19).382 Quando analisa a infiltração comunista nos
sindicatos (“infiltração comuno-peleguista” – ibid., p. 20), o autor refere-se ao “fato de, antes
da revolução, altos funcionários federais, e até mesmo ministros, virem a chefiar greve geral,
utilizando-se para tal, e como sede do QG da greve, do 8º andar da Delegacia Regional do
Trabalho”, o que era bastante sabido, uma vez que líderes comunistas “dirigiam o setor
sindical estreitamente ligados a determinados elementos do governo federal, assessores do sr.
João Goulart, destacando-se dentre ele, Raul Riff, Darcy Ribeiro, Almino Afonso e outros”

__________________________
380
Vale transcrever como teria sido a ação (ou, de acordo com o raciocínio do autor, verdadeira “conspiração”)
contra a SUDENE: “A ação comunista era tão eficiente e tão oficializada que se caracterizou na época de um dos
exemplos mais marcantes de sabotagem por infiltração, a ponto de a SUDENE transformar-se num depósito de
funcionários parasitas que assistiam de braços cruzados à agonia de uma região. [...] FRANCISCO JULIÃO,
comunista agitador do Nordeste Brasileiro, adepto fervoroso de Fidel Castro e seguidor fanático da doutrina
comunista ‘linha chinesa’, era considerado o pai das Ligas Camponesas. Astuto, inteligente, hábil, catequizou e
fanatizou grande número de camponeses nordestinos, levando a intranqüilidade a toda a região. Incêndios
devastadores em extensos canaviais, invasões de usinas de açúcar, invasões de fazendas férteis e até mesmo o
cerco ameaçador de cidades como Recife, Vitória e Jaboatão, todas no Estado de Pernambuco, foram idealizados
e realizados por JULIÃO e seus seguidores.” (NASCIMENTO, 1966, p. 16)
381
Surpreende a apresentação do quadro em que se encontrava o homem do campo: “Forçoso é reconhecer a
situação difícil que atravessa o homem do campo, que constitui hoje 63% da população brasileira. Meeiros,
agregados, arrendatários, sitiantes, posseiros, colonos, assalariados agrícolas, vaqueiros, peões, etc., vivem em
sua maioria na miséria, abandonados ao analfabetismo, vítimas de endemias, descalços e seminus, morando em
choupanas, esquecidos dos poderes públicos. Para a sua luta diária, dispõem dos mais rudimentares instrumentos
agrícolas [...]. Falta de financiamento para a compra de máquinas, adubos e inseticidas, política de preços
errônea e atravessadores, contribuem para a difícil situação que passam. Oferece, portanto, o camponês,
excelente área para nele medrar o comunismo.” (NASCIMENTO, op. cit., p. 17 – grifos nossos)
382
Até o ano de 1953 o “Ministério do Trabalho, em conjunto com as Polícias Políticas dos Estados”, conseguia
evitar a infiltração de comunistas nos sindicatos, com um ardil simples: a exigência de “atestado de antecedentes
político-sociais de todo aquele que quisesse concorrer às eleições de cargos dirigentes de sindicatos” 382, mas “o
Partido Comunista, contudo, realizou tão intensa propaganda escrita e falada contra a exigência, que o Ministério
do Trabalho aboliu-a” (NASCIMENTO, ob. cit., p. 19). Naturalmente, após 31 de março de 1964, esse problema
foi solucionado com o fortalecimento da ação policial e o maior controle sobre os sindicatos.
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(NASCIMENTO, 1966, p. 21)383.

À pergunta sobre qual seria a vantagem para os

trabalhadores brasileiros com o comunismo, responde o autor:
Nenhuma. A pretensão russa é a de, concluída a revolução mundial, dominar o mundo
política e economicamente para, depois, relegar a segundo plano a classe operária
que, forçosamente, terá que continuar a trabalhar, sujeitando-se às mesmas diferenças
de classe ora existentes e, mais, sem a liberdade de opinião ou livre iniciativa
porquanto a ditadura será rígida. (ibid., p. 23)

Afirma que, com o temido comunismo, não havia “liberdade de opinião” e “livre
iniciativa” por conta de uma “ditadura rígida”, pois, conforme seu raciocínio, não vivíamos
em uma “ditadura rígida”, mas sim a euforia da “memorável jornada cívica de março-abril de
1964” (ibid., p. 15).
Outra publicação interna da Polícia Civil paulista traz o título A legislação
revolucionária e a economia popular (MONTE ALEGRE, 1967). Após transcrever o art. 1.º
do AI 2, afirma o autor:
A assertiva que acabamos de conhecer, afirmada e contida na legislação referida,
origina-se de um edito presidencial, que a semelhança dos “editos dos pretores
romanos”, toma eficácia no tempo e no espaço, se é legítima a sua fonte originária à
qual o poder do Estado dá vida. Daí o enquadramento do que contém o citado Ato
Institucional n.º 2, no conjunto da legislação constitucional brasileira. (ibid., p. 5)

Seja qual for o objetivo do autor com essa redação truncada, releva a comparação
que faz do ato institucional com um edito romano. O art. 8.º do citado AI 2384 serve para o
autor demonstrar as regras hermenêuticas que deveriam viger a respeito dos atos da Junta
Militar:
O que a lei institucional declara, não fica sujeito a qualquer interpretação, nem ao
negativismo de pessoas ou mesmo de poderes, que de maneira alguma puderam ou
deixaram de impedir no nascedouro, toda uma legislação equiparada pelo Poder
Público, a Constituição da República. (MONTE ALEGRE, op. cit., p. 6)

Não cabia nenhuma interpretação que contrariasse o texto expresso, numa aplicação
obtusa do in claris cessat interpretatio. Quanto ao art. 30 do referido ato, que permitia ao
Presidente da República “baixar atos complementares [...] bem como decretos-leis sobre
matéria de segurança nacional”, afirma o autor:
Ao estudioso não pode escapar ter havido na formulação das definições contidas nos
artigos do Ato Institucional n.º 2, um verdadeiro esquema, em virtude do qual queria
o legislador estabelecer uma série de condições, no trato principalmente dos
problemas chamados de “Segurança nacional”. [...] Assim, como conseqüência, a
todos brasileiros não era mais lícito desconhecer o propósito da legislação
revolucionária, que passou a identificar-se com os conceitos expedidos pela legislação
__________________________
383
Outro ponto o autor destaca, mas em uma área na qual a Polícia Civil não poderia interferir: “Não nos
esqueçamos da infiltração nas Forças Armadas, a qual deve ser encarada pelas autoridades superiores das
respectivas armas com carinho especial, pois ela também é de real e vital importância” (ibid., p. 21).
384
O caput (do art. 8.º do AI-2) alterou a redação do § 1.º do art. 108 da Constituição Federal para permitir que
civis fossem julgados pela Justiça Militar e o § 1.º atribuiu à Justiça Militar a competência para processar e julgar
os “crimes previstos na Lei n.º 1.802, de 5 de janeiro de 1953”.
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mencionada, isso é, o de alta preocupação com a problemática nacional. (MONTE
ALEGRE, 1967, p. 7)385

Ainda o ano de 1967 vê editada, pelo mesmo Departamento de Ordem Política e
Social, a obra Aspectos da infiltração comunista na vida brasileira, contendo três artigos
escritos por delegados de polícia: “Aspectos da infiltração comunista na vida brasileira”, de
João Milanez da Cunha Lima e Alcides Cintra Bueno Filho, “O comunismo no Brasil face à
tricontinental de Havana”, de Francisco Guimarães do Nascimento, e “Comunismo e
esquerdismo no meio universitário paulista”, de Renato D’Andrea. Após uma citação de Rui
Barbosa como epígrafe386, vem a dedicatória “ao General João Paulo da Rocha Fragoso,
ilustre Secretário da Segurança Pública, homenagem da Polícia Paulista”.
O “prefácio” é escrito pelo delegado de polícia Diretor do DOPS, José René Motta,
em 2 de janeiro de 1967. Em abril desse ano, o mesmo delegado seria nomeado Delegado
Geral de Polícia, permanecendo no cargo até setembro de 1969387. Após uma demonstração
do grave e difícil problema da infiltração comunista388 e o empenho dos “institutos de ciência
política soviéticos” em elaborar “estratégias ou táticas de ação, exportadas depois para todos
os continentes, principalmente para o nosso” (MOTTA, 1967, p. 9), o prefaciador conclui:
Devemos, assim, estar preparados para as ameaças desses inimigos da democracia,
tanto mais que se acentua a tendência (abandonado que foi ou relegado a segundo
plano o já desacreditado esquema das “frentes”) para as ações mais violentas, de
caráter francamente terrorista, que já acarretaram graves perturbações na Venezuela,
Colômbia e Peru. Dentro deste esquema estão as novas organizações ativistas,
voltadas a um dinamismo que suas próprias designações indicam, como é o caso da
“Ação Popular” (AP) e da “Política Operária” (POLOP), responsáveis por recentes
manifestações de força no setor universitário paulista e brasileiro. (ibid., p. 9-10)

Os textos que são apresentados contêm “um apanhado geral do problema, pelo qual
se pode aquilatar de sua gravidade”, além de permitir “apreciar fatos da vida contemporânea
__________________________
385 Portanto, “o impacto inicial legislativo, e as transformações de competência jurisdicional não causaram maior
alarme popular nem mesmo nos meios intelectuais na ocasião, e nem foi objeto de qualquer crítica, talvez porque
foi referendado também por cinco ministros da República, que pelo seu porte de brasileiros ilustres, não deixou a
ninguém qualquer margem de dúvida quanto a sua finalidade e alcance.” (loc. cit.)
386
A citação atribuída a Rui Barbosa critica o comunismo. Embora não haja indicação da fonte, não são raras as
críticas de Rui à doutrina de Marx. Já em 1882, ao tratar da “Reforma do ensino secundário e superior”, escreve:
“Os desvarios socialistas seriam impossíveis, as idéias subversivas do comunismo revolucionário não
encontrariam húmus para germinar, se o homem, em todas as camadas sociais, compreendesse as leis científicas,
a que fatalmente obedecem, neste mundo, a miséria e a opulência, a esterilidade e a produção.” (BARBOSA,
1942, p. 188). Até mesmo em sua Oração aos moços encontraremos ataques à doutrina de Marx e Engels.
Todavia, não se pode deixar de comentar a ironia de iniciar-se um trabalho que defende um regime ditatorial
militar justamente com um dos maiores defensores das liberdades civis e do governo civil em nosso país e, por
conseqüência, um dos maiores inimigos dos governos militares...
387
Disponível em
<http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/mastop_publish/?tac=Linha_do_tempo_dos_Delegados_Ger
ais_de_Pol%EDcia>. Acesso em 14 jun 2013.
388
“Muitas vezes vemo-los surgir no seio de instituições ou por trás de posições perfeitamente defensáveis
quando não plenamente válidas, o que torna não só difícil como às vezes até arriscado promover-se uma ação
eficaz contra eles” (MOTTA, 1967, p.9).

149

sob um prisma mais realístico e certamente menos diverso do que uma falsa propaganda tem
procurado impingir ao nosso público” (MOTTA, 1967, p. 10). Demonstra, assim,
preocupação com o discurso da esquerda, que buscava convencer e seduzir a população, o que
iria de encontro aos ideais da então chamada “revolução vitoriosa de 64”.
No primeiro artigo389, os autores390 buscam mostrar o cientificismo comunista (que
procurou absorver o caráter científico do marxismo) e afirmam, enfáticos, a respeito da
pretensão comunista: “Não, não é com o brilho, o ofuscar de suas qualidades ou virtudes
intrínsecas que o comunismo está fadado a vencer. Mas sim, e declaradamente, pela luta. É a
luta a sua característica mais marcante” (LIMA, NASCIMENTO, D’ANDREA, 1967, p. 13).
A meio de agir seria a infiltração, sobre a qual passam a discorrer, especificando a doutrina de
Mao Tse Tung e Ernesto Guevara para a ação no campo e a infiltração nas instituições
políticas (ibid., p. 13-20). Quanto à “infiltração nos meios de divulgação”, o capítulo é
dividido em “divulgação ou propaganda ostensiva” (ibid., p. 20-21) e “divulgação ou
propaganda subreptícia” (ibid., p. 21-23). Após as teorias que apresentam, passam a “algumas
evidências do fenômeno” e, para tanto, transcrevem manchetes dos jornais de 1966391, a
última das quais contém trecho da reportagem: “DEPREDAÇÃO DE FACULDADES.
POLÍCIA MASSACROU JUVENTUDE PAULISTA (subtítulo) o próprio Secretário da
Segurança, general João Paulo da Rocha Fragoso comandava o ataque contra os estudantes
indefesos” (ibid., p. 15 – as maiúsculas são do original)392.
A respeito de tais manchetes, afirmam os autores do artigo:
Não só os títulos, como os conteúdos de todo ou quase todo noticiário são
sintomáticos. O mínimo que se pode dizer deles é que se trata de meros panfletos de
incitamento à violência e à revolta, para o agravamento de uma crise forjada. Um
historiador do futuro poderia simplesmente pôr de lado todas essas “notícias”,
verdadeiras desinformações.
E felizmente não houve também o que pretendiam os comunistas. A própria polícia
compreendeu que não devia cometer violências, os massacres cuja prática lhe
atribuíam. E até passeatas proibidas foram realizadas, para desapontamento das
__________________________
389
“Aspectos da infiltração comunista da vida brasileira”, de João Milanez da Cunha Lima e Alcides Cintra
Bueno Filho (LIMA, NASCIMENTO, D’ANDREA, 1967, p. 11-35).
390
Um dos autores, Alcides Cintra Bueno, é referido por Frei Betto como chefe da “Delegacia de Cultos” do
DEOPS “que interrogava todos os religiosos e padres presos. Era uma espécie de inquisidor decadente, rosto
macilento com a barba por fazer. Considerava-se um cristão exemplar e um delegado bem informado, inclusive
por pessoas de dentro da Igreja”. Betto jamais o vira praticar a tortura, “mas ouvira o delegado justificar a
tortura, que comparava ao recurso ‘educativo’ de uso da palmatória em seus tempos de colégio marista”
(BETTO, 2006, p. 325-326).
391
Destaquemos algumas apenas: “Zero Hora: estudantes metralhados na Bahia: escolas ocupadas”, “Polícia
invadiu a Faculdade de Medicina do Rio: mais de 100 estudantes feridos... alguns em estado grave”, “Convento
foi metralhado: ‘Padre tire a cabeça daí senão leva bala’ (advertência policial)”, “De arma em punho, um guarda
civil ameaça dos estudantes”, “Fúria policial deixa 110 estudantes feridos no Rio” (id., p. 24-25).
392
É bom destacar que já havia sido editado o AI 2 (de 27 de outubro de 1965) que incluiu, como vimos, no § 5. o
do art. 141 da Constituição Federal (que tratava da liberdade de expressão) a seguinte ressalva: “Não será,
porém, tolerada propaganda de guerra, de subversão, da ordem ou de preconceitos de raça ou de classe.”
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facções comunistas, que não poderiam proclamar por muito tempo as mortes e os
feridos graves, sem que aparecessem os correspondentes cadáveres e feridos. (LIMA,
NASCIMENTO, D’ANDREA, 1967, p. 25)

A negação da prática de “violências” pela polícia deixa evidente que o Estado não
iria punir os torturadores, ou seja: que agissem à vontade para defesa do sistema vigente393.
Após tratarem da “infiltração nos sindicatos” (ibid., p. 27-28), passam a “outros
setores de infiltração – estudantes” e observam:
Os comunistas, evidentemente, não acreditam nos estudantes burgueses, mas sabem
que é útil ao Partido contar com eles para os seus movimentos. Trabalhados
habilmente por idéias generosas e uma propaganda atrativa e eficiente, desprovidos de
experiência e de conhecimentos adequados, os estudantes se tornam presa fácil dos
profissionais da subversão. Os métodos de que usam para esse aliciamento são
conhecidos e vão desde os “cursos” nos países da Cortina (muitos aderem para
beneficiar-se do passeio) e dos caríssimos festivais aos quais são atraídos, a
congressos e conferências, em que os temas estudantis são indefectivelmente ligados
aos problemas políticos de interesse dos comunistas. (id., p. 29-30)

Para os autores, os “comunistas” sabem que, “conquistando os estudantes, terão
inclusive conquistado o melhor de nós mesmos e reduzido no maior grau a nossa capacidade
de resistir-lhes”. Por isso:
Precisamos de nossos estudantes para que combatam o bom combate do nosso lado,
porque não saberíamos nos colocarmos contra eles. A nossa tarefa deve ser, portanto,
defender o nosso estudante e a nossa escola da invasão ideológica, pois é aí que ela
pode matar no nascedouro os nossos ideais de brasilidade. (ibid., p. 30)

A invocação do Novo Testamento (combater o bom combate), associada ao sofisma
de que a polícia não saberia colocar-se contra os estudantes, sugere que poderia haver o
confronto (polícia x estudantes) apenas contra aqueles que não combatessem o bom combate
– ou ainda, que o confronto contra os estudantes “comunistas” é que seria o bom combate394.
Finalmente, fixam os autores o “quadro geral da infiltração – conclusões” e afirmam
que a solução dos problemas da humanidade “não pode estar em mãos de aventureiros”:
__________________________
393
Sugerem os autores que, “a nova lei de imprensa” (o Projeto de Lei n.º 23/66 converteu-se, em 9 de fevereiro
de 1967, na Lei 5.250, conhecida como “Lei de Imprensa”) analise o “poder incomensurável” do jornalista, pois
“o uso deturpado desse poder – para fins escusos ou impatrióticos – deve ser coibido com energia proporcional
aos malefícios que gera ou pode gerar na sociedade”, por isso “as penas pessoais devem ceder lugar, outrossim,
na maioria dos casos, a penas pecuniárias”, mas “a desmoralização das autoridades e das instituições públicas
(que não se confunde com a crítica honesta e objetiva) deve ser objeto de repressão efetiva, através de
dispositivos apropriados a matéria de tanta relevância”. Por outro lado, talvez lembrando-se das relações de
Vargas com os intelectuais, propõem sejam estabelecidos “prêmios e bolsas de estudo destinados a autores de
reportagens e outros trabalhos jornalísticos de alto padrão informativo ou ético” (ibid., p. 26).
394
Trata-se, como vimos de publicação do ano de 1967. No dia 28 de março do ano seguinte, os agentes do
Estado bem demonstraram que sabiam “colocar-se contra os estudantes”: era assassinado no Rio de Janeiro, por
policiais, o estudante Edson Luís de Lima Souto, que protestava por melhorias no restaurante da escola onde
estudava e manifestações no Rio de Janeiro e em São Paulo foram reprimidas pela polícia. Também em 1968, o
XXX Congresso a União Nacional dos Estudantes, em Ibiúna, interior paulista – do qual trataremos mais adiante
–, é motivo para a polícia demonstrar que sabia colocar-se contra os estudantes. E vários outros episódios
destroem o sofisma empregado.
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Caberá perguntar entretanto se não constitui o progresso que fazem, em grande parte,
a medida do nosso desinteresse e da nossa omissão ante a realidade que nos cerca. É o
nosso papel de liderança que está em jogo e com ele os supremos valores morais e
espirituais da humanidade. (LIMA, NASCIMENTO, D’ANDREA, 1967, p. 32-33 –
grifamos)

Assumem, assim, a responsabilidade por manter a ordem, que será medida por
“supremos valores morais e espirituais”, que são sabidamente indefiníveis.
O segundo texto395 refere-se a “um importante marco na história do comunismo”, ou
seja, conferência realizada em janeiro de 1966, em Havana, denominada “Primeira
Conferência de Solidariedade dos povos da África, Ásia e América Latina” (ou “Primeira
Conferência Tricontinetal” ou apenas “A Tricontinental”)396.
Ao Brasil “coube a vice-presidência da Comissão Econômica” e, segundo o autor,
“cerca de 500 congressistas emprestaram o sal de sua experiência para o grande caldeirão da
subversão” (LIMA, NASCIMENTO, D’ANDREA, op. cit., p. 40). Como consequência dessa
conferência houve o “recrudescimento da atividade subversiva em vários países do continente
sul-americano”, o que “está conforme com as conclusões do ‘informe político’ apresentado às
delegações participantes”; além desse fato, “renderam-se os soviéticos à evidência de que,
sem luta armada concomitante com a arregimentação das massas operárias e camponesas, não
haverá triunfo do comunismo nas Américas” (ibid., p. 41). Sugerem os autores:
[...] é imperioso que se alerte a opinião pública sobre o perigo que corremos, e é mais
imperioso ainda que se dote o Estado de legislação hábil para enfrentar a onda de
subversão que vem aí, e de que tivemos por enquanto só pálidos esboços. Todos nós
que oferecemos sistemático combate ao comunismo, sabemos das falhas legais, das
nugas e minúncias [sic] jurídicas que possibilitam a inúmeros indivíduos continuarem
no seu nefasto mister. (ibid., p. 43)

Por isso, estando “a subversão já dentro de nossas partes”, é necessário “dotar o
aparelhamento policial-judiciário do Estado de meios de prevenção e coerção compatíveis
com o momento presente” (loc. cit.). Esses meios, sobretudo os de “coerção”, não são
explicados no texto.
Finalmente, o terceiro artigo397 inicia-se abordando a questão relativa à “universidade
e segurança nacional” e observa que o ensino universitário “no Brasil ainda é um aglomerado
__________________________
395
“O comunismo no Brasil face à tricontinental de Havana”, de Francisco Guimarães do Nascimento (LIMA,
NASCIMENTO, D’ANDREA, 1967, p. 37-43).
396
A pauta dessa conferência é assim definida: “Além dos costumeiros chavões e palavrório do jargão
comunista, o temário apresentava: proibição de bases militares estrangeiras em países dos três continentes;
abolição das armas nucleares; definição de ‘coexistência pacífica’; luta contra discriminação racial; luta
revolucionária na República Dominicana, Venezuela, Guatemala, Peru, Colômbia e Panamá; e coordenação das
ações de operários, mulheres e estudantes.” (ibid., p. 40)
397
“Comunismo e esquerdismo nos meios universitários paulistas: posições e ideologias dos estudantes –
considerações sobre aspectos doutrinários e conjunturais do problema e sobre medidas visando à sua solução”,
de Renato D’Andrea (1967, p. 45-68).
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de escolas de nível superior, boas escolas algumas, faculdades de tradição outras” 398. Porém, a
Universidade de Brasília está “nas mãos hábeis de agentes de ideologias alienígenas”
(D’ANDREA, 1967, p. 48). Com o anacronismo bacharelesco e que denuncia pretensões
“ruianas”, explica:
Sob o ângulo da Segurança Nacional é fácil de ver o papel desempenhado pela
Universidade. Não é apenas com um fuzil ou um canhão que se defende a pátria.
Neguem-se aos sábios todas as armas que compõem o poderio bélico, e sua força de
conhecimentos científicos construirá novas armas, melhores e mais terríveis na sua
finalidade de destruição. [...] Onde a Nação, onde o Poder Nacional, onde a
Democracia, onde a Liberdade, se negarmos ao homem a Universidade, cadinho onde
tudo isso se torna realidade? (ibid., p. 49)

Após estabelecer a diferença entre “ideologia”, “filosofia” e “tendência” (ibid., p. 4950), busca o autor apresentar os “grupos ideológicos atualmente existentes no meio
universitário”. Assim temos, dentro dos “grupos de esquerda”, os “marxistas”: PCB399 e
Polop (Política Operária)400.
Segundo o autor, as posições marxistas “vem ultimamente sendo postas em choque,
por um novo grupo de esquerda, que se apresenta como não marxista, a A.P.” (Ação Popular)
que “constitui [...] o mais numeroso grupo de militantes ideológicos do meio universitário”401
(ibid., p. 54)402.
__________________________
398
Para a compreensão do período, ver Movimento estudantil e repressão política, de Renato Cancian (2010).
399
“Está sofrendo atualmente certo esvaziamento” e, dentre os motivos, aponta: “as lutas internas que vêm
sacudindo o Partido no âmbito nacional, onde uma facção mais sectária, chefiada por Carlos Mariguella, tenta
apear do poder o atual Secretario Geral, Luiz Carlos Prestes” (D’ANDREA, 1967, p. 52). O PCB é
numericamente “bem fraco, contando com cerca de cinco por cento dos universitários, em termos de militantes
efetivos e engajados, dos quarenta mil universitários paulistas”, mas há “uma retaguarda que constitui, sem
dúvida, o ‘aparelho’ melhor montado e mais experiente de quantos atuam no meio universitário” (ibid., p. 52)
400
Observa o autor: “Outros, como o P.C. do B. e a Quarta Internacional, são insignificantes e estão, na ação
política concreta, absolvidos [sic] pela Polop” (ibid, p. 51). A Polop “obedece à linha ideológica mais radical,
chinesa. Seus militantes parecem ser ainda em menor número que os do P.C.B., mas possuem sobre eles a
enorme vantagem da mística agressiva e de uma formação ideológica mais pura” (ibid., p. 53); ela conta com
intelectuais dissidentes do PCB, os quais possuem “grande experiência de ação tática e estratégica”. Ainda na
“linha chinesa”, o P.C. do Brasil, “até a Revolução de 64, possuía um forte núcleo na Faculdade de Medicina de
São Paulo, mercê da liderança inconteste de alguns professores membros daquele Partido”, porém, “após a
Revolução, desarticulado o grupo graças à ação saneadora de um I.P.M. tentam hoje rearticular-se atraindo os
egressos do P.C.B.” e utilizando “elementos que se encontravam na China cursando escolas de guerra de
guerrilhas, como Tarzã de Castro” (ibid., p. 53). A Quarta Internacional, “ou Partido Trotzkista, representa um
grupo por demais insignificante em nosso Estado e assim, seu elevado radicalismo é neutralizado pela sua
deficiência numérica” (ibid., p. 53).
401
Para o autor, pode-se afirmar “sem exagero, que de quatro a cinco por cento do meio universitário paulista
estão engajados nas organizações de base da A.P.” (ibid., p. 54).
402 “Como todos sabem, a A.P. surgiu em 1960, em Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, quando, por ordem
Episcopal, a JUC foi proibida de se imiscuir em assuntos de caráter político, relegando o religioso a um segundo
plano” (ibid., p. 54). A “base ideológica” da AP, que justificaria sua ascensão está na “existência anterior de um
movimento de caráter religioso, principalmente católico (JUC) e protestante (ACA). Após discorrer sobre os
“princípios básicos filosóficos” da AP, o autor conclui que seriam eles “fachada” que deixaram a organização
“inatacável, do ponto de vista cristão e seria inconfundível com o marxismo”. Porém, a AP “acaba optando pela
democracia, como único sistema capaz de respeitar a dignidade humana”, mas “num seu conceito de
democracia”, defende “que os direitos fundamentais do homem sejam concreta e praticamente respeitados e não
existam somente nas leis”. Assim, “a A.P. forçosamente se declara anticapitalista ou mesmo anti neo-capitalista,
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Porém, “para eles o esforço já começou: daí as greves, as passeatas, as pixações [sic]
de paredes, o voto nulo e outras resistências, ‘more sinistrae’, destinadas [...] a manter vivo o
espírito e a mística dos próprios militantes e a significar ao povo que eles existem”
(D’ANDREA, 1967, p. 54). Para o autor, “é esta a A.P. que se diz não-marxista, mas que tudo
indica ‘de esquerda’ e que controla atualmente a liderança universitária do Estado de São
Paulo e provavelmente, em maior ou menor escala, da maioria dos principais Estados do
Brasil” (loc. cit.) 403.
Empenha-se o autor em desacreditar os argumentos político-filosóficos da AP (ibid.,
p. 56-57) e, a seguir, afirma que seus integrantes “prevêm [sic] luta sangrenta para a conquista
do poder, e se preparam psicologicamente para enfrentá-la” e, “embora ideologicamente a
A.P. pretenda se afastar do marxismo-leninismo, confunde-se na prática plenamente com esse
movimento” (ibid., p. 58).
Em sua proposta de estudo da orientação política dos movimentos universitários, o
autor dedica meia página aos “grupos de direita”, embora “talvez seja certo afirmar-se que
não se pode falar de grupo de ‘direita’, em dimensão de universidade, mas somente em âmbito
de faculdades” e “à primeira vista parece tratar-se de grupos mais políticos do que
ideológicos, mais anti-comunistas e anti-A.P. do que positivamente neo-capitalistas” (ibid., p.
58). O texto, como vimos, é de 1967, quando o Comando de Caça aos Comunistas (CCC),
como veremos, já se encontrava em plena atividade.
Quando procura explicar o surgimento das ideologias “de direita” e “de esquerda” no
meio universitário, o autor não ignora “a profunda exacerbação, de há quatro anos para cá, da
situação política”:
Antes da Revolução as greves, a inflação desenfreada, as radicalizações, as ameaças
de marxização [sic] tentando empalmar o poder político. Depois da Revolução, as
lutas pela liderança política do processo revolucionário, os Atos Institucionais, as
cassações e o arrocho econômico, o extravazamento [sic] do poder executivo sobre o
legislativo e o judiciário, enfim, as aparentes contradições entre uma democracia que
se prega e o regime de exceção do presente período. (D’ANDREA, 1967, p. 60)

___________________________________________________
por julgá-los intrinsecamente incapazes de impedir o domínio econômico do homem sobre o homem” (ibid., p.
55); “escolhe como sistema econômico, o socialismo”, com os objetivos que o autor descreve para, em seguida,
concluir que “para chegar a essas finalidades, e aqui está sua característica subversiva, a A.P. julga indispensável
uma mudança radical, ainda que violenta, na composição do Poder Político”, o que demonstra “sua oposição
definida e sistemática à atual estrutura do Poder Político Nacional” (D’ANDREA, 1967, p. 56).
403
“Nada disso parece ser suficientemente claro aos próprios militantes da A.P. que reafirmam não ter pressa em
determiná-lo: querem dar a impressão de ser um grupo jovem e imaturo, localizado no setor universitário, sem
ligações estruturais com o povo e principalmente com os operários e, por isso, dizem que a sua revolução terá de
esperar, no mínimo, sempre eles que o dizem, uns dez anos de trabalho intenso e profundo no seio da população
para que essa população seja o ‘sujeito’ da Revolução. Prevêem que, no final, essa revolução seja violenta
porque, dizem, encontrará resistência também violenta daqueles que eles chamam de Contra-Revolução, isso é,
os que, então, forem os donos do Poder Político.” (D’ANDREA, 1967, p. 56)
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A contradição entre “democracia” e o “regime vigente” seria apenas aparente, porém
o autor não explica esse seu entendimento – e seria mesmo difícil fazê-lo, sobretudo
considerando sua frase anterior, denunciando a ingerência do Executivo sobre os demais
poderes.
Porém, para o autor, nem tudo é responsabilidade do marxismo e acaba por concluir
que a juventude estudantil inocente foi levada ao comportamento de revolta em virtude de
ausência de valores morais das gerações antecedentes 404.
Quanto aos “professores marxistas”, afirma o texto que “há muito tempo o marxismo
descobriu que um professor dedicado, cientificamente capaz e didaticamente eficiente
constitui uma das sementeiras mais eficazes de sua doutrina”. Há facilidade de doutrinação de
alunos das disciplinas História, Economia, Sociologia e Filosofia, “sem desprezo de outras
absolutamente básicas na sociedade moderna, como a matemática, a física atômica, energia
elétrica e a geologia” (D’ANDREA, 1967, p. 65).
O autor denuncia:
Assim mesmo, nesta São Paulo e para citar somente a U.S.P.,405 conforme recentes
I.P.Ms., são numerosos conhecidos os professores marxistas e esquerdistas. Faculdade
há, a de Filosofia, Ciências e Letras, formadora de mestres do ensino médio e onde
algumas secções são quase totalmente de esquerda e de proteção a elementos
marxistas.
Nessa Faculdade, basta dizer que, nas cadeiras ocupadas por professores marxistas,
só conseguem bolsa de estudos os alunos de esquerda. A força persuasiva de alguns
professores secundários saídos dessa Faculdade e que doutrinam jovens de nossos

__________________________
404
O texto não disfarça preconceitos e dificuldade de assimilação da ruptura de valores que caracterizou a
década de 1960: “E não se tem o direito de opinar que essa degenerescência é só conseqüência da infiltração
marxista. Muitas são as causas e que, há em mais tempo que o marxismo, vêm condicionando a derrocada desses
nossos valores: a decadência moral provinda das filosofias liberais, solapando, pouco a pouco, ao mundo
ocidental, a família, através do divórcio, da infidelidade conjugal, do abandono dos filhos; a ambição da riqueza
individual, do luxo e do desperdício pela filosofia capitalista do lucro; a desorganização familiar nas classes
pobres, causada pelas exigências sem preço da industrialização e da desumanidade das grandes cidades; o
desfibramento dos princípios morais através das empresas lucrativas de cinema, rádio, televisão e imprensa, e
principalmente de uma literatura mórbida de revistas e coleções periódicas, apresentadas e mantidas por adultos
para a adolescência, a juventude e os ingênuos; os valores do espírito destituídos de sua hierarquia pela
psicologia materialista do valor supremo do lucro econômico; a honestidade pública vilipendiada pelas
desonestidades e os baixos interesses dos homens e grupos políticos; o sentimento religioso da vida, desfigurado
pelo positivismo e pela ausência de inadequação das religiões cristãs nos campos da família, da juventude e do
trabalho. Enfim, talvez nós, adultos, pouco tenhamos feito para conservar esses valores... Ora, o universitário é
parte integrante, de certa forma, ainda somente fruto dessa civilização e desta sua etapa. É mais efeito que causa.
Seria inútil querê-lo diferente daquilo que nós mesmos o condicionamos a ser, isso é, independente diante de nós
e dos nossos valores, tanto quanto nós o fomos diante dos valores que a civilização de nossos pais nos legou”.
(ibid., p. 63-64) Em discurso de 1974, o então secretário da segurança pública de São Paulo, general Humberto
de Souza Mello refere-se ao “monstro comunista” que se aproveita “da imaturidade e do compreensível desejo
de afirmação da juventude na busca de horizonte” e usa “esta juventude na provocação da anarquia pela
subversão dos padrões da moral, da tradição, do caráter e da religião” (MELLO, 1974, p. 31).
405
Para conhecer a repressão realizada contra professores da Universidade de São Paulo sob a visão dos
docentes, v. O LIVRO NEGRO DA USP, 1979.
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ginásios e colégios toca as raias da calamidade e constitui crime de lesa-pátria.
(D’ANDREA, 1966, p. 66)406

Em suas conclusões, o autor afirma que “não basta combater a infiltração comunista
por medidas repressivas, sem dúvida às vezes necessárias, quer das autoridades policiais quer
das universitárias. É necessário encaminhar, orientar o universitário” (ibid., p. 66). Sugere
que, aos grupos “de esquerda” (PCB, POLOP, AP), sejam contrapostos “outros grupos, que
não precisam ser propriamente de ‘direita’, mas de centro e de equilíbrio” (ibid., p. 67)407.
Em seguida, apresenta “proposta de solução”, constituída de seis tópicos, todos eles
visando à doutrinação dos estudantes universitários (ibid., p. 67-68).
Em outubro de 1968 acontece o XXX Congresso a União Nacional dos Estudantes, na
cidade de Ibiúna, interior de São Paulo. A Delegacia Especializada de Ordem Política, do
Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), deflagra a “Operação Ibiúna”, de cujo
resumo, em caderno datilografado em pouco mais de uma centena de páginas, existe uma
cópia no Museu da Polícia Civil de São Paulo. Naturalmente não vamos analisar a ação
policial nesse episódio; tampouco as inúmeras críticas dela decorrentes. Interessa-nos o
discurso utilizado pela autoridade policial que elaborou o relatório da operação e,
particularmente, pela que relatou o inquérito policial decorrente.
No tópico denominado “Plano de Ação – XXXº Congresso da Extinta U.N.E.”408, é
dividido em três fases. Na “Primeira Fase” há a informação de que o Serviço Secreto do
DOPS havia reunido, com antecedência, informações a respeito dos principais “itens do
temário”409.
__________________________
406
Historicamente, como vimos, a suspeita de prática do crime de lesa-majestade, desde Roma, autorizava
submeter à tortura até os homens livres. E mesmo Voltaire, um opositor declarado da tortura, chegou a admiti-la
no caso de crimes praticados contra o “pai de pátria” (VOLTAIRE, 2001, p. 147).
407
Trata-se de texto divulgado aos meios policiais em 1967. No dia 18 de julho do ano seguinte, o Comando de
Caça aos Comunistas (CCC) executou um ataque no Teatro Ruth Escobar, na capital paulista, onde era encenada
a peça Roda viva (de Chico Buarque, com direção de José Celso Martinez Correa), quebrou os equipamentos e
19 atores foram agredidos, saindo ferido um contrarregra (GIRON, 1993a). Nos dias 2 e 3 de outubro, também
de 1968, ocorre a “Guerra da Maria Antonia”: estudantes da USP e secundaristas realizavam, na rua com esse
nome, um “pedágio”, para obter fundos visando ao XXX Congresso da UNE; alunos da Universidade Mackenzie
(integrantes do CCC) começaram a agredi-los, gerando o revide, com grande violência de ambos os lados
(VALLE, 1999, p. 159-176). A respeito do CCC, v. capítulo 5, subseção 5.1.5.
408
A Lei 4.464, de 9 de novembro de 1964 (“Dispõe sobre os órgãos de representação dos estudantes e dá outras
providências”), conhecida como “Lei Suplicy”, e o Decreto-Lei 228, de 28 de fevereiro de 1967 (“Reformula a
organização da representação estudantil e dá outras providências”), conhecido como “Lei Moniz de Aragão”,
estabeleceram regras para os órgãos de representação estudantil, incompatíveis com a UNE, que, portanto, foi
havida por “ilegal” ou “clandestina”.
409
“Nas ‘Relações internacionais’ e ‘Proposições para a U.N.E.’, nota-se a verdadeira finalidade: Agitar as
massas populares, indispondo-as contra o governo e sua conseqüente derrubada. Também o ‘Informe da OCLAE
ao XXXº Congresso da U.N.E.’ é documento nitidamente político e internacional, do qual se serve a U.N.E. para
o incentivo à luta. A análise do ‘Programa para a ‘União Estadual dos Estudantes’ demonstra a disposição de
levar avante uma luta mais violenta e mais próxima da ‘linha chinesa’.” Os estudantes e populares visavam a
“impulsionar uma revolução, bem como contribuir com sua parcela para a coordenação das demais forças”, com
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Na “segunda fase” do plano, dois delegados de polícia do DOPS (um “Adjunto de
Ordem Política” e outro, “Adjunto de Ordem Social”), “comandando 95 investigadores”
uniram-se “à Força Pública, que com o 7o Batalhão de Caçadores”, no dia 12 de outubro de
1968, prenderam “693 convencionais no local conhecido como ‘Sitio Murundu’, no
município de Ibiúna”. Tratou-se “de uma ação rápida, sem violência, fulminante [...]” (p. 3).
A “terceira fase” refere-se ao inquérito policial, que tramitou na Delegacia
Especializada de Ordem Política e foi concluído com 8 volumes. O relatório contém, ao final,
agradecimentos a diversas autoridades civis e militares e também “aos Srs. Diretores do
Presídio Tiradentes e Casa de Detenção” (p. 5). Segue relação nominal (contendo
nacionalidade, naturalidade, idade, data de nascimento, filiação, endereço, profissão e vínculo
universitário) dos 695 indiciados (p. 6-103).
Em seguida, há transcrição do relatório que concluiu o inquérito policial. Inicia-se
esclarecendo como se utilizou a técnica de contrainformação410 para manter a vigilância sobre
o que ocorria411. Assim, foram adotadas providências tais como determinar que o delegado de
polícia de Ibiúna “só mantivesse contato com o DOPS, procurando por todos os meios ignorar
a presença de um ou outro estudante na localidade”; o “incremento da desinformação,
fornecendo os locais mais disparatados como os do conhecimento da Polícia”; e “submetida,
depois, a informação aos altos escalões da Polícia, veio a ordem de repressão” (p. 104).
Ao tratar da adequação típica, o relatório do inquérito invoca Von Beling, José
Frederico Marques e Soler para concluir que houve infringência ao art. 36 do Decreto-Lei
314412, pois os indiciados participavam de um congresso de entidade legalmente extinta.
Quanto à avaliação das provas, após citar Florian e Mittermayer, aponta os “documentos
apreendidos no local onde se realizava o Congresso (panfletos, folhetins, etc...)” e versões das
___________________________________________________
objetivos semelhantes em outros países latino-americanos, por meio da OCLAE (Organização Continental
Latino Americana de Estudantes), “com sede em Cuba”.
410
A “contra-informação”, de acordo com as Instruções provisórias: informações de combate, do Ministério do
Exército, tem por objetivo “destruir a eficiência das atividades de informações do inimigo e salvaguardar as
nossas informações contra a espionagem, proteger o pessoal contra a subversão e as nossas instalações ou
materiais contra a sabotagem”. Conclui-se: “Conquanto o papel da contra-informação seja defensivo, por vezes,
seus métodos operacionais são com muita frequência, nitidamente ofensivos” (BRASIL, 1971a, p. 5). A aparente
contradição entre as locuções “por vezes” e “com muita frequência” (que sublinhamos) demonstra que a intenção
de “destruir a eficiência” do “inimigo” movia, efetivamente, a ação de contra-informação.
411
“Os jornais procuravam noticiais e, foi então lançada a ofensiva da desinformação. Jornal especializado em
assuntos estudantis chegou até a publicar que a Polícia Política tinha certeza que o Congresso estaria começando
na cidade de Monteiro Lobato. Havia interesse nisso, pois sabíamos que vários jornais pagaram à direção da
U.N.E. uma média de NCr. $ 1.000,00 [...], para fazer a “cobertura” do Congresso.” (p. 104)
412
Trata-se do D.L. 314, de 13 de março de 1967, que definia os crimes contra a Segurança Nacional e cujo art.
36, estabelecia: “Art. 36. Fundar ou manter, sem permissão legal, organizações de tipo militar, seja qual fôr o
motivo ou pretexto, assim como tentar reorganizar partido político cujo registro tenha sido cassado ou fazer
funcionar partido sem o respectivo registro ou, ainda associação dissolvida legalmente, ou cujo funcionamento
tenha sido suspenso: Pena - detenção, de 1 a 2 anos.”
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testemunhas, em especial a do caseiro – “cujo depoimento é altamente significativo, relatando
cenas de verdadeiro festival de luxúria e orgias sexuais praticadas pelos estudantesconvencionais da UNE em Ibiúna”, além da “confissão dos indiciados”, pois “de nada valem
os eufemismos dos indiciados que participavam de um ‘encontro nacional de estudante’, pois
Congresso, encontro, conclave, são expressões que no caso se equivalem”, ademais, os
panfletos apreendidos no local continham a expressão “30.º Congresso da UNE, expressão
por si só bastante clara e ‘interpretatio cessat in claris’” (p. 106).
A seguir, em tópico denominado “algumas considerações”, o autor do relatório tece
comentários a respeito do apurado no inquérito, que transcrevemos:
É notório que nos dias atuais o Partido Comunista vem atuando no setor estudantil
arregimentando jovens, como nunca antes ocorrera.
Para os comunistas, os estudantes representam atualmente o grupo mais combativo
contra o Governo.
Os últimos movimentos estudantis, inquestionavelmente, estão dentro do “Plano de
Trabalho Aprovado pela Conferência Estadual do Partido Comunista”, que em um de
seus itens apregoa: “As lutas da juventude estudantil contra a Lei Suplicy, pela
autonomia das Universidades, contra o acordo MEC-USAID413, por maior número de
matrículas nos Ginásios, Colégios e Universidades – lutas que deram base aos
estudantes para assumirem posições de vanguarda na batalha contra a ditadura devem merecer nossa melhor atenção e serem incentivadas de todas as maneiras”.
Dentro dessa tônica do Plano do Partido Comunista, evidentemente, estão as
passeatas, com toda sorte de depredações e incêndios dirigidos contra veículos e
próprios do Estado e de entidades particulares e agressões e sequestros com cárceres
privados praticados por estudantes.
Outrossim, a “meta optata” do Partido no que concerne as agitações estudantis é
conseguir um tipo de aliança “operário-popular-estudantil” para estimular as lutas nas
áreas urbanas e nas cidades mais desenvolvidas do Estado.
Trabalhados habilmente e através de propaganda eficiente os estudantes se tornam
presa fácil dos profissionais da subversão. Os métodos utilizados pelos comunistas
para alicia-los para seus espúrios desígnios são os mais variados, desde cursos nos
países da cortina de ferro, aos festivais, Congressos e Conferências, em que as teses
estão sempre ligadas a problemas políticos no interesse do Partido.414
Em toda a tônica da agitação estudantil, está a decantada luta pela liberdade, mas
esquecem-se eles que só se alcança a liberdade pela total obediência ao que
determinam as leis “Legem servi sumus, ut liberi esse possimus”.
Essa ala estudantil (infelizmente bastante grande), que com pronunciados desvios
de comportamento viola a Lei a cada instante deve se convencer que longe do império
__________________________
413
A respeito das relações do Brasil com a United States Agency for International Development (USAID) e
influência desta sobretudo nos órgãos internos de segurança pública, v. artigo de Rodrigo Patto Sá Motta (2010).
Roberto Campos, em artigo de 1968, observa que “as características enunciadas no ideário da nossa rebelião
estudantil são precisamente as do sistema universitário norte-americano, o que torna pitoresca a virulência da
oposição estudantil à absorção dessa experiência através do Acordo MEC-USAID, sem dúvida o documento
mais vilipendiado e menos lido da história brasileira...” ([1970], p. 12).
414
O autor confirma a tese dos delegados de polícia João Milanez da Cunha Lima e Alcides Cintra Bueno Filho,
a respeito da “infiltração” dos comunistas entre os estudantes, que “se tornam presa fácil dos profissionais da
subversão”, os quais utilizam métodos “conhecidos e vão desde ‘cursos’ nos países da Cortina (muitos aderem
para beneficiar-se do passeio) e dos caríssimos festivais aos quais são atraídos, a convenções e conferências, em
que os temas estudantis são indefectivelmente ligados aos problemas de interesse dos comunistas.” (LIMA,
NASCIMENTO, D’ANDREA, 1967, p. 29-30). Parece que a sedução ideológica por meio de viagens era mesmo
um recurso eficaz: a USAID também enviava policiais brasileiros para treinamento em instalações norteamericanas, o que, além da doutrinação de acordo com os valores pretendidos, “era uma forma de seduzir
pessoas importantes nos aparatos policiais” (MOTTA, 2010, p. 247).
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da Lei, jamais será construída uma sociedade feliz. (p. 106-107 – os grifos são do
original)

Ao final, consta a representação pela decretação da prisão preventiva dos indiciados
nos termos do art. 54 do Decreto-Lei 314/64 (Lei de Segurança Nacional)415.
O relatório foi assinado em 18 de outubro de 1968, pelo Delegado Titular da
Delegacia Especializada de Ordem Política, Ítalo Ferrigno, e encaminhado à Justiça Militar da
2.a Auditoria da 2.a Região Militar. Aquele ano não fora fácil para o “Governo
Revolucionário”: em março, no Rio de Janeiro, a morte, por policiais, do estudante Edson
Luís gerou uma onda de protestos iniciada no Rio de Janeiro. Em 25 de junho houve, também
no Rio de Janeiro, a “passeata dos 100 mil”, contra o regime militar. No dia 2 de setembro, o
Deputado pela Guanabara, Márcio Moreira Alves, discursa na Assembleia fluminense
denunciando torturas praticadas pelos militares, convocando a população a boicotar o desfile
da Proclamação da Independência e, no dia 12 de dezembro, o Congresso nega ao Supremo
Tribunal Federal a autorização para processá-lo.
Em 13 de dezembro de 1968, o Ato Institucional n.º 5416 outorga poderes quase que
absolutos ao Presidente da República417. As justificativas que estão nos “considerandos” do
ato antecipam a gravidade das medidas que seriam adotadas: no primeiro deles, invoca os
“fundamentos e propósitos” da “Revolução Brasileira de 31 de março de 1964”, ou seja,
dar ao País um regime que, atendendo às exigências de um sistema jurídico e político,
assegurasse autêntica ordem democrática, baseada na liberdade, no respeito à
dignidade da pessoa humana, no combate à subversão e às ideologias contrárias à
tradição do nosso povo [...].

Em seguida, afirma que “pessoas ou grupo anti-revolucionários” trabalham, tramam
e agem contra o Governo da República, o que não pode ser admitido por este, “sob pena de
estar faltando a compromissos que assumiu com o provo brasileiro”. Em outro dos
“considerandos”, alega-se que
Atos nitidamente subversivos, oriundos dos mais distintos setores políticos e
culturais, comprovam que os instrumentos jurídicos que a Revolução vitoriosa
outorgou à Nação para sua defesa, desenvolvimento e bem-estar de seu povo, estão
servindo de meios para combatê-la e destruí-la.
__________________________
415
Pois as provas contra eles existentes, senão materializadas por inteiro, são meridianamente evidentes,
matematizando [sic] a certeza de que integram um grupo de agitadores estudantis que em suas respectivas
Faculdades conturbam o ambiente reacionando [sic] contra o Governo, além disso, com suas prisões estaria
garantida a ordem pública, haveria conveniência para a instrução criminal e finalmente, ficaria assegurada a
aplicação da Lei Penal. (p. 108)
416
Disponível em <http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=194620>. Acesso em 10
jun 2012.
417
Para maiores detalhes sobre os incidentes que antecederam o AI-5, bem como para conhecer o voto de cada
um dos membros do Governo que participaram da reunião que resultou na sua edição, ver
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/treinamento/hotsites/ai5/index_ppal.html?var=site>. Acesso em 13 jun
2012.
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Assim, devem ser adotadas “medidas que impeçam sejam frustrados os ideais
superiores da Revolução” e se preservem “a ordem, a segurança, a tranqüilidade, o
desenvolvimento econômico e cultural e a harmonia política e social do País”, os quais se
encontram “comprometidos por processos subversivos e de guerra revolucionária”. Enfim,
são “esses fatos perturbadores da ordem”, que são “contrários aos ideais e à consolidação do
Movimento de 1964”, que obrigam os responsáveis por esse Movimento, que “juraram
defendê-lo, a adotarem as providências necessárias para que evitem sua destruição” 418.
As medidas determinadas no AI 5 são bastante conhecidas e vão desde a
possibilidade de se decretar o recesso das Casas Legislativas nos três níveis, “em estado de
sítio ou fora dele” (art. 1.o) até minúcia, como, por exemplo, a possibilidade de decretação de
“suspensão de direitos políticos”, que compreenda “proibição de atividades ou manifestação
sobre assunto de natureza política” (art. 6o, III), sem se esquecer de permitir ao Presidente da
República – além do poder de exceder os limites da Constituição elaborada pelos próprios
militares (caput dos arts. 3.o e 4.o) – “baixar Atos Complementares para a execução deste Ato
Institucional”, ficando, ainda, o Presidente autorizado, “se necessário à defesa da Revolução”,
a suspender a liberdade de reunião e de associação e determinar censura de correspondência,
da imprensa, das telecomunicações e diversões públicas”.
Sob essa nova “realidade jurídica” que passa a viger, as “forças” de apoio ao Regime
sentem-se no dever de proteger o sistema que vinha sendo atacado – como afirma um dos
“considerandos” – até mesmo com os instrumentos jurídicos outorgados pela própria soidisant Revolução, numa evidente crítica ao Judiciário, que então se viu manietado pelo AI 5.
Esse “extravasamento” do Poder Executivo sobre o Judiciário e o Legislativo – para usarmos
a expressão do delegado de polícia Renato D’Andrea, já dois anos antes do AI 5 (LIMA;
NASCIMENTO; D’ANDREA, 1967, p. 60) – permitiu que os organismos de defesa do
regime e, portanto, de repressão aos seus opositores, intensificassem suas ações, que já não
eram propriamente suaves419.
__________________________
418
O texto nos remete ao discurso do delegado de polícia (ou comissário de polícia) vivido por Gian Maria
Volonté, no filme Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, de Elio Petri (INVESTIGAÇÃO, 1970):
“L’uso della libertà minaccia da tutte le parti i poteri tradizionali, le autorità costituite. L’uso della libertà che
tende a fare di qualsiasi cittadino un giudice, che ci impedisce di espletare liberamente le nostre sacrosante
funzioni. Noi siamo a guardia della legge, che vogliamo immutabile, scolpita nel tempo… Il popolo è
minorenne. La città è malata. Ad altri spetta il compito di curare e di educare. A noi il dovere di reprimere. La
repressione è il nostro vaccino!Repressione è civiltà!” (“O uso da liberdade ameaça por todas as partes dos
poderes tradicionais, a autoridade constituída. O uso da liberdade que tende a fazer de qualquer cidadão um juiz,
que nos impede de realizar livremente as nossas sacrossantas atribuições. Devemos proteger a lei, que queremos
imutável, esculpida no tempo... As pessoas são inimputáveis. A cidade está doente. Para uns, a tarefa de cuidar e
educar. Nós temos o dever de reprimir. A repressão é nossa vacina! Repressão é civilização!” – tradução nossa).
419
Conforme Thomas Skidmore, o Presidente Castelo Branco não se sentia à vontade com as medidas impostas:
“Presidiu a promulgação do AI-5, mas nunca fez a transição emocional do presidente ‘humanizador’ para a de
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Duas publicações de 1970, da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo as quais
contêm, na capa e folha de rosto, a advertência “RESERVADO” (no cabeçalho e no pé de
página), demonstram como os órgãos de segurança se comportaram diante das novas medidas.
Em A subversão e a contra-subversão, do Coronel de Exército Danilo Darcy de Sá
da Cunha e Mello, então Secretário da Segurança Pública paulista, encontramos a nota inicial
“ao leitor” do Coronel de Exército Geraldo Figueiredo de Castro, justificando a edição do
fascículo que contém três palestras (uma de 1970 e duas de 1962):
A luta do mundo livre para manter incólume sua filosofia de vida tem sido, através
dos anos uma constante.
O comunismo procura de todas as formas quebrar as resistências encontradas, não
se importando com os meios utilizados, na maioria torpes e imorais, contanto que
alcancem seus objetivos.
O democrata de um modo geral e os que detêm encargos na manutenção de
segurança de nosso regime, em especial, têm obrigação de se manterem informados e
convenientemente atualizados, para poderem fazer face aos ataques recebidos.
(CASTRO, 1970, p. 3)

No artigo “A subversão”, Cunha e Mello busca uma definição e explicação para o
substantivo. Para tanto fixa conceitos de massa e multidão e conclui:
A propaganda subversiva manipula, em sua ação psicológica, as características
essenciais do homem massa:
- imitação pela sugestão
- pensa por imagem
- reage de acordo com o grupo a que pertence e busca integrar-se em grupos mais
importantes
- aspira ampliar a projeção de sua personalidade. (1970, p. 9)

Em seguida, aborda o conceito de sociedade pelo viés sociológico e afirma que o
“comportamento dos grupos sociais em face de um fato social é função essencialmente de
OPINIÃO PÚBLICA, que condiciona as reações positivas ou negativas, a intensidade dessas
reações e a atitude dos grupos ante o acontecimento” (ibid., p. 10 – maiúsculas no original)
para concluir: “Manipular a O.P. [opinião pública] é condicionar o comportamento das
massas, daí o esforço realizado pela subversão para mobilizar a opinião pública, através de
acontecimentos reais ou fictícios” (CUNHA E MELLO, 1970, p. 11)420. Especificamente
___________________________________________________
ditador sul-americano. Após o AI-5 ele ainda manobrava o leme do Estado, mas a direção deste estava nas mãos
dos homens mal-encarados da segurança, dos grampeadores de telefones e dos torturadores” (1988, p. 191).
420
Para o autor é necessário compreender que: “a. o comunismo é uma revolução em marcha e não um grupo em
uma campanha para a conquista da diretoria de um clube, um sindicato, um diretório estudantil ou uma função
eleitoral, conseqüentemente quem participa de tais campanhas está participando de um processo revolucionário,
cujos objetivos alcançados nem sempre são reversíveis. Algumas vezes, apenas uma doutrinação, mas que
poderá instilar nas massas o vírus de uma reação ou convicção de um direito, inacessível dentro da realidade
nacional. b. A posição de ser apenas anti-comunista, constitue tão somente um negativismo lírico e inútil, que
serve aos espertos que não desejam tomar posição para não criar atritos, aos que não tem personalidade e se
acomodam sempre, aos carreiristas de todos os matizes, aos covardes que temem a reação e são incapazes de
lutar, porque não crêem nem em si mesmos. [...] c. O que é necessário compreender é a moral comunista, que
acredito estar sintetizada em dois conceitos: - LENIN: Repetindo Machiavel afirmou: os fins justificam os
meios. - STALIN: As palavras não necessitam ter qualquer relação com os fatos. Estas duas máximas definem o
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tratando

da

subversão

comunista,

após

conceituá-la

“no

quadro

da

GUERRA

REVOLUCIONÁRIA” (CUNHA E MELLO, 1970, p. 12 – versais do autor) são apresentadas
suas estratégias:
a) Dividir o mundo livre, diminuir a coesão, criar fissuras e explorar contradições
para assumir a liderança mundial.
b) Fixar as ações dentro do princípio do “conflito continuado” anunciado por MARX,
com a radicalização progressiva, preconizada por GORK, que na linguagem simples e
objetiva de MAO TSE TUNG se traduz: “Se o inimigo ataca, nós recuamos; se pára,
nós fustigamos; se recua, nós atacamos”. (ibid., p. 13)

Essa subversão tem como objetivo “a conquista do poder” e seus princípios gerais
são apontados421 para que se chegue aos objetivos em quatro campos: a) político (desacreditar
a forma do governo existente; dissociar o governo das massas populares; apoderar-se do
aparelho político-administrativo; reavivar e provocar antagonismos); b) psicossocial
(fomentar a luta de classes; criar problemas religiosos; criar novos padrões de julgamento e
conduta; excitar regionalismos); c) econômico (ampliar as dificuldades econômicas; apontar
a falta de equilíbrio entre a retribuição dos esforços; sabotar as fontes de produção); d) militar
(incentivar a formação de facções políticas nas Forças Armadas; obter a adesão de alguns
chefes para ideologias comunistas ou para-comunistas) (ibid., p. 14-15). Sobre os meios (ou
“princípios táticos”) a fim de alcançar essas finalidades, afirma o autor que, para os
subversivos, “todos os meios são lícitos para atingir o objetivo estratégico que consiste, em
última análise, na conquista do poder” (ibid., p. 15).
Ao tratar das “ideologias intermediárias”, o autor destaca a expressão “coexistência
pacífica”, que seria “o nome secreto de uma luta insidiosa, em que os comunistas apelam para
as liberdades democráticas, para promover a destruição da própria democracia, imobilizando a
reação e burlando as medidas de auto-defesa”. Para demonstrar que não está “proclamando
uma inverdade”, cita Lênin: “Enquanto o capitalismo e o socialismo viverem um ao lado do
outro, não poderemos viver em paz. No fim, um ou outro deve triunfar” (ibid., p. 17). Após
citar Kruschev, conclui:
___________________________________________________
pensamento comunista e justificam a calúnia, o embuste, a mentira, a traição, o apelo às liberdades democráticas
para assegurar a liberdade de ação na luta insidiosa que movem para destruir a própria democracia.” (p. 11)
Seguem outras três considerações, menos relevantes para os objetivos da presente pesquisa. A última (“f”),
porém, merece ser transcrita: “O fato do trabalhador agrário do Nordeste ter um salário de fome é resultado de
determinantes econômicas que independem da organização social da região. Realmente, trabalhador que usa a
enxada como instrumento de trabalho em pleno Sec. XX, terá inevitavelmente uma produção anti-econômica e
só poderá alcançar um salário inexpressivo. Convem salientar que em determinadas regiões do Nordeste, em face
das condições climáticas, o homem só tem possibilidade de trabalho durante seis meses. Do exposto, podemos
concluir que o salário de fome não é resultante da dureza do coração dos patrões ou da exploração do homem
pelo homem, mas sim, uma resultante das condições sócio-econômicas da região” (ibid., p. 12).
421
“1.º Precedência da ação política sobre a militar, isto é, a direção estratégica deve caber ao Partido
Comunista; 2.º Prioridade para a conquista e controle da população; 3.º Necessidade de serem criadas e
difundidas idéias força; 4.º Necessidade de apoio que venha do exterior” (ibid., p. 13-14).
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Parece claro que a União Soviética admite a inevitabilidade da guerra e considera a
coexistência pacífica um meio de estender a sua ação revolucionária, de forma
consentida, a todos os países do mundo e assim conduzir a sua política sem
derramamento de sangue. Coexistência pacífica é, pois, o nome secreto da luta
sigilosa, contra a Democracia através da traição às liberdades democráticas. (CUNHA
E MELLO, 1970., p. 17)

Em seguida, trata de outra “ideologia intermediária”, o “anti-imperialismo”, que
afirma ser “o nome secreto do ódio à nação norte-americana, nada mais, pois não interessa à
Rússia combater o imperialismo, uma vez que mantém sob sua tutela vários países europeus”
(ibid., p. 18).
Outra “ideologia”, o “pacifismo” significaria “neutralizar o instituto de auto-defesa”
e, assim, “lutar pela paz significa lutar contra toda e qualquer reação que vise à defesa dos
ideais democráticos, conservar-se inerte e, sobretudo, não socorrer os povos invadidos pela
propaganda e pela ajuda militar soviética. Paz é, pois, o nome secreto da inação, apatia” (ibid.,
p. 18). O “neutralismo” seria “de inspiração vermelha”, conforme se conclui da “Conferência
dos 25 países neutralistas de 6 de setembro de 61”, quando se afirmou “ser a favor da política
soviética em relação a Berlim e a Alemanha e reconhecer que a base militar de Guantánamo
afeta a soberania e a integridade do território de Cuba”, sem, porém, referir-se “aos destinos
da Hungria, Polônia, etc.”

Ou seja, “neutralismo é, sem dúvida, o nome secreto de

cooperação sigilosa com a política exterior da União Soviética” (ibid., p. 19).
Quanto à ideologia da “auto-determinação”, é bastante interessante – e, ao mesmo
tempo, conveniente e estrábica – a visão do autor:
O princípio da auto-determinação dos povos é uma aspiração sagrada para toda
humanidade, como afirmação de liberdade e democracia, todavia, não deve ser
confundido com o reconhecimento consumado e não pode ser invocada a autodeterminação para ditadura de qualquer espécie, pois não se auto-determinam os
povos que não podem manifestar a sua vontade livre através das urnas.
As ditaduras escravizam os povos e suprimem a liberdade, negam o direito de
opção e não podem pretender exprimir a vontade de um povo, mas sim de um grupo,
que pode ser minoritário.
Auto-determinação é, para o comunista, o nome secreto de fato consumado.
(CUNHA E MELLO, 1970, p. 19)

O “nacionalismo” é “para o comunista, o nome secreto de, um Movimento
Revolucionário de filiação comunista” (ibid., p. 20). As “ações táticas” que seriam utilizadas
pelos comunistas são duas: “greve” e “tomada do parlamento” (ibid., p. 20-22).
O autor encerra seu artigo com uma “advertência final” (ibid., p. 23), afirmando que
apenas o “estudo desapaixonado e a consciência do que signifique liberdade e democracia
poderá transformar o cidadão desprevenido no soldado ativo, que há de empenhar sua
inteligência e sua vida na batalha, que se trava no mundo livre e o comunismo”. Não foi o
governo quem gerou a situação que se enfrentava: “Vimo-nos na contingência de aceitar um
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estado de guerra permanente imposto pelos comunistas e não nos acomodamos ao
negativismo lírico de sermos apenas anti”. Conforme discurso da época adverte: “Nós
estamos em guerra contra o comunismo” e conclama:
Não há lugar para o comodismo, não cabe mais, ante o entrechoque de idéias e de
posições ideológicas, o neutralismo, cada um de nós deve definir sua posição no
campo de batalha, assumindo perante a posteridade a responsabilidade pelos seus
próprios erros. Nós estamos unidos e havemos de lutar, com todas as forças de nossas
inteligências, para que permaneçam orientadas pelos ideais cristãos e democráticos a
evolução história de nosso povo. (CUNHA E MELLO, 1970, p. 23 - grifamos)

Mantendo a retórica bélica (“soldado ativo”, “batalha” etc.) o texto revela
consciência dos erros

praticados, além da confiança na impunidade, uma vez que se

assumiam os riscos desses erros “perante a posteridade”.
O segundo artigo refere-se a “Respostas às táticas revolucionárias – contrarevolução”422, em cuja introdução diz que “quem observar atentamente os acontecimentos
políticos econômicos e socais que convulsionam o mundo moderno sentirá claramente a
existência de uma luta, constante e multiforme, entre democracia e comunismo” (ibid., p.
25)423.
Para o autor, na contrassubverção424 há “preponderância, nas ações iniciais, das
autoridades civis e, após a declaração do estado de sítio, das autoridades militares” (loc.
cit.)425.
__________________________
422
Como já informado, trata-se de texto de 1962, portanto, anterior à chamada “Revolução de 1964”, porém seus
argumentos foram úteis, tanto que houve a publicação sob o regime militar.
423
O autor distingue subversão de contra-subversão: “A subversão prepara psicologicamente o povo para a
eclosão do movimento subversivo, através da agitação, da propaganda, da excitação de antagonismos sociais e
do enfraquecimento do princípio da autoridade. A contra-revolução visa a tranqüilizar a população, destruindo
ou neutralizando os efeitos psicossociológicos das idéias-força em que a mesma se fundamenta. É o conjunto de
ações nos campos político, social, econômico, psicológico e militar que visa a impedir a destruição das estruturas
políticas e sociais vigentes e a conquista do poder. No conceito de Guerra Revolucionária que estudamos,
corresponde a dizer que se quer impedir a tomada do poder pelos comunistas. “Visa, assim, a contra-subversão,
reservar a estrutura democrática nacional, mantendo o equilíbrio social, político e econômico, de maneira a
eliminar os antagonismos existentes e impedir a sua formação.” (ibid., p. 26)
424
O autor considera “contra-subversão” como sinônimo de “guerra contra-revolucionária” (ibid., p. 26).
425
São adotados os seguintes “princípios gerais”: ação global, direção centralizada, execução descentralizada e
coordenação de esforços a) ação global, segundo a qual, “a permanência da ação revolucionária comunista, em
um único campo, trará reflexos inevitáveis nos demais, podendo anular os esforços realizados pela ação contrasubversiva”, por isso, para que sejam alcançados resultados efetivos, a contra-revolução “deve ser realizada de
forma integral, abarcando simultaneamente todos os campos de atividades humanas”;
b) direção centralizada, cuja falta “dilui a ação, favorecendo a expansão do surto revolucionário”, por isso que
deve “existir uma direção centralizada, que oriente e gradue os esforços para que seja possível anular os efeitos
da ação revolucionária”;
c) execução descentralizada, que se justifica pela necessidade de “técnicos especializados e conhecedores
profundos dos campos de atividades em que se pretende atuar”, logo, “os elementos dirigentes da contrarevolução devem pertencer aos campos específicos em que se desenvolva a ação – político, econômico, etc.”;
d) coordenação de esforços, para que haja orientação “no tempo e no espaço”, da preparação e do
desencadeamento da ação para tornar a contrarrevolução “mais efetiva, assegurando que os esforços sejam
realizados dentro de um quadro de conjunto e de acordo com o planejamento estabelecido” (ibid., p. 27-28).
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Ao tratar da contrarrevolução como “um problema de Segurança Nacional”, conclui
o autor: “Acreditamos que exista uma aspiração nacional consubstanciada no espírito das
elites brasileiras, que deva ser transmitida à sensibilidade do povo-massa como uma
necessidade unânime: Democracia”. Seria, assim, o “Regime Democrático” um “ONP”
(Objetivo Nacional Permanente) das “elites” que estaria “em confronto com antagonismos”, o
primeiro deles – dentre inúmeros que cita – são os “interesses soviéticos”, seguido de
“infiltração comunista nos sindicatos, nos três poderes da República, FF AA, Ministérios,
Autarquias, etc” e de uma “formação defeituosa da sociedade” (CUNHA E MELLO, 1970, p.
29). Após apresentar um esquema de “planejamento da Segurança Nacional”, adverte:
“Acreditamos que do confronto da Democracia com os antagonismos, acima citados, surge
um Conceito Estratégico Nacional – é necessário tomar imediatamente a defesa da
democracia ameaçada” (ibid., p. 31 – grifos do autor426) e, assim, estabelece os “Objetivos
Nacionais Atuais” (ONA), com novo rol, este iniciado também com o “combate a infiltração
comunista”, seguido, porém, de “redução do desequilíbrio entre as diferentes zonas
geoeconômicas do país” e “erradicação do pauperismo”; após indicar a necessidade de
“reformas de base”, aponta o autor: “preservação das liberdades fundamentais do homem e
dos ideais democráticos”, porém é necessário o “preparo do povo para o efetivo exercício da
democracia” e a “melhoria do sistema representativo” (ibid., p. 31). Ou seja, as liberdades e
os ideais democráticos, para serem usufruídos, demandariam uma medida antecedente
(“preparo”) por parte do governo, daí a ação das Forças Armadas em 1964.
Em seguida, passa a estabelecer o planejamento para se alcançar “os ONA”, citando
inclusive Marx: “‘Os comunistas têm um mundo a conquistar’, afirmou Marx e nós, os
democratas, temos um mundo a defender contra a agressão comunista”, pois “o comunismo é
a morte da liberdade, da nossa maneira de ser e de viver” (CUNHA E MELLO, 1970, p. 3233).
Ao tratar da organização territorial, o autor estabelece o grau de responsabilidade das
Forças Armadas:
A segurança interna não constitui problema da área exclusivamente militar. As
medidas destinadas a proporcionar e manter as condições de segurança, visam a
solucionar antagonismos políticos, econômicos e sociais. A estabilidade do regime e a
defesa das instituições cabem, ao menos inicialmente, ao âmbito da ação da
autoridade civil. A tomada das providências iniciais, de ordem preventiva e
repressiva, é atribuição dos órgãos da estrutura administrativa Federal, Estadual e
Municipal. Só depois de rompido o equilíbrio interno é que as ações repressivas
passam a ser nitidamente de caráter militar. (ibid., p. 33)

__________________________
426
Lembramos que o texto é anterior ao golpe de 1964.
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Porém, como adverte em seguida, “desde as fases iniciais deve haver uma íntima
colaboração entre as autoridades civis e militares” estabelecendo-se, porém, a divisão das
responsabilidades: “devendo a responsabilidade da chefia caber antes da decretação do estado
de sítio à autoridade civil e depois à autoridade militar” (CUNHA E MELLO, 1970, p. 33).
Também é necessário que haja “uma correspondência de nível hierárquico entre autoridades
civis e militares, para que fiquem caracterizadas as chamadas horizontais em que se
estabelecerão as ligações” (loc. cit.).
Estabelece o texto a seguinte “idéia básica”: “Inimigo – Os principais núcleos de
ação revolucionária não devem ficar contidos na mesma área” (ibid., p. 34). E como devem
ser tratados?
Só atribuir aos elementos subversivos os acontecimentos que possam indispô-los com
o povo. Todos os atos ou acontecimentos que tenham repercussão negativa entre a
população local devem ser imediatamente atribuídos à ação do elemento subversivo;
por outro lado, devemos sempre negar a influência que possa ter tido a ação
subversiva em tudo aquilo que possa transparecer força, identidade com aspirações
populares ou condução da decisão das autoridades governamentais. (loc. cit.)

O tratamento uniforme dos movimentos revolucionários também é condenado, pois
“isso facilita e acelera o seu êxito”. Mais relevante:
Pretender tratar de igual para igual é reconhecer, de fato, sua existência em plano de
igualdade na vida nacional, cabendo-lhe, conseqüentemente, o direito de compartilhar
da condução do estado. Devemos mantê-la em um plano subalterno e clandestino, o
que tornará mais difícil fazer adeptos entre a massa da população, geralmente,
acatadora da ordem e das instituições vigentes. (ibid., p. 34)427

A negação do direito à igualdade do “inimigo” e a afirmação de que a oposição ao
governo deve ser mantida “em um plano subalterno e clandestino” é negar aos insurgentes o
direito de pertencimento ao Estado e, portanto, negar-lhes os direitos conquistados e
reconhecidos a todos. O “inimigo”, como vemos em teoria bastante difundida hoje, não
integra o Estado e, portanto, não merece respeito e proteção.
Ainda, “o território subvertido deve ser isolado ao máximo do exterior, tanto moral
como materialmente”, o que deve ser feito com rapidez, pois “o tempo atua a favor da
subversão, enquanto não seja eficazmente combatida, ela cresce e evolui” (CUNHA E
MELLO, op. cit., p. 34). “Quanto mais cedo seja isolado o foco da subversão, tanto mais fácil
e rápido será o sucesso” (ibid., p. 35). Também se deve buscar “a conquista ou conservação
do apoio popular” (ibid., p. 35).
__________________________
427
Érico Veríssimo, no romance O prisioneiro, ao tratar da urgência no descobrimento de local onde se encontra
uma bomba relógio, aborda a questão na fala do “coronel”: “Não temos tempo a perder. Se mais uma bomba
explodir esta noite, nosso prestígio sofrerá um golpe tremendo, pois o povo começará a considerar os nossos
inimigos onipresentes e onipotentes e nós apenas... impotentes” (VERÍSSIMO, 1996, p. 136).

166

Estabelecidas as “linhas de ação”, inicialmente se fixam meios pacíficos (“via
eleitoral”, “defesa da interdependência e equilíbrio entre os Poderes Constitucionais”), mas
destaca-se a “repressão a movimentos revolucionários de qualquer natureza”. Quando se trata
de “resguardar a interdependência e o equilíbrio entre os Poderes Constitucionais”, entende-se
que isso se faz “aplicando a legislação adequada já existente ou adaptando essa legislação á
conjuntura” (CUNHA E MELLO, 1970, p. 35).
Ao discorrer sobre a “repressão aos movimentos revolucionários de qualquer
natureza”, utiliza os seguintes comandos:
- Destruir a organização político-administrativa revolucionária;
- Aniquilar as forças rebeldes;
- Isolar o território subversivo dos seus apoios ou ajuda exterior;
- Apoiar a manutenção e o restabelecimento da autoridade legal;
- Proteger a população, as comunicações e a infra-estrutura econômica. (ibid., p. 36)

Como sabemos, os verbos “destruir” e “aniquilar” não têm o significado de
“prender” ou “limitar”, mas sim extinguir (“destruir”), reduzir a nada (“aniquilar”), ou, em
uma palavra, matar.
Quanto ao “campo de atuação”, a “ação tática” deverá:
- Anular os antagonismos, promovendo a estabilidade política;
- Ativar a doutrinação democrática das massas;
- Promover a aglutinação das forças democráticas, para a luta contra o PC;
- Isolar o Partido Comunista das massas, para isso:
- Considerar ilegais suas atividades e sua própria existência;
- Agir com o aparelho policial, buscando a descoberta e a neutralização dos elementos
comunistas que atuam na clandestinidade;
- Identificar e afastar os elementos comunistas do aparelho político-administrativo
nacional. (ibid., p. 36)

A ação das polícias destinava-se, portanto, a identificar os “elementos comunistas” –
o complemento “que estavam na clandestinidade” é pleonástico para a época – e, em seguida,
neutralizá-los. Neutralizar tanto pode significar diminuir a força – o que se consegue pela
prisão e submissão à então vigente Lei de Segurança Nacional –, como significa eliminar.
Para o Dicionário Houaiss, “neutralizar”, no sentido militar significa “destruir ou reduzir a
força inimiga por meio de ataque bélico” (HOUAISS; VILLAR, p. 2014). De acordo com sua
missão institucional, seria dever das polícias apenas identificar esses “elementos” para que
fossem então submetidos a julgamento, ainda que pela Justiça Militar.
Para alcançar esses objetivos, “cabe aos Serviços de Informações papel de grande
relevância, [...] pois sua função primordial consiste em revelar a preparação e antepor-se a
eclosão de movimento subversivo” (CUNHA E MELLO, 1970, p. 36). Dentre as “normas de
atuação” que são especificadas, destacamos:
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Para preencher as lacunas normais de um sistema de informações empregamos os
informantes. É um meio de valor extraordinário nas atividades de contra-subversão,
particularmente, os informantes infiltrados, pois poderão proporcionar informações
preciosas sobre todas as atividades subversivas colhidas nos meios em que se
preparam as subversões. (CUNHA E MELLO, 1970, p. 37)

O autor observa que a “exploração da emotividade intrínseca do fenômeno
econômico, político ou social em benefício da luta de classe” pode favorecer a “eclosão dos
movimentos revolucionários”. Assim,
A argumentação simplista e facciosa deve ser destruída para que possa surgir a
verdade e ser demonstrado as massas incultas e ingênuas que a argumentação é
inconsistente, que o objetivo da ação é a agitação e o caos e que as soluções
apresentadas são simplistas e inatingíveis. (ibid., p. 38)

Assumindo seu papel salvador da pátria, o Exército coloca a população como “massa
inculta e ingênua”, vítima do predador estrangeiro. A repressão política teria, assim, o dever
de proteger essa população – que, por ser “inculta e ingênua”, desconhecia os perigos do
comunismo e não teria condições de avaliar a “benéfica” ação das Forças Armadas. Portanto,
a repressão deveria ser feita mesmo contra a vontade da população.
Quando da realização de greves “consideradas legais”428, dentre outras providências,
recomenda o texto que se mantenha “no interior da massa elementos encarregados da busca
de informações” e que haja “uma força de choque capaz de intervir no momento desejado
para evitar a exploração da multidão pelos revolucionários”429.
Em sua conclusão, afirma o autor “que a defesa da Democracia contra a ação
subversiva do Comunismo deva ser Planejada de acordo com a técnica preconizada em nosso
mais alto instituto de ensino militar – a Escola Superior de Guerra” e que “subestimar as
possibilidades de ação subversiva comunista ou improvisar as medidas repressivas pode
conduzir as forças legais a situações imprevisíveis e a fracassos irreparáveis” (CUNHA E
MELLO, op. cit., p. 41).
O último artigo, de apenas uma página (ibid., p. 43), contém “propostas às táticas
revolucionárias – o contra terrorismo”, que é definido como “conjunto de medidas destinadas

__________________________
428
“De uma maneira geral, face a legislação brasileira, devem ser impedidas de realização toda e qualquer greve
de cunho político ou de natureza ideológica”. (loc. cit.) Logo, apenas seriam legais as greves sem conteúdo
ideológico, ou seja, sem qualquer reivindicação...
429
Justifica o autor a repressão à greve: “É essencial que a população compreenda, que a resistência passiva, as
paralisações prolongadas ou freqüentes do trabalho e a violência não conduzem ao bem-estar social, agravam os
problemas, geram as crises, desorganizam a produção, a circulação dos bens de consumo e a própria distribuição.
Tais procedimentos constituem fatores do empobrecimento e trazem na dinâmica de sua realização os germes
dos regimes totalitários.” (loc. cit.) Portanto, as reivindicações não eram bem-vindas e poderiam conduzir a um
sistema totalitário, ou seja, o exercício da manifestação contra injustiças levaria a um regime em que essas
manifestações seriam ainda mais cerceadas… As greves, portanto, atentariam contra a democracia.
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a impedir a ação terrorista e a eliminar ou a reduzir os efeitos que o terror provoca na
população”.430
O segundo manual de que nos valemos na pesquisa é o de Coordenação operacional
– Estágio de informações (CASTRO, 1970)431. Em suas “palavras iniciais”, o Coronel do
Exército Geraldo Figueiredo de Castro explica a “necessidade de aperfeiçoar, e em certos
casos dar início, particularmente no interior do Estado, a montagem de uma rede de
informações, no âmbito da Polícia Civil”, com o objetivo de “proporcionar ao Exmo. Sr.
Secretário da Segurança Pública os dados e informações necessários às decisões oportunas e
aos planejamentos da Segurança Interna de São Paulo”.
O primeiro capítulo aborda o tema “Segurança Nacional”432 (ibid., p. 8-20), trata dos
ONA e dos ONP433, das seguranças interna e externa, do conceito adotado pela Escola
Superior de Guerra e das normas legais pertinentes.
O segundo, “As informações – conceitos e fundamentos”434 (ibid., p. 22-38) procura,
de início, despertar questões relativas aos valores éticos e morais do uso da informação (ibid.,
p. 24). Menciona a Ata de Chapultepec, de 1945, a “Declaração dos Direitos do Homem”, de
1948, e observa que “nos países totalitários, talvez mais conscientes da ação psicológica,
porque a praticavam”, as informações “estavam centralizadas nas mãos do governo, com
severo controle sobre os meios de divulgação e de comunicação”, ou seja, “esclarecia-se o
povo por meio da propaganda, isto é, amestrava-se-o” (ibid., p. 28). Naturalmente, o autor não
faz uma comparação desse “controle de informação” dos países totalitários com a realidade
brasileira então vigente.
__________________________
430
Quanto às medidas propriamente ditas, aponta as seguintes, como “eficazes”: “cerrado controle sobre a
circulação; estabelecimento de barreiras nas estradas e saídas das cidades ou localidades; instituição de salvoconduto; vigilância de aeroportos, estações rodoviárias e ferroviárias, portos, etc.; cerco e isolamento imediato
da área onde ser der o atentado; sistema capaz de alertar imediatamente os postos de guarda barreira; prisão e
interrogatório de elementos suspeitos ou atuantes; recensear e fichar a população; apreender objetos, papéis, etc.,
que sirvam de indícios; responsabilizar os que derem apoio ou proteção aos terroristas; realizar rápido
julgamento para punição imediata dos implicados em qualquer ato de terrorismo; explorar o ato através de
intensa contrapropaganda para criar na população sentimento de repulsa ao terrorismo; exercer particular
vigilância e controle sobre o comércio de armas, munições e explosivos; estimular e provocar a organização de
um sistema de autodefesa; evitar medidas indiscriminadas de contraterrorismo, porque podem ocasionar vítimas,
desacreditar as autoridades e aumentar a revolta.” (CASTRO, 1970, p. 43)
431
Trata-se, como é explicado na obra, da edição de aulas proferidas durante curso destinado aos delegados de
polícia paulistas na “Coordenação Operacional da Secretaria de Segurança Pública”, pelos seguintes professores:
“Cel. Ex. Geraldo Figueiredo de Castro, Dr. Celso Telles, Dr. Júlio de Andrade, Major PM José Fragoso, Cap.
PM Cid Olivetti e 1.º Ten. PM Camillo Ramos Altomare”. Não há, de acordo com o texto, como se atribuir com
segurança a responsabilidade da autoria de cada um dos capítulos, por isso optamos pela referência apenas com o
nome do organizador, trazendo, nesta nota, o nome dos responsáveis pelo curso e em notas que seguem, quando
possível, a “provável” autoria de acordo com o “horário” das palestras e respectivo palestrante que consta da
publicação.
432
Provavelmente de autoria do Cel. Geraldo Figueiredo de Castro.
433
Como vimos, “Objetivos Nacionais Atuais” e “Objetivos Nacionais Permanentes”.
434
Vários professores trataram do tema, o que não nos permite sequer sugerir a autoria.
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Em seguida, o autor cita o Concílio Vaticano II (CASTRO, 1970, p. 29), o Decreto
“inter mirifica”, do Vaticano, sobre os meios de comunicação social, novamente a
“Conferência Interamericana sobre os problemas de Guerra e Paz”, em Chapultepec, no
México, e a “Declaração Universal dos Direitos do Homem” para concluir que o
“conhecimento” obtido e transmitido “ora serve aos chefes do governo, ora serve ao povo; tem carácter sigiloso ou é ostensivo” (ibid., p. 30) e a informação é “proclamada como um
direito cuja liberdade de usufruir não deve ser tolhida mas ao mesmo tempo, surgem
limitações a este direito, quando em confronto com os interesses da segurança do país, da
moral e da cultura da sociedade”, pois a palavra informação “determina uma série de
interpretações” (ibid., p. 31).435 Conclui esperando que os alunos tenham compreendido que
“as informações são instrumentos de política, utilizados em qualquer que seja a ideologia
política de um regime e que são os princípios dessa ideologia que lhe dão as cores e as
características” (ibid., p. 37).
O tema não se esgota e o terceiro texto refere-se a “Informações – Ciclo de
informações – Planejamento da busca ou orientação – Reunião de informes (ou busca)”436.
Após distinguir “informes” de “informação”, o autor classifica esta última “quanto à
natureza”, “informações estratégicas” (ibid., p. 41) e as “informações de segurança interna”,
estas as mais interessantes “no caso particular, vivido atualmente pelo Brasil”. Para tanto,
define o que seja “segurança interna”437 e define as maneiras pelas quais “o inimigo interno
pode perturbar a paz interna”:
- ações psicológicas e políticas, visando à desagregação do moral nacional;
- distúrbios civis e greves, inclusive generalizadas, afetando em particular os serviços
de utilidade pública e os assenciais [sic];
- Terrorismo, destruições e sabotagens, em particular nas pontes, centros de
transportes e de Comunicações, nos meios de produção de energia e instalações de
interesse militar;
- ações violentas de guerrilhas438, de envergadura ou não podendo chegar à guerra
convencional, tendo em vista alcançar o poder e o controle de certas áreas do país.
(CASTRO, 1970, p. 42)
__________________________
435
“INFORMAÇÃO – é o conhecimento transmitido com a finalidade de servir de base a atos decisórios e de
esclarecer para atualizar, aprimorar ou formar cultura e opinião. INFORMAÇÃO DE CHEFIA – é o
conhecimento sigiloso (restrito ao chefe) e objetivo, necessário a um ato decisório ou a um esclarecimento,
obtido a luz da razão e apresentado clara e oportunamente. INFORMAÇÃO PÚBLICA – é o conhecimento
transmitido convenientemente ao povo para esclarecê-lo acerca de acontecimento ou situação e para aprimorar
ou atualizar sua cultura a fim de que cada cidadão possa, livremente formar sua opinião.” (ibid., p. 32)
436
Este texto contém, ao final (p. 49), a indicação do Cel. Ex. Geraldo F. Castro, presumivelmente seu autor.
437
“Segurança interna: integrada na Segurança Nacional, diz respeito aos antagonismos ou pressões de qualquer
origem, forma ou natureza, que se manifestem ou produzam efeitos no âmbito interno do país.” (ibid., p.42)
438
Em que pese ao substantivo “guerrilha” tenha recebido, sobretudo por parte do Governo, o rótulo de
ilegalidade, ou, “forma de luta [...] empreendida por forças irregulares” (BRASIL, 1969, p. 1), as Instruções
provisórias do Estado Maior do Exército (IP 30-5) incluem as “guerrilhas” como operações militares (embora
“operações não regulares”) que se destinam a “obter informações de combate para emprego em suas próprias
operações. Com esta finalidade as guerrilhas, normalmente, empregarão as técnicas convencionais de coleta de
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Assim, “as atividades de Seg. Interna, tendo em vista opor-se às ações do inimigo
interno, necessitam de uma assistência permanente”, porém, “em tempo de paz, face ao
inimigo interno, a realização das atividades de informações cresce de dificuldade em razão da
atuação clandestina do inimigo, muitas vezes infiltrado” no próprio governo (CASTRO, 1970,
p. 42). Em seguida, expõe as dificuldades de quem trabalha nessa área439:
Este trabalho absorve a maior parte do tempo do pessoal de informações. Quem
trabalha no ramo perde a paz de espírito, passa a ler jornais e a ouvir programa de
rádio e de TV, de maneira diferente e nas reuniões sociais, viagens e encontros
casuais está sempre atento e vigilante para as indiscrições que possam fornecer uma
pista, um indício ou dado, que possa ajudar a compor o mosaico, que tenta montar.
(ibid., p. 42)

Utiliza-se “como consolo aos abnegados que labutam em informações” uma citação
de Vieira: “Se a pátria destes tudo e ela vos foi ingrata, fizestes o que deveríeis e ela o que
costuma”440.
O texto estabelece as fases do ciclo de informações441. Dos “instrumentos de busca”
descritos, os quatro últimos são os que merecem destaque442:
- a ENTREVISTA é um meio importante de se obter informes pela conversa. A
pessoa sabe que está fornecendo informes embora ignore, verdadeiramente, para
quem e com que fins.
- a SONDAGEM é uma entrevista na qual o entrevistado não tem conhecimento de
que o está sendo. Precisa ser conduzida com habilidade através, normalmente, de uma
aproximação indireta do problema.
- o INTERROGATÓRIO é uma entrevista controlada com o fim de obter informes,
no qual o interrogado está sob inteiro controle do interrogador, em situação
sabidamente de inferioridade.
- a PROVOCAÇÃO pode ser usada pelos homens de busca ou contra eles. Consiste
em provocar uma reação num adversário conhecido ou suposto, no sentido de que
venha a adotar uma atividade em prejuízo próprio. (ibid., p. 46-47)

___________________________________________________
informes, tais como, patrulhas, postos de observação e reconhecimento de área e de alvos coerentemente com os
informes obtidos por suas forças auxiliares e subterrâneas” (BRASIL, 1971a, p. 227).
439
Ou sugere o comportamento que se espera?
440
Trata-se de citação equivocada, quiçá por ter sido feita de memória. Vieira, no “Sermão da Terceira QuartaFeira da Quaresma”, de 1669, escreveu: “Se servistes à pátria, que vos foi ingrata, vós fizestes o que devíeis, ela
o que costuma. Mas que paga maior para um coração honrado, que ter feito o que devia? Quando fizestes o que
devíeis, então vos pagastes.” (VIEIRA, 2000, p. 105).
441
a) “planejamento do esforço de busca ou orientação”, para o qual é dado como exemplo: “impedir a
infiltração e a ação subversiva da doutrina comunista”, indicando o “trabalho mental que poderia ser feito” (p.
43-44) e as ações que devem ser adotadas, inclusive para apurar “orientação marxista em Órgãos da Adm.
Pública”441 (p. 45), observando que “o carácter de clandestinidade da atuação do inimigo interno e sua posição
de integrante da população, com meios de se infiltrar na estrutura governamental” são fatos que dificultam “sua
identificação e o levantamento de informes” (ibid., p. 45);
b) “reunião de informes ou busca de informes”: a busca tem dois aspectos: sistemático e explorativo. O primeiro
prevê o “estabelecimento de uma rede de informações, contando com pessoal e material, sendo mais dispendioso
e vulnerável em sua segurança”; o segundo “é usado para obter informes em curto prazo de tempo”, pois
diferentes agentes “atuam independente e simultaneamente, em prazo estipulado. É menos vulnerável, mas só
pode ser feito sobre objetivos bem definidos e limitados.” (ibid., p. 46)
442
Os três primeiros são: “observação”, “reconhecimento” e “vigilância” (ibid., p. 46).
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Convém destacar a relevância da submissão absoluta do interrogando ao
interrogador: “sob inteiro controle”.
Quanto ao pessoal destinado a obter informes, esclarece-se: “os agentes podem ser
oficiais e não oficiais. A busca exige pessoal especializado, mas emprega largamente o leigo”;
a pessoa que assim age pode ser impelida por várias razões: “patriotismo, dificuldades
financeiras, convicção ideológica, vingança, etc. De qualquer modo, ela deve ser investigada
para se evitar o mau caráter e o super-recrutamento.” Embora atuem pelas mesmas razões, os
“agentes” não se confundem com “informantes”, que são “elementos não controlados, que
concordam ou desejam cooperar [...] ou que cooperam inconscientemente”.443
A quarta palestra aborda o “Ciclo de informações” em sua terceira fase
“processamento”444. Trata-se de texto com evidente pretensão didática, contendo exemplos,
gráficos, desenhos, buscando fixar as “4 operações” que constituem o processamento da
informação: avaliação, análise, integração, interpretação (CASTRO, 1970, p. 59-63).
Na “4ª fase do ciclo das informações – a difusão das informações – utilização” (ibid.,
p. 70), vemos que as “informações disponíveis” destinam-se a apoiar “decisões e para fazer e
preparar planos”, destacando o texto que o Secretário da Segurança Pública tem a atribuição
de “proceder a avaliação e integração das informações em proveito das decisões do
Governador e funcionar, em assuntos de Segurança Interna como um elo na cadeia de
Informações de Segurança Nacional, em ligação com o SNI através da agência SNI/ASP” (p.
71). Em seguida, são estabelecidas as normas e meios para difusão da informação (ibid., p.
71-72).
Após, o autor apresenta diversos exemplos e modelos de “informes”, “arquivamentos
por campo”445, “avaliação de dados”, “registro de dados” etc. (ibid., p. 75-84).
Na quinta palestra, “A contra-informação”446 é definida como “uma finalidade que
ilustra toda a montagem e o desencadeamento de uma estratégia governamental contra
antagonismos á consecução de determinados objetivos nacionais” (p. 88). Seus objetivos são:
a) PROTEÇÃO
- do pessoal
__________________________
443
“Entre os primeiros podemos distinguir o confidente e o infiltrado. O primeiro informa sobre o que está ao
seu alcance. O infiltrado é colocado pelo órgão de informações, no caso uma futura fonte de informes”
(CASTRO, 1970, p. 47).
444
Embora a palestra anterior tenha sido concluída afirmando que o “Capitão Cid” iria prosseguir, esta contém,
ao final, a indicação de seu autor, o “Cel. Geraldo Figueiredo de Castro, Diretor do Estágio” (ibid., p. 72).
445
Para cada campo, há uma cor correspondente, assim: “campo político – código branco”, “campo econômico –
código laranja”, “campo psico-social – código amarelo”, “campo guerra revolucionária – código vermelho” e o
“campo policial – código azul” (ibid., p. 76-76). O destinado à “guerra revolucionária” é o que contém maior
número de classificações, indo desde “matéria doutrinária” na área internacional, até “movimento artístico e
cultural” na área nacional.
446
Autor identificado ao final: “Ten. Cel. Ex. Enio Martins Senna” (ibid., p. 102).
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- das instalações
- do funcionamento das organizações que interessam à segurança nacional
b) DESMANTELAMENTO das atividades, dentro do país, de serviços de
informações alienígenas e de organizações ou de grupos hostis, de qualquer
nacionalidade.
c) PRESERVAÇÃO DA MORAL E OPINIÃO PÚBLICA NACIONAL contra a
propaganda contrária, ao mesmo tempo em que procura assegurar a necessária
liberdade para influenciar psicologicamente a população de qualquer nação, cuja
atividade traga reflexos à elaboração ou execução da estratégia governamental.
(CASTRO, 1970, p. 88-89)

Em seguida, são descritas as medidas passivas e ativas de “contra-informação”
(“CI”), com o objetivo de manter o “perfeito mascaramento da operação de CI”, inclusive “no
exterior, mascarar a atividade com uma atividade insuspeita (missão cultural, etc.)” e o
“controle de viajantes – (turistas, imigrantes, membros de missões de estudo, diplomática,
econômica, cultura, esportiva, etc)” (ibid., p. 89-90). Ponto relevante é o “controle da
propaganda adversa”, ou seja,
Neutralizar a guerra psicológica desencadeada pelo adversário contra o moral e a
opinião pública nacional, o que é feito pela análise de sua propaganda, impedindo,
sempre que possível, o curso de notícias contrárias aos interesses nacionais,
controlando os meios naturais de difusão de notícias. (ibid., p. 90)

A “contra-propaganda” destina-se a “preservar o moral e a opinião pública nacional”,
além de “penetrar no campo adverso”447. Quanto à ação no “campo adverso”, segue a
explicação:
A penetração no campo adversário baseia-se na emoção e constitue, assim, a
Propaganda de Agitação. O impacto emocional é um elemento útil que não deve ser
desprezado. Todas as vezes que as circunstâncias aconselharem, deve ser posto em
prática. Impõem-se certas precauções e comedimento para evitar o sério perigo do
descrédito pelo ridículo. (ibid., p. 95)

Em seguida, são apresentadas regras para a contrapropaganda, que “só deve ser
planejada e executada por pessoal especializado” (ibid., p. 95), pois “os profissionais da
imprensa são os primeiros objetivos da Contra-propaganda: uma vez influenciados, serão os
veículos das idéias-força e sentimentos-força que se pretendem incorporar à opinião pública”
(ibid., p. 95). Outros “setores a conquistar” são “associações de classe, grupos de intelectuais,
grupos estudantis, sindicatos, etc.” (ibid., p. 96).
__________________________
447
Caracteriza-se da seguinte maneira: “Para que a opinião pública seja influenciada pela propaganda, não há
necessidade de se lançar mão de idéias sensatas, de expor algum programa ou alguma doutrina. Basta saber
acordar em cada indivíduo, de acordo com as circunstâncias, algum sentimento latente. Notícias facciosas,
informes total ou parcialmente irreais, testemunhos consciente ou inconscientemente falsos impressionam as
populações e afetam seu comportamento. Fácil é, portanto, atuar sobre as mesmas com os modernos meios de
publicidade e divulgação de que os governos dispõem. Para a preservação da moral e opinião pública nacional,
a Contra-propaganda assume as características de Propaganda de Integração, isso é, calcada em bases racionais,
onde imperam a voz da razão e da experiência. Deve apresentar fatos e analisá-los racionalmente para permitir o
esclarecimento e fazer prevalecer a verdade. No entanto, nem sempre se consegue convencer o povo, tornandose necessário, sem que se desvirtue a lógica e a racionalidade do instrumento utilizado, que nele se inclua algo
irracional que atue no sentimento do homem massa.” (ibid., p. 94-95 – grifos do autor)
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O texto discorre também sobre a “contra-espionagem”448, “considerada parte
inseparável da guerra psicológica”. Sua finalidade é “detectar e neutralizar as atividades
adversas” e “penetrar nessas organizações” (ibid., p. 96). Dentre as técnicas utilizadas, duas
devem ser destacadas. Primeiro, a “técnica de simulação”, que “utiliza ‘os guias
involuntários’ – agente inimigo que se deixa em liberdade e sobre quem se mantém cerrada
vigilância para conhecer seus contatos, tendo em vista o levantamento da rede”. Segundo, a
“técnica do interrogatório, que muito depende da habilidade do interrogador no
interrogatório”, obedecendo às seguintes regras:
- não pedir minúcias que podem ser obtidas em fontes ostensivas;
- procurar inspirar confiança;
- estabelecer uma situação agradável (paciência e cortesia);
- aparentar ajuda geral e mostrar-se cooperador para conseguir cooperação;
- saber encorajar a falar e saber ouvir;
- não fazer perguntas que admitam respostas negativas; as que permitam resposta
positiva devem ser feitas mesmo que a resposta já seja conhecida;
- manter o controle do interrogatório;
- falar sempre de frente e francamente, sendo claro, preciso e conciso;
- não ficar em situação de inferioridade;
- não criar polêmica ante uma resposta não satisfatória; passar adiante e, depois,
voltar à mesma pergunta;
- estar sempre alerta para a fase de ‘enfraquecimento’ ou quebra de personalidade do
interrogado. É nesse momento que se tira partido do interrogatório. Esta fase não se
repete e é de difícil percepção;
- gravar o interrogatório sem que seja percebido; muita coisa que passou
desapercebida [sic] pode ficar esclarecida. (CASTRO, 1970, p. 96-97)449.

As ações de “contra-sabotagem”450 também são estudadas visando à proteção dos
meios de transporte, de comunicações, de produção de energia, de produção industrial e de
estocagem de qualquer natureza (ibid., p. 98-99).
O terrorismo, tanto quanto a sabotagem, “tem existência mesmo antes da fase
propriamente dita da subversão” e, “além de servir para desmoralizar as forças de repressão,
permite o amaciamento451 de todos que os combatem” (ibid., p. 99). Assim, é objetivo do
contraterrorismo “proteger a estrutura política e social vigente, impedindo que a ação
terrorista leve a população a uma posição de neutralidade ou de convivência com o terrorista
ou seus desígnios” (ibid., p. 100). Dentre as “medidas eficazes” para obter informação “sobre
a iminência de atos terroristas”, destaca-se a “prisão e interrogatório de elementos suspeitos”.
__________________________
448
É “atividade assentada, totalmente, na clandestinidade e, hoje em dia, raros são os casos de agentes que a ela
se dedicam e que não estão vinculados a uma rede de maior ou menor complexidade” (ibid., p. 96).
449
Ainda são tratadas ações de “penetração das organizações adversárias”, por meio de “infiltração” (“introduzir
um agente, previamente preparado, na organização visada”) ou “recrutamento” (“aproveitar um dos militantes
da organização previamente escolhido, sobre o qual já se havia concluído quanto à possibilidade de ‘cooperar’
no trabalho de penetração”) (CASTRO, 1970, p. 97).
450
As sabotagens “constituem, com o terrorismo, a vanguarda das ações subversivas” (ibid., p. 98).
451
De acordo com o Dicionário Houaiss, o substantivo “amaciamento”, no sentido “militar”, significa
“diminuição da capacidade operativa ou de resistência do inimigo por meio de bombardeio [Os desembarques
anfíbios são ger. precedidos de amaciamento]” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 176).
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Enfim, a “contra-subversão” é a medida que compreende todas as demais: “a ação
subversiva vingará se fracassarem as Informações e as medidas de Contra-propaganda,
Contra-Espionagem, Contra-Sabotagem e Contra-terrorismo”, pois “o descontentamento da
população é o primeiro e essencial objetivo a atingir. Tudo o mais é decorrente”. 452 Tais
medidas impõem uma ação militar, pois “o planejamento da Contra-subversão [...]
compreende operações de informações, de contra-informações, de reconquista da população
e, por fim, as operações militares propriamente ditas” (CASTRO, 1970, p. 101 – grifos do
original). A contrassubversão tem por finalidade “impedir a quebra dos padrões de
julgamento da sociedade considerada, ou a mudança de sua filosofia de vida pela força ou
qualquer outra forma condenável” (loc. cit. – grifos do original).
Quanto às “operações de contra-subversão”, além das relativas à informação e
contrainformação e de “reconquista da população”, há as “operações militares”, resumidas a
poucas palavras e três ações: “localizar Z Rou453 das guerrilhas; realizar o cerco; destruir”
(ibid., p. 102).
A sexta e última palestra trata da “Guerra revolucionária”454. Após estabelecer os
conceitos de “subversão”, “revolução”, “insurreição”, o autor apresenta um rápido resumo
histórico455 (ibid., p. 105-107) para, em seguida, tratar da “natureza da insurreição” e os
“fatores que constituem condições de exploração para desenvolvimento de bases ideológicas
de insurreição” (fatores sociais, políticos, econômicos, militares e psicológicos) (ibid., p. 107111). Também são tratados dos “requisitos prévios para o triunfo da insurreição” (“apoio da
população”, “assistência externa”, “terreno favorável”, “chefia”, “unidade de esforços”,
“disciplina”, “uso de propaganda”, “esforço de informações” e “causa” – ibid., p. 111-113).
O autor estuda, ainda, os “níveis e intensidade da insurreição” e a “organização da força
guerrilheira” (ibid., p. 113-115). Finalmente, aborda as “características das operações
guerrilheiras”. Conclui o texto:
A guerra revolucionária tem sido derrotada ou atrazada [sic] somente nas regiões
onde os governos têm tomado medidas necessárias para corrigir as deficiências
__________________________
452
“O rompimento doas padrões vigentes da sociedade só poderá ocorrer: - com o descontentamento da
população; - com a existência de um grupo dirigente que tenha condições de imprimir uma direção, organização
e mobilidade necessária à ação destrutiva; - com o apoio, pelo menos, de uma parcela significativa da
população.” (CASTRO, 1970, p. 101)
453
Provavelmente trata-se de erro de impressão: o correto seria “Z Reu das guerrilhas”, ou seja, “Zona de
Reunião das guerrilhas”. Zona de Reunião “é uma área em que uma unidade é reunida, em condições de receber
missão de combate ou para preparar-se para o cumprimento de missão recebida” e abrevia-se: “Z Reu”
(BRASIL, 1971b, p. 124).
454
Texto atribuído ao Maj PM José Fragoso (p. 117).
455
Do Brasil são citadas apenas a “Guerra Holandesa” e a “Guerra de Canudos”, esta última com a seguinte
descrição: “Na Guerra de Canudos os jagunços conhecedores ímpares das grotas, penhascos e caatingas
realizavam emboscadas fatais às tropas legalistas.” (ibid., p. 106)
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exploradas pelos comunistas, com uma ação engenhosa e positiva, para assegurar o
apoio da população em seus programas de governo. (CASTRO, 1970, p. 117)

Trata-se, esse último texto, de um estudo teórico – naturalmente com vistas à
realidade brasileira – porém sem uma análise dos fatos que eclodiam naquela década
conturbada.
Um dos mais polêmicos titulares da Pasta da Segurança Pública foi o Cel Ex Antonio
Erasmo Dias. O n.º 2 (ano I) do Ementário de legislação policial é aberto com uma
“mensagem do Senhor Secretário” relativo ao Dia da Polícia456, na qual Erasmo Dias afirma
que o policial, seja ele civil, seja militar, é o “instrumento, é a mola mestra do organismo de
segurança individual e coletiva. Dele, portanto, tudo se espera – dedicação, responsabilidade e
espírito de renúncia, na labuta diária da nobre missão” (DIAS, 1975, p. 9).
Erasmo Dias foi o último dos secretários de segurança pública paulista de origem
457

militar

. Era obcecado pela repressão à esquerda estudantil. Em entrevista, afirma:
Aqui em São Paulo, a primeira tentativa de organização do movimento estudantil foi
quando os estudantes criaram o Comitê de Defesa dos Presos Políticos (CDPP), na
USP, em abril de 1974. Justamente quando assumi a Secretaria de Segurança Pública
de São Paulo. Nós tínhamos no DOPS as delegacias de Ordem Pública e de Ordem
Social. A de Ordem Pública cuidava dessa parte. Eu tinha uma equipe no meio
estudantil, eu pessoalmente gerenciava o trabalho dos agentes. (apud CANCIAN,
2010, p. 43)458

Responsável por determinar (e comandar pessoalmente) a invasão da Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (em 1977)459, assume sua insubmissão ao governo do
__________________________
456
Dia 21 de abril, pois Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, é o Patrono da Polícia.
457
Erasmo Dias (formado e licenciado em História pela USP e bacharel em Direito pela Universidade da
Guanabara) foi secretário por três períodos: de 2 de abril de 1974 a 6 de maio de 1978; de 22 de novembro de
1978 até 1.º de fevereiro de 1979; e de 3 de fevereiro de 1979 até 15 de março do mesmo ano, quando foi
sucedido
pelo
Desembargador
paulista
Octavio
Gonzaga
Júnior
(disponível
em
<http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/secretarios/dados.aspx?id=15>, acesso em 20 ago. 2013).
Apesar de Erasmo Dias haver sido o último da pasta que era oriundo das Forças Armadas, houve outros
secretários (inclusive recentemente) que ostentavam em seu currículo origem militar por haver integrado as
fileiras da Polícia Militar paulista. A prática, durante o Regime Militar, de se designar um oficial do Exército
para ser titular da Pasta de Segurança Pública decorreu do fato de os policiais militares não aceitarem serem
subordinados a uma autoridade civil: “Para contornar o problema, a Secretaria da Segurança Pública, embora
continuando a ser um cargo de natureza civil, passou a ser ocupada sempre por um oficial do Exército, com
patente igual à mais elevada da polícia militar estadual” (DALLARI, 1977, p. 81).
458 Com seu sarcasmo característico, Erasmo Dias narra episódio havido na Faculdade de Medicina da USP,
onde se verifica bem a extensão de sua ideologia: “Quando os estudantes quiseram reconstruir a UNE, a primeira
decisão para impedi-los desse intento era que não se caracterizasse atentado à ordem pública. Então, a primeira
vez que eles se reuniram [...] eu cheguei antes. Eu os reuni e disse: Se quiserem fazer reunião aqui dentro façam.
Podem até instituir o budismo se quiserem, mas da porta pra fora não. Porque da porta pra fora vocês vão atentar
contra as ordens constituídas, vocês vão desafiar o princípio da autoridade e isso vai caracterizar desobediência
civil. Sou o responsável pela ordem pública e por isso vou impedir. Desobediência civil é desordem pública, é
problema de Polícia. Eu vou prender vocês e entregar todos pro Exército, que vai tratar do caso como um
problema de segurança nacional.” (apud CANCIAN, op. cit., p. 133)
459
Renato Cancian pesquisou o tema em seu doutorado, posteriormente convertido na obra Movimento estudantil
e repressão política: o ato público na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (1977) e o destino de uma
geração de estudantes (2010). A pesquisa, para alcançar o corpus, faz uma bem cuidada regressão sobre o
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Estado: “Sempre tive autoridade e autonomia absoluta com relação às ações policiais. Só
depois eu comunicava ao governador. O que aconteceu na PUC-SP não fugiu a essa regra”
(apud CANCIAN, 2010, p. 154)460. E sustenta a legalidade da intervenção:
Não foi uma ilegalidade. Eu tinha um mandato [sic] judicial que dava respaldo para eu
entrar lá com a polícia pra empreender buscas e apreensão de material subversivo que
nós já sabíamos que era produzido na gráfica da PUC-SP. [...] Nós invadimos pra
perseguir os manifestantes, mas depois que eu estava lá dentro eu pensei: já que estou
aqui vou aproveitar pra efetuar vistoria e apreensão. E o que nós encontramos lá
dentro é prova cabal das atividades estudantis subversivas com a complacência da
reitoria. As consequências indesejáveis que houve foram conduta normal de operação,
não houve como evitar. (apud CANCIAN, op. cit., p. 170)

Como vimos, no início da República a Igreja era um ponto de apoio do Poder
Executivo; com o passar dos anos e a opção pelos pobres461, alterou-se essa posição:
Nesta época [1977] a Igreja progressista dava muito abrigo para toda essa gente que
queria se rebelar contra o regime. A Igreja incentivava a maioria dos movimentos de
oposição, principalmente o movimento estudantil. Na PUC-SP, os centros acadêmicos
e o diretório central estudantil eram usados para atividades subversivas. Tudo era
acobertado pela Igreja e tinha a complacência da direção da Universidade. Você sabia
que a maioria dos jornalecos subversivos que eram distribuídos nas universidades
paulistas eram impressos na PUC-SP? Pois é, eu dispunha de agentes especializados
que monitoravam as atividades estudantis dentro da PUC-SP. [...] Eles (as lideranças
estudantis) acreditavam que a PUC-SP fosse intocável. Que a polícia jamais entraria
lá. Se equivocaram. (Erasmo Dias, apud CANCIAN, 2010, p. 146)

Em 30 de setembro de 1975, Paulo Egydio Martins, então Governador do Estado,
assinou o Decreto n.º 6836, que “reorganiza o Departamento Estadual de Ordem Política e
Social – DOPS”462, subordinado à Delegacia Geral de Polícia, cuja finalidade, nos termos de
seu artigo 1.º, era, dentre outras, “prevenir e apurar os delitos contra a Segurança Nacional e a
Ordem Política e Social” (inc. I) e “exercer de forma residual, os serviços policiais de

___________________________________________________
movimento estudantil e a esquerda brasileira. Foram entrevistadas várias pessoas, dentre elas o coronel Erasmo
Dias, de cuja entrevista extraímos as citações que seguem.
460
Paulo Egydio Martins contesta: “Quem deu a ordem para intervir fui eu. Mandei impedir baderna de
estudante na rua. A ação policial não foi ato do Erasmo. Essa responsabilidade eu assumo. Eu tinha que exercer a
autoridade de governador. [...] Não me arrependo de nada. [...] Se fosse governador, novamente eu repetiria tudo,
exatamente como fiz.” (apud CANCIAN, p. 173)
461
Concílio Vaticano II (1961-1965): Constituição Pastoral Gaudium et spes sobre a Igreja no mundo atual – 42
[...]“E também, quando for necessário, tendo em conta as circunstâncias de tempos e lugares, pode ela própria [a
missão religiosa católica], e até deve, suscitar obras destinadas ao serviço de todos, sobretudo dos pobres, tais
como obras caritativas e outras semelhantes.” 69[...] “De resto, todos têm o direito de ter uma parte de bens
suficientes para si e suas famílias. Assim pensaram os Padres e Doutores da Igreja, ensinando que os homens
têm obrigação de auxiliar os pobres e não apenas com os bens supérfluos (10). Aquele, porém, que se encontra
em extrema necessidade, tem direito de tomar, dos bens dos outros, o que necessita.” Disponível em
<http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudiumet-spes_po.html>. Acesso em 25 ago. 2013.
462
A matéria “ordem política e social” até então estava subordinada à Superintendência de Segurança Política e
Social do Estado de São Paulo, cujo regulamento, elaborado pelo Chefe de Polícia do Estado, foi aprovado por
meio do Decreto 11.782, de 30 de dezembro de 1940.
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competência federal” (inc. IV). Esse decreto foi revogado pelo Governador Franco Montoro
em 15 de março de 1983 (art. 36, I, “c”, Dec. 20.872/1983)463.
Também no ano de 1975, a Polícia Civil editou a Recomendação DGP nº 14/1975,
nos seguintes termos:
Considerando a ocorrência, ainda que ocasional, de violência praticada por
policiais de serviço contra pessoas inocentes dentro das dependências policiais, ao
ensejo de sua apresentação à autoridade;
Considerando a gravidade de tais incidentes, que ferem a disciplina e perturbam
profundamente o trabalho policial, a par de serem crimes exigindo repressão imediata,
Recomenda, esta Delegacia Geral de Polícia, que na ocorrência de tais fatos sejam:
1 – Instaurado incontinenti o procedimento penal adequado à sua repressão;
2 – feitas todas as comunicações hierárquicas necessárias à imediata tomada de
medidas administrativas enérgicas e exemplares;
3 – solicitada a imediata presença da SIOC464 no caso de se envolverem policiais de
ambas corporações – P.M. e Polícia Civil.465

Ao que parece, a Portaria 39/1964, com que abrimos o presente subitem, parece não
ter surtido qualquer efeito ou, se o fez, não foi duradouro... Destaque-se, na recomendação
acima, que a preocupação era com a instituição Polícia Civil e não com a vítima da violência;
apenas procurava preservar da violência as “pessoas inocentes”, logo, as “pessoas culpadas”
não teriam esse direito. Mantém-se a mesma ideologia que encontramos no Manual de Polícia
Política e Social, cuja primeira edição é de 1954:
O policial não deve aplicar a violência no afã de obter informações do detido sobre
suas atividades partidárias ou de outros comunistas ou, ainda, do próprio Partido
Comunista. Para evitar, pois, estes fatos, que depõem contra a Polícia e que apenas
servem de propaganda para o comunismo, é mais interessante realizar boas e
minuciosas investigações em torno do indivíduo, a fim de se colherem provas cabais
sobre sua atividade. (APOLLONIO, 1963, p. 303)

A partir do momento em que há o desprezo pelo indivíduo (o comunista) e
supervalorização da instituição (polícia), os integrantes destas julgam-se legalmente
superiores – ou burocraticamente superiores, para usar uma terminologia que melhor define a
situação – e, assim, podem subjugar o investigado. Note-se o texto apresenta-se mais como
um conselho (“não deve”, “é mais interessante”) do que uma ordem ou proibição.
Apesar de toda a discussão a respeito da relação dos Estados Unidos com os regimes
violentos da América Latina, em agosto de 1976 a Revista Time publicou a matéria de capa:
__________________________
463
Conforme escreveu Dallari em 1977 (p. 22): “[...] a Polícia Política [...] atua permanentemente, mais ou
menos à semelhança do que ocorre em quase todos os países do mundo, controlando ou reprimindo as lideranças
políticas mais atuantes e contrárias ao grupo dominante, com a circunstância de que mudam seus ‘inimigos’ à
medida em que muda a facção política predominante no Estado.” A CF de 1988 é expressa ao determinar que a
Polícia Federal apurará os crimes “contra a ordem política e social” apenas quando envolvam “bens, serviços ou
interesses da União” (art. 144, § 1.º, I); nos demais casos, a apuração é das polícias civis (art. 144, § 4.º).
464
Resolução SSP-51, de 18 de agosto de 1975, criou o Serviço de Informações, Operações e Correições (SIOC),
cuja atribuição era acompanhar todas as ocorrências graves, inclusive aquelas que envolvessem policiais civis e
militares (publicada no Diário Oficial do Estado –Diário do Executivo, ano LXXXV, nº 157, 19 ago. 1975, p. 7).
465
Publicada no Diário Oficial do Estado – Diário do Executivo, ano LXXXVI, nº 1, 1º jan. 1976, p. 3.
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“Torture as state policy: the network of evil”, abordando o emprego da tortura como
instrumento comum e para fins políticos em mais de 60 países, dentre os quais, naturalmente,
o Brasil. A matéria denuncia a existência de uma “subcultura do terror” e de uma nova
tecnologia, que desenvolve sofisticados dispositivos que em pouco tempo pode destruir a
vontade do prisioneiro, sem deixar sinais ou marcas visíveis da brutalidade. A invenção
brasileira (“Parrot’s Perch”, ou “pau-de-arara”) é usada em muitos outros países. De acordo
com a matéria, o missionário metodista Fred Morris, que foi torturado por 17 dias na cidade
de Recife em 1974, afirmou que a prática da tortura “era apenas uma espécie de trabalho para
os policiais”. A matéria é encerrada com uma citação absolutamente pertinente:
os únicos caminhos que restam são publicidade e oração e, talvez, manter viva na
memória uma declaração feita por Vladimir Hertzog, um jornalista brasileiro
encontrado morto poucas horas depois de ser detido em São Paulo, em outubro
passado. Hertzog disse: “Se perdermos a nossa capacidade de nos indignarmos quando
vemos os outros submetidos a atrocidades, então vamos perder o nosso direito de
chamarmo-nos de seres humanos civilizados”. (TIME, 1976, p. 10 – tradução nossa).

4.3 Polícia Civil e Forças Armadas: uma subordinação conveniente

Desde sua criação, a Polícia Civil subordina-se ao Executivo estadual, por meio da
Secretaria da Segurança Pública. Antes mesmo da criação da Polícia Militar paulista466,
subordinada à mesma pasta, a Polícia Civil serviu com empenho aos objetivos do regime
militar. É evidente que não se trata, aqui, de questionar a vocação institucional, mas sim a
vocação dos homens que a integravam. Não se pode esquecer que o governador do Estado era,
nessa época, eleito indiretamente e não tinha autonomia para indicar o secretário da segurança
pública, que deveria ter o aval das Forças Armadas.
Com a mesma ideologia que inspirou o AI 5, o Ministério do Exército edita, em
1969, as Instruções provisórias IP 31-17: operações urbanas de defesa interna (BRASIL,
1969a), cujo primeiro parágrafo estabelece sua finalidade: “proporcionar orientação aos
comandantes e estados-maiores de unidades do Exército que tenham como missão destruir as
forças irregulares do inimigo em centros urbanos” (BRASIL, 1969a, p. 1 – grifamos).
Para a “antiguerrilha” devem ser utilizados “todos os meios disponíveis”, embora
sejam de “emprego mais normal” as “forças militares e policiais”. Nesse contexto, a Polícia
__________________________
466
Criada com o Decreto-Lei 667/1969, como força auxiliar e reserva do Exército, por conveniência do regime
político vigente (e mantida pela Constituição de 1988), a Polícia Militar tem raízes na Força Pública do Estado
de São Paulo. A Portaria n.º 37, de 20 de agosto de 1946, da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São
Paulo, estabelecia que as delegacias de polícia não mais teriam “destacamento próprio”, porém, matinha certa
subordinação das praças ao delegado de polícia, cabendo ao comandante respectivo “a administração e a
disciplina militar do destacamento”.
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Civil integra as chamadas “forças estaduais”, ou seja, aquelas “mantidas pelo Estado e que se
destinam à preservação da ordem pública e da segurança interna” e que “são as forças mais
aptas a operar em centros urbanos, devido à natureza de seu treinamento, bem como devido ao
sistema de informações de que dispõe. Dessas forças a básica é a Polícia Militar (PM)”
(BRASIL, 1969a, p. 12).
A Polícia Militar de São Paulo mantém, em sua página oficial na Internet, a descrição
orgulhosa de sua atuação na repressão política:
Sufocado o foco da guerrilha rural no Vale do Ribeira, com a participação ativa do
então denominado Primeiro Batalhão Policial Militar ‘TOBIAS DE AGUIAR’, os
remanescentes e seguidores, desde 1969, de ‘Lamarca’ e ‘Mariguela’ [sic] continuam
a implantar o pânico, a intranqüilidade e a insegurança na Capital e Grande São Paulo.
Ataques a quartéis e sentinelas, assassinatos de civis e militares, seqüestros, roubos a
bancos e ações terroristas. Estava implantado o terror. Mais uma vez dentro da
história, o Primeiro Batalhão Policial Militar ‘TOBIAS DE AGUIAR’, sob o comando
do Ten Cel SALVADOR D’AQUINO, é chamado a dar seqüência no seu passado
heróico, desta vez no combate à Guerrilha Urbana que atormentava o povo paulista. 467

Para o Exército, o combate aos dissidentes políticos deveria ser realizado em
“operações tipo polícia”, as quais exigiam “um grande efetivo, com elementos fardos em
policiamento ostensivo e elementos civis infiltrados na população, nos grupos ou
organizações suspeitos”. Preocupavam-se sobremaneira em conquistar o apoio da
população468:
É indispensável que seja feito o máximo esforço pelas autoridades e comandos das
Forças Legais para esclarecer e instruir a população sobre o desenrolar dos
acontecimentos, a fim de que a mesma negue seu apoio aos perturbadores da ordem
ou guerrilheiros e, também, não fique indiferente à causa legal. Com o ativo apoio
popular ao governo, a causa inimiga não terá condições de êxito. (cit., p. 25).

Inserida nesse contexto de “força legal”, a Polícia Civil tem a seguinte atribuição:
Polícia Civil – São elementos que atuam desde situações normais, em operações de
manutenção da ordem e que, por sua vivência, serão empregados como agentes
infiltrados na população na busca de informes de captura de líderes ou elementos
suspeitos. Nesse emprego, policiais e detetives serão dados em reforço aos
comandantes de unidades com responsabilidade na área. O comando geral guardará,
__________________________
467 Disponível em <http://www.policiamilitar.sp.gov.br/unidades/1bpchq/boinas.htm>. Acesso em 30 set. 2013.
Publicação oficial da instituição, de 2010, informa: “1964 – a dissolução das instituições, a corrupção, a caristia
[sic] e a instabilidade política, com graves episódios de queda de disciplina nas Forças Armadas, levaram o povo
brasileiro às ruas, resultando, com isso, a intervenção militar do Exército, com a derrubada do regime presidido
por João Goulart. A Força Pública aguardou a tomada de posição de seu comandante supremo, o governador
Adhemar de Barros. A Força Pública solidarizou-se com a vontade popular e juntou-se ao movimento
revolucionário. A partir de 1968, com o endurecimento do regime, setores da oposição optaram pela luta armada.
Coube à Força Pública enfrentar nas ruas a ação desses grupos armados, que praticavam, frequentemente, atos
terroristas.” (SÃO PAULO, 2010, p. 22)
468
A população, mais de uma vez, é referida como “massa de manobra” do “inimigo”, por isso “O objetivo
básico de isolar a população do inimigo interno deverá estar sempre presente.[...] As restrições de controle
impostas à população devem ser relaxadas na razão direta de seus esforços para cooperar.” (BRASIL, 1969a, p.
30). O emprego do gás para dispersar tumultos era recomendado: ao tratar do emprego de helicópteros, orienta:
“em situações de crise, poderão atuar sobre a multidão, ajudando a dispersá-la, lançando ou espargindo gases
sobre a mesma” (ibid., p. 20).
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com reserva, policiais e agentes especializados para investigações diversas em locais
variados e até mesmo fora das áreas conflagradas. Essas investigações terão em vista
descobrir possíveis reuniões de agitadores, postos de comando do inimigo, ou material
subversivo que possa interferir nas operações de manutenção da ordem. (BRASIL,
1969a, p. 25).469

A atuação da Polícia Civil, ainda de acordo com as mesmas Instruções, seria – “em
situações de política normal [sic]” – relevante nas buscas e apreensões “como medida
preventiva contra a possível estocagem de artigos críticos pelo inimigo ou seus ‘auxiliares’”,
além de ser “um excelente meio para a obtenção de informes e para desencorajar a população
de acumular artigos críticos e de conceder refúgio ao inimigo” (ibid., p. 41). Quanto ao
descontentamento que tais buscas e apreensões possam gerar na população, o manual é claro:
“a responsabilidade dessa medida deverá ser imputada ao inimigo” (ibid., p. 42). Caso,
durante a busca, alguém se oponha, a solução é a de praxe: “se ocorrer uma resistência ativa à
operação de busca e apreensão, deverão ser realizadas operações ofensivas para eliminar a
resistência formada” (ibid., p. 42 – grifamos).
O documento trata especificamente de “operações ofensivas”, para as quais não há
emprego de eufemismos: “as operações ofensivas têm por fim atuar repressivamente contra o
inimigo para neutralizá-lo ou destruí-lo” (BRASIL, 1969a, p. 53). Pouco adiante, afirma-se
que é “indispensável que os comandantes compreendam” que operações realizadas para
“proteger tropas, instalações e populações resultam em nada” se não for possível “neutralizar
a ação do inimigo e, se for o caso, dispersar as massas e capturar ou eliminar os ativistas”
(ibid., p. 54) 470.
A indiferença entre “capturar” ou “destruir” o “inimigo” é evidente:
Em geral, a reação imediata contra guerrilheiros urbanos, consistirá, basicamente,
numa perseguição. Em tais casos, dever-se-á procurar desbordar a força inimiga e
cortar suas ligações com a retaguarda. Uma vez bloqueada a via de retirada dos
guerrilheiros, estes poderão ser destruídos ou capturados pela força de perseguição.
(BRASIL, 1969a, p. 54)

__________________________
469
Quanto às Polícias Militares, temos: “Constituem o elemento da Força dos Governos Estaduais. Quando o
comando das operações de manutenção da ordem ou de antiguerrilha estiver a cargo dos governos estaduais, a
área conflagrada será dividida em áreas de responsabilidade de unidade, cabendo, em princípio, aos comandantes
da PM assumir o comando dos setores [...] e subsetores [...]” (BRASIL, 1969a, p. 26). Quando houver várias
forças atuando num mesmo local, “não será possível às Forças Estaduais atuarem sob comandos diversos, sem
que as várias organizações estaduais e municipais se hostilizem reciprocamente ou pelo menos dêem margem ao
surgimento de ressentimentos e melindres entre elas. Assim, será altamente desaconselhável que a Polícia Civil
atue divorciada da Polícia Militar (PM) e esta, da Guarda-Civil ou Polícia de Trânsito, etc.” (ibid., p. 4).
470
“Na guerrilha urbana vale-se o inimigo da população para mascarar suas ações. Nesse caso, mesmo sendo as
operações ofensivas, dirigidas diretamente sobre o inimigo, a população, no meio da qual ele se esconde, sofrerá
também as consequências daquelas ações” (ibid., p. 53). Aliás, já havia sido dado o conselho: “O gás é a arma
mais humana e eficiente para por fim aos distúrbios e dissolver multidões. Dever-se-á sempre recorrer a esse
meio antes do emprego de meios mais violentos.” (ibid., p. 20)
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Em tópico específico, afirma-se que “sempre que possível, as técnicas psicológicas
deverão ser empregadas para levar uma força inimiga, localizada e fixada, a se render ou que
a mesma seja demovida de seus propósitos”, com a cautela de deixar bem evidente à
população que “todos os atos de violência que venham a ser contra ela praticados serão da
única e exclusiva responsabilidade do inimigo” pois “a resistência às forças legais procurará,
entre outros objetivos, fabricar mártires para a exploração futura”471 (BRASIL, 1969a, p.55).
Ademais, “o uso de líderes inimigos capturados e convertidos à causa legal poderá ser de
grande valia no convencimento do inimigo”. Todavia, o “sempre que possível” inicial é
negado no parágrafo seguinte: “os comandantes devem se precaver para não utilizar tais
técnicas quando o sucesso das operações ofensivas contra o inimigo esteja na dependência da
surpresa” (loc. cit.). Ou seja, entre o emprego de “técnicas psicológicas” para a rendição e a
ofensiva destruidora, deve prevalecer esta.
Ao tratar da emboscada – cujo objetivo é destruir ou capturar os “inimigos”472, o
texto deixa evidente que o primeiro verbo, tantas vezes empregado, não se refere a
desarticular, mas sim eliminar:
O que diferencia uma emboscada urbana de uma emboscada executada contra forças
regulares ou forças de guerrilhas rurais, é que a força da emboscada urbana,
normalmente, evitará fazer mortos e, também, não terá a preocupação de um rápido
abandono da área da emboscada. (ibid., p. 58 – grifos nossos)

Quanto aos prisioneiros, a preocupação com o interrogatório é incontestável:
Os elementos presos serão encaminhados, sucessivamente, às diversas bases de
operações, onde serão triados, e aqueles julgados perigosos ou suspeitos,
encaminhados às “agências centrais” de informações para um rápido interrogatório.
Após esse interrogatório, serão encaminhados para as prisões em unidades da PM ou
FA, ou mesmo polícia civil, para posterior processamento, de acordo com a
legislação vigente e um interrogatório mais especializado. (ibid. p. 67)

Embora haja previsão de que “o sepultamento de civis será feito pelas Forças Legais
somente quando autorizado pela família” (ibid., p. 68)473, linhas antes há a determinação:
“medidas especiais devem ser tomadas para se evitar a exploração do cadáver civil como
meio de atuar sobre a opinião pública” (ibid., p. 68). Não há, porém, nenhuma indicação de
__________________________
471
Peter Bamm, médico alemão que atuou nos campos de concentração nazistas escreve a respeito dos judeus
que eram forçados a ingressar em caminhões nos quais morriam em poucos minutos em decorrência de gás:
“Sabíamos disso. Não fizemos nada. [...] Faz parte dos refinamentos dos governos totalitários de nosso século
que eles não permitam que seus oponentes morram a morte grandiosa, dramática dos mártires. O Estado
totalitário deixa seus oponentes desaparecerem em silencioso anonimato.” (apud, ARENDT, 2008d, p. 253-254)
472
“Uma emboscada é um ataque surpresa desencadeado em áreas amarelas ou verdes, normalmente, sobre
grupos inimigos com o objetivo de capturá-los ou destruí-os, impedindo a sua rearticulação em curto prazo”
(BRASIL, 1969a, p. 57)
473
“Poderá ser previsto um P[osto] Col [de coleta] de mortos, com um médico legista, no necrotério de um dos
hospitais mais próximos da área conflagrada. Aí serão os mortos triados e tomadas as providências para autópsia
e sepultamento.” (BRASIL, 1969a, p. 68)
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quais seriam essas “medidas especiais”. Corpos até hoje desaparecidos e familiares que não
puderam cumprir seu luto talvez seja o resultado dessa regra.
Ao estabelecer o tratamento que deve ser dado ao preso, o Manual alerta que lhe
assegurar “condições justas e humanas” é “fator da maior relevância, pelos reflexos positivos
que acarreta no seio da população, para aceitação da ação repressiva”, além de “favorecer a
recuperação daquele cidadão mal intencionado” (BRASIL, 1969a, p. 81).
Também do mesmo ano das IP-31-17, são editadas as IP-31-15, Instruções
provisórias: o pequeno escalão das operações de contraguerrilhas (BRASIL, 1969b). Sem
definir o que seja “guerrilha”, o manual procura descrever o que seja contraguerrilha, ou seja,
ela “faz parte do conceito global da contra-revolução. As operações contraguerrilhas são as
ações realizadas contra o componente armado do elemento insurreto, a guerrilha” (ibid., p.
1)474.

O “quadro de guerra revolucionária” que se encontrava instalado impunha a

necessidade de instruções próprias para que se conseguisse concluir a “missão da tropa
regular em operações de contraguerrilhas”, qual seja, “dispersar, capturar ou destruir a força
inimiga e impedir o seu ressurgimento” (BRASIL, 1969b, p. 1). O emprego da conjunção
alternativa demonstra, mais uma vez, que a captura não significa a destruição. Mais adiante,
quando o manual trata das patrulhas, não há dúvida que o verbo “capturar” não tem o mesmo
significado que “destruir”475:
Devido à sua importância nas operações contraguerrilhas, é lícito dizer que quem
realmente luta nesta guerra é o homem que executa o patrulhamento. Os contatos com
os guerrilheiros são poucos. Comparando-se o número de baixas infligidas com o
efetivo necessário para a realização de um patrulhamento intensivo e eficiente, chegase à conclusão de que as possibilidades de contato são realmente pequenas. Além
disso, existe o fato de que as baixas das quais, realmente, se ressentem as forças de
guerrilha são as dos líderes, homens cuja experiência e determinação representam
anos de preparação. Um guerrilheiro comum, morto, poderá ser substituído
facilmente. Um líder preso ou eliminado pode poupar meses e até anos de combate;
libertar do terror centenas de quilômetros quadrados e populações inteiras; evitar um
número incontrolável de futuras emboscadas, atrocidades e mortes. (ibid., p. 39).

A última frase demonstra a relevância do interrogatório dos líderes e as vantagens
decorrentes das informações assim obtidas, inclusive evitando mortes de agentes do Estado.
De se observar, porém, que quando uma pessoa era presa nem sempre sua posição hierárquica
era conhecida. Então, primeiro era necessário saber quem era essa pessoa e depois fazê-la
dizer o que sabia. Para o texto, o benefício era o mesmo para o “líder preso ou eliminado”, o
que demonstra o quanto valia sua vida e sugere o quanto merecia ser respeitada sua
integridade.
__________________________
474 Em seguida, o texto deixa claro que a experiência militar brasileira durante a II Guerra Mundial não deve ser
considerada, pois foram ações “suplementares e subordinadas às operações dos exércitos regulares”.
475
O que evidencia que a morte dos guerrilheiros era objetivo a ser alcançado.
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Na mesma página, destaca-se a relevância das forças de patrulha:
Entre os seus objetivos, destacam-se a busca de informes e a eliminação ou
inquietação da força de guerrilha porque: neste tipo de guerra não se pode colocar em
funcionamento a máquina militar sem informações; não se pode obter informações,
sem o apoio da população; não se pode conseguir apoio da população, se ela não
estiver livre do terrorismo; não se pode livrá-la do terrorismo, sem que alguém elimine
os terroristas. Entra-se, assim, em um círculo vicioso, que pode ser rompido pelo
emprego de patrulhas que coletem informes e combatam os guerrilheiros. (BRASIL,
1969b, p. 39)

É evidente o sofisma: as “forças de patrulha” não querem “romper” o citado “círculo
vicioso”, uma vez que fazem parte dele. O “rompimento” do círculo demandaria o Exército
deixar de eliminar os guerrilheiros... Ou, por outra: a coleta de informes e o combate aos
guerrilheiros alimenta o ciclo – não o rompe.
Ao tratar especificamente das “operações de combate”, o Manual estabelece a ordem
de ação contra as forças de guerrilha e, verifica-se, a morte dos guerrilheiros ocupa o segundo
lugar, apenas antecedido pela óbvia necessidade de sua localização476. Quando são realizados
os ataques propriamente ditos, os “pelotões e grupos empregarão táticas regulares”, porém,
“mais do que numa guerra regular, na luta contraguerrilha, a surpresa dará ao atacante uma
vantagem acentuada, o que recomenda fazer-se o maior esforço para ocupar a posição de
ataque, rápida e dissimuladamente” para que se alcance o objetivo:
Nestas ações deve-se empregar todos os tipos de táticas ofensivas. O êxito ou fracasso
de um ataque contra guerrilheiros será ditado pela agressividade de todos os soldados
e pela rapidez com que o grosso da força atacante cerrar, assim que se realize o
contato; em última análise, isso depende fundamentalmente das pequenas frações. É
importantíssimo que os GC [grupos de combate] e pelotões se orientem pela ideia de
que têm por finalidade a destruição total dos guerrilheiros e, não, simplesmente,
conquistar e manter o terreno. (ibid., p. 27)

Quando não houver a “eliminação” do “inimigo” guerrilheiro, seu tratamento vem
descrito:
Quando um guerrilheiro for capturado, é de se esperar que ele mantenha sua atitude de
oposição. A administração do pessoal capturado deve ser regulada pelos seguintes
princípios: (1) é necessário o confinamento, provavelmente por um longo período; (2)
os prisioneiros acusados de crimes específicos devem ser entregues imediatamente à
justiça civil. Sempre que possível, as acusações deverão referir-se a crimes comuns,
ao invés de os relacionar ao movimento de resistência, o que poderá tornar o acusado
um “mártir” da causa e servir de ponto de exploração para a propaganda guerrilheira;
(3) os guerrilheiros capturados exigirão reeducação e orientação intensivas durante o
período de confinamento; (4) se as famílias dos prisioneiros não possuírem qualquer
fonte de sobrevivência, deve-se dar-lhes o apoio necessário. Isso auxiliará na
__________________________
476
“No início das operações contra uma força de guerrilha a localização e os efetivos dos elementos inimigos
raramente serão conhecidos. Se, no entanto, o forem conhecidos, as operações ofensivas poderão ser
desencadeadas imediatamente. Em geral, torna-se necessário um continuado programa de inquietação pelas
forças militares, visando a: (1) Localizar a força de guerrilha; (2) causar-lhe baixas; (3) limitar a sua liberdade de
ação [...]”. (BRASIL, 1969b, p. 13). Quanto às patrulhas, o manual esclarece que seus objetivos “variam desde a
obtenção de informes sobre a força de guerrilha, até a realização de incursões e emboscadas para destruí-la ou
inquietá-la.” (ibid., p. 38).
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reeducação do preso e será um fator positivo na busca do apoio da população.
(BRASIL, 1969b, p. 130)

Três regras são bastante importantes: não há prazo para o “confinamento”; deve-se
adequar a tipificação de eventual crime às necessidades políticas e não à norma efetivamente
violada; prevê-se, subliminarmente, a possibilidade de manter o preso sem avisar sua família,
dando-lhe o “apoio necessário”.
A prisão de estrangeiro merece atenção especial “que inclui a separação total do
restante dos prisioneiros” e interrogatório visando a “informações de valor estratégico e sua
presença nas guerrilhas poderá ser explorada como um indício de intromissão externa em uma
ação revolucionária que se diz ‘nacionalista’” (ibid., p. 130).
A necessidade de obtenção de informações do preso é bem esclarecida na seguinte
ordem: “Todo e qualquer prisioneiro deverá ser interrogado” (ibid., p. 130). Ao detalhar as
chamadas “operações de busca e apreensão”477 (que resultam, geralmente, na prisão de
pequeno número “de suspeitos ou de guerrilheiros”), ensina “que se aplique a eles um
interrogatório intensivo”, que deve ser classificado como “interrogatório imediato”, por meio
do qual “procura-se descobrir detalhes sobre esconderijos na área, local onde se esconde o
restante do grupo, suas atividades imediatas etc”. O “interrogatório de longa duração” é o
“realizado pelo escalão superior”, quando o prisioneiro será “interrogado a respeito dos planos
futuros de seu grupo, o estado moral, o tipo de recrutamento de guerrilheiros etc.” (ibid., p.
144). Quanto aos moradores, o manual aconselha que sejam interrogadas crianças e os seus
pais para confronto:
Uma técnica que geralmente produz bons resultados consiste em interrogar-se uma
criança, enquanto outro interrogador questiona um de seus pais. Após o interrogatório,
confrontam-se as declarações; se houver discrepâncias marcantes, fazem-se novas
perguntas. (ibid., p. 144)

Esses interrogatórios em operações não ficam sob responsabilidade dos integrantes
da tropa que as realiza, pois “a companhia normalmente deverá receber o reforço de
__________________________
477
O próprio manual esclarece: “A operação de busca e apreensão em um povoado é, normalmente, uma ação
combinada policial e militar. Deve, se possível, ser planejada e treinada minuciosamente. No caso de uma tropa
do Exército ter de realizar qualquer tipo de busca e apreensão em povoado, inopinadamente e sem o auxílio da
polícia, deverá executá-la observando os mesmos princípios e da mesma maneira que o faria com aquele auxílio,
na medida em que sejam aplicáveis e exequíveis.” (ibid., p. 134) Interessa observar que, ao especificar a forma
de tratamento dos moradores, adverte para um dos riscos: o de se reunir todos num ponto central do povoado, a
fim de que sejam realizadas as buscas nas casas: essa prática “encoraja o saque por parte da tropa” (ibid., p. 142).
Mais adiante o problema é novamente abordado: “um grande problema em todas as operações de busca e
apreensão são as acusações de roubo e de saque normalmente lançadas contra a tropa, após sua partida. Nas
pequenas operações, é possível conseguir-se um documento assinado por um dos ocupantes de cada casa,
declarando que nada foi furtado; porém, nas operações de vulto, isto é inexequível. A fim de se rebaterem as
acusações de roubo, pode ser preciso revistar todos os soldados na presença de testemunhas, para provar que
nenhum objeto foi retirado.” (ibid., p. 144)
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elementos da seção de informações do batalhão e, mesmo, de escalões superiores, os quais
deverão fazer parte desta equipe [de interrogatório] ou, pelo menos, orientar seu trabalho”
(BRASIL, 1969b, p. 144).
Quando trata especificamente do interrogatório, as IP 31-15 informam a respeito do
tratamento a ser dado ao preso:
Algumas vezes, o bom êxito ou o fracasso de um interrogatório depende do tratamento
que o guerrilheiro recebe do soldado que o capturou, ou ao qual se tenha entregue, e
do pessoal por cujas mãos tenha passado antes de ser interrogado. É bem provável que
o prisioneiro tratado corretamente inicie o interrogatório com uma atitude ligeiramente
mudada a favor da tropa regular; por outro lado, pode ocorrer o oposto, em grau muito
maior, se ele for tratado indevidamente. (ibid., p. 152).

O texto parece ser propositadamente omisso e dúbio. Omisso porque não informa
qual é “tratamento” adequado ao prisioneiro. Dúbio, porque se inicia com a locução “algumas
vezes” (= nem sempre) e logo a seguir usa a locução “bem provável”. O leitor fica, assim,
sem saber se o tratamento “correto” deve ou não ser aplicado...
Novamente encontramos texto pouco claro quando trata do “interrogador”, pois
afirma-se que ele “deve possuir conhecimento sólido sobre informações”, ou seja, deverá ter
conhecimentos sobre “os métodos básicos de se obterem informações de pessoas e de como
avaliar a sua importância”, sem indicar quais seriam esses métodos (ibid., p. 153).
Em seguida, ao explicar os tipos de interrogatório, trata do “interrogatório
intensivo”478, por meio do qual “o interrogador varia amplamente a natureza das perguntas;
isto é, procura extrair do prisioneiro toda e qualquer informação que puder”. Como se
houvesse sido claro o suficiente, acrescenta o manual: “além disso, se achar que um assunto é
particularmente proveitoso, pode concentrar-se nele” (ibid., p. 153). Quando aponta as
“vantagens” desse interrogatório, explica:
Por meio de interrogatório intensivo, pode-se eliminar a distância psicológica entre o
prisioneiro e o interrogador. Este pode reagir à atitude e às respostas do prisioneiro, o
qual, em consequência, tem a impressão de que naquele ambiente, ou pelo menos para
o seu interlocutor volta a ser uma pessoa e não somente um número. (loc. cit.)

Ao tratar das “limitações” do interrogatório, o texto sugere a conduta do
interrogador, deixando evidente que aquele que consegue obter as informações é um
profissional ímpar:
O interrogatório intensivo requer um interrogador profundamente habilidoso. Ele deve
saber julgar quando um tratamento rigoroso, um relacionamento de soldado para
__________________________
478
Além do “intensivo”, há o interrogatório “de grupos”, no qual “o grupo e não o indivíduo é importante” e o
manual exemplifica: “Suponha-se, por exemplo, deseja-se saber como os guerrilheiros de um certo grupo
encaram seus chefes. Empregando-se este método, pode-se interrogar todos os guerrilheiros presos na área de
operações daquele grupo e organizar-se um quadro estatístico de suas atitudes. Este tipo de interrogatório exige,
naturalmente, alguma padronização, para que se façam as mesmas perguntas a todos os prisioneiros. Resolve-se
este problema preparando-se um questionário padrão para todos os interrogadores.” (BRASIL, 1969b, p. 153)
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soldado ou uma camaradagem aparente soltarão a língua do prisioneiro. Deve decidir
se o interrogatório a ser aplicado deve ser rápido ou vagaroso. Deve ser capaz de ouvir
atentamente as respostas e de formular simultaneamente a próxima pergunta; de
perceber imediatamente uma resposta que contradiga outra. Interrogadores assim, é
lógico, são raros. (BRASIL, 1969b. p. 153)

Pretende-se, com isso, extrair informações relevantes:
O guerrilheiro tem um excelente conhecimento sobre a região, organização de seu
grupo, nomes dos líderes, pontos de reunião, tipo de apoio da população, etc. Além
disso, um grupo grande de prisioneiros pode fornecer uma mostra do que seja o
inimigo em geral. De suas declarações, pode-se conseguir informações táticas,
estratégicas, relativas à propaganda, à ação cívica, etc.” (ibid, p. 155).

Ou seja, são essas as informações que o “tratamento rigoroso” deve procurar obter...
Ao concluir, o manual trata da “contra-emboscada” e reitera a necessidade de uma
ação declaradamente “violenta” contra os guerrilheiros:
Finalmente, nunca é demais lembrar a importância da repressão ser imediata e
agressiva, seguida de uma perseguição tenaz, por ocasião do retraimento dos
guerrilheiros. Eles devem aprender que cada emboscada desencadeada por resultar
numa repressão e numa perseguição rápida, violenta e incansável por parte da tropa.
Esta atitude, executada automaticamente, é da máxima importância para o esforço
global de se reduzir a eficácia e a frequência das emboscadas de guerrilheiros, num
quadro de guerra revolucionária. (ibid., p. 175) 479

Dois anos depois das IP 31-15 e 31-17, o Estado-Maior do Exército edita as Instruções
provisórias IP 30-5: informações de combate (BRASIL, 1971a), um manual que pretende,
como o próprio texto explica em sua introdução, empregar a linguagem específica e as
definições próprias da doutrina militar480. Busca-se, ao longo de mais de 300 páginas,
esclarecer e orientar a respeito do levantamento e emprego de informações e informes 481 no
campo militar. Para tanto, estabelece como fonte a “pessoa, objeto ou atividade da qual se
obtém, originalmente, um informe” (BRASIL, 1971a, p. 57) e arrola “as fontes de informes
mais comuns”, das quais destacamos as que se referem a pessoas: “as atividades inimigas; os
prisioneiros de guerra; a população local; refugiados; evacuados; deslocados; órgãos civis;
__________________________
479
Pouco antes: “O guerrilheiro somente ataca, quando as possibilidades de êxito penderem francamente para o
seu lado. Se ele souber que sofrerá os mesmos danos que possa causar ao elemento de guarda, relutará em atacar.
A possibilidade de se poder agir violenta e rapidamente é uma segurança, na medida em que atue como um
poderoso meio dissuasório às ações ofensivas das forças de guerrilha” (ibid., p. 160). Ou: “A po[s]sibilidade de
se poder agir rápida e violentamente contribui para a segurança de um escalão, na medida em que exerce um
poderoso efeito de dissuasão para os guerrilheiros, na hora de decidirem sobre um ato. Se este for executado, a
força de repressão poderá infligir-lhes pesadas baixas e isto os fará relutar antes de novos ataques” (ibid.,p. 163).
480
Explica-se a dificuldade de se conseguir informes nos “estágios iniciais de uma guerra revolucionária”, o que
“pode limitar a eficiência de meios técnicos e das técnicas de informação de combate, exigindo, igualmente, uma
ênfase maior nas técnicas de busca sigilosa” (ibid., p. 10).
481
O texto traz, naturalmente, a distinção entre “informação” e “informe”: a primeira é “todo conhecimento
obtido e devidamente comprovado sobre quaisquer fatos ou circunstâncias que possam interessar a uma decisão
de comando. Este conhecimento é o resultado da reunião, avaliação, análise, integração e interpretação de todos
os dados disponíveis”; o segundo é “qualquer dado formador do conhecimento que se deseja obter. A palavra
informe denota, geralmente, que os dados foram obtidos do fato ou circunstância, porém sem confirmação.”
(BRASIL, 1971a, p. 2)
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pessoal militar recambiado [...]” (BRASIL, 1971a, p. 58). Destaca-se, em seguida, que “os
prisioneiros de guerra são valiosas fontes de informes, particularmente sobre as áreas do
campo de batalha e sobre os efeitos de nossas operações psicológicas”. Para tanto, “obtém-se
o máximo de informes mediante tratamento hábil dos prisioneiros de guerra, desde o
momento de sua captura até que sejam submetidos a interrogatório”. Ademais, “como fonte
de informes, os desertores são interrogados da mesma maneira que os prisioneiros de guerra”
(ibid., p. 59). Os prisioneiros de guerra (PG) merecem interrogatório em diferentes fases:
Os prisioneiros de guerra são sucintamente interrogados nos escalões companhia,
batalhão e brigada para a obtenção de informes táticos de valor imediato. Os
interrogatórios detalhados de prisioneiros selecionados são realizados nos escalões
superiores existentes na zona de combate. Entretanto, nas operações de segurança
interna, poderá, provavelmente, haver necessidade de interrogatórios em escalões mais
baixos. Normalmente, o corpo de exército não faz parte da cadeia de evacuação de
PG. Uma prisão para PG, porém, pode ser instalada para retenção temporária de
prisioneiros selecionados, para interrogatório especial no corpo de exército ou para
interrogatório daqueles que são capturados por tropas do corpo de exército. (ibid., p.
59)

Para os objetivos desta pesquisa, o que mais chama a atenção é a obtenção de
informações por meio de interrogatório. Embora já vigente o Pacto de San José da Costa Rica
– e o Brasil ainda não fosse seu signatário – e as convenções de Genebra (1949) sobre
tratamento de prisioneiros de guerra (essas sim, assinadas pelo Brasil em 1949 e ratificadas
em 1957482), encontramos a seguinte orientação:
O interrogatório daqueles que aderiram, dos prisioneiros e de todas as demais
pessoas detidas podem produzir informes de valor. São válidos os princípios básicos
de tratamento de prisioneiros e de interrogatório. Entretanto, dado que a segurança
interna envolve muitos fatores, considerações políticas poderão exigir que
prisioneiros e aderentes sejam tratados de forma diversa que nas operações normais.
Quando tal ocorrer, devem ser obtidas destas pessoas o máximo de informes
militares, enquanto estiverem disponíveis, e devem ser tomadas medidas para obter
novos informes após os interrogatórios detalhados. Tanto os prisioneiros como os
aderentes devem ser tratados de forma firme, porém cortês e devem ficar
impressionados com o fato de que não estão sob custódia de seu próprio governo.
(ibid., p. 198).

Esse tratamento “firme” talvez justifique a necessidade da presença de um médico
durante os interrogatórios, como o próprio manual esclarece, ao tratar do “planejamento de

__________________________
482
De acordo com o “Anexo Q” do manual (BRASIL, 1971a), a “instrução de informações”, ao ser integrada
com outros ramos da instrução do militar, compreende, além de Educação Moral e Cívica e outros, as “Normas
de Guerra e a Convenção de Genebra”, pois “o correto tratamento de PG inimigos proporciona mais e melhores
informes nos interrogatórios.” (ibid., p. 339) Sabe-se, entretanto, que as quatro convenções e respectivos
protocolos adicionais proíbem a tortura, os castigos corporais, os atentados à dignidade ou quaisquer outros
tratamentos cruéis ou degradantes. A página na internet da Cruz Vermelha Internacional apresenta o inteiro teor
de tais Convenções, indicando, inclusive os estados-parte: disponível em <http://www.icrc.org/por/war-andlaw/treaties-customary-law/geneva-conventions/index.jsp>. Acesso em 11 mar 2013.
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informações”483 (BRASIL, 1971a, p. 86). Mesmo os prisioneiros doentes ou feridos não são
poupados, porém “devem ser tomadas adequadas providências para os interrogatórios” (ibid.,
p. 59).
O soldado deve saber resistir quando preso pelo inimigo:
O mais elementar órgão de contra-informação é o soldado. As medidas passivas de
contra-informação dependem de sua capacidade de cumprir as normas de
procedimento relativas à segurança, à camuflagem, à observação e à transmissão de
informes; de sua capacidade de, quando isolado, evitar a captura e, se capturado,
resistir ao interrogatório inimigo, seguir o código de conduta 484 e fugir, caso possível.
(ibid., p. 170)

Bem mais contundente, entretanto, é o Manual do interrogatório editado em 1971
pelo Serviço Nacional de Informações (SNI)485 que, logo de início, define interrogatório como
“a extração sistemática de informações de um indivíduo” (apud MAGALHÃES, 2004, p.
205). O texto distingue o interrogatório em operações militares propriamente ditas (guerra
declarada) e em “operações de segurança interna”. Interessa-nos o segundo caso, no qual “os
interrogadores podem defrontar-se com uma grande variedade de prisioneiros, desde os
integrantes de organizações estudantis de propaganda até grupos terroristas, ou organizações
pára-militares”, os quais, entretanto, “estarão normalmente sob controle policial”. Porém, “a
liberdade de atuação dos interrogadores deverá estar subordinada ao prescrito em leis e
regulamentos”, mas também – e aqui já vemos uma possibilidade de exceder as tais leis e
regulamentos – “delimitada por diretrizes emanadas das autoridades responsáveis pela
Segurança Interna” (ibid., p. 209). Em seguida, a explicação:
As informações obtidas em interrogatório não terão validade nos tribunais, caso haja
evidências de que foram obtidas através de coação. Se um indivíduo vai ser
processado, deve, em primeiro lugar, ser manipulado por criminologistas ou
elementos fardados da polícia, isto é, ele só prestará depoimento depois de advertido
de sua situação. Este procedimento retardará e pode inibir o sucesso do
interrogatório. Em conseqüência, deve ser decidido pelo Governo qual a prioridade a
ser dada à utilização dos elementos capturados ou presos, isto é, se dirigida ao
processamento judicial, ou se voltada para os interesses das Informações. (Se o
prisioneiro tiver de ser apresentado a um tribunal para julgamento, tem de ser tratado
de forma a não apresentar evidências de ter sofrido coação em suas confissões. Por
__________________________
483
Para o interrogatório de prisioneiro de guerra devem concorrer: “E1, E4, chefe de polícia, médico e assessor
jurídico.” (ibid., p. 86) Por “chefe de polícia” entenda-se o do Exército: “O chefe de polícia do Exército tem
responsabilidade de estado-maior especial quanto à evacuação, guarda, processamento, tratamento apropriado e
administração de PG [prisioneiros de guerra] e de civis internados.” (BRASIL, 1971b, p. 6)
484
“O código de conduta se aplica a todos os elementos das Forças Armadas. A instrução militar deve apoiar-se
nesse código, que tem por objetivo o aumento da capacidade combativa da unidade e o fortalecimento do moral.
Esta instrução deverá caracterizar que o soldado, mesmo como PG continua a merecer atenção especial de seu
país; que seus dependentes estarão devidamente amparados e que o tempo de permanência nessa situação é
considerado a serviço da Pátria.” (BRASIL, 1971a, p. 170)
485
Não tivemos acesso ao original desse Manual. Valemo-nos, aqui, de artigo da Profª Marion Brepohl de
Magalhães (2004), que o transcreve na íntegra. “Trata-se de um texto de autor anônimo, reproduzido e
distribuído para as polícias políticas estaduais no Brasil à época da Ditadura Militar, pelo Serviço Nacional de
Informações – SNI, órgão que coordenou toda a ação repressiva durante a vigência do regime” (MAGALHÃES,
2004, p. 201).
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outro lado, a lei limita o prazo de incomunicabilidade do prisioneiro). (apud
MAGALHÃES, 2004, p. 205., p. 210)

O manual invoca o art. 3.º da Convenção de Genebra relativa ao Tratamento de
Prisioneiros de Guerra, que deve ser observado, vedando-se expressamente qualquer forma de
violência ou atentado contra a dignidade pessoal. Todavia, “sob condições de emergência ou
próximo a elas, o Governo pode modificar estes critérios e adotar uma legislação diferente
para o tratamento de capturados” (ibid., p. 211). E isso ocorre, especificamente, quando se
trata de interrogatório de contra-informação486 de subversivos:
Uma agência de contra-informação não é um Tribunal da Justiça. Ela existe para
obter informações sobre as possibilidades, métodos e intenções de grupos hostis ou
subversivos, a fim de proteger o Estado contra seus ataques. Disso se conclui que o
objetivo de um interrogatório de subversivos não é fornecer dados para a Justiça
Criminal processá-los; seu objetivo real é obter o máximo possível de informações.
Para conseguir isto será necessário, freqüentemente, recorrer a métodos de
interrogatório que, legalmente, constituem violência. É assaz importante que isso
seja muito bem entendido por todos aqueles que lidam com o problema, para que o
interrogador não venha a ser inquietado para observar as regras estritas do direito.
(apud MAGALHÃES, op. cit., p. 217)

Para conseguir esse objetivo, o interrogador deve ter algumas “qualidades”, das quais
“a qualidade mais importante [...] é a persistência. Ele deve ser, inflexivelmente, determinado
a atingir sua meta, por maior que seja o esforço a dispender [sic] e por mais sem esperanças
que possa parecer” (ibid., p. 218).
Após tratar dos tipos de interrogador e personalidades dos presos, o manual passa a
indicar técnicas, com a seguinte advertência:
Os parágrafos seguintes tratam das quatro fases do interrogatório e das técnicas que
podem ser, efetivamente, empregadas, em uma ou mais delas. Ainda que alguma das
técnicas constituam violência perante a lei, nenhuma delas envolve torturas ou
tratamento inadequado. (ibid. p. 220).

O texto tem a cautela de condenar o emprego da tortura, porque “as informações
extraídas dessa maneira raramente são verídicas e dignas de confiança”, porém “resultados
muito mais satisfatórios são obtidos quando o indivíduo é persuadido a não mais resistir e o
interrogador conseguiu ascendência psicológica sobre ele.” (ibid., p. 220).
Todas as fases que antecedem o interrogatório são estudadas, a partir da prisão (“para
a obtenção do efeito máximo, a prisão deve ser feita quando o paciente está completamente à
vontade, com sua guarda relaxada, em seu ambiente familiar” – ibid., p. 221) e do lapso entre
esta e o interrogatório (“Alguns homens ficam desesperados se ignorados por um longo
__________________________
486
Além do conceito de contrainformação que transcrevemos em nota anterior e extraímos das Instruções
Provisórias IP 30-5, extrai-se da mesma obra: “As operações especiais de contra-informação são constituídas
tanto por medidas ativas quando passivas, de natureza especial, e são dirigidas contra as organizações e
atividades de informações inimigas e hostis. Num ambiente de segurança interna, estas operações auxiliam a
neutralizar a subversão.” (BRASIL, 1971a, p. 172).
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período depois da prisão, enquanto outros utilizarão este período para reforçar sua capacidade
de resistência” – apud MAGALHÃES, 2004, p. 221). Após detalhar as técnicas de
aproximação do interrogador, o manual esclarece que o objetivo é vencer a resistência do
interrogado, ou seja,
a pressão sobre o indivíduo, no que concerne ao condicionamento e ao
interrogatório, deve ser incessante. Não lhe deve ser permitido nada até que ele
concorde em cooperar, a menos que seja parte do p[l]ano de interrogatório. Ao
tornar-se evidente que o preso está enfraquecendo, a pressão deve ser intensificada
e, logo que ele se entregue, deve ser comprometido de tal maneira que não mais
possa voltar atrás. (ibid., p. 223).

Por isso, “o interrogador deve saber, exatamente, o que quer do indivíduo, assim
como ser capaz de analisar e discutir a informação que recebe” e “a exploração não terminará
até que as metas do interrogador tenham sido atingidas” ou mesmo ir “além deste ponto, se
algumas informações de particular interesse, que o indivíduo possua, forem reveladas” (ibid.,
p. 224).
Ao estabelecer a forma de tratamento dos presos, o manual deixa evidente qual é sua
intenção: “Quando o indivíduo é um prisioneiro de guerra, deve ser tratado de acordo com a
Convenção de Genebra. Quando é um civil, desde que não seja terrorista, deve ser respeitado
de acordo com a idade, nível social e religioso.” (ibid., 2004, p. 229). Ou seja, o terrorista não
é considerado indivíduo e, portanto, não merece nenhum tipo de respeito487.
Tais eram, em síntese – e por amostragem – as normas e orientações das Forças
Armadas para atuação de seus membros e as forças policiais que lhes prestavam apoio. As
polícias não necessitavam disciplinar suas ações, no máximo interpretar e complementar a
disciplina que lhes era imposta pelo Estado Maior das Forças Armadas.
Em 1980, a Polícia Civil elabora o Diagnóstico de eventos adversos e planos de
prevenção (SÃO PAULO, 1980). O então delegado geral, Celso Telles, apresenta o que seria
um manual que visa a preparar a Polícia Civil a fim de que aja “com acerto e eficiência”
diante da “da eclosão de fatos que, por sua delicadeza, relevância ou repercussão, coloquem
em risco a vida, a integridade física de policiais, o patrimônio público ou comprometam a
imagem da instituição” (SÃO PAULO, 1980, p. 3). Trata-se de publicação bastante enxuta
(20 páginas de texto e o dobro com legislação pertinente) mas que tem a pretensão de tratar
__________________________
487 O manual encerra-se com uma condenação à “violência indiscriminada em interrogatório” e suas
consequências negativas (ibid., p. 230-231). Traz, em seguida, nos “anexos”, os “métodos inimigos de
interrogatório e doutrinação”, ou seja, como aqueles que chamam “nossos inimigos” realizam interrogatórios,
descrevendo atos de violência e tortura (ibid., p. 233-235); outro anexo vem como os “métodos comunistas de
interrogatório e doutrinação” (ibid., p. 236-238). Assim, de uma forma nada sutil, conclui-se dizendo que apenas
se proíbe a “violência indiscriminada”, mas traz exemplos de formas de tortura, que seriam as empregadas pelos
“inimigos” contra os militares e policiais.
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assuntos que vão da segurança e disciplina em estabelecimentos prisionais até prevenção e
repressão de greves e piquetes trabalhistas.
No que se refere ao que se chamou “movimentos subversivos”, a eloquência das
autoridades policiais da década de 1960 parece haver se perdido488. Não resta nenhuma
atividade que não seja atribuição inerente à função policial. O texto parece mostrar uma certa
falta de rumo, falta de objetivo para uma instituição que, havia pouco, desempenhara um
papel relevante no cenário político, combatendo os “inimigos” do Estado. O retorno festivo
dos exilados, em decorrência da anistia política, sugere uma certa desorientação de um
organismo que ainda se sente no dever de combater os ditos “movimentos subversivos”, mas
não sabe bem como fazê-lo, pois seu modus operandi ruiu. É de se registrar, entretanto, que a
preocupação ainda é com a vida e integridade física dos policiais e a imagem da instituição.
Nenhuma palavra a respeito de direitos humanos: falta a preocupação com as vítimas da
violência policial.
Ao concluírem artigo publicado em 1985, Paulo Sérgio Pinheiro e Emir Sader
definiam o meio para serem solucionados os problema da violência policial:
O próprio destino do processo de democratização do país depende da resolução da
complexa questão da segurança, evitando as soluções fáceis do maior aparelhamento
técnico da polícia, sem mexer na sua hedionda realidade interna, sem, finalmente,
colocar em questão o caráter estritamente repressivo das políticas de segurança
pública, herdadas de vinte anos de arbítrio e impunidade. (PINHEIRO; SADER, 1985,
p. 92)

Hoje, a disciplina Direitos Humanos é ministrada nos cursos de formação de todas as
carreiras policiais da Academia de Polícia e há portarias que expressamente tratam do respeito
a todas as pessoas489. Mas pouco se fez para alterar a estrutura. São criados novos
departamentos de acordo com a evolução da criminalidade ou necessidade política, porém o
sistema estrutural da Polícia Civil é o mesmo de vinte ou trinta anos atrás. As inovações mais
importantes foram externas (criação da Ouvidoria da Polícia, retirada da Corregedoria da
estrutura da Polícia Civil – sem a correspondente medida em relação à Polícia Militar).

__________________________
488 Vale a transcrição: “Prevenção: esteja atento a qualquer movimento ou pessoas estranhas e suspeitas,
comunicando qualquer anormalidade ao DOPS ou SOPS da área, conforme o caso; não permita que a Polícia
seja causa de atritos sociais, tratando todas as pessoas, seja qual for o seu nível, da mesma forma; investique [sic]
sempre qualquer anormalidade não justificada, ocorrida em serviço de utilidade pública como gás, água, luz,
telefone, transportes etc. Repressão: oriente-se e solicite auxílio do DOPS ou SOPS da área para repressão a
eventuais atividades subversivas.” (SÃO PAULO, 1980, p. 18)
489
Destaca-se a Portaria DGP-18, de 25 de novembro de 1998 (disponível em
<http://www2.policiacivil.sp.gov.br/x2016/modules/smartsection/item.php?itemid=182>. Acesso em 20 out.
2013).
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5 A FORMAÇÃO DO TORTURADOR
Estamos convencidos de que nenhuma experiência humana é vazia de conteúdo, de que todas merecem
ser analisadas; de que se podem extrair valores fundamentais (ainda que nem sempre positivos) desse mundo
particular que estamos descrevendo.
(Primo Levi – É isto um homem?)

Como já dissemos, há muita literatura a respeito do período da ditadura militar e muito
ainda, seguramente, será escrito. Em um extremo poderíamos citar Brasil: nunca mais (2008),
um relato da atuação repressiva dos agentes do Estado durante o período militar; no outro
extremo teríamos A verdade sufocada (USTRA, 2006), a versão de um oficial do Exército que
participou da repressão aos que se opunham ao regime militar.
É inquestionável que houve violência e arbitrariedade de todos os níveis, não apenas
de parte dos agentes do Estado, mas também dos insurgentes contra o regime implantado490.
A questão da legitimidade no emprego da violência é sempre abordada de acordo com o ponto
de vista do autor: ou o Estado tinha de agir com violência, porque combatia guerrilheiros e,
assim, deveria usar táticas de guerra, ou os opositores do sistema empregavam violência justa,
porque lutavam contra a tirania491.
É lugar-comum dizer que história é sempre a versão dos vencedores. Vieira, com sua
ironia incisiva, em meados do século XVII advertia sobre a falácia da historiografia oficial:
“Se foram verdadeiras todas as certidões dos soldados do Brasil, se aquelas rumas de façanhas
em papel foram conformes a seus originais, que mais queríamos nós? Já não houvera
Holanda, nem França, nem Turquia; todo o Mundo fora nosso” (VIEIRA, 1993, v. III, p.
1225). Walter Benjamin, séculos depois, afirma que “os que num momento dado dominam
são os herdeiros de todos os que venceram antes”; assim, “todos os que até agora venceram
participam do cortejo triunfal, que os dominadores de hoje conduzem por sobre os corpos dos
que hoje estão prostrados no chão” (tese 7 – BENJAMIN, 2012, p. 244).

__________________________
490
“Os apologistas da repressão costumavam dizer que os possíveis excessos seriam insignificantes em
comparação com o que a esquerda teria perpetrado se houvesse conquistado o poder. No entanto, permanecia o
fato de que elementos da polícia e das forças armadas, devidamente autorizados, recorreram à tortura.”
(SKIDMORE, 1988, p. 58)
491
Gustav Le Bon, analisando os efeitos da 1ª Guerra Mundial, afirma: “Um indivíduo que, prezando muito uma
vida despreocupada e livre, nada tendo que recear dos seus vizinhos, renuncia bruscamente a tudo quanto
constituía o encanto da sua existência e sacrifica a vida sem hesitar aos interesses futuros que nunca chegará a
conhecer – eis um fenômeno cujas causas se não filiam em motivos de ordem racional. Uma transformação desta
natureza só se torna possível quando se opera a substituição da alma coletiva da raça pela alma individual
consciente. Quando esta substituição se opera devido a diversas influências, a antiga personalidade perde a força
influente: fica plenamente dominada pela alma ancestral.” E conclui: “tal é, no fundo, a grande diferença entre o
período da paz e o da guerra. No primeiro, o homem tem uma vida individual; no segundo, pertence à vida
coletiva” ([19--?], p. 56).
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Assim, nenhuma versão há de ser conhecida como “verdade”. Mesmo as pesquisas
elaboradas com o maior rigor e empenho de cientificidade não podem ser havidas como
absolutamente isentas, como, a propósito, procurou deixar claro Hilton Japiassu (1975) em
estudo destinado a demonstrar que não existe a neutralidade do pesquisador.

5.1 A interpretação da ciência

É fato admitido até mesmo pelos agentes do Estado que, no Brasil, as forças de
segurança “haviam se tornado ferramentas especializadas de um sistema de segurança interna
que se mantinha vigoroso mediante o fluxo constante e rápido de suspeitos e informações”
(HUGGINS; HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, 2006, p. 160). Porém, há divergência
em se admitir que, na década de 1970, “não só houve um aumento notável da tortura e do
assassinato pelas forças de segurança, mas ainda a violência tornou-se plenamente
institucionalizada como política de governo” (ibid., p. 159-160)492.
A resistência ao governo militar tentou organizar-se em dezembro de 1967, em uma
reunião clandestina de vários segmentos descontentes. Os presentes a essa reunião
concordaram com a tese de mobilizar, unir e organizar a classe obreira e demais forças
patrióticas para a luta contra o regime ditatorial, para sua derrota e a conquista das liberdades
democráticas (KINOSHITA, 2005, p. 235). Porém, outros segmentos não concordaram com a
tese de isolar e derrotar a ditadura por meio de um amplo leque de alianças. Surgem, assim, a
Aliança Libertadora Nacional (ALN), o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR)
e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro (MR-8). Incentivadas pela ideia de luta armada
e deslumbradas com a vitória cubana, outras organizações de esquerda fragmentam-se em
dezenas de siglas, dentre as quais a Vanguarda Popular Reacionária (VPR), composta por
sargentos que haviam sido expulsos em decorrência da atuação do Centro de Informação do
Exército (ibid., p. 235-236).
Em 1968, a exemplo do que ocorria no Quartier Latin (Paris), na Universidade de
Berkeley (Califórnia), na Universidade de Praga, no Tlatelolco (México), estudantes
brasileiros partiram para o enfrentamento, que já começara a ser sentido em greves de
__________________________
492 Maria Helena Moreira Alves (2005, p. 171-172) indica três ciclos da repressão política: a) o primeiro, em
1964, com o “expurgo de pessoas politicamente ligadas a anteriores governos populistas, especialmente o de
Goulart”. A “repressão física” visava a eliminar a resistência dos trabalhadores e camponeses; b) o segundo, em
1965-1966 (AI nº 2), pretendia “concluir os expurgos na burocracia do Estado e nos cargos eleitorais; não incluiu
o emprego direto e generalizado da violência”; c) o terceiro, a partir de 1968, com o AI-5, realizaram-se “amplos
expurgos em órgãos políticos representativos, universidades, redes de informação e no aparato burocrático do
Estado”; nessa fase houve “manobras militares em larga escala, com indiscriminado emprego da violência contra
todas as classes”.
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operários em São Paulo (Osasco) e em Minas Gerais (Contagem). Ainda assim, o ano termina
com quase 10% de crescimento do PIB e 15% de expansão industrial e das exportações. Em
virtude de uma isquemia, o General Costa e Silva deixa a Presidência que, após passar por
uma Junta Militar, é assumida por General Médici: “no plano político, este novo governo se
caracterizou pela tortura e pela eliminação física da oposição armada”; como resultado, todas
as organizações armadas de esquerda foram destruídas, dando origem ao maior débito do
Regime Militar com a sociedade (KINOSHITA, 2005, p. 237 – tradução nossa).

5.1.1 O torturador
No Manual do interrogatório493 encontramos um tópico específico que trata das
quatro “qualidades do interrogador”494. Porém, não há muita literatura que trate da psicologia
do torturador. Guaracy Mingardi, sem especificar quais linhas teóricas teria pesquisado,
generaliza ao tratar das “explicações psicológicas”: “são insuficientes para entender a questão
da tortura policial. Embora sirvam para explicar os motivos que predispõem este ou aquele à
sua prática, não nos permite compreender o porquê de seu emprego como método de
trabalho” (MINGARDI, 1992, p. 52).
No começo do século XX, Gustav Le Bon, chocado com os efeitos da 1ª Grande
Guerra, analisa as suas primeiras consequências495 e conclui:
Sem pretender, por ora, precisar as consequências de hábitos tão generalizados e por
tanto tempo mantidos, pode dizer-se, desde já, que será muito difícil fazer integrar de
novo na vida pacífica e no respeito às leis, homens cujo ofício tem sido matar e
destruir. [...] As leis civis deixam de exercer sua pressão, quase por completo, quando
__________________________
493
Sobre o qual tratamos no capítulo anterior. Foi editado em 1971 pelo Serviço Nacional de Informações (SNI)
e foi objeto de estudos de Marion Brepohl de Magalhães (2004), que o transcreve na íntegra.
494 “1) Todo interrogatório é um confronto entre seres humanos, desencadeado fora das regras que, usualmente,
dirigem as relações humanas. A resistência do indivíduo tem que ser quebrada e o interrogador precisa dominálo. 2) Isso requer grande vigor mental e físico, objetividade e completa frieza por parte do interrogador. Nem
todos estão mental, moral ou fisicamente aptos para a tarefa e, por isso, os interrogadores devem ser
selecionados com extremo cuidado. Um violento ou sadista é tão pouco adequado quanto um sentimentalista ou
um fraco. 3) A qualidade mais importante que um interrogador deve possuir é a persistência. Ele deve ser,
inflexivelmente, determinado a atingir sua meta, por maior que seja o esforço a dispender [sic] e por mais sem
esperanças que possa parecer sua atividade. 4) Outra qualidade, quase tão importante quanto à anterior, é a
frieza. O interrogador não deve envolver-se emocionalmente com o prisioneiro. Deve ser capaz de simular
emoções, tais como nojo, piedade e desgosto, mas nunca, realmente, senti-las.” (apud MAGALHÃES, 2004, p.
217-218)
495 “Uma guerra não poderia prolongar-se sem perturbar todos os hábitos que determinam o respeito pelas leis.
Daí resulta, por conseguinte, o enfraquecimento da armação que serve de amparo à constituição das sociedades.
A escala de valores acha-se toda invertida por efeito da guerra. O que era tido como respeitável deixou de ser
respeitado. Os assassínios, os incêndios, as destruições, crimes em tempo de paz, transformaram-se em virtudes.
O respeito da propriedade e da vida humana, alicerces da sociedade, desapareceram; a vida civil é perturbada por
análogas subversões. São abolidos direitos políticos dos cidadãos. Um poder militar, autocrático, impõe-se a
todas as vontades.” (LE BON, [19--?], p. 65-66)
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se está acostumado a não acatar senão as leis militares independentes da ação dos
legisladores. (LE BON, [19--?], p. 66)496

Embora não sejam comparáveis as causas da 1ª Guerra Mundial com as da ditadura
militar brasileira, procuramos apresentar os efeitos que uma situação de conflito traz àqueles
que atuam em situações-limite.
Não é raro encontrarmos, em estudos a respeito da tortura, a seguinte citação de Carl
Gustav Jung: “A pessoa sadia não é necessariamente um torturador. Em geral quem tortura é
o torturado.” Entretanto, o psicanalista suíço, ao fazer essa abordagem, não trata
especificamente da tortura, como sugere a citação fora de seu contexto497. Como veremos,
alguns autores, no entanto, abordam o tema com profundidade.
As diferentes violências praticadas em campos de concentração nazistas e nas prisões
na Guerra da Argélia permitem estabelecer dois tipos de torturadores498: o anal e o fálico
(GUITON; BYDLOWSKI; MILHAUD-BYDLOWSKI, 1973, p. 13). O primeiro grupo é
representado, de uma forma mais típica, pelos membros das SS nazistas, que atuam (em
decorrência de uma regressão sádico-anal) agredindo suas vítimas por meio de pontapés,
socos ou golpes com bastões, seguidos de explosões de cólera e de insultos, os quais estavam
sempre ligados à questão anal499.

__________________________
496
Thomas More, em sua A Utopia (2010, p. 15), trata dos soldados que retornam da guerra “fracos demais para
exercer seu antigo ofício e velhos demais para aprender um novo” e acabam praticando furtos, não sendo justo
puni-los por isso.
497
A afirmação encontra-se em uma entrevista publicada em 1941, na qual Jung responde à pergunta: “Será que
a renúncia ao puramente material vai aprofundar em nosso povo o senso de comunidade?” (JUNG, 2011, p. 170).
O contexto da afirmação junguiana é o seguinte: “[...] Evidentemente é belo ser embalado por um entusiasmo
geral, mas não se pode estar continuamente entusiasmado. O entusiasmo é um estado excepcional, e nossa
realidade se baseia em milhares de vulgaridades. O decisivo é como se constituem. Se todo suíço cuidar para que
ele pessoalmente vá muito bem e não se deixar entusiasmar pelo não ter nada na mais bela comunidade social
com todos os outros, isto é totalmente antirromântico, ou pior, é egoísta, mas é instintivo e sadio. A pessoa sadia
não é necessariamente um torturador. Em geral quem tortura é o torturado. A pessoa sadia tem também certa
quantia de bondade que está disposta a gastar sobretudo quando não usufrui de uma consciência muito boa
devido ao egoísmo evidente. Todos temos necessidade de ser bons e às vezes queremos demonstrar isso por
meio de ações condizentes. Se do mau egoísmo surgir algo de bom, então os dois lados da natureza humana
agiram em conjunto. [...]” (JUNG, 2011, p. 173, § 1.354 - grifamos).
498
Como observam os autores, o ensaio aborda os contextos culturais alemão e francês; além desses dois, há
outros tipos de torturadores, porém buscaram analisar aqueles que atuam em âmbito coletivo (cit., p. 23-24).
499 De acordo com os autores, há registro do prazer com que os guardas observavam os prisioneiros que se
dirigiam às latrinas, cujo uso estava limitado a determinados horários e sempre em grupos, como se estivessem
realizando uma nova educação dos esfíncteres; em consequência, causavam nos prisioneiros uma regressão à sua
conduta infantil, o que facilitava serem manipulados. Havia também obsessão por limpeza, desde roupas e
móveis, até as barracas dos prisioneiros; apesar da lama do campo, as botas dos soldados sempre deveriam
brilhar. Jamais usavam a palavra “morte”, mas sim “tratamento especial”. Entretanto, havia traços de sentimento
de culpa: o gás mortal era levado ao campo em um veículo luxuoso, que ostentava a bandeira da Cruz Vermelha;
os açoitamentos eram praticados com a presença de um médico; todas as mortes eram atribuídas a causas
naturais. Por essas e outras características, os autores encontram nos torturadores das SS a regressão anal,
formação reativa e mecanismos de defesa (ibid., p. 14-18).

196

O tipo fálico é identificado aos paraquedistas franceses na Argélia, cuja conduta sádica
por vezes é ligada à fase anal, porém, para os autores citados, a crueldade era principalmente
fálica500. Apoiados no psiquiatra e psicanalista Wilhelm Reich, afirmam que o torturador
fálico tem uma atitude visivelmente agressiva como formação reativa501. Assim, apontam os
traços característicos de tais agressores: as torturas são aplicadas principalmente nos órgãos
sexuais masculinos e o instrumento preferido é a corrente elétrica, aplicada com um magneto
no pênis. Esse é o método mais doloroso e mais efetivo, pois não deixa marcas e a tortura
pode repetir-se “sem castração”. Havia mesmo alguns que urinavam sobre suas vítimas, o que
indicava uma defesa contra o complexo de castração502. Quanto às mulheres, na Argélia, elas
eram intimidadas, sofriam lavagem cerebral, mas geralmente não eram torturadas nos órgãos
genitais, pois, se por um lado, a tortura genital feminina confirma a ausência do falo, por
outro, quando não realizada é uma tentativa de negar a angústia da castração. Ademais, os
órgãos genitais femininos tinham importância aos paraquedistas, pois se destinavam a acolher
seus falos e, conforme Reich, o pênis não estaria a serviço do amor, mas seria um instrumento
de agressão e de vingança. Portanto, a tortura genital iria privá-los da possibilidade de
penetração (GUITON; BYDLOWSKI; MILHAUD-BYDLOWSKI, 1973, p. 20-22).
Para acalmar eventual problema de consciência, os paraquedistas agiam sempre em
grupo de cinco ou seis e, enquanto algum saía da sala para fumar, os outros continuavam a
violência; utilizavam médicos – como faziam os nazistas – para controlar a pulsação do
torturado ou ordenavam que ele retirasse a prótese dentária antes de obrigá-lo a ingerir grande
quantidade de água (ibid., p. 23).
Maren e Marcelo Viñar dedicaram-se ao estudo de vítimas da tortura503:
O aniquilamento do corpo visa estabelecer um mundo binário de horror paranoico
onde não existe senão a vítima e o torturador. Este último se apresenta como o agente
de um código onde poder e lei não funcionam mais como terceiro, mas como
garantidor de sua impunidade. A colusão entre o ato sádico e a lei coloca o torturador
na posição de um outro, cuja onipotência é função de falta de defesa e do sofrimento
__________________________
500 De acordo com entrevistas realizadas, as características desse torturador são: excesso de autoconfiança; sofre
momentos de angústia diante de perigos da guerra, porém arriscará sua vida para descarregar toda sua
agressividade; apega-se aos signos de seu status, tais como o barrete vermelho e o escudo dos paraquedistas;
gosta de ser acariciado pelas mulheres e de exibir-se; é inconstante e tem reações imprevisíveis; fala de sua mãe
com frequência e tem “bons” parceiros, com os quais pratica seus atos de violência coletivamente; nos
interrogatórios de prisioneiros, começa as agressões com socos e pontapés sobretudo nos órgãos sexuais, fazendo
sempre muitos comentários obscenos com conotações sexuais. Se a vítima recusa-se a falar, diz “chega de
carícias” e começa a tortura elétrica (GUITON; BYDLOWSKI; MILHAUD-BYDLOWSKI, 1973, p. 18-19).
501
Para a compreensão do conceito de “formação reativa”, ver: LAPLANCHE; PONTALIS, 2004, p. 200.
502
A respeito do “complexo de castração”, ver: LAPLANCHE; PONTALIS, op. cit., p. 73; e ROUDINESCO;
PLON, 1998, p. 105.
503
De acordo com os autores, “a tortura cria no espaço social algo como um referente de punição, cujos efeitos
trágicos não visam somente à vítima, mas, através dela, o grupo social no qual provoca o medo e a paralisia”;
concluem que o objetivo da tortura é “provocar a explosão das estruturas arcaicas constitutivas do sujeito, isso é,
destruir a articulação primária entre o corpo e a linguagem.” (VIÑAR; VIÑAR, 1992, p. 73)
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do corpo torturado. É sobre esta cena que irrompe uma nova significação do corpo,
inaudita na experiência precedente. (VIÑAR; VIÑAR, 1992, p. 75)

Esse “mundo binário” pode perdurar mesmo após a libertação do torturado, ainda que
este se encontre em território onde as leis que permitiram a tortura não estejam em vigor. É o
que ocorreu com o Frei Tito de Alencar, exilado na França, após as violentas torturas em São
Paulo, tanto que se sentia perseguido pelo delegado Fleury504 e acabou praticando o
suicídio505. De acordo com os autores, “A agressão é somente um meio, um instrumento pelo
qual o sistema torturador visa criar uma vítima, fabricando um sujeito despossuído da relação
consigo mesmo, despojado de sua memória e de seus ideais” (ibid., p. 148-149).
Obra mais recente, Carrascos e vítimas, de Françoise Sironi (2011)506, parte das
experiências da autora como psicóloga de vítimas de tortura e de sua “profunda insatisfação
[...] enquanto ainda terapeuta, na leitura dos estudos de natureza psicológica ou psicanalista
que foram feitos sobre a personalidade dos torturadores” (p. 133). Afirma a autora:
A psicopatologia ligada à tortura é a ilustração perfeita dos efeitos que produz um
traumatismo intencional, deliberadamente induzido pelo homem. A intencionalidade
do torturador está no próprio cerne do processo psicopatológico. Esta condição clínica
me levou então a me interessar pelos torturadores. Não se nasce torturador, mas se
torna isso, por iniciação. Não é uma questão de “natureza”, mas de fabricação. E é
com a ajuda de técnicas traumáticas idênticas, baseadas na mesma lógica, que se inicia
um torturador e que se tortura um homem. (SIRONI, 2011, p. 20-21)

Assim, o argumento de que seria na primeira infância507 que o indivíduo sofreria
influências que, mais tarde, poderiam gerar um torturador não se sustenta. Indo além do
__________________________
504
De quem acreditava mesmo ter recebido a ordem de não entrar no Convento de Eveux (próximo a Lion,
França): “Você é indigno de entrar no convento dos dominicanos, de se sentar com eles à mesa, de comer com
eles. Eu te proíbo de entrar!” (apud BETTO, 2006, p. 400). Frei Betto (2006) narra o calvário de Frei Tito, desde
sua prisão, as torturas, seu exílio até a morte.
505
“De modo exemplar, Frei Tito encarnou todos os horrores do regime militar brasileiro. Este é, para sempre,
um cadáver insepulto. [...] Tito foi sangrado na carne até que a dor e o pânico atingissem o âmago de sua alma.
Como fieis guardiães de um sistema iníquo, delegados e militares esvaziaram a humanidade do jovem
dominicano. Destruíram-lhe o universo psíquico, roubaram-lhe a paz, inocularam em sua subjetividade o veneno
do medo e da angústia, profanaram seus símbolos religiosos, fizeram-no órfão da própria loucura. Viraram-no
pelo avesso.” (BETTO, 2006, p. 413)
506
A primeira edição francesa é de 1999, com o título Borreaux et victimes.
507
Conceito freudiano. Na obra Três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud trata, no segundo deles, “das
variações da sexualidade infantil. Verdadeira matriz da teoria da libido, essa dissertação magistral . [...] serve
também para a elucidação do complexo de castração, da ideia de inveja do pênis e, por último, da gênese da
noção de estádio (oral, anal, fálico e genital) retirada da biologia evolucionista” (RODINESCO; PLON, cit., p.
772). Sironi (2011), entretanto, necessita ir além de Freud para auxiliar seus pacientes: “A clínica do
traumatismo ligado à tortura põe justamente o dedo naquilo que fez falta em Freud. O dispositivo técnico que ele
havia imaginado incitava o paciente a se pensar único responsável por seu destino. O isolamento deliberado dos
pacientes do universo de referência no qual surgiu o distúrbio percorre todo o pensamento psicológico e
psicopatológico. É até mesmo um de seus pressupostos implícitos. [...] O distúrbio [provocado pela tortura] não é
mais atribuído à ‘natureza’ do paciente, ele é a conseqüência de atos deliberados. Uma ação produziu um efeito
visível que não pode ser reduzível a um conflito individual e intrapsíquico. Quando estamos frente à
intencionalidade malévola, não podemos mais tratar apenas com o próprio paciente. É necessário levar-se em
conta os efeitos da influência e identificar a teoria do torturador, através da qual o paciente foi pensado sob
tortura. [...] A clínica das vítimas da tortura, consequentemente, me levou a buscar outro referencial teórico que
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pensamento freudiano, Françoise Sironi conclui que o torturador é um produto do meio, ou
melhor, da necessidade política508.
Nos regimes absolutistas, totalitários ou ditatoriais, a força é empregada como meio
não apenas para falar, mas também para calar:
O totalitarismo enquanto modo de pensamento age, tanto no humano quanto na
sociedade, privando-lhes deliberadamente a ambos da multiplicidade de ramais que
as constituem. A lógica totalitária se imiscui pouco a pouco na subjetividade pela
modificação dos códigos de acesso à compreensão da realidade. Imposta por fora,
esta modificação não é discutida, ela é atuada. Em tal sistema, os militares, os
policiais e os agentes do Estado tornam-se atores (e não apenas os executantes) que
procedem à instauração de uma norma fabricada. Encarregados de zelar pela
segurança interna do país, eles se tornam também os artesãos da “segurança interna”
dos indivíduos. Em tal sistema, os policiais e os militares se tornam instigadores de
um código obsessivo total em que a obtenção de confissões e de informações
contribui para a fabricação do edifício totalitário. Seu objetivo implícito é o de
reduzir a uma linguagem única a população inteira. São os representantes
encarnados dos “bons valores” e a tortura se torna então um meio de separar os
“bons valores” dos “maus”. Aquele que não se conforma com os primeiros não tem
nenhum lugar neste sistema. (SIRONI, 2011, p. 32)

Quando se aprofunda no tema “fabricação do torturador”, Sironi reitera que “ninguém
nasce torturador, mas se torna um; seja por uma violenta experiência de desculturação, seja
por uma iniciação específica que utiliza técnicas traumáticas” (2011, p. 135). A autora, para
demonstrar a correção de sua tese, dedica um capítulo ao tema (“A fabricação dos
torturadores”, op. cit., p. 133-166), baseando-se em relatórios de crimes de guerra,
pensadores, psicanalistas e estudiosos do tema. Empenha-se em demonstrar a eficiência do
processo iniciático verificado em organismos de polícia política509 no sentido de conferir ao
iniciado uma nova identidade, que lhe atribui superioridade aos não iniciados (ibid., p. 139145), com destaque para a participação de “profissionais da saúde” (médicos, psiquiatras e
psicólogos) na execução de torturas510.
___________________________________________________
incluísse em seu bojo uma reflexão sobre a influência: é o corpus teórico e metodológico elaborado pela
etnopsiquiatria, que permite compreender a natureza de um tal traumatismo e de instaurar uma terapêutica eficaz
para o tratamento de pacientes que foram torturados” (2011, p. 21). Mais adiante: “As vítimas da tortura são um
paradigma pelo qual se revela a limitação de nosso sistema de pensamento em psicopatologia. [...] Na
psicopatologia ocidental, o sintoma é considerado como uma produção individual e o sentido que vai lhe atribuir
o terapeuta é sempre situado no interior da psique da pessoa. Mas quando o distúrbio está ligado à utilização da
tortura, quando é a consequência de um processo de influência, é necessário introduzir este terceiro elemento de
natureza extra psíquica.” (ibid., p. 69).
508
Embora, para a autora, o conceito de tortura adotado pela ONU não seja exato, porque admite apenas se
praticado por agentes estatais. “Mesmo se é esta a situação mais frequentemente encontrada, não deixa de haver
grupos de oposição armados que utilizam a tortura, os massacres coletivos, os estupros enquanto método de
tortura. A tortura assim não é unicamente assunto de Estados torturadores, ela é igualmente maciçamente usada
por grupos não estatais.” (ibid., p. 29) Não chega, porém, a admitir a tortura no âmbito doméstico, como faz a
legislação brasileira, conforme procuramos demonstrar no Capítulo 3.
509
Toma como base a política grega do século XX, cujos torturadores foram entrevistados em um documentário
de Joergen Flindt Peterson e Erik Stephensen, Le Fils de ton voisin (SIRONI, op. cit., p. 140, nota 122).
510
Destacamos a citação do psicólogo brasileiro Amílcar Lobo, mais de uma vez referido por Sironi (p. 138 e
158). Daniel Gil teve acesso às suas memórias (publicadas na Argentina) e conclui: “Em nenhum momento de
seu relato, Amílcar Lobo assume sua conduta, ele se sente vítima da perseguição sofrida do aparato militar que o
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No Brasil não há relatos desse rito de iniciação especificamente para a tortura, mas
são conhecidas, sobretudo no Exército e nas suas forças auxiliares, as polícias militares, as
“provas” para os recrutas, realizadas com bastante violência511. A natural disputa entre
polícias civil e militar pode fazer surgir procedimentos semelhantes na primeira, além de
obrigá-la a obter resultados mais eficientes que a segunda e, por isso, pode se valer dos
mesmos métodos. Thomas Skidmore, entretanto, vê o ingresso na “fraternidade de tortura” no
seguinte momento:
Quando um detetive ou um oficial militar torturava seu primeiro prisioneiro,
ingressava, quisesse ou não, na fraternidade dos torturadores. Sua moralidade virava
de cabeça para baixo: para salvar o Brasil cristão e democrático, tinha que violar suas
convicções morais e legais. Não que a tortura fosse nova na história do Brasil. [...]
Entretanto a maioria dos torturadores sabia estar fora da lei, operando contra as
tradições morais e constitucionais às quais até os presidentes militares professavam
lealdade. Este sentimento de culpa explica em parte por que os torturadores tentavam
tanto ocultar sua identidade. Explica também por que eles se consideravam os poucos
com bastante coragem para participar de uma atividade vergonhosa a fim de salvar seu
país. (SKIDMORE, 1988, p. 260)

Sem a lente exclusiva da Psicologia, mas com apoio da Sociologia e das Ciências
Sociais512, Martha K. Huggins, Mika Haritos-Fatouros e Philip G. Zimbardo dedicaram-se ao
estudo dos torturadores brasileiros, os quais chamaram, em livro homônimo, os Operários da
violência (2006).
Apesar do reduzido universo analisado513, os pesquisadores chegaram a conclusões a
respeito da prática das arbitrariedades no Brasil.
Descobrimos que a atrocidade em série foi criada por uma dinâmica inter-relacionada
que incluía três esferas: a política de uma ideologia de segurança interna, a hierarquia
___________________________________________________
obrigou a agir e que o reteve quando ele queria e tinha o direito de ir-se. Sua ação na tortura se limita aos ‘atos
médicos’ que realizou com os presos. Nem por um momento pensou que formava parte de um sistema de tortura
e de repressão e que seus atos tinham como objetivo ‘reviver’ os detidos para que continuassem torturando-os.
Não se sabe com que malabarismo dedutivo conseguiu isolar sua ação do objetivo final em que estava inserido”
(GIL, 1999, p. 81 – tradução nossa).
511
O Superior Tribunal Militar condenou, em 2012, militares que impuseram (em 2010, na cidade de Osasco)
um trote a um colega: “Na saída do expediente, o soldado vítima da violência foi surpreendido pelos colegas
com socos e pontapés, um trote conhecido como ‘manta’ Durante agressão, o soldado desmaiou três vezes e
ficou com a mobilidade do ombro direita comprometida. No acórdão da apelação que primeiro condenou os
agressores, o relator do caso, o ministro José Américo dos Santos, expressou a necessidade de reprimir ‘toda
forma de violência intra muros’ praticada entre militares. Segundo o ministro, a decisão é um ‘imperativo de
pronta resposta penal’ e uma forma de ‘inibir comportamentos nocivos no futuro (prevenção geral)’. No voto do
então relator, o trote é uma prática que deve ser abolida, pois se trata de uma ofensa à integridade física e
‘macula a ordem interna’. Segundo o relator, é necessário uma ‘pronta contenção’ de tais ocorrências a fim de
evitar
prejuízos
‘à
disciplina
no
seio
da
instituição
militar’”.
Disponível
em
<http://www.stm.jus.br/publicacoes/noticias/noticias-2013/condenacao-de-trote-e-medida-exemplar-decidetribunal?searchterm=trote>. Acesso em 03 set. 2013.
512
Como os próprios autores definem, fazem uma “abordagem organizacional sociopscológica e sociopolítica”
(HUGGINS; HARITOS-FAROUROS; ZIMBARDO, 2006, p. 259).
513
Para a pesquisa, que tem a pretensão de estudar “a violência sancionada pelo Estado no Brasil” durante a
ditadura militar (HUGGINS; HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, 2006, p. 37) foram entrevistados 23
policiais (civis e militares), dos quais 14 eram os chamados “perpetradores diretos” da tortura e os nove
restantes, “facilitadores da atrocidade” (ibid., p. 37). Cada uma das entrevistas durou três horas (ibid., p. 364).
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especializada e a organização competitiva de unidades de controle social e a
sociopsicologia a estas associada de desindividualização, obediência, desumanização,
aceitabilidade da violência modeladora e descomprometimento moral. (HUGGINS;
HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, 2006, p. 300)

Reduzindo de 14 para 11 o número dos depoimentos analisados514, concluem os
pesquisadores que podem eles ser divididos em “três grupos distintos de masculinidade”515:
a) masculinidade personalista: é o policial que se arvora em defensor da sociedade e assume a
responsabilidade de protegê-la dos “criminosos”, tanto que, ao falar das violências que ele
(policial) ou seus colegas praticam, “atribui a responsabilidade aos indivíduos ‘maus’” ou
“difundem as causas da violência por entre vagos fenômenos sociais e culturais, em vez de
atribuí-la de maneira consistente a condições ou pressões organizacionais” (HUGGINS;
HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, 2006, p. 179);
b) funcionários institucionais: estão no outro extremo do “continuum da masculinidade
teórico”; apresentam-se como “extensões desapaixonadas e ‘racionais’ da organização policial
e do Estado político”. Exercitam “sua masculinidade como extensão das necessidades e das
prerrogativas da organização de segurança interna e como subordinado a elas” (ibid., p. 179);
c) masculinidade mista: fica entre um e outro grupo, trata-se de policiais que não se
identificam completamente com a comunidade à qual devem prestar segurança, tampouco
“com a hierarquia organizacional da polícia e o Estado”. Esses policiais praticam
“simultaneamente a violência na organização policial, em nome dela e fora dela” destinando
sua lealdade a quem “compre” seus serviços (ibid., p. 180).
Para os objetivos de nossa pesquisa interessa-nos o segundo grupo, também
denominado pelos autores como “masculinidade burocratizante” e são, em sua maioria516,
policiais que ingressaram no serviço público sob a ditadura militar. Mas o que mais releva não
é, para os pesquisadores, o período em que ingressaram no serviço policial, mas sim “o fato
__________________________
514
“Deixando de lado os três perpetradores de atrocidades cujos depoimentos oferecem informações
insuficientes [...]” (ibid., p. 178).
515
“Não utilizamos essas construções de masculinidade nem para afirmar que a masculinidade por si só causou a
violência nem para afirmar que ela estabeleceu determinados tipos de atrocidade. A essa altura, nosso objetivo é
ilustrar que os operários da violência não pertenciam a um único tipo de masculinidade e que esta tem lugar nos
estudos sobre atrocidades de policiais – coisa que muitos especialistas em violência policial rotineira têm
deixado de considerar sistematicamente” (ibid., p. 179). Como explicam pouco antes, o conceito de
masculinidade que adotam é o sociológico: “os termos ‘torturador’ e ‘executor’ sugerem uma versão extrema da
agressividade masculina ‘normal’, em que a frieza, a força bruta e o prazer da agressão dominam o
comportamento do papel do gênero masculino. É menos provável que os rótulos de ‘torturador’ e ‘matador’
evoquem a imagem de uma pessoa profissionalmente competente, formalmente treinada e ‘racional’, ou de um
homem empático e ‘sensível’. Na verdade, os rótulos são tão específicos do gênero que quase nunca evocam
uma imagem feminina, embora algumas pesquisas tenham indicado que houve mulheres envolvidas em órgãos
de tortura, ainda que muito menos frequentemente que homens” (ibid., p. 167). Como veremos, Christophe
Dejours também aborda o tema, mas prefere a expressão “virilidade” que, para ele, se distingue “radicalmente da
masculinidade” (DEJOURS, 2006, p. 81).
516
Trata-se de um universo de 5 policiais que integravam esse grupo (ibid., p. 199).
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de que a maior parte de seu discurso sobre si mesmo e sobre a violência é expresso em termos
organizacionais burocráticos” (HUGGINS; HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, 2006, p.
199). Esses “operários” compartimentalizam o trabalho e o ego e, assim,
a masculinidade do funcionário institucional isola retoricamente da ação o seu afeto e
sua cognição. Considerando-se funcionário de uma segurança interna desapaixonada e
“racional”, o policial funcionário institucional apresenta a violência como se ela
alcançasse instrumentalmente os “fins” do controle social mais “adequados” e
eficientes [...]. (ibid., p. 200)517

Apoiando-se na doutrina weberiana, os autores concluem que a violência praticada por
esses policiais insere-se no “tipo de contexto burocrático ideal baseado em regras” (“legalracional”). Assim, seria presumível
que a atividade de controle social seja adequadamente regulada e limitada por um
sistema de regras escritas, e/ou a cujo respeito haja acordo consensual, aplicadas de
maneira consistente. Portanto, [...] a tortura é “legal-racional” se estiver baseada em
dois critérios: orientada pela “proporcionalidade”, de modo que cause sofrimento, mas
não danos, e supervisionada por um superior “racional”. (ibid., p. 206)

A pesquisa de Huggins, Haritos-Fatouros e Zimbardo estabelece, desta maneira, um
tipo de policial que se submete às determinações superiores e, assim, acaba sendo utilizado
para realizar trabalho que outros policiais poderiam se recusar a fazer invocando argumentos
morais. Embora possam ser apresentadas críticas ao trabalho518, a pesquisa fornece
importantes chaves para decodificar comportamentos violentos de policiais civis e militares.

__________________________
517
Um dos entrevistados chegou a justificar a tortura em virtude da “falta de simetria entre o número de
criminosos e o número de delegados para processá-los. Essa falta de ‘proporcionalidade’ leva o policial a
cometer violência [...]. Hoje em dia há tantos criminosos e tão poucos policiais, que um policial não pode fazer
seu trabalho de maneira eficiente [...]” (ibid., p. 201).
518
Apesar de Martha Huggins ser uma brasilianista e contar com apoio de brasileiros célebres em várias áreas
(2006, p. 23), o trabalho mereceria – para cumprir sua pretensão – maior profundidade em alguns aspectos. Há
vários equívocos, tais como (a) referir-se à Swat brasileira, ora dizendo pertencer à Polícia Civil (p. 142), ora à
Polícia Militar (p. 27, 212, 302, 308), não se confundindo com o GOE (grupo referido na obra, mas sem
nenhuma explicação); é de se registrar, que o brigadeiro João Paulo Moreira Burnier (apud D’ARAUJO,
SOARES, CASTRO, 1994b, p.193) refere-se “a uma espécie de SWAT”, porém criada e composta pelo
Exército; (b) a indicação de “tabeliães” (p. 223, 259) que fariam parte do sistema jurisdicional não corresponde à
realidade brasileira; (c) referir-se ao delegado Fleury como “detetive” (p. 250 e 332) é lapso grave, sobretudo
quando, na estrutura da Polícia Civil paulista, sequer existe essa carreira. Afirmar, como se faz, na p. 150, que a
“Lei nº 667 de 1969 [...] subordinou todas as polícias às Forças Armadas” é ignorar, primeiro, a natureza do
instrumento legislativo (trata-se de um “decreto-lei”) e, segundo, que se refere apenas às polícias militares,
permanecendo as civis subordinadas aos governos estaduais. As confusões feitas entre ambas as corporações
(que são o corpus de pesquisa...) chegam mesmo à afirmação de que um ex-policial militar, que teria se tornado
civil, compareceu ao seu novo trabalho “fardado como policial militar” (p. 339 – quanto a essa afirmação, em
outra obra explica-se que o policial militar teria sido simplesmente transferido para a OBAN, onde não poderia
usar a farda: HUGGINS, 1998, p. 196). Há afirmações equivocadas, como por exemplo: “A Oban de São Paulo
era extra-oficial e privatizada” (p. 151) e outras, feitas pelos entrevistados, que poderiam ser facilmente
verificadas, mas passam ao livro como se fossem verdade, como, por exemplo, o policial civil “Sérgio” que
sugere ter trabalhado de 1957 até o final da década 1960 com o mesmo governador paulista (p. 354-356),
quando se sabe que, nesse período, tivemos pelo menos 4 governadores diferentes; também a respeito desse
mesmo governador há afirmações contraditórias, no sentido de que Sérgio teve de “apoiá-lo”, defendendo
“contra a expansão do poder dos militares em seu Estado” (p. 192) ou ajudar “o governador e os conspiradores
do golpe militar a planejar seu golpe nacional a partir do Estado de São Paulo” (p. 354).
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Verificamos, portanto, que não seriam os sádicos que se inscrevem nos organismos
policiais para poderem exercitar seu desvio. São os próprios organismos policiais que acabam
desviando alguns de seus integrantes (ou vários, dependendo da necessidade) para a atividade
violenta (“fabricando” sádicos?). É evidente que uma leitura desse argumento poderia
autorizar esses torturadores a usarem a alegação de que apenas agiram porque para tal foram
compelidos. Há alguma literatura a respeito da versão dos agentes do Estado. Vejamos.
5.1.2 A versão dos agentes do Estado

Em 1993, Marival Dias Chaves do Canto concedeu longa entrevista ao jornalista
Expedido Filho, que se tornou matéria de capa da revista Veja. Trata-se, segundo a matéria,
do primeiro relato de um agente torturador feito para a imprensa. Além das descrições das
torturas, mortes, ocultação dos cadáveres, o entrevistado – que era sargento do Exército e
trabalhou no DOI paulista – informa como se sentiam os seus colegas que praticavam tortura:
VEJA - Não havia entre os agentes algum comentário de repúdio a essa matança,
alguma indignação?
CHAVES - Pelo contrário. Os comentários eram ufanistas. No caso da prisão de
Antônio Bicalho Lana houve vibração. Na repressão existiam dois tipos de pessoa. O
primeiro, com vocação para matar, inspirado pelo ódio. O outro, não tinha vocação
para o crime, mas estava impregnado pela doutrina da segurança nacional. Esses
matavam por achar que estavam salvando o país do comunismo. (apud EXPEDITO
FILHO, 1992, p. 30)

Marival afirma que não chegou a praticar ou presenciar tortura, mas analisava os
depoimentos e informações colhidos por esse meio. Justifica-se:
CHAVES - As atividades de combate à subversão aos poucos foram me dando nojo,
enjôo, náuseas, vômitos, tudo que você pode imaginar. Eu via as coisas acontecerem,
discordava e não podia me manifestar. O regulamento disciplinar do Exército era
muito rígido. Existia ainda a norma geral de ação, que impedia o integrante do órgão
de informação de se manifestar ou discutir uma ordem. Se deixasse de cumprir,
ocorriam punições e, em seguida, a pecha de contrário à Revolução de 64. Não fui
formado para esse tipo de atividade. Fui cooptado e quando acordei estava envolvido.
O próprio sistema procurava comprometer os envolvidos. O medo da repressão era
muito grande. Eles criavam símbolos na própria força para mostrar que ninguém
poderia reagir. Matar o capitão Carlos Lamarca, por exemplo, foi questão de honra.
Por isso, da mesma forma que eu, muita gente acabou ficando, apesar de discordar.
Em 1985, senti que era hora de me afastar porque os governos militares tinham
chegado ao fim. Era a hora de me afastar sem me comprometer. (ibid., , p. 32)

O Médico Legista Harry Shibata concedeu entrevista para a Revista Caros Amigos
(BARROS, 2007). Embora, de início, tenha se recusado a tratar de assuntos ligados à
Ditadura Militar – pois, afirmou, pretende escrever um livro narrando sua “verdade
verdadeira” a respeito das perícias que realizou – acabou por dar informações que
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demonstram suas convicções a respeito de criminosos519 e direitos humanos520. Ao tratar do
“delegado Fleury”, afirma tê-lo conhecimento pessoalmente e “o achava um excelente
policial” porque “tinha faro para descobrir as coisas”, tanto que “na época da subversão, ele
foi chamado porque trabalhava no DOPS. O DOPS é que fazia essa parte da subversão”,
porém, afirma Shibata: “aí eu não tinha tanto contato com ele” (apud BARROS, 2007, p. 32).
Pouco depois esclarece que o delegado “combatia a subversão na linha de frente”, por isso “a
subversão o tinha como inimigo público número um” (ibid., p. 33). Ao ser indagado sobre as
acusações de tortura praticadas por Fleury, diz que nada sabe a respeito, mas defende a
violência policial521.
Em matéria de capa da Revista Carta Capital de 2008 discute-se a questão da
impunidade dos agentes do Estado acusados de tortura. O repórter Gilberto Nascimento
localizou, no interior de São Paulo, o delegado de polícia Dirceu Gravina, que teria atuado na
repressão política no DOPS e no DOI-CODI. Sobre ter praticado (ou mesmo presenciado) a
tortura, argumentou: “Depende do que você entende por tortura. O que é tortura?”, em
seguida, tergiversou: “Isto, sim, o que você está fazendo comigo é tortura. Você é quem está
me torturando. Isto sim. Um massacre. Um massacre.” Procurando deixar registrado que sua
vontade era indiferente na época, afirma: “Nunca tive autodeterminação para nada. Havia
salas em que eu nem entrava. Era tudo delimitado.” Sem explicar porque permaneceu na
mesma instituição até hoje, procura exculpar-se:
Se fiz alguma coisa errada no passado, peço desculpas. Se houve uma exacerbação,
me desculpem. Falar que eu não errei, é hipócrita. Eu errei e continuo errando. Mas eu
também não concordava com aquilo. Não achava certo e não era o lugar em que eu
gostaria de trabalhar. Eu tinha uma função. Eu apenas cumpria ordens. Fui mandado.
Nem sabia o que era polícia, quando entrei lá. Tinha só 19 anos. Depois, vi que não
era o que eu imaginava. Agora, é importante dizer: eu ganhei alguma coisa com
aquilo? Eu tive alguma benesse? (apud NASCIMENTO, MARTINS, 2008, p. 27).

__________________________
519
“O bandido tem um componente genético, nasce com a tendência daquilo. Não vou chamar de hereditário.
Vou chamar de atávico, na linhagem dele ele herda esse componente genético para o mal.” (apud BARROS,
2007, p. 29)
520
“Acho que o narcotráfico no Brasil só tem um jeito de acabar, é fazer o que a Tropa de Elite faz mesmo. Não
vejo outra maneira. Aí tem direitos humanos, uma série de outros fatores, que são atenuantes, mas acho que isso
não resolve o problema. O narcotráfico você tem que destruir o núcleo. [...] Mas para diminuir a criminalidade,
acho que o que a Tropa de Elite fez e faz é a uma solução.” (apud BARROS, 2007, p. 31).
521 “Ah, isso eu não sei. Isso são coisas de bastidores que só a polícia que vive naquele meio talvez possa dizer.
Eu acho que ele era temido pelos marginais. Que ele tinha muitos inimigos entre os marginais, sem dúvida
alguma. Mas o que ele fazia, como ele fazia, por que ele fazia, eu não sei. Em termos policiais, o que se vê no
filme Tropa de Elite eu acho que a polícia faz aquilo. Não é só no Tropa de Elite. Acho que toda PM que pega
bandido, para obter confissão ou coisa que o valha, eles dão umas pauladas, penduram. Acho que é um dos
meios que você tem de tirar informação. Porque entre os bandidos existe um código de honra. Quem fala sem
apanhar é covarde. É eliminado também. Quando ele apanha e fala, ainda bem, ele falou sob tortura. Aí ele não é
covarde.” (ibid., , p. 33)
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Carlos Alberto Augusto, hoje delegado de polícia, foi investigador de polícia sob as
ordens de Sérgio Paranhos Fleury e teria sido o responsável por “recrutar” para as lides
policiais o então guerrilheiro José Anselmo dos Santos, conhecido como “cabo Anselmo”. Os
repórteres Joel dos Santos Guimarães e Germano Oliveira (2000, p. 12) afirmam que “em
troca de não ser mais seviciado, [Anselmo] se propôs a trabalhar como agente secreto para
Fleury e passou a receber US$ 300 mensais”. Ao ser indagado sobre sua conduta durante a
ditadura, Carlos Alberto justifica-se: “Estávamos numa guerra. A esquerda não era um bando
de anjinhos. Assaltava bancos, explodia bombas. Eu até que não participava muito de tortura
porque estava mais na operação, na investigação, na rua” (apud GUIMARÃES; OLIVEIRA,
2000, p. 12). Pouco depois, Carlos Alberto critica “essa história de direitos humanos” que,
para ele, passou a prejudicar o trabalho da Polícia e conclui: “A tortura ainda é o meio mais
eficaz de fazer alguém confessar seu crime”. Quanto à eventual punição pelos crimes que teria
praticado, tranquiliza-se: “Tudo está prescrito e a anistia em 79 valeu tanto para os crimes da
esquerda como para os nossos, se é que houve” (loc. cit.)522.
O repórter Lucas Ferraz, da Folha de S. Paulo, também entrevistou o delegado de
polícia Carlos Alberto Augusto, identificado como “remanescente dos anos de chumbo na
Polícia Civil paulista” (FERRAZ, 2012, p. 3). Desta vez, Augusto afirma que “Fleury é um
verdadeiro herói nacional”523. Apelidado de “Carlinhos Metralha”524, Augusto alega não
haver participado de um ataque aos militantes da Vanguarda Popular Revolucionária (VPR)
na Chácara São Bento, em Recife (em janeiro de 1973); porém “admite ter participado da
logística da operação, mas nega ter atirado nos militantes”. Os revolucionários, conforme
versão oficial, teriam trocado tiros com os policiais e assim teriam morrido. Sobre o episódio,
afirma Augusto: “Eu estava defendendo o Brasil. Defendi naquela época, como defendo
agora. Agi em legítima defesa, minha e de terceiros” – logo, admite que atirou – e conclui:
__________________________
522 Quando concedeu a entrevista, Carlo Alberto pretendia candidatar-se a vereador pelo PMDB, mas temia que,
caso suas ações durante o período de repressão fossem divulgadas, não conseguiria vaga na legenda: “Quando o
PMDB, que é de centro-esquerda, souber do meu passado do Dops, pode querer não me dar legenda. Mas acho
que tenho uma grande contribuição a dar ao país como político. Posso ajudar a resolver o problema da violência.
Além do mais, não fiz nada errado. Estava do lado certo. Acabamos com o comunismo. Se não fosse o meu
trabalho, o do Anselmo e o do doutor Fleury, estaríamos hoje num regime comunista.” (loc. cit.)
523
O delegado de polícia José Paulo Bonchristiano afirmou: “O meu colega Fleury merecia um busto em praça
pública” (apud AMARAL, 2012).
524
“Ele detesta o apelido, difundido pelo ex-preso político Ivan Seixas, que o viu andar com uma metralhadora
pelos porões. Prefere a alcunha ‘Carteira Preta’, referência à sua bolsa de couro com a identificação de
‘meganha’” (FERRAZ, 2012, p. 3). Há provável equívoco na conclusão do repórter sobre a origem do apelido
“Carteira Preta”. Augusto era investigador de polícia na época da repressão política e as carteiras funcionais
desses policiais são pretas, enquanto as dos delegados de polícia são vermelhas, havendo, assim, na gíria policial,
a distinção entre “carteira preta” e “carteira vermelha”. Salinas refere-se a ele: “Carlinhos Metralha: é assim que
o chamam, desde que topei com o bando instalado, algumas horas antes, no meu apartamento. É com esse nome
de história em quadrinhos que a figura comanda o espetáculo [...].” (SALINAS, 1988, p. 10)
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“Só cumpri com meu dever funcional, não participei de nenhum crime. Pode escrever aí:
contra a pátria não há direitos525. O único crime que não prescreve é o terrorismo” (apud
FERRAZ, 2012, p. 3).
Para essa mesma matéria, Ferraz entrevistou por telefone Dirceu Gravina, que se
defendeu das acusações de tortura: “O que eles [a esquerda] dizem é outra história. Sou
funcionário público, tenho que trabalhar no que o Estado manda, entendeu? Se tivesse
cometido crime, não poderia estar arrependido.” (loc. cit.).
Em nova entrevista, Carlos Alberto Augusto reporta-se a uma manifestação havia
contra ele526 e ironiza:
Estou muito feliz, muito contente pela manifestação que foi feita. Foi por esse motivo
que eu lutei no passado. Para poder dar liberdade para a imprensa, para os brasileiros
poderem se manifestar. Eu lutei por isso. Se essa manifestação tivesse ocorrido em
Cuba, esses jovens “militontos” já estariam no paredão sendo fuzilados. Deve-se a
liberdade que existe hoje às forças armadas brasileiras. (apud OJEDA, 2013)

Carlos Augusto amplia a engrenagem da qual se sente o dente: não atuava para o
governo, mas para a sociedade: “Nesses 43 anos de trabalho, só prestei grandes serviços para
a sociedade. Nunca fui processado, nunca cometi arbitrariedade nenhuma, sou cumpridor das
leis.” (ibid.) Pouco adiante, demonstra como o Governo tinha conhecimento de todas as ações
da equipe do delegado Fleury, da qual assume que fazia parte: “todas as prisões, todas as
sessões de interrogatório, foram do conhecimento do governador, do secretário de Segurança
Pública e do juiz-auditor militar”. E conclui com um evidente sofisma: “E acompanhadas pela
imprensa” (apud OJEDA, op. cit.). O que movia a ação policial durante a repressão mais uma
vez é declarado: “Eu lutei no passado para defender o seu emprego, de jornalista. Porque do
contrário haveria aqui um regime comunista. E isso não podemos deixar”. O emprego da
primeira pessoa do plural sugere o recurso de falsa modéstia (ou plural majestático) ou o
entrevistado refere-se aos demais companheiros seus, os quais ainda reúnem-se
periodicamente, como logo veremos527.
Em 1992, Guaracy Mingardi publica Tiras, gansos e trutas, em cujo prefácio Paulo
Sérgio Pinheiro aponta um marco relevante na história da violência policial:
[...] o governador Montoro foi o primeiro governador na história republicana de São
Paulo a pretender pôr limites à violência ilegal do Estado. Não estou afirmando que
__________________________
525
Percival de Souza afirma que “no saguão dos elevadores do Deic” estava pendurada uma placa: “Contra a
Pátria não há direitos” (2000, p. 183), informação que é reportada por Gaspari (2002, p. 17).
526
Um grupo de manifestantes foi até a cidade de Itatiba, interior de São Paulo, protestar contra o delegado que
fora para lá transferido em fevereiro de 2013.
527 Quando é confrontado com fatos históricos, o delegado de polícia retruca que o jornalista não os conhece,
porque tem menos de 50 anos de idade. Indagado se apenas quem tem idade superior a essa poderia conhecer a
história, responde: “É! Só quem viveu! Porque a história não apareceu ainda. Só estão contando de um lado! E o
outro lado já está mentindo!” (loc. cit.)
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todos os governadores no passado se alegravam com a tortura, mas a esmagadora
maioria fingia que não via, quando eles próprios não estimulavam ou amparavam
organismos paralegais, como os esquadrões da morte ou a Operações Bandeirantes.
(PINHEIRO, 1992, p. XVII)

Mingardi converte em livro o resultado de sua pesquisa para dissertação de mestrado
em Ciências Sociais na Unicamp528. Apesar dos objetivos da pesquisa, o autor, não aprofunda
a investigação os efeitos da ainda então recente ação política da polícia e suas relações com a
violência policial. De seu curto período (“um ano e pouco”) como policial civil atuante em
um distrito policial da capital, conclui: “o mau tratamento infligido ao preso faz parte de um
processo, que se inicia com a seleção do suspeito e termina na entrega dele à justiça, ou então
no acerto que o liberta” (MINGARDI, 1992, p. 52). O autor, criticando justamente a
generalização que Barbara Raffael Price faz ao tratar da corrupção de policiais norteamericanos529, descreve a ação da Polícia Civil paulista:
Em se tratando da polícia judiciária paulista não existe a violência gerada pelo conflito
de rua. Dar uns tapas, socos ou pontapés no preso, como faz a PM, pode ser maneira
de descarregar a raiva. No distrito, porém, muitas vezes o torturador sequer encosta a
mão no preso. Pendura-o no pau-de-arara e sai da sala, indo bater um relatório,
discutir um acerto, ou mesmo tomar um gole no bar. Só volta quando o indivíduo está
pronto para falar. Essa não é a atitude de quem libera a raiva, mas sim de alguém com
a agenda cheia. É claro que existem os sádicos, que gostam de ver o sofrimento do
preso, mas mesmo assim aquilo continua sendo um negócio. Depois da confissão,
ainda que o indivíduo continue detido por muito tempo, ele é relativamente bem
tratado. O mesmo policial que o pendurou, e aplicou choques elétricos, permite a
visita da namorada, arranja umas gramas de maconha, etc. (ibid., p. 143-144)530
__________________________
528
Para desenvolvê-la, prestou concurso para investigador de polícia, foi aprovado e trabalhou “durante um ano e
pouco” em “um distrito da periferia paulista” (MINGARDI, 1992, p. 4). Essa experiência foi suficiente para o
autor estabelecer conclusões sobretudo a respeito da corrupção e da violência na Polícia Civil paulista, fazendo o
recorte do período Montoro (1983-1987). Apesar dos limites (temporal, espacial e institucional) da pesquisa,
chega-se às generalizações que a obra faz; não obstante é um estudo importante e permite verificar uma visão
analítica da Polícia Civil daquele período (descontado, naturalmente, o fato de julgar-se o todo pela parte...).
529
“É ao generalizar que ela peca”, afirma Mingardi (p. 143), referindo-se à autora de um artigo publicado em
1975 que busca fazer uma análise da corrupção policial estadunidense no período de 1973-1974 (MINGARDI,
ob. cit., p. 197). Parece que a generalização é um pecado comum quando se estuda o tema: “[A tortura] É
aplicada sistematicamente, automaticamente, em todos os distritos policiais do Brasil a todos os cidadãos das
classes populares que caiam sob a suspeita policial.” (PINHEIRO; SADER, 1985, p. 83).
530
Paulo Sérgio Pinheiro e Emir Sader, em estudo sobre a violência policial, falam do “fetichismo da confissão”
como uma das “razões veladas que justificam a existência da tortura nos períodos ‘democráticos’” (1985, p. 83).
Wolfagang Sofsky explica: “Sin duda se somete de vez en cuando a determinadas personas a tortura para que
revelen un secreto. ¿Pero cuántas no son torturadas sabiendo el torturador perfectamente que no pueden saber
nada? ¿Cuántas no sufren violencia sabiéndolo ya todo el torturador? ¿Y cuántas no son golpeadas para que
confiesen algo cuando el agresor sabe que no hay nada que confesar? Entre la confesión de culpabilidad, el
secreto y la tortura no existe una relación necesaria. El que la víctima sea interrogada y presionada, en modo
alguno significa que su respuesta sea verdaderamente importante. El interrogatorio es en realidad una
escenificación que da a la tortura apariencia de legitimidad y al mismo tiempo invierte las cargas morales. Crea
la ficción de que la crueldad es sólo un recurso para conocer la verdad y la víctima es responsable última de lo
que le sucede. Por su obstinación en el silencio, ella tiene la culpa de todo lo que le hagan – así se razona desde
la inversión moral. No es que los encargados de aplicar la tortura tengan necesidad de buenos motivos. Ellos
hacen su labor sin necesidad alguna de justificación. Pero el silencio les parece una insolencia. Hace que
aumenten su irritación y su furor, lo cual les facilita el trabajo.” (SOFSKY, 2006, p. 96-97). E conclui: “El
interrogatorio no es el fin, sino el medio de la tortura.” (op. cit., p. 97)

207

Relatos da tortura no pau de arara531 demonstram que o ato de “pendurar” o suspeito é
antecedido de agressões físicas, logo, não há como fazê-lo sem sequer “encostar a mão no
preso”. Também, quem tem a “agenda cheia” não vai “tomar um gole no bar”. O trecho acima
mal disfarça um certo sensacionalismo do autor532.
O próprio autor reconhece, entretanto, que o quadro que apresenta da Polícia Civil
paulista “não é, evidentemente, completo. Existem muitos detalhes que não foram sequer
mencionados”, mas o livro expõe “alguns cantos escuros da atividade policial” (MINGARDI,
1992, p. 185).
Para o livro Mulheres que foram torturadas (1998), Luiz Maklouf Carvalho conseguiu
entrevistar o delegado de polícia aposentado, Davi dos Santos Araújo533

534

, conhecido no

DOI-CODI como “Capitão Lisboa”535, servindo sob as ordens do coronel Brilhante Ustra.
Araújo inicia descrevendo uma modalidade de tortura que o entrevistador desacredita 536. A
entrevista pouco aborda sobre como o entrevistado via sua ação. Esclarece que, embora fosse
policial civil, a escolha para o cargo da Oban
era do comandante da Base. O comandante da época era o Carlos Alberto Brilhante
Ustra, então major. Ele achava que você [referindo-se ao repórter], homem inteligente,
alto QI, era bom pra interrogatório; ele achava que eu, que não era tão bom
__________________________
531
A respeito do “pau de arara”, ver, dentre outros, Salinas, 1998, p. 10, ou a Revista Time (1976, p. 9ª, referida
no capítulo 4). Jacob Gorender (1987, p. 228) consegue ironizar sobre o assunto.
532
Wolfgang Sofsky não reconhece eventual comportamento “simpático” do torturador: “La violencia no está
limitada por ninguna fuerza contraria. Se pude prescindir de la reciprocidad. El torturador no tiene nada que
temer, y por tanto no necesita adoptar la perspectiva del otro. Los motivos y los planes sólo son necesarios
cuando hay que superar barreras y vencer una resistencia, esto es, cuando no todo es posible. Pero cuando todo
es posible, es que no hay objetivos que conseguir. El torturador hace tiempo que ha conseguido su objetivo. La
vedad, la prueba de una culpabilidad o la conversión no interesa en absoluto. La tor[t]ura es pura crueldad.
Continúa practicándose después de el torturado ha hablado” (SOFSKY, 2006, p. 89-90).
533
Esclarece o autor: “torturadores não dão entrevistas. O silêncio é essencial para a proteção do Estado que lhes
deu guarida. Protegem a si próprios, ao serviço sujo que fizeram com determinação, mas principalmente ao
sistema que sustentava a manivela da maritaca. Não dão entrevistas – sabemos disso – e por isso estranhei
quando o Capitão Lisboa, lá pelo quinto telefonema, marcou hora e data para me receber. O fato de ser um livro,
e não uma reportagem para um jornal, facilitou um pouco as coisas para ele” (CARVALHO, 1998, p. 61). Paulo
Sérgio Pinheiro discorda: “Há vários livros de depoimentos, registros de memórias sobre a polícia. Apesar do
segredo e da discreção [sic] de corpos especiais do Estado, detentores da violência legal, os policiais sempre
foram loquazes. Há relatos grandiloquentes. Há confissões de desiludidos e de arrependidos. Registros pungentes
e crônicas heroicas.” (PINHEIRO, 1992, p. XV)
534
Davi(d) dos Santos Araújo foi o único policial que mereceu agradecimento inicial do Cel Ustra em A verdade
sufocada (2006, p. 13).
535
É sabido que os torturadores usavam codinomes. Geralmente os civis valiam-se de graduações militares e os
militares do “dr.” bacharelístico. (v. “[...] os ‘doutores’, como eram chamados os oficiais das Forças Armadas” –
MEDEIROS, MARCELO NETTO, 2012, p. 142).
536
“o preso nu, em cima de uma mesa, sendo interrogado”, isso “a rigor, nunca existiu, até porque, na pressa de
arrancar informações que levariam a outras presas, a repressão não se dava ao luxo de perder tempo. Ele criou a
fantasia para tentar convencer de que não houve a tortura denunciada e documentada por centenas de presos
políticos.” (CARVALHO, 1998, p. 308-309) O fato de haver pressa para as informações não significa que,
igualmente, não houvesse tempo suficiente para submeter o preso a qualquer meio de constrangimento que fosse
imaginado (sem esquecer que havia outros interrogatórios além daquele realizado no momento da prisão, como
vimos no capítulo anterior). Porém, o segundo argumento do autor parece convincente.
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interrogador, mas era um cara sem medo de nada nem de ninguém devia ir pra rua,
pro entrevero na rua, pro pior, que é a troca de tiros. (CARVALHO, 1998, p. 311)

A violência física com que agiam os policiais, entretanto, é explicitada, a ponto de
informar que, se um “infiltrado” fosse preso junto com os guerrilheiros “apanha todo mundo
junto, inclusive o infiltrado. Quem mais apanhava era ele. É assim até hoje em todas as
polícias do mundo” (ibid., p. 312).
Da entrevista com Araujo, entretanto, verifica-se que há (ou pelo menos havia em
1998) reunião periódica daqueles que atuavam na repressão:
De 79 para cá, quando o Figueiredo começou a abertura, nós ficamos sempre juntos.
Eu sei o que você fez, você sabe o que eu fiz. Eu não vou te entregar, você não vai me
entregar, nós não vamos entregar eles, eles não vão nos entregar. Então são 300
surdos-mudos. (apud CARVALHO, op. cit., p. 316)537

Araújo assume, assim, um “acordo” de proteção recíproca a respeito dos atos que
praticaram anteriormente à abertura política. Todavia, conforme seu discurso, não teria sido o
Presidente Geisel quem iniciara a abertura política, mas sim Figueiredo, seu sucessor, o que
demonstra um conhecimento superficial do regime ao qual servira.
Essa união, segundo declara,
Aconteceu naturalmente. Até uns quatro, cinco anos atrás, a gente se reunia uma vez
por ano, em um churrasco. A última vez foi ali no serviço médico do Exército, no
Cambuci. Não foram os 300, mas foram 150. E aí a gente olha: um está de muleta,
outro de bengala, outro numa merda que faz gosto. Estão ali, um bando de infelizes
comendo carne e tomando chope. Ninguém é nada. Tudo é pé-de-chinelo538. E o
pessoal do lado de lá? Um é presidente da República, outro é ministro do
Planejamento, outro é presidente nacional do PT, a outra é artista de televisão da
Globo no horário nobre [...]. (ibid., p. 316)

Refere-se ao sargento do Exército Marival Chaves que, como vimos, concedeu a
entrevista à Revista Veja: “Nós brigamos muito com esse sargento que falou à Veja por ele ter
feito aquilo. Sabe o que ele disse para mim? ‘Eu não sei onde eu estava com a minha
cabeça’.” Em seguida, desafia o entrevistador: “Vai atrás dele agora pra ver se você tira uma
vírgula” (ibid., p. 313)539.

__________________________
537
A página da Internet “A verdade sufocada” ainda mantém um convite, de 2009, para a comemoração (missa
seguida de coquetel de confraternização) do “45º aniversário da Contra-Revolução de 31 de março de 1964”.
Disponível em <http://www.averdadesufocada.com/index.php/contra-revoluo-de-1964-notcias-106/1765-2203missa-de-45-aniversrio-da-contra-revoluo-de-310364>. Acesso em 10 set. 2013.
538
Araujo refere-se ao fato de – segundo afirma na própria entrevista – nenhum dos que atuaram efetivamente na
repressão terem alcançado posto de general no Exército ou a classe especial na Polícia Civil.
539
Parece que a intimidação não surtiu efeito: no dia 30 de outubro de 2012, Marival Dias Chaves do Canto
prestou depoimento que durou 5 horas para a Comissão Nacional da Verdade. Disponível em
<http://www.cnv.gov.br/index.php/outros-destaques/118-comissao-nacional-da-verdade-ouve-marival-chavesex-analista-do-doi-codi>. Acesso em 15 mar 2013.
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José Paulo Bonchristiano foi delegado de polícia do DOPS, tendo se aposentado em
1983. Entrevistado pela repórter Marina Amaral540, gaba-se de ser o escolhido pelo então
Presidente Costa e Silva para escoltá-lo em suas visitas a São Paulo. Teve como subordinado
o investigador de polícia (“um tira valente”) que, depois, tornou-se o conhecido delegado
Sérgio Fleury, cuja defesa é candente: “Polícia é polícia, bandido é bandido. [...] Para vocês
de fora é diferente, mas para nós, acabar com marginal é uma coisa positiva. O meu colega
Fleury merecia um busto em praça pública” (apud AMARAL, 2012)541.
Embora não explicite a forma, aponta as vantagens de quem trabalhava com Fleury:
“O Fleury estava em todas, se metia em tudo, perdi muitos ‘tiras’ para ele porque lá eles
ganhavam mais, tinha um ‘por fora’” (ibid.). Apesar de não haver o entrevistado esclarecido
quais eram esses “por fora”, sabe-se que alguns policiais que atuavam na repressão visavam
mais à apreensão de dinheiro (geralmente dólares) nos “aparelhos” do que propriamente a
repressão política. Os valores apreendidos jamais seriam reclamados por quem quer fosse e,
portanto, não demandavam prestação de contas542.
Bonchristiano atuou na repressão ao Congresso da UNE, em Ibiúna (em outubro de
1968), e explica que, após prender os estudantes, levou-os para o DOPS e, de acordo com a
regra que vigia: “Separei os líderes e liberei o resto para ir para casa. Não tínhamos vontade
de matá-los, eram estudantes” (apud AMARAL, 2012)543. Confirma sua ligação com
Comando de Caça aos Comunistas com o DOPS:
__________________________
540
Com 15 horas de entrevistas, concluiu a repórter haver revelado “a mentalidade e as conexões políticas dos
policiais que atuaram na repressão do governo militar” (AMARAL, 2012).
541
Mas a relação com o colega nem sempre foi de camaradagem: “O Fleury era do DOPS e não era do DOPS,
era o homem de ligação do DOPS com os militares, era delegado das Forças Armadas, do Alto Comando. Não
obedecia a ninguém, interrogava presos no DOPS, no DOI-CODI, em delegacias, sítios, no país inteiro. Todo o
segundo andar do DOPS era dele, tinha que telefonar antes: “Fleury, eu vou descer pra falar com você”. Se não,
a gente não entrava. Ele tinha uma porta lá, todo misterioso.” (Bonchristiano, apud AMARAL, 2012).
542
Como vimos no capítulo anterior, o Exército tinha cautela nas buscas para que seus homens não fossem
tentados a praticar subtração de bens dos moradores. Embora se defendesse a teoria do “guerra é guerra”,
buscava-se evitar a prática do saque ou tomada do butim, já condenada por Kant (“É lícito na guerra impor ao
inimigo vencido provisões e contribuições, porém não o saque do povo, isto é, arrebatar dos particulares seus
bens [...]”, o que “seria um ato de bandoleiros, porque quem fez a guerra não foi povo vencido, mas o Estado sob
o qual este se achava” – 1993, p. 196-197). A propósito, Todorov aponta um dos motivos para a violência com
que os espanhóis tratavam os índios americanos no início da Conquista: “o desejo de enriquecer, rapidamente e
muito, o que implica tratar com negligência o bem-estar e até a vida dos outros: torturam para arrancar o segredo
sobre os esconderijos dos tesouros; exploram para obter benefícios.” E conclui: “o desejo de enriquecer não é,
evidentemente, novo; a paixão pelo ouro nada tem de especificamente moderno. O que é um tanto moderno é a
subordinação de todos os outros valores a esse. [...] Essa homogeneização dos valores pelo dinheiro é um fato
novo, e anuncia a mentalidade moderna, igualitarista e economicista.” (TODOROV, 2010a, p. 205-206)
543
Ao justificar porque não queriam “matá-los”, o delegado deixa claro que havia categoria de “matáveis” e “não
matáveis”, para fazermos uma analogia com o “Capitão Segura”, personagem de Graham Greene, em Nosso
homem em havana, segundo o qual haveria a “classe torturável” e os “intorturáveis”; seriam “torturáveis” os
pobres “de qualquer país latino-americano” e também “os da Europa Central e do Oriente”; “intorturáveis” os
britânicos e os oriundos da Escandinávia, “onde reina o bem-estar” e não há pobres; “os católicos são mais
torturáveis do que os protestantes, apenas porque são mais criminosos” (1972, p. 199).
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Foi o João Marcos [Flaquer] que fundou o CCC e salvou os estudantes de passarem
todos para o comunismo, por isso os americanos também gostavam dele. [...] Ele tinha
uma capacidade fabulosa, era forte demais, um cara fora de série, muito meu amigo.
Eu o conhecia desde o segundo ano da faculdade, ele queria ser delegado mas a
família dele era muito rica e não o queria metido com polícia, então ele vinha para o
DOPS comigo. Ele dirigia toda essa parte de estudantes, infiltrava gente entre os
esquerdistas. Se tinha alguma coisa que interessava ao DOPS, ele fazia. Mas só com
minha anuência. (Bonchristiano, apud AMARAL, 2012)544

Apesar de não admitir subordinação do DOPS à agência de inteligência norteamericana545, Bonchristiano demonstra as estreitas relações entre ambos os órgãos:
É uma bobagem danada dizer que a CIA mandava no DOPS, que nós éramos agentes
da CIA, não era nada disso, nós éramos delegados do DOPS. [...] A América do Sul
sempre foi o quintal dos Estados Unidos, e eles olhavam muito para nós, tinham medo
do Brasil se tornar comunista. E notaram que tinha um departamento de polícia em
São Paulo que trabalhava firme nisso. Porque o DOPS de São Paulo fazia todos os
levantamentos que conduzissem a algum elemento do Partido comunista em todo o
Brasil, na América Latina inteira. (apud AMARAL, op. cit.)

Observou que, entre 1963 e 1970, foi oito vezes para os Estados Unidos546 fazer
“cursos técnicos de polígrafo, técnicas de inteligência, infiltração. E sobre o comunismo
também, eles tinham verdadeira obsessão. Saí de lá convencido de que eles, sim, são duros,
fazem o que for preciso para garantir seus princípios”547. Participou do grupo de delegados
paulistas que foram designados por um general do Exército para estruturar a Polícia Federal:
“o Edgar Hoover (fundador do FBI) é um cara que admiro muito, e os americanos achavam
__________________________
544
A Revista O Cruzeiro publicou, em 9 nov. 1968 (MEDEIROS, 1968), uma relação de mais de trinta membros
do CCC. Desses, apenas dois tornaram-se delegados de polícia (um deles, Raul Nogueira Lima, era investigador
de polícia e no inicio do ano seguinte, 1969, chefiou a equipe de policiais civis que vitimou Carlos Marighella).
545
Em 1964, Bonchristiano participou de operação do DOPS, que resultou na apreensão de 19 cadernetas do
líder comunista Luiz Carlos Prestes, as quais foram encaminhadas aos Estados Unidos para serem copiadas
(“aqui ainda não existia o xerox”, observa Marina Amaral, 2012)
546
Entre 1960 e 1972 houve um programa dos Estados Unidos que buscava “impedir o aumento da influência
soviética e cubana” (MOTTA, 2010, p. 260) na América Latina, denominado United States Agency for
Internacional Development (USAID). Em estudo a respeito do alcance desse programa na formação de policiais
brasileiros, Rodrigo Patto Sá Motta procura demonstrar que, nos treinamentos realizados, os policiais brasileiros
atuavam “também como atores, e não apenas como sujeitos passivos”, ou seja, não foram as lições
estadunidenses que ensinaram os policais a serem violentos, eles próprios já eram detentores desse conhecimento
(ibid., p. 259). Esclarece, porém, o autor: “tal constatação não reduz em nada a responsabilidade dos governos
dos Estados Unidos, pois apoiaram, armaram e ajudaram a manter uma ditadura violenta e assassina” (ibid., p.
260). Paulo Sérgio Pinheiro e Emir Sader dizem que “não é de se excluir” que “estivessem usando a AID para
ação clandestina da CIA” (1985, p. 82).
547
Porém, de acordo com a jornalista, não foi necessário nenhuma viagem aos EUA para Bonchristiano
convencer-se dos “males” do comunismo; sua aversão ao regime marxista teria sido uma das características que
o fez ingressar na carreira de delegado de polícia: “Bacharel de Direito pela PUC-SP, filho de uma farmacêutica
e um bancário, José Paulo Bonchristiano não entrou na polícia política por acaso. Ele e a turma de amigos da
faculdade – seis deles futuros delegados do DOPS – eram anticomunistas viscerais e católicos conservadores, e
representavam a direita no centro acadêmico 22 de agosto. Esse perfil agradava ao experiente delegado Benedito
de Carvalho Veras, que os recrutou em 1957 quando cursavam o último ano de Direito e faziam estágio na
polícia. Veras, que se tornaria secretário de segurança do governador Jânio Quadros no ano seguinte, estava à
procura de quadros para modernizar a polícia, sob orientação do Programa do Ponto IV – idealizado pelo
presidente americano, Harry Truman, com o objetivo de prevenir a ‘infiltração comunista’. Isso se traduzia na
combinação de ajuda econômica e treinamento das forças policiais dos países da região. A intenção era
‘profissionalizar’ a polícia brasileira – sobretudo os que lidavam com crimes políticos e sociais – para que
barrassem o comunismo sob qualquer governo.” (AMARAL, 2012).
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muito importante montar uma polícia como essa no Brasil – o DOPS paulista já atuava como
polícia federal, mas era subordinado à secretaria de segurança estadual”548.
O policial afirma que agiu apenas em nome do governo – sem que houvesse qualquer
reconhecimento: “Preferi me aposentar, hoje não acredito mais em nada. Fiz o que o
presidente queria, os militares queriam, e não ganhei nem aquelas medalhinhas que davam
para todo mundo” (Bonchristiano, apud AMARAL, loc. cit.). Sugere o delegado que os seus
sucessores na polícia têm um compromisso de não revelar fatos e nem onde estariam os
corpos das vítimas: “Os que hoje ocupam os cargos daqueles, antigos, também assumiram o
compromisso de proteger o pacto.” (loc. cit.)
Bonchristiano tem uma explicação para as mortes dos militantes de esquerda:
Felizmente aqui no Brasil não fizemos como em outros países, matanças. Não houve
isso. Houve só morte de quem quis enfrentar a polícia. Isso em qualquer lugar do
mundo. Quando uma guerrilha deles lá, um aparelho, matou o nosso colega lá em
Copacabana, o Moreira, o que nós tínhamos que fazer? Descobrir os caras e matar
também. [...] Polícia é assim. (Bonchristiano, apud AMARAL, 2012)

Quando a repórter, ao concluir a matéria, indagou por que os mortos eram enterrados
“em vez de atirá-los ao mar ou incendiá-los ou apagar definitivamente as provas”, a resposta
do delegado é pronta: “Nós somos católicos, pô!” (loc. cit..)
O também delegado de polícia Cláudio Guerra, do Espírito Santo, forneceu entrevistas
aos jornalistas Marcelo Netto e Rogério Medeiros, as quais se transformaram no livro
Memórias de uma guerra suja (2012). Editado certamente com o propósito de criar polêmica
e causar escândalo, parece não ter tido a repercussão planejada. A fim de que fosse lançado
quando se iniciavam os trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, os autores pecam pela
superficialidade das investigações decorrentes das graves denúncias. No texto, há
contradições549, informações equivocadas550, afirmações que não se sustentam551, explicações
__________________________
548
Marina Amaral (2012) observa que a Polícia Federal registra em sua página na Internet um agradecimento à
dita “Revolução de 1964”: “Somente em 1964, com a mudança operada no pensamento político da Nação, a
ideia da criação de um Departamento Federal de Segurança Pública, com capacidade de atuação em todo o
território, prosperou e veio a tornar-se realidade, com a aprovação da Lei n° 4.483, de 16 de novembro do
mesmo ano, reorganizando então o DFSP, com efetivo cunho federal.” Esse parágrafo foi retirado na página da
instituição,
sendo
substituído
por
outro
menos
explícito
(disponível
em
<http://www.dpf.gov.br/institucional/historia/>. Acesso em 10 ago. 2013), porém, ainda pode ser conferido na
página do Exército Brasileiro, com fonte atribuída à Polícia Federal (disponível em
<http://www.exercito.gov.br/web/agata/policia-federal>. Acesso em 10 ago. 2013).
549
Confira-se, por exemplo, a informação (MEDEIROS, MARCELO NETTO, 2012, p. 47-48) de que a
metralhadora “embutida numa pasta tipo 007” ficava no SNI de onde apenas saía com autorização do “coronel
Perdigão” e, pouco adiante (p. 71): “a pasta com uma metralhadora que Jone Romanguera trouxe do exterior
ficou comigo durante muito tempo. Eu a guardava lá no SNI; era uma pasta comum, estilo 007, só que dentro
dela havia uma metralhadora [...]”.
550
“Não me lembro do nome da rua, mas é fácil recuperar, fica em frente a um cinema, logo à esquerda saindo
da avenida São João. É um hotel barato. Fica na mesma rua do DEIC” (ibid., p. 155): nessa época o DEIC
funcionava na Rua Brigadeiro Tobias, 527, Bairro da Luz (onde ainda hoje funciona o “Palácio da Polícia”), que
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provavelmente extraídas de “sites” da Internet sem indicação de fonte 552, sofismas jurídicos553
etc. Porém, a obra tem o mérito de conter uma descrição crua de vários fatos ocorridos
durante a ditadura militar, todos eles exigindo rigorosa e profunda investigação, livre de
qualquer sensacionalismo. Interessam-nos, particularmente, algumas informações que o
policial capixaba apresenta, tais como sua explicação inicial de suas denúncias:
Eu sei que cada uma dessas pessoas [que foram mortas] tem uma família que merece
saber a verdade, por pior que ela seja. E se tive coragem, por ideologia, de fazer o que
fiz, agora eu preciso ter a mesma coragem para contar o que foi feito. (apud
MEDEIROS, MARCELO NETTO, 2012, p. 54)

Órgãos estatais, que hoje se dedicam à punição dos torturadores, apoiavam as
execuções, como, por exemplo, se vê no seguinte trecho:
Virei combatente dos subterrâneos da batalha contra a guerrilha no segundo semestre
de 1972, mas nessa época eu já era um policial experiente e famoso no Espírito Santo.
Eu era delegado do DOPS, conhecido, temido e respeitado como investigador e
exímio atirador de elite. Por esse motivo fui convidado para uma reunião na
Procuradoria da República, escritório de Vitória, no Espírito Santo, pelo procurador
Geraldo Abreu. Naquela época o papel desse órgão era muito diferente. Alguns
procuradores tinham ligações íntimas com o regime militar. Quando fui para a
reunião, não imaginava que iria entrar numa guerra política, no submundo da luta
contra os inimigos do regime. (ibid., 2012, p. 35-36)554

A respeito do motivo pelo qual as polícias civis integraram o grupo de repressão:
É como eu sempre digo: os militares não tinham experiência para combater a esquerda
armada. Quem tinha éramos nós, que sabíamos investigar, fazer campana, tocaiar e
matar. Nós, policiais civis. E, nas polícias civis, a Delegacia de Roubos e Furtos era a
que tinha os melhores quadros. Ela e o DOPS.
Em nome da segurança do Estado brasileiro, os membros da comunidade de
informações podiam tudo: perseguir, grampear, investigar, julgar, condenar,
interrogar, torturar, matar, desaparecer com o corpo e alijar famílias do paradeiro de
___________________________________________________
é paralela e distante vários quarteirões da Av. São João. Tampouco poderia estar se referindo ao DOPS, que
funcionava no Largo General Osório, distante da Av. São João e não há notícia de que houvesse cinema ali.
551
“Depois que o [delegado] Fleury morreu, a equipe dele passou a compor a minha. Eu fui eleito, pelos
comandados dele, o novo líder” (ibid., p. 98): nenhum relato registra esse fato tampouco policiais que
trabalharam com o delegado Fleury confirmam essa afirmação.
552
Confronte, por exemplo, a nota de rodapé 170 (ibid., p. 184) com a seguinte informação: “A artéria femoral
comum é continuação da ilíaca externa a partir do ligamento inguinal. Do ponto de vista cirúrgico, é dividida em
femoral comum, superficial e profunda. A artéria femoral profunda é responsável pela irrigação da maior parte
da
musculatura
da
coxa
por
meio
de
seus
ramos.”
(Disponível
em
<http://edoktor.org/portugues/index.php?option=com_content&view=article&id=1562:obstrucao-arterialcronica-de-membros-inferiores&catid=111:medicina-interna&Itemid=29>. Acesso em 15 mar 2013.
553
“Institucionalmente, as polícias são força de reserva militar” (ibid., p. 93), o que se aplica, como sabemos,
apenas à Polícia Militar e não à Civil, ainda assim como “auxiliar” e não “reserva” (art. 144, § 6º, CF).
554
Mais adiante: “Geraldo Abreu era um homem muito discreto. Ele dizia, entre nós, quando nos reuníamos:
‘Agora é minha hora de calçar o coturno’. Na época, em todos os estados onde o SNI não tinha escritório, eram
as procuradorias gerais que respondiam pela comunidade de informações. Poucas pessoas se lembram do papel
da Procuradoria Federal, que, no auge das operações, na guerra contra as organizações de esquerda, contra o
comunismo, foi muito presente na minha história”. E, inexplicavelmente, afirma que “passava [...] com todas as
armas que transitavam pelas minhas mãos pela Procuradoria Federal”, uma vez que “lá, no meu escritório [sic]
do DOPS, eu não podia ir com as armas” (ibid., p. 95). Primeiro, departamentos policiais não são divididos em
“escritórios”, mas sim em divisões ou, mais comumente, delegacias de polícia; segundo, é inconcebível um
departamento de polícia que não admita delegados de polícia entrarem armados, sobretudo no período de
exceção...
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seus entes queridos. Não havia um código de ética, nem formal, nem informal, que
direcionasse nossas condutas. Tudo era permitido. (apud MEDEIROS, MARCELO
NETTO, 2012, p. 98).

Cláudio Guerra, entretanto, não deixa claro se foram os integrantes da esquerda que
auxiliaram os criminosos comuns a organizarem-se (afirmação comum nos meios policiais)
ou se foram os policiais que, assumindo-se criminosos, deram origem às organizações de
crimes que hoje vemos:
A Falange, a primeira organização criminosa do Rio, que se transformou depois no
Comando Vermelho, aprendeu sobre luta armada urbana com os presos políticos, na
Ilha Grande. Vejam como as coisas foram se misturando com o tempo! (ibid., p. 174)
[...]
A decadência dos aparelhos de combate ao comunismo coincide com o crescimento de
organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas, à formação de milícias e
principalmente ao jogo do bicho. O know-how conquistado com o aparato do Estado
agora serviria ao submundo do crime organizado. (ibid., p. 194)

Enfim, apesar de denúncias relevantes, o livro perde em credibilidade e, portanto, fica
a exigir investigações profundas. Talvez se a matéria tivesse sido publicada em uma série
jornalística555 pudesse ser mais bem assimilada. Entretanto, a obra vale por abrir novas portas
às investigações.
Em pesquisa que mais profundamente trata do tema (apesar do reduzido número de
casos estudados, como já tratamos), Martha K. Huggins, Mika Haritos-Fatouros e Philip G.
Zimbardo agruparam as versões dos policiais torturadores em cinco modalidades:
Descobrimos que as narrativas metafóricas dos operários da violência a respeito de
tortura e/ou assassinato assumiam uma ou mais de cinco formas: a) difundir a
responsabilidade em contextos organizacionais, sociais ou culturais: “No Brasil, eles
estão acostumados com esse tipo de comportamento – como tortura. As igrejas
católicas torturaram pessoas durante muitos anos (...)”; b) descrever os perpetradores
como maçãs podres excepcionais: “As pessoas mais identificadas com [a tortura são]
muito frias por natureza, (...) muito agressivas”; c) demonizar as vítimas: “Eles eram
torturados por serem burros”; “ladrões e assaltantes (...) negam as coisas tão
cinicamente que se o policial (...) não tem um certo equilíbrio, vai lhes dar uns tapas”;
d) apresentar uma “causa justa” para explicar sua violência: “Atuávamos como se
fosse na guerra. Éramos patriotas (...) defendendo nosso país (...) Éramos um povo
religioso, um povo cristão”; e) dissimular a violência sob mandados profissionais ou
organizacionais: para “matar [corretamente] não se pode [só] reagir (...) tem que agir
com razão”. (2006, p. 129-130)

Nessa fala em que os autores veem conteúdo metafórico, está, como eles concluem, “a
negação de qualquer responsabilidade pessoal pelo operário da violência” (ibid.., p. 130).

__________________________
555
Como sugere a linguagem utilizada e, até mesmo, frases como “No primeiro fim de semana de março último,
revisando mais uma vez a lista dos oficiais que protestavam em manifesto contra a presidente Dilma,
constatamos a inclusão de sua [do coronel-aviador Juarez] assinatura.” (ibid., p. 87). Nesse trecho os autores
esquecem-se de que, em um livro, os anos das datas devem ser indicados, além de reiterarem a confusão que
fazem com a pessoa do narrador (ora em primeira do plural, ora em primeira do singular ou em terceira do
singular).
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Porém, a necessidade de encontrar um argumento que pudesse “autorizar” a violência
demonstra que tinham consciência de que agiam de forma errada556.

5.1.3 A versão das Forças Armadas

Além dos policiais, também os oficiais das três forças deixaram registradas suas
versões e são relevantes, uma vez que, apesar de não ser verídica a afirmação de Huggins,
Haritos-Fatouros e Zimbardo de que todas as polícias foram subordinadas às Forças Armadas
por meio da “lei 667 de 1969” (2006, p. 150), havia, realmente, uma subordinação de fato –
jamais de direito – das forças de segurança interna às forças de segurança externa.
O Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil
(CPDOC) da Fundação Getúlio Vargas realizou entrevistas com militares a respeito do
período ditatorial, as quais deram origem a três publicações, organizadas por Maria Celina
D’Araujo, Gláucio Ary Dillon Soares e Celso Castro: Visões do golpe: a memória militar
sobre 1964 (1994a), Os anos de chumbo: a memória militar sobre a repressão (1994b) e A
volta aos quartéis: a memória militar sobre a abertura (1995).
Os oficiais entrevistados foram unânimes em negar que praticaram ou presenciaram a
tortura, mas admitiram que ela pudesse ter ocorrido. A concepção de “tortura” para eles é
bastante tênue. O general Gustavo Moraes Rego Reis, por exemplo, afirma que, sob o
Governo Castelo Branco, “as coisas que aconteciam eram mais humilhações do que
perversidades e maldades físicas” e exemplifica: “fizeram o Gregório Bezerra desfilar
acorrentado a um jipe. Isso é uma humilhação, uma barbaridade!” (apud D’ARAUJO,
SOARES, CASTRO, 1994a, p. 62-63). Acompanhou o general Geisel a diversos pontos do
país para averiguar a situação dos prisioneiros: “Fomos a Fernando de Noronha, falamos com
Arraes. Lógico que eles estavam presos, presos num lugar confinado. Mas não havia
perversidade, maldade! Estivemos em São Paulo, em todos esses lugares. Falaram à vontade
com o General Geisel” (loc. cit.)
O General Otávio Costa, a fazer um escorço histórico da doutrina do Exército, expõe a
doutrinação estrangeira:
Em 39, quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial, a missão militar francesa foi
embora, e ficamos sozinhos. A partir dos anos 41, 42, 43, começamos a nos aproximar
dos Estados Unidos, mas ainda com forte influência germânica. Havia no Exército
grande número de oficiais que idolatrava os exércitos dos países totalitários. Afinal,
__________________________
556
“El antagonismo entre verdugo y víctima marca el límite absoluto de la reciprocidad social. La tortura no es
un duelo, ni una prueba de la fuerza de voluntad. El torturado no tiene posibilidad de defenderse.” (SOFSKY,
2006, p. 89)
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depois de trancos e barrancos, entramos na guerra ao lado dos Aliados. Até aí, nosso
Exército tinha sido um papel-carbono das organizações francesas. A partir de 45,
passamos a ser papel-carbono dos americanos. As estruturas, as unidades, os manuais,
a doutrina, tudo copiado deles. (apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994a, p.
75)557

O General Adyr Fiuza de Castro lembra que os DOPS melhores organizados no Brasil
eram os de São Paulo e do Rio de Janeiro558, mas eles não podiam atuar “além da fronteira
dos seus estados, nem tinham recursos financeiros para mandar gente para Recife ou para
Belo Horizonte”, por isso era necessário um “órgão que fizesse uma avaliação nacional” e que
“fosse modificada a lei e considerado o crime contra a segurança nacional um crime federal,
para ser ajuizado na Justiça Federal”. Porém, a “Justiça Federal também era incipiente, quase
não existia”, decidiu-se “que os crimes contra a segurança nacional fossem julgados por um
órgão nacional, federal, que eram as Auditorias Militares e o Superior Tribunal Militar”. Para
isso, foi necessário “fazer com que os crimes contra a segurança nacional fossem todos
lançados para a área militar, para abrir o inquérito e ajuizar na Auditoria” (apud D’ARAUJO,
SOARES, CASTRO, 1994b, p. 41-42). Assim, foram criados os Centros de Informações do
Exército (CIE) e os Destacamentos de Operações de Informações (DOI)559, além dos Centros
de Operações de Defesa Interna (CODI). Em seguida, a respeito da fórmula mais conhecida
(DOI-CODI), apresenta uma símile infeliz e ao mesmo tempo bastante esclarecedora: “Cada
Exército tinha a sua 2ª Seção e o seu CODI [...], que por sua vez tinha como braço secular,
vamos assim dizer, como se fosse da Inquisição, o DOI, cujo efetivo era variável de acordo
com as necessidades.” (ibid., p. 46)560.
__________________________
557
Mas não esqueceram “a literatura militar francesa”, da qual jamais se afastaram “porque a missão francesa
marcara profundamente” o pensamento militar brasileiro e, ainda, nas palavras do oficial Otávio Costa, “sempre
foi nossa fascinação, apesar da influência americana”. O coronel francês Gabriel Bonnet (Guerras insurrecionais
e revolucionárias) é um dos que serviram de “inspiração do movimento de 64”, porém “comete-se grande
injustiça” atribuindo tal inspiração aos norte-americanos, pois “a guerra que se estudava nas escolas francesas
era a guerra insurrecional, a guerra revolucionária” e o Brasil jamais deixou de “mandar estudantes [oficiais] à
Escola Superior de Guerra de Paris”, os quais “voltaram com esse material na mão, toda a racionalização
francesa sobre o assunto. Isso entrou pelo canal da nossa ESG, e foi ela que lançou as ideias sobre as guerras
insurrecional e revolucionária” (apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994a, p. 77-78). Segundo o mesmo
oficial, a doutrina francesa influenciou particularmente Castelo Branco que, “como era muito feio, tinha
necessidade de afirmar-se intelectualmente. Então ele se apresentava diante da tropa como o homem inteligente,
estudioso, extremamente dedicado. Sua superioridade intelectual ajudava sua afirmação pessoal. Ele estudava
muito, lia os franceses e sempre estava a par da evolução da doutrina militar” (ibid., p. 86).
558
E complementa: “evidentemente, o de São Paulo melhor organizado que o do Rio” (ibid., p. 41).
559
E explica que é um “destacamento” porque não “é um corpo que tem uma estrutura e uma organização fixas:
varia de tamanho e de estrutura de acordo com a necessidade” (ao contrário de uma companhia ou batalhão) e o
nome surgiu porque “alguém resolveu batizá-lo de Operações de Informações”. Em seguida, Fiuza de Castro
usa de sarcasmo: “E ficou uma sigla muito interessante para ele, porque ‘dói’...” (D’ARAUJO, SOARES,
CASTRO, 1994b, p. 51-52).
560 Explica por que se dizia (e ainda se diz) “DOI-CODI”, embora fossem estruturas distintas: “Porque os
jornalistas crismaram assim. Está crismado e pronto. Eu tentei, em toda entrevista que dei aos jornalistas,
desmanchar o equívoco. Jamais fui comandante do DOI. Sempre foi um tenente-coronel o comandante do DOI,
assim como num grupo de Artilharia ou num batalhão de Infantaria.” (ibid., p. 58)
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Novamente valendo-se de uma símile – e igualmente infeliz – Fiúza de Castro explica
a dificuldade de controlar os homens que compunham a 2ª Seção do Exército (ou “E2”) que
comandava:
Esse era um dos meus grandes problemas, e que implicava em uma das grandes
cautelas que eu tinha. Porque os homens, todos eles muito fogosos, poderiam sair da
mão, compreende. É tudo como cachorro brabo, Doberman. E o Doberman, tem-se
que manter muito na trela, porque se o largar, ele vai atacar até a gente da casa. Então
era preciso muito cuidado para que eles não agissem por conta própria, e não agissem
por ordens de outros Exércitos ou do CIE. (apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO,
1994b, p. 59)561

A crueza vernacular de Fiúza de Castro demonstra sua doutrina:
Em combate, interroga-se o prisioneiro de guerra logo que ele é aprisionado, porque
nesse momento ele diz muita coisa. Depois que se recompõe, já não fala tanto. Porque
o medo é um grande auxiliar no interrogatório. Os ingleses, por exemplo,
recomendam que só se interrogue o prisioneiro despido porque, segundo eles, uma das
defesas do homem e da mulher, evidentemente, é a roupa. Tirando a sua roupa, fica-se
muito agoniado, num estado de depressão muito grande. E esse estado de desespero é
favorável ao interrogador. O [General Sílvio] Frota não concordava muito com isso,
mas usava-se. É uma técnica praticamente generalizada. E também por uma questão
de higiene, porque o prisioneiro se suja, suja o chão... É impressionante. Não se pode
parar um interrogatório e convidar: “Vamos mudar a roupa?” E o cheiro fica terrível.
Interrogando o preso despido, é mais fácil qualquer limpeza. (ibid., p.62 - grifamos)

Ainda a respeito da contrainformação, esclarece que a aprendizagem das técnicas não
era feita apenas nos Estados Unidos, mas “principalmente [na] Inglaterra e França e sobretudo
para aprenderem técnicas de interrogatório”:
E a Inglaterra tinha uma prática muito boa, porque havia acabado de enfrentar uma
guerrilha muito séria na Malásia. Mas eles tinham uns métodos absolutamente
inaplicáveis no caso brasileiro. Por exemplo, o inglês dizia: “É muito simples. A gente
captura o guerrilheiro e faz um passeio de helicóptero. Leva mais cinco. Pergunta ao
primeiro. Não respondeu, joga. Pergunta ao segundo, ele geralmente responde”. Eles
usaram isso na Malásia. A gente não podia usar no Brasil. (ibid., p. 66)

O motivo da inaplicabilidade de tal “prática” em terras brasileiras 562 não foi explicada
pelo militar563. Em seguida, fala sobre a relevância do interrogatório:
Interrogatório é a coisa mais crucial que existe. A mais difícil. Porque é preciso tirar
informações de um camarada que não quer dizer. A verdade é essa. E essas
informações são vitais, sem elas o serviço não pode ir adiante. Quando se tem tempo,
há os métodos psicológicos, sala escura, essas coisas todas, que funcionam. Mas
quando não se tem, ou se desiste do interrogatório, ou se aplicam métodos violentos.
Agora, nos lugares em que eu passei, todos chefiados pelo Frota, era uma obsessão
__________________________
561 Mais uma vez, valendo-se de figura de retórica, deixa clara a atuação repressiva do Exército: “[...] quando
decidimos colocar o Exército na luta contra a subversão [...] foi a mesma coisa que matar uma mosca com um
martelo-pilão. Evidentemente, o método mata a mosca, pulveriza a mosca, esmigalha a mosca, quando, às vezes,
apenas com um abano é possível matar aquela mosca ou espantá-la. E nós empregamos um martelo-pilão.”
(ibid., p. 75)
562
Embora haja a notícia de que o corpo de Stuart Angel, indicado como líder do MR-8, após ser morto em
decorrência de torturas (“foi atado à traseira de um carro com a boca no cano de descarga e arrastado em volta do
pátio da prisão” – SKIDMORE, 1988, p. 241, nota 58) no Rio de Janeiro, teria sido jogado no Oceano Atlântico.
563
Entretanto, como vimos, o delegado Bonchristiano, explica que o motivo de não terem ateado fogo nos corpos
ou os jogado no mar foi em decorrência convicção e respeito religiosos: “Nós somos católicos, pô” (AMARAL,
2012).
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dele que o preso não sofresse nenhum dano físico. Isso era obsessivo nele. Eu mesmo
lhe disse que, em certas circunstâncias... Mas ele não admitia! Em circunstância
nenhuma! Prisioneiro, para ele, era prisioneiro de guerra: aplica-se a Convenção de
Genebra. (apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994b, p. 66-67)

Apenas haveria, portanto, tortura quando houvesse violência física. A violência
psicológica não caracterizaria tortura.Seu inconformismo, entretanto, é reiterado:
Eu debati muito com o Frota, mas sempre fui vencido na discussão. Ele era o chefe.
Eu acreditava que, para as informações imediatas, era preciso uma certa dose, pelo
menos, de tortura psicológica, como sugeriam: botar o sujeito numa cela com uma
cobra. A tortura não é física, não deixa marca nenhuma. É uma tortura psicológica –
mesmo que a cobra seja uma jiboia, o sujeito fica só apavorado –, mas ele não
permitia. (ibid., p. 68-69) 564

Todavia, enfatiza: “É muito difícil fazer um interrogatório com violência que não
deixe marca. É muito difícil. Mas é possível.” (ibid., p. 70). Para assegurar-se de que não
havia tortura, o General Frota determinava que todos os presos “entregues por outras
organizações ao Exército” fossem submetidos “a uma rigorosa inspeção de saúde. E o médico
era responsável. O Lobo, inclusive, sabe disso. O Lobo e o Fayad 565, que eram os médicos
que examinavam os presos.” (loc. cit.)
Acaba fazendo sua profissão de fé a respeito da tortura:
O Frota tem horror à tortura, enquanto eu acho que em certas circunstâncias ela é
necessária. Nunca fiz porque sou leal a ele. Mas não sou contra. Guerra é guerra. Se
uma neta minha for raptada e eu pegar um camarada que saiba onde ela está, ah! eu
torturo mesmo, faço o diabo porque estou envolvido. Não tenho nenhum escrúpulo.
Não sou cristão, não acredito em vida eterna, não acredito em nada disso. Também
não sou supersticioso. Agora, não sou um homem mau, não me considero um homem
mau. Mas não sou contra a tortura. Acho que ela é válida em certas circunstâncias –
para adquirir informações. Agora, por sadismo ou por puro divertimento, é até
mórbida, não concordo. E há gente que se deleita com o sofrimento do próximo. Eu
não me deleito. Agora, por necessidade de informações, acho válido. E todo mundo
acha. Desde os esquimós até a China, todo mundo usa, quando necessário. (ibid., p.
73)

O general Carlos Alberto da Fontoura admite que, iniciadas as guerrilhas, “as Forças
Armadas, como a Polícia, não tinham preparo” para combatê-las e reitera: “eu não tenho
qualquer escrúpulo em dizer isso: as Forças Armadas não estavam preparadas para aquele
combate”. Explica, também, a decisão do Governo Médici de transferir a repressão às
guerrilhas das polícias para as Forças Armadas:
Não podia deixar de ser, porque as Polícias não tinham condições para isso. Eu assisti
às reuniões que prepararam essa decisão. As Polícias passariam a auxiliar o Exército
ou as Forças Armadas no combate, porque a situação foi tomando tal vulto que elas
não tinham mais condições, meios ou recursos para esse fim. (ibid., p. 84)
__________________________
564
Pouco antes: “Eu sempre fui muito leal ao Frota. Não concordo com ele, mas nunca fui desleal. Quer dizer, se
estou trabalhando com ele, é essa a música que ele toca, tenho que dançar do seu jeito.” (apud D’ARAUJO,
SOARES, CASTRO, 1994b, p. 67)
565
Trata-se de Amílcar Lobo e de Ricardo Agnese Fayad, ambos médicos e acusados de participarem das sessões
de tortura realizadas pelo Exército no Rio de Janeiro.
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A respeito da doutrina estrangeira sobre inteligência, afirma que oficiais foram
enviados para o exterior a fim de aprenderem nos Estados Unidos, na Alemanha, em Israel, na
França e na Inglaterra. O material trazido por eles serviu para o planejamento das aulas na
Escola Nacional de Informações.
Carlos de Meira Mattos, também general, deixa claro que as “chefias” tinham
responsabilidade na prática da tortura. Explica-se:
Vou dizer uma coisa: isso depende muito da chefia. O general Frota, quando foi
comandante do I Exército, preocupou-se muito com esse problema. [...] Visitava todos
os presos políticos, e pedia que lhe dissessem caso tivessem sofrido alguma coisa.
Mas havia comandantes que entregavam completamente essa tarefa a estruturas de
menor hierarquia, não iam ver e não sabiam o que se passava. (apud D’ARAUJO,
SOARES, CASTRO, 1994b, p.105)

O coronel Cyro Guedes Etchegoyen tem uma visão mais crítica a respeito da atuação
das polícias, mesmo da tão elogiada como a de São Paulo:
Quando cheguei do Paraguai, já havia sido criado o Centro de Informações do
Exército. Era impensável enfrentar uma guerra subversiva como a que estava
ocorrendo no país, principalmente em São Paulo, com uma estrutura de informações
lenta e sem poder decisório imediato, com dificuldades para conseguir recursos. (ibid.,
p. 112)

A respeito da eficiência da Operação Bandeirante, Etchegoyen não mede as palavras:
“onde ficava a OBAN? Numa Delegacia de Polícia, na rua Tutóia. [...] Havia apenas uma
Delegacia, financiada por industriais paulistas, que faziam o que bem entendiam, com alguns
militares, para dar uma configuração nacional ao problema” (ibid., p.117). Por isso
Nós procuramos acabar com essa situação. Mas, mudar um processo em andamento,
mudar um jogo que já está sendo jogado, que já está na rua, é muito difícil. É
impossível acabar de vez, senão vai-se à falência. Dez assaltos por dia, em média,
lembra-se? A coisa foi sendo progressivamente implantada a partir do final de 69 até
71, foi progredindo e, pouco a pouco, foi-se instalando o sistema de Segurança
Interna. E, à medida que foi sendo implantado e que o Exército passou a atuar
sozinho, essas coisas foram esvaziando. É evidente que a OBAN perdeu força. Por
falta de local, o órgão que a substituiu permaneceu na rua Tutóia – um erro tático. O
resultado é que ficaram todos os policiais que trabalhavam desde o começo. Mais
tarde, ficariam somente policiais militares, e na administração. O afastamento deles
era muito delicado, pois tínhamos que reconhecer seus extraordinários serviços na fase
crítica e devíamos protegê-los. (loc. cit.)566

Para suplantar a ação da OBAN, passaram “a implementar processos mais inteligentes,
fruto de estudos no exterior por vários oficiais” (ibid., p. 118), optando por infiltrações e não
mais interrogatórios, uma vez que “em todo o mundo, os terroristas defendem-se acusando
torturas – isso os deixa bem frente às suas organizações”. Quanto às infiltrações, havia
__________________________
566
Como veremos no capítulo seguinte, Hannah Arendt, no ensaio “Responsabilidade pessoal sob a ditadura”
(incluído em Responsabilidade e julgamento – 2004), trata da questão aparelho burocrático do Estado que se
mantém, apesar das formas de governo que se sucedem: “Hitler herdou funcionários públicos da República de
Weimar, que os herdara da Alemanha Imperial, assim como Adenauer devia herdá-los dos nazistas, sem grande
dificuldade” (ARENDT, 2004, p. 97).
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experiência policial e “foi esse sistema que, evoluindo, destruiu as organizações subversivas”.
A experiência da polícia paulista permitia “êxitos pouco compensadores, com algumas
exceções”, pois andava sempre “atrás dos acontecimentos – sequestros, assaltos a banco etc.”
(apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994b, p. 118).
O general Enio dos Santos Pinheiro esclarece a respeito dos oficiais que foram buscar
subsídios doutrinários para a Escola Nacional de Informação (EsNI) no exterior567:
Na Inglaterra, o Moacir Coelho ficou num forte em Londres, situado no rio Tâmisa.
Lá havia uma escola especialmente dedicada ao problema com a Irlanda. [...]. O
relatório que ele trouxe dá para cair duro. Nós somos violentos!? É porque não se sabe
o que fazem por aí! (ibid., p. 135)

Sobre a conduta violenta dos brasileiros, também nega o emprego sistemático da
tortura, mas...
Informação é uma coisa muito séria e deve ser violentamente centralizada. E quando o
cara faz uma besteira, deve-se punir violentamente se necessário. Não se deve ter
piedade, porque se perde o controle. Eu posso assegurar que muita coisa que
aconteceu de ruim não foi por causa dos chefes, das pessoas de maior
responsabilidade. Foi gente de baixo. E por questões pessoais, coisas desse tipo. Eu
sei perfeitamente. Posso mesmo compreender, porque vi na Polícia de São Paulo uma
pessoa ser interrogada, e esta pessoa partiu para cima do interrogador para espancá-lo.
Aí é difícil não reagir. Tenho vários casos muito interessantes, que é até bom não
saber, porque foram situações difíceis. Aconteceu? Aconteceu, pode ter acontecido
mesmo. Mas o que você faria se um camarada chegasse para você e dissesse: “Você é
filho disso, a sua mãe é assim, é assado?” Não vai fazer nada!? É muito difícil. (ibid.,
p. 142)

Quando, segundo afirma, Médici soube pelos jornais que havia tortura no Rio de
Janeiro – cujo Exército era comando pelo general Frota – Santos Pinheiro foi designado, na
qualidade chefe da Agência Central do SNI, para, pessoalmente, dizer que o presidente da
República não concordava com aquilo e, confessa: “até me senti um pouco constrangido,
porque era uma posição taxativa” (ibid., p. 143).
Ponto importante a respeito da OBAN é destacado pelo general Gustavo Moraes Rego
Reis. Segundo ele, em meados de 1969, o governador paulista Abreu Sodré “obteve auxílio
substancial do empresariado paulista para financiar” as atividades da Operação Bandeirante,
na qual atuava o delegado Fleury, mas estava vinculada ao II Exército, que era comandado
pelo general Ayrosa. Assim, “um grupo de militares do Exército passou a participar
efetivamente daquelas ações, juntamente com policiais civis e da Polícia Militar do estado,
ainda que informalmente”. Porém, o general Lisboa assumiu o II Exército e “recusou-se a
autorizar subordinados seus que participassem das operações policiais da OBAN”, porque
__________________________
567 “[...] fui para Washington fazer esse curso [de seis meses na CIA e no FBI] juntamente com um oficial da
marinha que falava bem o inglês, o almirante Sérgio Douerty [...]. O Moacir Coelho foi para Londres, o Uraraí
para a Alemanha, e um outro oficial que foi o chefe da Agência no Rio, o Pacífico, para a França.” (ibid., p.134).
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considerou o risco de ficarem “expostos oficiais e graduados à corrupção, em face do acesso,
fora de qualquer controle, a dinheiro e bens apreendidos nas operações”. Tal seria a
“vulnerabilidade das mais graves, e que acabou se consumando, sem provas”. Em 1971, o
general Humberto de Melo assumiu o II Exército e “apoiou e estimulou as ações do pessoal
militar na OBAN, já agora levadas a efeito pelo DOI” (apud D’ARAUJO, SOARES,
CASTRO, 1994b, p.154)568.
Irregularidades também havia nos DOIs pelo país: “viaturas disfarçadas, placas ‘frias’
– veículos quase sempre roubados e cedidos pela Polícia, após serem apreendidos sem que o
proprietário reclamasse. Recursos de origem duvidosa.” E conclui o general: “A impunidade é
uma coisa terrível” (ibid. p. 155).569
Ao ser indagado se o comandante do Exército poderia desconhecer a ocorrência de
fatos graves praticados por seus subordinados, Gustavo Reis, antes de responder diretamente a
questão, expõe seu ponto de vista a respeito das arbitrariedades:
As operações do DOI na busca de informações, depois no próprio confronto com os
grupos de subversão, além da sua natureza policial, ou por isso, foram aceitando como
“naturais”, e até mesmo “indispensáveis”, atividades ilegais, tais como: violação da
correspondência; “grampeamento” de telefones; utilização de veículos roubados, não
procurados pelos proprietários, cedidos pela Polícia; placas “frias”; e, afinal, prisões
abusivas e obtenção de confissões por processos condenáveis, e até mesmo
criminosos, em dependências de organizações militares.
Ora, por mais reprovável que fosse a conduta dos subversivos – no meu franco
entender –, nada justificaria os agentes da lei utilizarem-se de tais métodos. E o mais
grave, protegidos e acobertados pela irresponsabilidade e pela impunidade. Reconheço
que meus padrões são ultrapassados, mas, durante anos e anos, os nossos
regulamentos disciplinares prescreviam como transgressão grave “maltratar preso sob
sua guarda”. Os métodos comunistas e nazistas haviam chocado o mundo.
Agora a sua indagação. O comandante só não sabe quando não faz questão. Ou sabe
e consente, ou é surpreendido pelo fato consumado, então apura o responsável e pune
o culpado. O comandante é o responsável por tudo que faz ou deixa de ser feito em
sua organização. Não há escapatória. (ibid., p. 156)

O general Ivan de Souza Mendes procura minimizar a responsabilidade das polícias na
repressão às guerrilhas: “a Polícia é uma força estadual. Então, quem manda na Polícia é o
governo do estado. Federal, só o Exército, porque a Polícia Federal tem atribuições bem
definidas.” E como “estava em jogo a defesa das instituições”, “as Forças Armadas se
sentiram obrigadas a participar” e, assim, foram “cumprir a missão de garantia da ordem
interna, garantia das instituições republicanas” e, para isso, “tinham organização” e “tinham
__________________________
568
Os discursos de Humberto de Souza Mello foram reunidos em publicação de 1974, sob o patrocínio do
Governador Laudo Natel (MELLO, 1974): trata-se de uma coletânea de críticas ao marxismo e de louvações aos
“governos que a Divina Providência brindou a este País após o 31 de Março de 1964” (MELLO, 1974, p. 39).
569
Na página na Internet do CPDOC/FGV, Gustavo Reis é ainda mais contundente ao concluir seu pensamento:
“Pior ainda quando agravada por uma espécie de consenso: o mal necessário. Depois torna-se um hábito, a
consciência vai embotando, não reage, talvez afinal julgue correto.” Disponível em
<http://www.fgv.br/cpdoc/historal/arq/Entrevista631.pdf>. Acesso em 25 mar 2013.
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uma doutrina para se contrapor a outras doutrinas, sobretudo à doutrina maoísta” (apud
D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994b, p.170).
Embora afirmasse que os comandantes se opunham à tortura, indagado sobre como ela
existia, já que “tantos oficiais de alto nível diziam que a condenavam”, Ivan Mendes admite:
Espera aí. Nessas coisas, temos que procurar a verdade. E tem que ser uma coisa
muito meticulosa. Eu não vou dizer, seria mentira e até ingenuidade, que nunca houve
tortura. E não só aqui. A Argentina fez barbaridades. Os americanos ensinam, os
ingleses são mestres em ensinar como se deve arrancar confissões sob pressão, sob
tortura, de todas as formas. E a Inglaterra é o paradigma da democracia. Eles dão
cursos para os amigos. (ibid., p. 175)

O brigadeiro João Paulo Moreira Burnier explicou por que as Forças Armadas não
deixaram que as polícias estaduais cuidassem dos crimes de subversão:
Desde 1964, com a vitória da Revolução, os chefes militares tiveram absoluta certeza
da incapacidade das Polícias Militar, Civil e Federal em controlar a penetração
marxista dentro dos órgãos de comunicação e de administração pública, e, em
especial, dentro das próprias Forças Armadas. Incapacidade de detectar essas
lideranças e impedir a progressão da escala vertiginosa que estava se desencadeando
no Brasil [. ..].(ibid., p.190)570

É da mesma opinião o general José Luiz Coelho Netto571.
Embora a polícia estadual não tivesse “estrutura”, fornecia recursos humanos para o
Exército – porém de qualidade inferior572.
Sobre a “tortura”, ele confessa uma compreensão bastante específica e tolerante, pois,
“não era hábito da 2ª Seção de São Paulo matar ninguém, nem fazer tortura. Não era hábito.

__________________________
570 Em 1968, o Governador Negrão de Lima, do Estado da Guanabara, solicitou auxílio da Presidência da
República, alegando que suas polícias não tinham o preparo suficiente para combater os “distúrbios de rua já
numa reação clara contra o governo militar do general Costa e Silva”; “os próprios delegados não estavam
preparados, e além disso, todos estavam comprometidos, por um lado ou por outro, pelas nomeações em suas
delegacias. Esses homens eram muito dependentes da política partidária” (ibid., p. 191). Costa e Silva concordou
e “determinou em uma portaria interna que os quatro Exércitos e o Comando da Amazônia fossem responsáveis
pela segurança interna das áreas sob sua jurisdição”. São Paulo e Mato Grosso ficam sob a responsabilidade do II
Exército. Pouco adiante, acrescenta: “As forças militares, que estavam assumindo o comando das operações,
tiveram que cumprir suas tarefas porque, embora não estivessem preparadas para isso, as Polícias não tinham
condições de tomar a iniciativa. Não era questão de roubo, de assassinato, de vingança. Era uma coisa nova que
estava surgindo. Os subversivos tinham se organizado subterraneamente, clandestinamente, de uma maneira
violenta.” (ibid., p. 192-193)
571
Afirma: “É missão do Exército, das Forças Armadas, defender a Constituição, defender a ordem legal.
Quando aparecem grupos querendo derrubar a ordem legal, não precisa haver ordem para contra-atacar. Já está
implícito na missão. Então, os militares se organizam e saem em cima. Os grupos subversivos foram montados,
organizaram-se, e começara a atuar mesmo no final do governo Gosta e Silva, começo do Médici. Foi então que
começaram a botar as manguinhas de fora e nós tivemos que entrar duro em cima deles, porque a Polícia
estadual não tinha estrutura para enfrentá-los.” (D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994b, p. 234)
572 “Na ordem de cem, cento e poucos oficiais [trabalhavam com informações no CIE]. Os outros eram
sargentos. E havia alguns funcionários civis no nível de investigador, de agente, mas em número menor, porque
o funcionário civil não tinha formação, nem tínhamos tempo ou estrutura para lhe dar uma formação completa.
Então, aproveitávamos civis que estavam na Polícia, e passavam à nossa disposição, porque já possuíam uma
certa formação, até no linguajar.” (apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994b, p. 235)
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Bom, dar uns encontrões ou uns cascudos... Mas isso não é tortura. Tortura é outra coisa.
Nunca houve tortura. Nunca houve.” (apud D’ARAUJO, SOARES, CASTRO, 1994b, p. 238)
Também o general Leônidas Pires Gonçalves invoca exemplo estrangeiro para dar
legalidade às arbitrariedades:
Fazíamos tudo muito tecnicamente. E tecnicamente significa não atacar os princípios
da humanidade. Claro que tínhamos que fazer interrogatórios longos, como todo
mundo faz. Os nossos homens treinavam no BIS – o British Information Service – e
em outros lugares, na Alemanha etc. Então usavam aquelas técnicas. Alguém pode até
dizer: “Ah, mas com isso, estão fazendo pressões de caráter moral.” Bom, até posso
admitir isso. Mas é a técnica mundial. (ibid., p. 244)

Ao responder se seria possível que um subordinado não informasse a seu superior que
praticara tortura, aborda a questão da apropriação de valores dos terroristas pelos agentes do
Estado:
É possível. Ah! E o normal seria não passar a informação, porque ele sabia que seria
punido. O mesmo acontecia quando se apreendiam coisas. Tínhamos que ficar muito
vigilantes, porque a cupidez humana é muito grande. Uma vez pegamos um crioulo
com uma mala com vinte mil dólares. Foi direitinho para dentro do CODI. Mas eu
pergunto: será que todas as vezes foi assim? A gente fica se perguntando, não é?
(ibid., p. 253)

O mesmo general não diverge de seus colegas a respeito da incompetência da polícia
para cuidar do assunto, “pela simples razão que a Polícia não decide nem os casos policiais. E
pela simples razão que todo mundo quer que o Exército agora vá para a rua para dar
segurança. Só quem cumpre missão nesse país e tem amor à missão são as Forças Armadas”
(ibid., p. 255). Pouco adiante, repete a última frase e acrescenta seu desprezo pelos demais
órgãos públicos: “O resto é um bando de irresponsáveis!” (loc. cit.).
Logo abaixo recusa a pecha de torturador, para assumir a de agente da vontade do
Estado:
Dizem que somos torturadores, matadores, quando não é verdade. Apenas cumprimos
uma missão, de maneira austera. Há uma frase que é minha, e que gosto de repetir: o
soldado é o cidadão uniformizado para o exercício cívico da violência. Não é para
outra coisa, não. Não é para dar injeçãozinha na beira do rio. É para o exercício cívico
da violência. Esta é a missão do soldado em todo o mundo. (ibid., p. 255)

Como veremos no capítulo seguinte, a noção do emprego regular da violência (ou
“exercício cívico da violência”) é, para Hannah Arendt (2009), uma forma de negar o poder
do Estado e caracteriza estados totalitários ou ditatoriais.
O general Octávio Costa diverge de seus colegas de armas a respeito da competência
para a repressão ao terrorismo:
[...] no Governo Costa e Silva colocaram as Forças Armadas na repressão. No
passado, no governo Vargas, a repressão, principalmente a repressão política, era feita
pela polícia, principalmente pelos órgãos de política e social. [...] Vargas teve a
sabedoria de deixar a repressão no âmbito policial. Durante o regime militar, a
repressão começou com a Polícia Civil e a Polícia Militar. Crescendo e
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intelectualizando-se, a subversão tornou-se muito superior à capacidade intelectual da
repressão. Então decidiram engajar as Forças Armadas na luta, principalmente através
de seus órgãos de informações: o Cenimar, da Marinha, o CISA, da Aeronáutica, e o
CIE, do Exército. Aí bateram cabeça com cabeça. (apud D’ARAUJO, SOARES,
CASTRO, 1994b, p. 271-272)573

Como vemos, há uma discussão a respeito da “eficiência” das polícias e do Exército
na repressão aos atos de terrorismo, com um discurso de que sempre o outro não sabia como
lidar com o problema. As soluções que foram encontradas, porém, demonstram que nem
polícias nem Exército estavam preparados para proteger a sociedade dos ataques terroristas
que eram praticados pelos descontentes com o regime vigente.

5.1.4 A Operação Bandeirante

Carlos Alberto Brilhante Ustra, coronel do Exército, escreveu um livro a respeito do
período, cujo título é autoexplicativo: A verdade sufocada: a história que a esquerda não
quer que o Brasil conheça (2006). Procurando demonstrar os crimes praticados pelos
guerrilheiros – e com ataques virulentos aos que buscam, de forma diversa, esclarecer os
fatos que ocorreram naquele período – o livro traz um depoimento direto a respeito da
Operação Bandeirante. Em 1969, o Comandante do II Exército, general José Canavarro
Pereira, e seu chefe de Estado-Maior, general Ernani Ayrosa da Silva queriam “trazer de volta
a paz e a segurança ao Estado de São Paulo”, o que exigia a “coordenação e a centralização
das atividades de combate à guerrilha urbana” (USTRA, 2006, p.239).
Em 24 de junho de 1969, reuniram-se representantes das Três Armas, o Secretário da
Segurança Pública (Hely Lopes Meirelles), além do “comandante da Força Pública, o
delegado da Ordem Política e Social, o diretor de Trânsito e outros” e, assim, três dias depois,
a 27 de junho de 1969, “data oficial da criação da OBAN, o II Exército elaborou um
documento confidencial intitulado Operação Bandeirante”574 (p. 240), que tinha fixada a sua
missão de “identificar, localizar e capturar os elementos integrantes dos grupos subversivos
__________________________
573 Porém, reitera a ausência de preparo e inteligência das polícias: “Nossas organizações policiais eram
extremamente deficientes, voltadas quase exclusivamente para os delitos comuns, para os ladrões de pé no chão.
De repente, começou a haver uma ação intelectualizada, delitos planejados e executados pela melhor inteligência
brasileira: estudantes, jornalistas, intelectuais. Algumas das pessoas que fizeram assaltos ou sequestros estão
hoje por aí, são grandes figuras da República [...]. É indiscutível que os organismos policiais se mostraram
incapazes de enfrentar os novos desafios criminais. [...] a inteligência dos militantes estava acima da capacidade
de repressão dos organismos policiais.” (ibid., p. 277)
574
Há autores que consideram o nome da operação como “Bandeirantes” (p. ex., SKIDMORE, 1988, p. 181;
FON, 1979, p. 15 e segtes. AQUINO, 2002a, p. 15 e 104-106; HUGGINS, 1998, p. 174 e segtes.). Optamos,
nesta pesquisa, pela forma singular, como é apontada por autores que participaram da sua criação e referem-se a
documentos da época com a grafia que seguimos (USTRA, 2006, p. 239-244; MACIEL, NASCIMENTO, 2012,
p. 462-465). É de se registrar que mesmo um autor que segue a linha de Ustra (a quem dirige agradecimentos
iniciais em seu livro) acaba por grafar o termo no plural (SOUZA, A.2006, p. 127).
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que atuam na área do II Ex, particularmente em São Paulo, com a finalidade de destruir ou
pelo menos neutralizar as organizações a que pertençam” (apud USTRA, 2006, p. 240)575.
De acordo com seu organograma, a OBAN era chefiada por um “Centro de
Coordenação” integrado pelos comandantes do II Exército, da 2ª Região Militar, da 2ª Divisão
de Infantaria, do 6º Distrito Naval, da 4ª Zona Aérea, além do Secretário de Segurança
Pública, do Superintendente da Polícia Federal em São Paulo e do Chefe da agência paulista
do SNI – não havia, oficialmente, nenhum representante das polícias estaduais576.
O Centro de Coordenação tinha como subordinadas as Centrais de Operações e a de
Informações. A Central de Operações era integrada exclusivamente por militares (inclusive da
Força Pública paulista) e a Central de Informações, além dos militares, contava com o “diretor
do DOPS (chefe do Serviço de Informações do DOPS)” e um “representante da Guarda
Civil”. Ustra faz uma síntese histórica da OBAN:
Seu primeiro e único comandante foi o major de Engenharia Waldir Coelho, em
seguida promovido a tenente-coronel. Sua sede foi instalada num local cedido pela
Secretaria de Segurança Pública, uma edícula existente na sede do 36º DP, na Rua
Tutóia. Seu trabalho era semelhante ao da 2ª Cia PE, só que, agora, com mais recursos
e meios disponíveis. Suas equipes eram mistas, integradas pelo pessoal do Exército,
da Força Pública e da Polícia Civil. Tinha como missão específica combater a
subversão e o terrorismo, com uma equilibrada distribuição das missões e de trabalho,
com canais de ligação que permitiam a fácil solicitação de providências a cada força
ou a algum órgão público. (USTRA, op. cit., p. 242)

A operação durou – segundo Ustra – de 27 de junho de 1969 a 28 de setembro de
1970, quando “a Presidência da República elaborou uma Diretriz Presidencial de Segurança
Interna, o que possibilitou a criação dos Centros de Operações de Defesa Interna (CODI) e
dos Destacamentos de Operações de Informações (DOI)”. Assim, “foram criados o CODI do
II Exército que, em 28/09/1970, substituiu a Operação Bandeirante, e o DOI/II Exército, que,

__________________________
575
Naturalmente, trata-se da versão apresentada pelo coronel Ustra. Martha K. Huggins, baseando-se em fontes
que colheu nos Estados Unidos da América, afirma que o presidente Kennedy determinou que a Seção de
Segurança Pública (ou Office of Public Safety: OPS) da Agency for International Development (AID ou USAID:
United States Agency for International Development, referido anteriormente) passasse a cuidar da instrução dos
policiais brasileiros (HUGGINS, 1998, p. 125-126). O general José Canavarro Pereira matinha “constante
contato com a OPS-Brasil” e foi durante o 1º Seminário de Segurança Internacional (realizado em 1969) que
propôs a criação “de uma organização para coordenar e centralizar a luta do Brasil contra a subversão”. Os
militares que organizaram o seminário reconheceram que a OPS-Brasil fornecia “ajuda” e “estímulo constantes
no sentido da integração das forças de segurança interna” (apud HUGGINS, cit., p. 176). Assim, sugere a
pesquisadora que a criação da OBAN decorreu de influência do governo norte-americano.
576
“[...]‘alguns da diretoria do DOPS’ participaram da montagem da OBAN – ‘os militares não entendiam nada
de polícia, depois aprenderam’ – e [...] cederam três delegados no início das operações, todos incluídos entre os
torturadores na Lista de Prestes: Otávio Medeiros, ligado ao CCC (Comando de Caça dos Comunistas) e à TFP
(Tradição, Família e Propriedade), assassinado em 1973 por militantes da resistência armada; Renato D’Andrea,
colega de Bonchristiano na Faculdade de Direito da PUC; e Raul Nogueira de Lima, o Raul Careca, exinvestigador subordinado a Bonchristiano e ligado ao CCC, que se tornaria delegado depois.” (AMARAL, 2012
– as citações no texto são do delegado de polícia José Paulo Bonchristiano)
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na mesma data, substituiu a Coordenação de Execução da Operação Bandeirante” (USTRA,
2006, p. 242-243) 577.
Ustra afirma que “vários órgãos policiais passaram a agir por conta própria ‘em nome
da OBAN’”, tentando esclarecer casos, o que “prejudicava a rapidez e a centralização das
operações”. Assim agiam em “busca da promoção pessoal, em detrimento da impessoalidade
e do espírito de equipe que se buscava imprimir às ações da Operação Bandeirante” (ibid., p.
243). Conclui Ustra que o sucesso da OBAN fez com que ela recebesse “a carga das
organizações subversivo-terroristas e de seus acólitos de esquerda. Naturalmente, às
esquerdas interessava que os órgãos de segurança continuassem desarticulados e ineficientes”
(ibid., p. 244).
Em virtude do grande número de atentados terroristas578 no Governo Médici,
Foi necessária uma repressão forte e organizada para acabar com a subversão e o
terrorismo implantados no País. Muito se deve a esses terroristas o adiamento da
normalidade institucional, das eleições diretas para presidente e governadores. Urgia
pacificar o País para entregá-lo a novos governantes não comprometidos com a
subversão. (ibid., p. 255)

Ustra dedica duas páginas e meia ao tema para explicar que, em seguida à prisão de
“um terrorista”, surgia o que denomina “a fase crucial da prisão”, tanto para ele como para os
que integravam a repressão, que era justamente o interrogatório:
Quanto à prisão era planejada, a Turma de Interrogatório Preliminar já o aguardava
com a documentação referente a ele, preparada pela Subseção de Análise. Sabíamos
pela sua ficha: seus codinomes, organização à qual pertencia, ações armadas em que
tomara parte, localização de seus “aparelhos”, contatos e outros dados. (ibid., p. 337)

Ou seja, já tinham todas as informações e, por isso, antes do interrogatório,
procuravam “dialogar” com o preso, “mostrando os dados de que dispúnhamos a seu respeito”
e aconselhando-o “a dizer tudo o que sabia, para que pudesse sair mais rápido possível da
incomunicabilidade”. Todavia, se a prisão era o que denomina “prisão inopinada”,
desconheciam “quase tudo a respeito e o interrogador necessitava obter alguns dados
__________________________
577 Ustra, na época major, “servia na 2ª Seção, Seção de Informações, no Quartel General do II Exército” (ibid.,
p. 261), integrada à “Central de Operações” da Operação Bandeirante (ibid., p. 241), mas “em fins de setembro”
foi nomeado “o primeiro comandante do recém-criado DOI/CODI/II Ex” e, assim, passou a enfrentar “jovens
idealistas”, e carrega nas tintas: “na verdade, revelaram-se fanáticos assassinos, não hesitando trucidar inocentes
em prol da odiosa causa que abraçavam” (ibid., p. 262).
578
“Até o final do governo Médici, 120 pessoas haviam sido assassinadas pelos terroristas. Ele enfrentou
assaltos, atentados a bomba, ataques a quartéis, oito sequestros de aviões e outras ações como: sequestro do
embaixador americano; sequestro co cônsul japonês; tentativa de sequestro do cônsul americano em Porto
Alegre; tentativa de implantação de guerrilha no Vale da Ribeira; sequestro do embaixador alemão; sequestro do
embaixador suíço; ‘justiçamento’ do industrial Henning Albert Boilesen; ‘justiçamento’ do marinheiro inglês
David Cuttenberg; morte do major do Exército José Túlio Toja Martinez; ‘justiçamento’ do comerciante
português Manoel Henrique de Oliveira; ‘justiçamento’ do delegado de Polícia de São Paulo, Octávio Gonçalves
Moreira Júnior; e Guerrilha do Araguaia.” (ibid., p. 255)
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essenciais, tais como: o nome verdadeiro, o codinome, a localização do seu ‘aparelho’, o
próximo ‘ponto’ e seus contatos” (USTRA, 2006, 337).
Entretanto, o autor segue informando como deveriam agir, tendo em vista “as normas
de segurança” empregadas pelos terroristas579. Ustra justifica as medidas de exceção: “se
fôssemos combater os terroristas com as leis comuns, com o habeas-corpus a todo vapor, de
nada adiantaria que ele ‘abrisse um ponto’, o seu ‘aparelho’580 ou as próximas ações”, pois a
“organização tomaria conhecimento imediato” da prisão e, assim, a ação da repressão seria
neutralizada (loc. cit.).
Argumenta que o interrogador estava em uma “batalha contra o tempo”, pois
necessitava “urgentemente das respostas concretas para as perguntas que formulara”581. No
outro lado da batalha – embora para Ustra a batalha fosse “contra o tempo” – “o terrorista
mentindo e ganhando tempo, fornecendo endereços falsos, ‘pontos de polícia’ e ‘pontos
frios’” (ibid., p. 338)

582

. O psicanalista uruguaio Daniel Gil também ouviu a mesma

explicação de um torturador, ou seja, que se praticava a tortura para obter a informação dentro
das 24 horas seguintes à detenção, porque depois todos os demais companheiros do preso
saberiam de sua captura. E pergunta: “Então, para que se torturava durante dias, semanas e
meses?” (GIL, 1999, p. 35 – tradução nossa).
Reitera Ustra sobre a doutrinação de esquerda a que eram submetidos os subversivos
para ganharem tempo e, não o conseguindo, tentassem o suicídio (p. 338-339). Entretanto,
não explica por que essa atitude extrema, se o preso não seria submetido a nenhum tipo de

__________________________
579
a) “o tempo era precioso e a incomunicabilidade indispensável”, uma vez que “todo terrorista possuía uma
‘hora teto’ para retornar ao seu ‘aparelho’” e, caso o retorno não ocorresse, “o militante com quem vivia,
abandonava o ‘aparelho’, levando a documentação comprometedora e o material bélico existente” (loc. cit.); b)
O militante tinha o dever de “‘cobrir’, no mínimo, um ‘ponto normal’ a cada 24 horas e, caso ‘furasse’ um desses
pontos, restava ainda como segurança um ‘ponto alternativo’. Caso ele ou o seu contato faltasse a um desses
pontos, o motivo provável era que um dos dois estivesse preso”, o que gerava um imediato aviso “a toda rede
que mantinha ligação com eles” a respeito da provável “queda”. Assim, o preso tinha a obrigação de “segurar ao
máximo os seus encontros e ganhar o maior tempo possível, mentindo e [...] conduzindo a um ‘ponto frio’ ou a
um ‘ponto de polícia’”. Assim, “o interrogador tinha de ser bastante hábil e inteligente para não se deixar
enganar” (USTRA, 2006, p. 255).
580
De acordo com o Dicionário Houaiss, “aparelho” é o “o local (apartamento, casa etc.) us. por grupo político
clandestino que abriga suas reuniões, nos anos do regime ditatorial” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 247).
581
“Quanto um militante ‘caía’, normalmente com documentação falsa, as primeiras perguntas eram: Qual é seu
nome verdadeiro? Qual o seu codinome? Qual o seu próximo ‘ponto’? Onde se localiza seu ‘aparelho’? A partir
dessas quatro perguntas, iniciava-se uma batalha contra o tempo.” (ibid., p. 338)
582
“No ‘ponto frio’, o preso afirmava ter um encontro com um companheiro e inventava o lugar, a data e a hora.
Era conduzido para o local indicado. Evidentemente, não encontrava com ninguém, mas ganhava tempo e ainda
tinha a oportunidade de, como estava solto e apesar de vigiado a distância, tentar fugir. Alguns, muito fanáticos e
altamente comprometidos, tentavam o suicídio jogando-se de viadutos ou contra veículos em movimento,
seguindo a orientação da organização”. (USTRA, op. cit., p. 339)
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tortura, como alega. Bastava, se não coagida sua vontade por meio de violência, negar-se a
colaborar, permanecendo calado583.
Pode-se afirmar que a Oban de Ustra apenas foi possível porque deflagrada no
período reconhecidamente mais violento da repressão política, ou seja, os anos 1969 e 1974,
sob a presidência do general Emílio Garrastazu Médici584.
Em que pese às opiniões contrárias dos oficiais do Exército (como vimos
anteriormente), a OBAN, desconhecendo as táticas e técnicas investigativas para reprimir os
dissidentes políticos, valeu-se do auxílio de policiais estaduais:
Por causa da inexperiência em investigações policiais, os oficiais destacados para a
OBAN tiveram de se valer da “experiência” de delegados e investigadores da Polícia
Civil, com vasta competência nas técnicas de tortura. Alguns deles faziam parte do
Esquadrão da Morte. (PINHEIRO; SADER, 1985, p. 85)

O Esquadrão da Morte, como veremos, acreditava estar acima da lei e atuava como se
a ninguém devesse satisfação ou contas. Com o apoio do Exército, os policiais que assim
agiam sentiram-se ainda mais fortes e a OBAN tornou-se a “sucursal do inferno”.585
5.1.5 Um braço: o Comando de Caça aos Comunistas – ou, a mão de gato da Polícia

Como demonstramos em nota no capítulo anterior e ficou evidenciado neste capítulo,
sobretudo na entrevista concedida pelo delegado de polícia José Paulo Bonchristiano e nas
denúncias de Kucinski, o Comando de Caça aos Comunistas (CCC) pode ser considerado um
grupo paramilitar (ou “parapolicial”586), à medida que seus integrantes agiam em defesa do
regime vigente, inclusive com a truculência e arbitrariedade – e impunidade –, que
__________________________
583
“Quem já teve acesso a essas declarações [relato manuscrito feito pelo preso de toda sua militância],
arquivadas no Superior Tribunal Militar, verificou que, pela maneira como foram escritas, pela letra firme, pela
coerência como os fatos foram revelados, pela clareza com que o prezo expõe a sua vida íntima na organização,
jamais poderá dizer que tais depoimentos tenham sido feitos sob tortura. É absolutamente falsa a versão que os
subversivos difundem, dizendo que essas declarações eram datilografadas para que o preso as copiasse. Também
é falsa a afirmação que o pessoal do DOI/II Ex usava capuz para cobrir o rosto durante os interrogatórios.” (ibid.,
p. 339). O manuscrito elaborado por Vladimir Herzog – e logo em seguida rasgado – quando ainda estava preso,
demonstra a “espontaneidade”: após admitir que teria sido “aliciado por Rodolfo Konder” a informar o valor da
contribuição mensal e seus contatos no PCB, conclui: “Relutei em admitir neste órgão minha militância, mas,
após acareações e diante das evidências, confessei todo o meu envolvimento e afirmo não estar interessado em
participar de qualquer militância político-partidária.” (apud ALMEIDA FILHO, 1978).
584
“Sob o lema ‘Segurança e Desenvolvimento’, Médici dá inicio, em 30 de outubro de 1969, ao governo que
representará o período mais absoluto de repressão, violência e supressão das liberdades civis de nossa história
republicana. Desenvolve-se um aparato de ‘órgãos de segurança’, com características de poder autônomo, que
levará aos cárceres políticos milhares de cidadãos, transformando a tortura e o assassinato em rotina.”
(ARQUIDIOCESE, 2008, p. 63)
585
Expressão com a qual o “capitão Maurício” definiu a OBAN enquanto para lá conduzia Frei Tito, a fim de ser
torturado: “Você agora vai conhecer a sucursal do inferno” (apud LOPES; KUNZ, 2002. p. 77).
586
O neologismo parece necessário, porque não se tratava propriamente de um grupo paramilitar, uma vez que
sua vinculação era mais diretamente à Polícia Civil paulista do que às Forças Armadas.
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caracterizou a época. Duas investidas fizeram o nome do grupo: o ataque aos atores da peça
Roda viva e a “guerra da Maria Antonia” 587, ambas em 1968. Em entrevista ao repórter Luís
Antonio Giron, em 1994, João Marcos Flaquer – “um bem-sucedido advogado de 50 anos,
com escritório na avenida Paulista” (GIRON, 1993a) – resolveu contar “a história da
injustiçada direita brasileira” e tenta explicar a violência contra os atores de teatro: “O
objetivo era realizar uma ação de propaganda para chamar a atenção das autoridades sobre a
iminência da luta armada, que visava a instauração de uma ditadura marxista no Brasil” (apud
ibid.).
Apesar de a sigla ser geralmente ligada aos estudantes do Mackenzie (VALLE, 1999,
p. 160), Flaquer informa que o grupo “foi um movimento idealidade da juventude
universitária”:
Fundado em 1963, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, tinha objetivo
de dar segurança e permitir o uso da palavra à ala “da direita liberal” do movimento
estudantil representado pelo PRA (Partido da Representação Acadêmica). “O pessoal
da esquerda não deixava a gente falar e partia para a agressão”. O nome veio de uma
brincadeira, narra o comandante. “Por gozação, começamos a usar a sigla ‘CCC’,
imitando a camiseta da seleção de futebol soviética, que tinha as letras ‘CCCP’.”
(GIRON, 1993b – os trechos aspeados são de Flaquer)588

O nome do grupo realmente decorre de imitação, mas parece pouco convincente essa
pueril homenagem a uma seleção de futebol justamente de um país comunista. Dallari sugere
outra origem:
Essa organização, que, de início, procurava imitar a Klu-Klux-Klan (KKK) e era vista
como simples brincadeira de estudantes, descambou para a violência aberta e
desordenada, agindo ostensivamente nos meios universitários e invadindo teatros
onde se levavam peças que o grupo considerava “de esquerda”, agredindo os atores e
intimidando os frequentadores. (DALLARI, 1977, p. 23)

A partir de 1967, o grupo589 – que tinha como “grande aliado” o professor Luiz
Antônio da Gama e Silva590 – começou a ser procurado por alunos de outras universidades,
__________________________
587
Numa referência à rua existente, palco principal dos conflitos, Dallari observa que, em decorrência desse
episódio, sequer foi instaurado inquérito policial ou qualquer dos membros do CCC foi levado a julgamento
perante um tribunal (DALLARI, 1977, p. 24), confirmando que a impunidade era uma das garantias de suas
ações. Em O livro negro da USP (1979, p. 11) afirma-se que Gama e Silva foi conivente com essa ausência de
punição.
588
Em matéria publicada na Revista O Cruzeiro de 1968, o repórter Pedro Medeiros entrevistou alguns dos
membros do CCC e a versão acima não é confirmada: “Começam então a contar histórias. Quando surgiu a
organização, ninguém sabe ao certo. Nos tempos de Adhemar, alguns dos atuais membros já estavam em
atividade e recebiam dinheiro do palácio. Foram aparecendo vários grupos dispersos, como a Canalha do
Colégio Mackenzie, os Matadores do Largo de São Francisco, onde fica a faculdade de Direito da Universidade
de São Paulo. [...] Um dia, esses grupos dispersos descobriram que tinham ideias comuns e resolveram juntar-se.
Nasceu assim o CCC.” (MEDEIROS, 1968, p. 20)
589
Inicialmente composto por 39 estudantes, “todos lutadores, desportistas e preparados ideologicamente”.
(GIRON, 1993b)
590
Em O livro negro da USP (1979, p. 11) Gama e Silva é descrito como reacionário e ambicioso: “O Reitor
Gama e Silva, que havia conspirado contra o regime anterior e se identificava com o novo sistema, desenvolveu
imediatamente uma intensa atuação política a nível federal e estadual no sentido de ser incorporado ao novo
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que comungavam as mesmas ideias. Em 1968, o CCC começa a se armar, uma vez que a
esquerda preparava-se para a guerrilha:
A São Francisco foi depredada, houve tiroteios. No meio da confusão, Flaquer e um
companheiro se refugiaram no cassino dos Oficiais, próximo ao parque Ibirapuera.
“Estava lotado. Fomos recebidos pelos oficiais. Um general disse que me conhecia de
nome. Avisou que receberíamos um telefonema”. (GIRON, 1993b – o trecho entre
aspas é fala de Flaquer).

Até então, afirma Flaquer, não tinha havido nenhum contato com as Forças Armadas –
embora não explique como, do Largo São Francisco, optou por refugiar-se no Ibirapuera,
justamente num “cassino dos oficiais”, distante aproximadamente 6 km de onde estava.
Após esse primeiro contato, passaram a receber treinamento das Forças Armadas
(basicamente Exército e Aeronáutica), chegando a congregar “500 homens, com uniformes
para combate, distribuídos em grupos de cinco”, os quais poderiam “ser mobilizados em uma
hora, a um telefonema de Flaquer”. Tornaram-se espiões dos militares: “Nossa missão era
avisar os generais das ações preparatórias da luta armada. Assim, as Forças Armadas teriam
força para convencer o governo a tomar medidas mais duras contra o terrorismo” (apud
GIRON, op. cit.).
O grupo desmobilizou-se quando o AI-5 entrou em vigor, e as arbitrariedades que o
CCC realizava à sombra deixaram de ser necessárias591.
5.1.6 O outro braço: o Esquadrão da Morte – ou, a mão de ferro da Polícia

Em estudo a respeito da variação sobre a queda de homicídios em São Paulo (tese de
doutoramento em Ciências Políticas), Bruno Paes Manso bem observa que o esquadrão da
morte surgiu na década de 1960 e era composto de integrantes da Polícia Civil, os quais
teriam ido buscar no Rio de Janeiro informações sobre como atuar à margem da lei (MANSO,
2012, p. 26). Verifica o pesquisador que, na década seguinte, “grupos de extermínio passam a
se propagar dentro da Polícia Militar”. Portanto, já de início observa que “é dentro das
instituições encarregadas de coibir os homicídios [...] que os homicídios começam a ser
praticados e propagados como instrumento eficiente de controle de crimes, em geral por
servirem para exterminar aqueles que os cometerem.” (MANSO, 2012, p. 15).

___________________________________________________
governo. Suas ligações com o movimento eram tão estreitas que, antes da definição do novo ministério, ocupou
provisoriamente, por alguns dias, as pastas da Justiça e da Educação”.
591
“A partir do ano de 1970, com a adoção de severas medidas oficiais para impedir manifestações estudantis e
com a atuação rigorosa da censura de espetáculos teatrais, o grupo praticamente perdeu seus objetivos e não
voltou a agir” (DALLARI, 1977, p. 24).
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A prática do homicídio como uma medida de “limpeza social” teve como líder o
delegado de polícia Sérgio Paranhos Fleury, cuja atuação na repressão era notória 592. Assim,
Bruno Manso aponta um círculo repressivo: as técnicas que eram utilizadas contra criminosos
comuns passaram a ser aplicadas no combate às guerrilhas, porém, a partir de meados da
década de 1970, com o decréscimo da subversão política, as técnicas que haviam sido
aperfeiçoadas de repressão passaram a ser utilizadas no combate aos crimes comuns
(MANSO, 2012, p. 18). Ou seja, de início, a repressão ao crime comum forneceu o “manual”
(ou modus operandi) para a repressão ao crime político, ocasião em que as técnicas
empregadas foram “reinvitadas” (expressão do autor) e retornaram para combater crimes
comuns.
O emprego da violência pelos agentes do Estado, entretanto, não tem o mesmo
resultado verificado no combate ideológico. O número de homicídios aumenta e, assim,
também a repressão policial, gerando um círculo de violência (ibid., p. 26). Conforme
doutrina na qual assenta a argumentação do pesquisador, “a escolha assassina e a defesa do
extermínio com objetivo de fazer limpeza social só podem ter lugar se estiverem relacionadas
à figura desprezível e odiosa dos bandidos” (ibid., p. 101). Assim, as execuções praticadas por
policiais tinham o objetivo de “coibir a ação de ladrões e de mostrar produtividade para a
população acuada com o crescimento dos crimes” (ibid. p. 112)593.
Há mais um ponto comum na atuação dos policiais na repressão aos crimes políticos e
aos crimes comuns: o enriquecimento594. Embora estudos a respeito desse ponto nos sejam
desconhecidos, policiais empenhavam-se em “estourar aparelhos” dos líderes da resistência,
ou porque acreditavam cumprir dever de ofício em defesa da Pátria, ou porque buscavam
encontrar ali dólares cuja propriedade jamais seria reclamada, dinheiro esse oriundo de países
__________________________
592
Com a criação do DOI-CODI paulista verificou-se que não dispunha de “pessoas com experiência em
interrogatórios. Por isso, pediram colaboração para detetives da polícia que sabiam interrogar presos ‘comuns’, o
mais notório dos quais foi Sérgio Fleury, do Esquadrão da Morte paulista. [...] Fleury se tornou conhecido pela
brutal execução de suspeitos de crimes comuns, especialmente traficantes de drogas. [...] Fleury e seu grupo
estavam também ligados a violentas facções de direita, como o CCC [...]” (SKIDMORE, 1988, p. 256-257).
593
Manso equivoca-se, entretanto, ao explicar que “dentro das próprias instituições de segurança, a partir de uma
ideia não original, o homicídio deixa de ser visto como um crime para ser usado como instrumento de controle”
(ibid., p. 112). Embora, como o autor afirma, não se tratasse de uma prática nova, o homicídio continuava, sim,
a ser visto como um crime. Naturalmente, era considerado homicídio aquele praticado pelo cidadão comum, do
mesmo modo que a ação homicida dos policiais não era havida por lícita, tanto que agiam em grupos fechados e
às escondidas. Ou seja: quando praticado pelos “bandidos”, o homicídio justificava a “medida profilática” do
esquadrão. Quando praticada pelos policiais, por se tratar da profilaxia, era necessária, porém não lícita. Em
outras palavras, os policiais agiam contra a lei – sabendo que o faziam – mas com um discurso de que estavam
atuando em benefício da sociedade.
594
É curioso notar que, no vocabulário policial, o preso por crime comum não se confundia com o preso por
crime político. O Manual de Polícia Política e Social orienta: “Em caso de detenção comum (delinquente ou
comunista que está sendo procurado por condenação ou para averiguações necessárias) procurar evitar o clamor
público” (APOLLONIO, 1963, p. 302 - grifamos).
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socialistas (ou particulares simpatizantes à doutrina marxista) que pretendiam incentivar a
subversão. Skidmore afirma que o “aparelho repressivo” funcionava por seu “próprio ímpeto”
já que “alguns dos seus membros – militares e policiais – recebiam recompensas monetárias
de civis fanaticamente anti-subversivos ou retendo bens confiscados em batidas. Se a
repressão parava, as recompensas também cessavam” (SKIDMORE, 1988, p. 260 – grifo
nosso)595. Mas – continua o autor mais à frente – “esta bonança só continuaria se os
torturadores tivessem sempre à mão um contínuo suprimento de suspeitos que justificassem
seu sistema” (ibid., p. 265).
Também no esquadrão da morte houve o enriquecimento de policiais às custas da
ilegalidade, tanto que Hélio Bicudo sugere que a morte do delegado Fleury teria sido “queima
de arquivo” em decorrência de sua mudança de comportamento associada ao seu patrimônio:
É que o delegado Fleury, conhecedor dos subterrâneos da repressão, pela dedicação ao
“serviço”, passara a ter um comportamento perigoso para a comunidade de
informações, ostentando uma fortuna que “não deveria ter” e falando muito sobre o
passado... (BICUDO, 2002, p. XXVII)596

Percival de Souza afirma que, além da prática da corrupção, os policiais do esquadrão
da morte também haviam se associado a traficantes de drogas (SOUZA, 2000, p. 95). Portanto
– e o argumento não pode ser aprofundado nesta pesquisa – pode-se verificar que a
ilegalidade da ação policial (ainda que disfarçada sob os véus de proteção à sociedade) acaba
por associar-se ao locupletamento.
De acordo com Paulo Sérgio Pinheiro e Emir Sader, a violência do Esquadrão da
Morte caracteriza o “vigilantismo” que “traduz a auto-confiança do aparelho policial em agir
‘além da lei’”; tal prática “não constitui nenhum fato novo para a polícia em geral, em várias
sociedades, pois o aparelho policial em várias circunstâncias tende a pretender definir a sua
própria lei” (PINHEIRO; SADER, 1985, p. 84)597. A violência do Esquadrão da Morte seria
uma tentativa de os policiais defenderem a imagem da instituição à qual pertenciam; portanto,

__________________________
595
Embora Skidmore seja pródigo em indicar suas fontes, lamentavelmente não o faz nesse ponto.
596
Thomas Skidmore confirma a informação: “Antes de tudo, os torturadores tinham interesse em sua
continuação. Os de São Paulo, por exemplo, recebiam favores financeiros dos empresários locais após cada
operação bem-sucedida. Sérgio Fleury fazia ostentação dos seus ganhos traduzidos em uma mansão e a um iate”
(1988, p. 265).
597
Esse “vigilantismo” – tolerado pela sociedade e pelo Estado – verifica-se “sempre quando a polícia percebe a
ausência de controles legais (praticamente inexistentes no caso brasileiro), quando o próprio regime encoraja
abusos (mesmo que nos períodos democráticos não encoraje, mas se faz ‘vista grossa’ para o extermínio
dissimulado ou se faz ‘rigorosos inquéritos’ que nunca concluem nada) de modo a manter o status quo (social,
com a tentação do controle da participação popular, ou político, contra os inimigos do regime), para preservar o
regime autocrático (como foi o caso nas ditaduras) ou para debelar rapidamente uma crise política (situação
imediatamente posterior à rebelião de 1935 ou ao golpe de 1938, quando os integralistas tentam matar o
ditador)” (PINHEIRO; SADER, loc. cit.). A respeito, ver: PINHEIRO, 1982, p. 69-79.
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o combate à violência por meio da violência seria o meio, cujo fim não se encontrava na
“proteção” da sociedade, mas sim na defesa institucional598.

5.1.7 Um antídoto para o pecado da tortura: a divinização

O cristianismo espalhou-se pelo mundo e com ele sua doutrina. Poderíamos, apoiados
em Nietzsche599, até afirmar que a tortura acompanhou essa disseminação600.
A demonização da esquerda601 leva, em seu outro extremo, à divinização das forças de
segurança, em sua luta – ou “no bom combate” – do bem contra o mal.
Os integrantes das forças de repressão acreditavam – ou queriam que acreditassem –
que, em sua luta contra o comunismo, atuavam em defesa de um Estado mais justo, contra
inimigos cruéis e potentes; porém o que defendiam eram os chefes de governo, cuja
ritualística militar transformava em homens divinizados. Em suas peregrinações pelo Estado
de Mato Grosso, em 1938, Lévi-Strauss registra em suas anotações uma peça de teatro que
havia começado a escrever e que se referia ao processo de divinização do Imperador romano
Augusto. Dois policiais que o serviam estavam preocupados como fariam sua segurança, pois
se tornaria um deus, que poderia se transformar em um inseto ou mesmo tornar-se invisível.
Levi-Strauss se incumbe de solucionar a dúvida:
Surge o chefe de polícia e explica-lhes seu erro. A polícia não tem uma missão que a
diferencie daqueles a quem serve. Indiferente aos fins, ela se confunde com a pessoa e
os interesses de seus senhores, resplandece com suas glórias. A polícia de um chefe de
Estado divinizado também se tornará divina. Como para ele próprio, tudo será
possível. Realizando sua verdadeira natureza, dela poderá se afirmar, no estilo das
agências de detetives: tudo vê, tudo ouve, mas ninguém desconfia. (LEVI-STRAUSS,
1996, p. 358)

Assim como houve um poder que permitiu os integrantes da Junta Militar criar uma
nova ordem jurídica, estabelecendo quem seriam seus sucessores no Executivo Federal, os
policiais também se investiram de um poder que lhes permitia defender essa ordem jurídica –
ainda que pudesse ser caracterizada como um “Direito defeituoso”, na concepção de
Radbruch. Em abono a essa tese, lembramos que Edmundo Campos Coelho trata do
“complexo messiânico”, consequência do personalismo que atribuímos aos chefes de
__________________________
598
“O caso do ‘Esquadrão da Morte’ condiz com essa descrição: alguns policiais, visando manter o prestígio da
polícia civil, resolvem provar sua eficiência através da eliminação pura e simples de marginais” (PINHEIRO;
SADER, 1995)
599
“O cristianismo tinha necessidade de conceitos e valores bárbaros para assenhorar-se de bárbaros: o sacrifício
de primogênitos, o ato de beber sangue na ceia, o desprezo do espírito e da cultura; a tortura em todas as suas
formas, físicas e não físicas, a grande pompa do culto”. (NIETZSCHE, 2009, p. 27)
600
As práticas do Santo Ofício bem demonstram os erros pelos quais a Igreja Católica já se penitenciou.
601
Os comunistas “foram os que mais impulsionaram a ação da polícia, mais justificaram sua existência e mais
fortemente serviram à associação mítica da sua ideologia com obra do demônio” (CANCELLI, 1994, p. 80).
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governo, “a procura permanente da personalidade salvadora, do homem forte, do líder
carismático, do homem providencial” (COELHO, 2000, p. 164): “e é tal a urgência do
complexo messiânico que nem mesmo recuou em ungir de homem providencial a cada
presidente militar após 1964” (ibid., p. 165).
Hannah Arendt, ao analisar o uso da força bruta na ação política observa:
É só quando se introduz a força bruta, com seu arsenal de meios, no espaço entre as
pessoas – onde até aqui nada transitou exceto o discurso, que é destituído de meios
tangíveis – que os objetivos da política se tornam fins, sendo estes tão solidamente
definidos quanto o molde em que é produzido qualquer objeto físico e que, como ele,
determinam a escolha dos meios que os justificam e até santificam. (ARENDT,
2008b, p. 257)

Essa divinização contamina as forças policiais na sua luta do bem contra mal, como
demonstrou Levi-Strauss. Quando a manutenção no poder e extirpação de todos os opositores
torna-se o próprio fim do governo, torturar deixa de ser um pecado, ao ser praticado por
“forças do bem”, a exemplo das práticas do Santo Ofício. Para os mais conscientes, ainda que
fosse um mal, seria um “mal necessário” e, portanto, livre de inculpação.
5.2 A banalização do mal

Como veremos no capítulo 6, Hannah Arendt, após acompanhar o julgamento do
carrasco nazista Eichmann, concluiu que o mal pode ser praticado como se fora algo banal.
Afinal, o réu do processo não era nenhuma pessoa absolutamente diferente das demais, ou,
nas palavras da filósofa, o “problema com Eichmann era exatamente que muitos eram como
ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda são terrível e
assustadoramente normais” (2008d, p. 299). Essa ausência de ponto característico a distinguir
um nazista dos demais homens e mulheres, vista “do ponto de vista das nossas instituições e
dos nossos padrões morais de julgamento” era, para Hannah Arendt,
ainda mais apavorante do que todas as atrocidades juntas, pois implicava que [...] esse
era um tipo novo de criminoso, efetivamente hospis humani generis, que comete seus
crimes em circunstâncias que tornam praticamente impossível para ele saber ou sentir
que está agindo de modo errado (ARENDT, 2008d, p. 299).

Desse modo, rui o estigma do mal inerente a determinadas pessoas (Eichmann,
Menghele, Klaus Barbie e outros), e limitados determinados espaços (Auschwitz, Treblinka,
Dachau etc). Essa possibilidade do mal sem limites físicos é que aterroriza mais do que a ideia
do mal limitado e circunscrito. Afinal, conforme observa Hannah Arendt, as pessoas que
foram julgadas pelos crimes nazistas “não eram criminosas comuns, mas antes pessoas
comuns que tinham cometido crimes com mais ou menos entusiasmo, simplesmente porque
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fizeram o que lhes foi mandado” (ARENDT, 2004, p. 122). Afinal, “a lição que este longo
curso da maldade humana nos ensinou” foi a “lição temível da banalidade do mal, que desafia
as palavras e os pensamentos” (id., 2008d, p. 274).
A tese arendtiana, entretanto, tem sido contestada. Os psicólogos S. Alexander Haslam
e Stephen Reicher, em artigo de 2007602 propõem-se a invalidar não apenas o pensamento
arendtiano603, como também o resultado de duas pesquisas realizadas na área da Psicologia
sobre a obediência, de Milgram604 e a “prisão de Stanford”, de Zimbardo605.
Não cabe aqui fazermos uma detida análise desse artigo e dos argumentos utilizados
para combater a tese da “banalidade do mal”. Porém, observam os autores, imagens antigas do
Holocausto “que, supostamente, ilustram a banalidade do mal, estão sendo desafiadas pela
evidência de que o homicídio em massa não é algo que acontece de forma simples, com
facilidade, ou negligentemente” (HASLAM, REICHER, 2007, p. 617 – tradução nossa). Para
os autores, o ingresso de um indivíduo no processo de execução em massa trata-se de uma
__________________________
602
“Beyond the Banality of Evil: Three Dynamics of an Interactionist Social Psychology of Tyranny” (numa
tradução nossa: “Além da banalidade do mal: três dinâmicas de uma Psicologia Social Interacionista da tirania”).
603
Não há como, aqui, discutir as críticas que os autores fazem ao pensamento de Hannah Arendt, porém, de se
registrar que eles não se aprofundaram em sua filosofia antes de contrariá-la, tanto que afirmam que, para
Arendt, “a única coisa verdadeiramente horrível sobre Eichmann era que ele tinha perdido sua capacidade de
julgamento moral. Obcecado com os detalhes técnicos do genocídio (por exemplo, definição dos horários de
transporte para a morte nos campos), ele e seus colegas burocratas não tinham consciência que o que eles
estavam fazendo era errado.” (HASLAM, REICHER, 2007, p. 616 – tradução nossa) Arendt não faz, em
absoluto, a defesa de Eichman, como sugerem os autores. Os autores citam, dentre outros, o historiador inglês
David Cesarini, que escreveu a respeito de Eichmann e para quem Arendt teria se limitado a assistir apenas os
primeiros dias do julgamento (quando o nazista deu seu depoimento, procurando, deliberadamente, apresentar-se
“sem graça e comum” a fim de neutralizar a acusação de ser ele um fanático assassino). Assim, a filósofa deixou
de acompanhar várias testemunhas que confirmaram que Eichmann não era um “burocrata banal”. Para o
professor de filosofia norueguês Arne Johan Vetlesen, Arendt simplesmente não teria refletido o suficiente e, por
isso, aceitou a “auto-representação” cultivada por Eichmann (apud HASLAM, REICHER, op. cit., p. 617).
604
Voluntários foram chamados a aplicar um teste de memória, simulando tratar-se de professores. Cada
“professor” foi orientado a aplicar choques elétricos (numa intensidade que ia de 15 V a 450 V em divisões de
15 V) em um homem (o “aprendiz”) cada vez que ele não conseguia lembrar-se corretamente de uma palavra.
Todavia, o “aprendiz” era cúmplice de Milgran no experimento e os choques não eram reais, o que era ignorado
pelos “professores”. Milgran pretendia analisar até que ponto chegariam os “professores” na imposição do
sofrimento ao “aprendiz” e acabou surpreendendo-se, uma vez que os “professores” mostraram-se dispostos a
aplicar choques de 300 V e 65% deles ultrapassaram os 450 V. Milgran concluiu, de sua experiência, que
“normalmente bem ajustados estariam dispostos a matar um estranho simplesmente porque eles foram obrigados
a fazê-lo por uma autoridade” (HASLAM, REICHER, 2012, p. 1 – tradução nossa). A respeito das pesquisas de
Milgran, com o objetivo de “psicologizar o mal”, v. WOLFE, 2013, p. 93-101. O capitão da Marinha uruguaia,
Jorge Néstor Tróccoli, usou a teoria de Milgran para justificar sua ação na ditadura daquele país, com o
argumento de que “cualquier persona en las mismas circunstancias es capaz de actuar de la misma forma”. O
psicanalista Daniel Gil escreveu uma obra para refutá-lo, tratando da teoria de Milgran em um capítulo próprio
(GIL, 1999, p. 55-64).
605
Após conhecer os estudos de Milgran, Zimbardo utilizou uma prisão simulada, construída no Departamento
de Psicologia de Stanford, na qual alunos foram divididos aleatoriamente em guardas e prisioneiros. A
experiência duraria duas semanas, mas teve de ser suspensa no sexto dia, em virtude de preocupações com o
bem-estar dos “prisioneiros”, que estavam sendo submetidos a “ridicularização, degradação e abuso”, uma vez
que os “guardas” agiam com verdadeira “brutalidade e vigor”. Concluiu-se, então, que o emprego da violência
seria uma consequência natural do uso do uniforme pelo aluno “guarda” com a autoridade inerente a esse papel.
(HASLAM, REICHER, 2007, p. 616). Sobre as pesquisas de Zimbardo, v. WOLFE, 2013, p. 101-109.
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“longa jornada” e prosseguem na metáfora: “Não é uma ladeira escorregadia para baixo que
os indivíduos caem involuntariamente, mas parece-se mais com uma montanha que apenas
pode ser vencida com energia e aplicação”.
Eichmann e seu grupo não mataram judeus por um acidente ou uma distração, nem
por cegamente obedecer às ordens ou por serem pequenas engrenagens de uma
grande máquina. Eles trabalharam duro, refletiram bastante, assumiram a liderança
por muitos anos. Eles foram alpinistas do mal. (Yaacov Lozowick, apud HASLAM;
REICHER, 2007, p. 616 – tradução nossa)

Os autores citam, também, a Reserve Police Battalion 101 (RPB 101), unidade da
polícia alemã (Ordnungspolizei or Orpo) que, durante a ocupação nazista na Polônia,
assassinou ao menos 38 mil judeus entre julho de 1942 e novembro de 1943 e cujos
integrantes – segundo o historiador norte-americano Christopher Robert Browning – não
seriam fanáticos assassinos nem sequer seriam pró-nazistas; tampouco foram obrigados a
fazer o que fizeram; eram “homens normais” e, segundo Browming, a situação na qual se
encontravam os transformara em assassinos em massa. Haslam e Reicher, no entanto, não
acreditam que eles “obedeciam ordens cegamente”, sobretudo porque, de acordo com outras
pesquisas, havia, dentre os policiais, assassinos entusiasmados, recusados ou desertores do
serviço militar, além de atiradores de elite.
Portanto, Arendt e Milgram acabaram por fornecer argumentos que serviriam mais
para “impedir a nossa compreensão sobre o Holocausto e, por extensão, sobre o ser humano
em geral”. Porém, Zimbardo vai mais longe que Milgram ao afirmar que a descida para a
tirania não decorre da simples “deferência para com a autoridade dos líderes, mas é
determinada por uma tendência ‘natural’ para assumir o papel” (ibid., p. 618 – tradução
nossa).
Assim, nem os burocratas nazistas, nem os “professores de Milgram”, tampouco os
“guardas” de Zimbardo, tornaram-se “autônomos amorais”. Como Eichmann, – e aí está o
verdadeiro terror – não se pode dizer que eles não sabiam que estavam fazendo algo errado.
“Pelo contrário, eles realmente acreditavam que o que estavam fazendo era certo” (ibid., p.
619). Com esse enfoque, os autores posicionam-se contra a qualificação de banalidade para o
mal: “o mal humano não é banal, no sentido de simples”, pois não é “automaticamente” que
as pessoas seguem líderes brutais ou desempenham papéis brutais e “a viagem para as
profundezas da depravação” só pode ser consciente (ibid., p. 619). Ao concluir, os autores
colocam no mesmo conjunto Arendt, Milgran e Zimbardo para afirmar que eles
desempenharam “um papel fundamental ao nos levar além de explicações reducionistas da
tirania como simples produto de uma patologia individual”, porém acabam por ser igualmente
reducionistas, ao tratar a tirania como um simples produto de “situações patológicas” (a
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hipótese da “banalidade-do-mal”) o que também é insustentável (HASLAM, REICHER,
2007, p. 621).
Os mesmo autores voltam ao tema em artigo de 2012, “Contestando a ‘natureza’ da
conformidade: o que os estudos de Milgram e Zimbardo mostram realmente” 606. Concluem o
texto anterior combatendo o que denominam “reducionismo” e iniciam este segundo
discutindo o “conformismo”; apoiam-se em uma citação de Ulysses S. Grant607, que
interpretam no sentido de “o sucesso requer líderes e seguidores que não aderem rigidamente
a um roteiro pré-determinado”, afinal, a rigidez não deve enrijecer os seguidores para os
desafios de suas tarefas ou para enfrentar a criatividade de seus adversários. Desse modo, não
se pode pretender que os seres humanos estejam “preparados para conformarem-se”, como
demonstraram as pesquisas de Milgran e de Zimbardo, em decorrência das quais se divulgou a
ideia de que as pessoas inevitavelmente sucumbem às exigências da autoridade, apesar de
gerarem consequências imorais (ibid., p. 1).
Milgran e Zimbardo teriam sido, portanto, responsáveis por consolidar, na Psicologia,
um crescente “conformity bias”, por meio do qual a cegueira daquele que cumpre a ordem é
tão absoluta que não permite vislumbrar a possibilidade da resistência ou da desobediência
(ibid., p. 2). Essa ideia adquiriu mais força porque se somou à concepção arendtiana de
“banalidade do mal”608. Assim, seria de se concluir que a violência tirânica seria “uma
consequência natural e inevitável de uma motivação inerente aos seres humanos que se
curvam aos desejos daquele que se encontra em posição de autoridade, seja ele quem for e
seja o que [for que] ele queira que façamos” (ibid., p. 2).
Os autores passam, então, a apresentar argumentos que refutariam as ideias de Arendt,
Milgran e Zimbardo609. Ao concluírem, afirmam que a tese da “banalidade do mal” choca,
pois afirma que “pessoas decentes podem ser transformadas em opressores, como resultado de
__________________________
606
“Contesting the ‘Nature’ Of Conformity: What Milgram and Zimbardo's Studies Really Show” (HASLAM;
REICHER, 2012).
607
General da Guerra Civil (posteriormente eleito Presidente dos EUA),que afirmou: “If men make war in
slavish obedience to rules, they will fail.” (“Se os homens fazem guerra em obediência servil às regras, eles
falharão.” – tradução nossa)
608
Segundo os autores, Hannah Arendt “sugeriu que Eichmann não era um monstro psicopata. Ao invés disso,
seu julgamento revelou que ele seria diligente e eficiente burocrata, um homem mais preocupado em seguir
ordens do que fazer perguntas profundas sobre a moralidade ou consequência dos atos” (2012, p. 2). A tese
arendtiana acabou por influenciar teses em Psicologia Social, História, Ciência Política, Economia e
Neurociência (loc. cit.).
609
Dentre os quais: Eichmann teria uma boa compreensão do mal que fazia e era orgulhoso de seu trabalho; “os
detalhes práticos da ‘solução final’ não eram claros, então tiveram de ser elaborados pelo próprio Eichmann”,
por isso “criatividade e imaginação eram necessárias” (ibid., p. 2); Zimbardo teria sugestionado seus
colaboradores, principalmente os que desempenhavam papel de “guardas”, a respeito do comportamento que
esperava deles; a maioria dos “professores” de Milgran não foi “tão longe” na aplicação dos choques elétricos e
seus estudos induzem mais a conclusões a respeito de as pessoas “acreditarem na importância do que estão
fazendo” do que a respeito de obediência cega “em conformidade com ordens” (loc. cit.).
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sua conformação ‘natural’ a papéis e regras ditadas pelas autoridades”, além de suprimir a
consciência do “fato de que o que eles estão fazendo é errado” (HASLAM, REICHER, 2007,
p. 3). Porém, afirmam os autores, a tese não se sustenta porque estudos não demonstram que a
“conformidade é inevitável”, além de ignorar evidências de que os que fazem o mal agem
com “conhecimento de causa, não cegamente; ativamente, não passivamente; de forma
criativa, não automaticamente. Eles agem por crença, não por natureza; por opção, não por
necessidade”. Ou seja, eles “devem ser vistos e julgados como seguidores engajados e não
como conformistas cegos”.
Reescrevendo Hannah Arendt, afirmam: “o que era realmente assustador em
Eichmann não era que ele não tinha conhecimento do que estava fazendo, mas sim que ele
sabia o que fazia e acreditava que isso era certo” (loc. cit.). Concluem:
O ponto fundamental não é que a tirania prospere porque os agentes são incapazes e
ignorantes de suas ações. Ela floresce porque identifica ativamente aqueles que
promovem atos viciosos como virtuosos. É essa convicção que faz com que seus
participantes executem o trabalho sujo e os faz trabalhar com energia e criatividade
para garantir o seu sucesso. Além disso, esse trabalho é algo desejado por eles, desde
que garantida a aprovação de quem está no poder. (ibid., p. 3 – tradução nossa)

Os autores parece novamente fazerem uma interpretação equivocada da tese de
Arendt. O trabalhador do Estado que pratica o mal tem conhecimento de sua ação, mas a julga
de acordo com os valores então vigentes610 e espera reconhecimento de seus superiores611. O
que Arendt defende com sua tese da banalidade do mal não é que ele seja irrelevante, mas sim
que sua relevância não é notada ou é ignorada por todos, daí o agente do Estado atuar em
nome da sociedade612, que – ainda que teoricamente – é quem edita as normas ou dá
legitimidade ao poder613.
__________________________
610
“Eichmann contou que o fato mais potente para acalmar a sua própria consciência foi o simples fato de não
ver ninguém, absolutamente ninguém, efetivamente contrário à Solução Final.” (ARENDT, 2008d, p. 133)
611
A maior ambição de Eichmann era “ser promovido ao posto de chefe de polícia em alguma cidade alemã”
(ibid., p. 62), o que apenas conseguiria com aprovação de seus superiores.
612
“Sua consciência ficou efetivamente tranquila quando ele viu o zelo e o empenho com que a ‘boa sociedade’
de todas as partes reagia ao que ele fazia. Ele na precisava ‘cerrar os ouvidos para a voz da consciência’, com diz
o preceito, não porque ele não tivesse nenhuma consciência, mas porque sua consciência falava com ‘voz
respeitável’, com a voz da sociedade respeitável a sua volta.” (ibid., p. 143)
613
Essa banalidade, entretanto, não significa que todos nós sejamos eichmanns. Em uma reunião na qual é
questionada se existe um Eichmann dentro de cada um, Arendt responde, enfática: “Oh, não! Não há nenhum
nem em você nem em mim. Isto não significa que não haja um bom número de eichmanns. Mas têm uma
aparência bastante diferente. Sempre odiei essa ideia de ‘Eichamnn em cada um de nós’. Sinceramente não é
verdade. Tampouco é verdadeiro que Eichmann não está em ninguém. Em minha opinião, isto é muito mais
abstrato do que a maioria das abstrações que, com frequência, me permito – se o que entendemos por abstrato é
não pensar através da experiência.” (apud GIL, 1999, p. 62-63 – tradução nossa). Daniel Gil complementa: “A
afirmação de que existe um torturador ou um genocida em cada um de nós não é apenas falaz, mas também é
profundamente imoral” (loc. cit., tradução nossa). Talvez a melhor solução para resolvermos a discussão (ou
compreendermos melhor o argumento arendtiano) seja aquela proposta por Mario Alfredo Hernández: “Se é
possível alcançar um ajuste de contas com o passado, e se se pode elaborar uma sentença justa para criminosos
como Eichmann, então devemos ser capazes de observar o mundo a partir de sua perspectiva e compreender a
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Christophe Dejours trata do tema sob outra ótica. Dedicando-se ao estudo da
Psicologia do Trabalho, Dejours aborda os métodos cruéis utilizados para que se mantenham
a produtividade, a disponibilidade, a disciplina e a abnegação dos trabalhadores. Trata-se,
como ele diz na “introdução”, de uma guerra sem armas que implica “sacrifícios individuais
consentidos pelas pessoas e sacrifícios coletivos decididos em altas instâncias, em nome da
razão econômica” e é em nome dessa guerra que se admite “atropelar certos princípios. O fim
justificaria os meios” (DEJOURS, 2006, p. 14).
Como veremos, a abordagem de Dejours permite – embora seu corpus de pesquisa
seja outro – compreender melhor a ação dos policiais que atropelaram (e atropelam)
princípios legais e morais como meio para se obterem resultados que supõem legítimos, seja
na guerra contra os comunistas de ontem, seja na guerra contra os criminosos de hoje. Afinal,
como Dejours vai afirmar durante sua argumentação, “o processo de mobilização de massa
para a colaboração na injustiça e no sofrimento infligidos a outrem, em nossa sociedade, é o
mesmo que permitiu a mobilização do povo alemão para o nazismo” – o que não significa,
adverte em seguida, “que estejamos numa fase de construção de um sistema totalitário” (ibid.,
p. 107).
Dejours analisa como os trabalhadores sujeitam-se ao “trabalho sujo”, ou seja, o
problema
da participação de “pessoas de bem” – em grande número, se não em massa – no mal
e na injustiça cometidos contra outrem. Entendemos por “pessoas de bem” os
indivíduos que não são nem sádicos perversos nem paranoicos fanáticos (“idealistas
apaixonados”) e que dão mostras, nas circunstâncias habituais da vida normal, de um
senso moral que tem papel fundamental em suas decisões, suas escolhas e suas ações.
(op. cit., p. 73)

Aos perversos e paranoicos é reservada função de líderes das injustiças614, porém “não
se pode admitir que, constituindo a maioria dos atores, os zelosos colaboradores do sistema
___________________________________________________
novidade dos crimes totalitários. Escutar Eichmann, e realizar um exercício de imaginação moral para observar
seus atos a partir de sua própria perspectiva, não significa identificar-se acriticamente com a mentalidade do
criminoso. Por meio do juízo reflexivo se consegue a completa empatia com o outro, uma vez que o processo
implica apenas um intercâmbio racional de pontos de vista presentes no espaço público para modelar os próprios
prejuízos e relativizar a própria posição. [...] Arendt afirma que estar disposto a escutar e refletir sobre o que os
outros creem não significa identificar-se acriticamente com eles. O juízo político, sendo intersubjetivo e
formulando-se para que surja no espaço público, pode evitar a parcialidade” (2011, p. 227 – tradução nossa)
614
“Os perversos são os que precisamente, do ponto de vista psicopatológico, apresentam uma particularidade de
funcionamento das instâncias morais (superego, ideal do ego, conflito entre ego e superego etc.) em virtude da
qual um arranjo permite ao sujeito funcionar, se necessário, segundo um ou outro de dois registros antagônicos –
um que é moral e outro que ignora a moral, sem comunicação entre os dois modos de funcionamento [...]. Os
paranoicos, ao contrário, são dotados de uma rigidez moral máxima em comparação com todas as demais
estruturas de personalidade descritas em psicologia. Esse senso moral funciona rigorosamente – mas em falso –
devido a uma distorção denominada paralogismo. No caso, os paranoicos geralmente se acham nos postos de
comando, na posição de líderes da injustiça – cometida, todavia, em nome do bem –, da necessidade, da
expurgação, da justa austeridade e de uma racionalidade cujas premissas, tão-somente, são errôneas. Assim,
perversos e paranoicos cumprem efetivamente importante papel na construção de uma doutrina e na ação: são
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envolvidos na mentira e na injustiça sejam todos perversos e paranoicos”, uma vez que “a
colaboração zelosa, ou seja, não somente passiva mas voluntária e ativa” provém de uma
maioria de pessoas que não demonstram perversidade ou paranoia: “não apresentam maiores
distúrbios do senso moral, e possuem, como a maioria da população, um senso moral
eficiente” (DEJOURS, 2006, p. 75).
Portanto, como essa maioria aceita participar da injustiça, abolindo seu senso moral?
Para responder à pergunta, segundo o autor, “precisamos de uma análise e de uma
interpretação da banalidade do mal não somente no sistema totalitário nazista, mas também
no sistema contemporâneo da sociedade neoliberal” (ibid., p. 76 – grifos do autor).
Entende o autor como mal “a tolerância à mentira, sua não-denúncia e, além disso, a
cooperação em sua produção e difusão. O mal é também a tolerância, a não-denúncia e
participação em se tratando da injustiça e do sofrimento infligidos a outrem” (ibid., p. 76) . É
a esse mal que aderem “pessoas de bem”, que acabam praticando “atos contrários ao direito e
à moral” e se tornam o que autor define como “colaboradores”615.
Para essa colaboração no “trabalho sujo”, não são suficientes apenas “interesses
econômicos” das “pessoas de bem”. Para essa atividade é necessário “coragem”: “logo, é à
coragem das pessoas de bem que se vai apelar para mobilizá-las” (DEJOURS, op. cit., p. 79).
E aqui chegamos a um paradoxo: “como fazer passar por uma virtude de coragem uma
conduta que consiste em cometer uma injustiça contra outrem, sem que este tenha a
possibilidade de se defender [...]?” (ibid., p. 80 – grifos do autor).
Dejours identifica nesse processo o que denomina “uma espécie de alquimia social,
graças à qual o vício é transmutado em virtude” e essa alquimia tem como principal
ingrediente a virilidade:
Mede-se exatamente a virilidade pela violência que se é capaz de cometer contra
outrem, especialmente contra os que são dominados, a começar pelas mulheres. Um
homem verdadeiramente viril é aquele que não hesita em infligir sofrimento ou dor a
outrem, em nome do exercício, da demonstração ou do restabelecimento do domínio e
do poder sobre o outro, inclusive pela força.616 (ibid., p. 81)

___________________________________________________
menos ‘colaboradores’ do que os líderes da injustiça infligida a outrem. São eles que concebem o sistema.”
(DEJOURS, 2006, p. 75)
615
Explica o autor: “quando os atos contrários ao direito e à moral são cometidos com a colaboração de pessoas
tidas como responsáveis pelo direito comum, diz-se, a respeito destas últimas, que são cúmplices. Quando o mal
se institui como sistema e se apresenta como norma dos atos civis, não falamos mais de cúmplices, mas de
‘colaboradores’, no sentido adquirido por esse termo para designar os que eram cúmplices do poder nazista
durante a II Guerra, na França” (ibid., p. 78).
616
O autor distingue a “virilidade [que] é construída socialmente” da “masculinidade, a qual se define
precisamente pela capacidade de um homem de distanciar-se, de libertar-se, de subverter o que lhe prescrevem
os estereótipos da virilidade” (ibid., p. 81-82).
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A recusa em fazer o “trabalho sujo” faz com que o sujeito não seja “reconhecido como
homem viril”, o que “significa, evidentemente, ser um ‘frouxo’, isto é, incapaz e sem
coragem, logo, sem a ‘virtude’ por excelência” (DEJOURS, 2006, p. 82). A ação daquele que
age em nome do bem e da virtude recusando-se em fazer o “trabalho sujo” é interpretada
como “prova de fraqueza, de covardia, de baixeza, de falta de solidariedade”.
Ao se valer do “recurso à virilidade”, o “líder do trabalho do mal” demonstra sua
perversidade, uma vez que se vale do “que em psicanálise tem o nome de ameaça de
castração617 como instrumento de banalização do mal”: inverte-se o ideal de justiça por meio
de uma “ameaça de castração simbólica” (ibid., p. 82) quando apenas se reconhece como viril
aquele que executa o trabalho sujo. Não se trata de abolir o senso moral: ele é conservado,
porém ocorre uma subversão dos valores.
Assim, a virilidade está “socialmente construída como uma das formas principais do
mal em nossas sociedades. O mal está fundamentalmente associado ao masculino” (ibid., p.
84). O autor esclarece:
A virilidade é o atributo que confere à identidade sexual masculina a capacidade de
expressão do poder (associada ao exercício da força, da agressividade, da violência e
da dominação sobre outrem), seja contra os rivais sexuais, seja contra as pessoas
hostis ao sujeito ou aos que lhe são chegados e a quem por sua virilidade, ele deve
garantir proteção e segurança. [...] No fundo da conotação sexual da virilidade está o
tráfico feudal da proteção pela soldadesca, entre o senhor e os vassalos. (ibid., p. 8485)

Portanto, “a virilidade, afinal, é tudo menos uma virtude [...] sendo, ao contrário, uma
defesa” (DEJOURS, op. cit., p. 85). Essa conotação sexual que se associa à capacidade do uso
da força e da violência sobre outrem gera contra aquele que se recusa a empregá-la “uma
situação psicológica perigosa”:
De imediato, ele corre o risco de ser considerado pelos outros homens que exercem a
violência como um homem que deixou de sê-lo, como alguém que não merece ser
reconhecido como pertencente à comunidade dos homens. Logo depois, a renúncia ao
exercício da força, da violência e da dominação é considerada pela comunidade dos
homens como sinal patente de covardia. Covardia diante do que é repugnante,
hediondo, nojento, repulsivo... em suma, diante daquilo que dá vontade de afastar, de
fugir. (ibid., p. 86)

Porém, a vontade de fugir acaba sendo associada ao medo: “a fuga é o medo” e
aparenta falta de uma virtude, a coragem. Logo, teríamos a equação: “fuga-por-medo = falta
de virilidade”, que provoca “uma associação entre identidade sexual masculina, poder de

__________________________
617
Vimos, no início do presente capítulo, que o complexo de castração está ligado à sexualidade infantil (mas vai
acompanhar durante a vida adulta) que acredita que todos os seres humanos possuem um pênis e atribui a
diferença anatômica entre os sexos à amputação do pênis nas meninas.
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sedução e capacidade de se valer da força, da agressividade, da violência ou da dominação”618
(DEJOURS, 2006, p. 86).
Todavia, observa Dejours (op. cit., p. 87), a participação no “trabalho sujo” não torna
todos os trabalhadores imunes ao sofrimento que provoca. Fazê-lo para “não perder sua
virilidade” não é “a mesma coisa que ter a satisfação e o orgulho de possuir, conquistar ou
aumentar sua virilidade”, consequentemente, podem enfrentar sofrimento moral em
decorrência de suas atitudes. Embora consigam livrar-se da ameaça de castração (simbólica),
isso não significa que esteja suprimido o senso moral. A solução consiste em uma “estratégia
coletiva” que opõe o sofrimento daqueles que praticam as “baixezas” a uma “negação
coletiva”, ou seja: “não só os homens não temem o opróbrio, como também o ridicularizam.
Para tanto, chegam até à provocação. Absolutamente nenhum problema ético! ‘É o trabalho,
isso é tudo!’ ‘É um trabalho como qualquer outro.’” (DEJOURS, op. cit., p. 88). Além da
negação, também há o desafio, realizado por meio de concursos, nos quais a virilidade de
cada um “é submetida a repetidas provas que em muito contribuem para o zelo dos colabores
do ‘trabalho sujo’”619 (ibid., p. 89). Essas provas fortalecem o grupo, tanto que Dejours as
denomina “rituais de conjuração” e podem “assumir outras formas específicas em cada
estratégia coletiva de defesa contra o sofrimento no trabalho”.
Porém, as sessões onde ocorrem “os discursos de racionalização e auto-satisfação dos
gerentes não são públicas”:
Somente têm acesso a elas as elites da empresa e os que se julgam protegidos, por sua
posição e pela qualidade dos serviços prestados à empresa, do risco de vierem algum
dia a figurar também entre as vítimas. Tais sessões se comparam aos trotes de
calouros nas escolas de engenharia e às provas de entronização, passando pela
caminhada sobre as brasas ou o body jumpig... (DEJOURS, 2006, p. 89)

A comparação feita pelo autor nos remete aos processos iniciáticos a que são
submetidos os torturadores e são referidos, como vimos no início deste capítulo, por
Françoise Sironi (2011, p. 20-21).
Dejours acusa o nazismo620 e os demais regimes totalitários de serem os responsáveis
por essa banalização do mal:
__________________________
618
“Assim, para não correrem o risco de não mais serem reconhecidos como homens pelos outros homens, para
não perderem as vantagens de pertencer à comunidade dos homens viris, para não se arriscarem a ser excluídos e
desprezados sexualmente ou tidos como frouxos, medrosos e covardes – não só pelos homens, mas também
pelas mulheres –, muitos são os homens que aceitam participar do ‘trabalho sujo’, tornando-se assim
‘colaboradores’ do sofrimento e da injustiça infligidos a outrem.” (DEJOURS, cit., p. 87)
619
“Organizam provas em que cada qual deve mostrar, por um gesto, uma circular, um comunicado interno, um
discurso em público etc., que realmente faz parte do coletivo do ‘trabalho sujo’” (ibid., p. 89).
620
Pergunta o autor: “Como entender que o nazismo tenha surgido num país que havia então chegado, ninguém
o contesta, ‘ao ponto mais avançado da civilização’?” (2006, p. 106) Todavia, mal encerrada a 1ª Guerra, um
outro pensador francês já advertia sobre o perigo germânico: “A luta pelas armas não representa, aliás, a única

242

Em suma, o regime nazista conseguiu, assim como todos os regimes totalitaristas,
fazer com que, aos olhos de parte da população, o mal passasse por bem ou pelo
menos se justificasse, tanto assim que chegou a identificar formas de massacres em
que a crueldade, a violência e a destruição não só fossem banalizadas, como também
pudessem ser percebidas, em último caso, como resultantes da sublimação. É o
cúmulo! Que vem a ser isso? Hannah Arendt, falando de Eichmann, assinala que ele
não era perverso, que até nem podia ver sangue, que pediu para ser dispensado de
visitar os campos de concentração e que se considerava homem sensível. (DEJOURS,
2006, p. 99)

Esses “trabalhadores do mal” não executavam atos perversos, mas, de forma racional,
cumpriam as missões que lhes eram passadas. E sublimavam a violência:
Desprovida de qualquer excitação ou prazer, tal atividade é legítima ou, pelo menos,
justificada pelos discursos ideológicos frequentemente repetidos ao cabo do
extermínio pela hierarquia militar, conferindo ao soldado-assassino o reconhecimento
pelo trabalho bem-feito. Essa atividade, totalmente deserotizada, pode passar por
atividade sublimatória! A violência como sublimação!621 (DEJOURS, 2006, p. 99)

Retomando a relevância da virilidade, Dejours estuda a ligação dela com a culpa e o
medo:
O mérito que constitui a capacidade viril de infligir violência a outrem sem fraquejar
só pode ser “justificado”, no plano ético, na medida em que a “coragem” que é preciso
demonstrar para praticar o mal seja usada em proveito de uma atividade: a guerra ou
algum outro trabalho num contexto de perigo coletivo (o de perder a guerra e sofrer
represálias). Do contrário, a passagem da posição de resistência ao exercício da
violência à posição de torturador (ou de carrasco, de agente que exerce a violência por
conta própria) ficaria sob suspeita de ter sido motivada pelo prazer de praticar o mal e
seria julgada como perversa. (ibid., p. 100)

A coragem – que é uma qualidade individual – jamais é definitiva. A virilidade, por
sua vez, apenas tem seu mérito quando validada por outrem. Assim, a “coragem viril necessita
de uma plateia e de um palco. Só é viril quem é reconhecido como tal pela comunidade de
homens viris”. Assim, a coragem viril carece de demonstração pública do “domínio de um
conhecimento técnico e vivencial graças ao qual o homem corajoso pode demonstrar a todo
instante que não tem medo” (ibid., p. 101).
Ao tratar da tese da banalização do mal de Hannah Arendt (em seu Eichmann em
Jerusalém), Dejours observa que ela fala do tema “somente no fim do texto, pois a expressão
não aparece senão na última frase”, embora conste do subtítulo da obra:
Parece que o modo pelo qual Hannah Arendt introduz essa noção, que não vale
certamente como conclusão, vem de alguma forma expressar sua opinião pessoal
sobre a figura de Eichmann, a quem, no entanto, ela se refere a certa altura como um
grande criminoso. A banalidade do mal remete aqui essencialmente à personalidade de
___________________________________________________
forma dos conflitos internacionais. Depois de firmada a paz, iniciar-se-á o grave problema das lutas econômicas.
Desde logo, os alemães hão de tentar, naturalmente, recomeçar as invasões industriais e comerciais que, com
tanto êxito, haviam já realizado. Se ainda o conseguirem, o seu triunfo sobre o mundo será definitivo.” (LE
BON, [191-?], p. 12).
621
“A hipótese da sublimação foi enunciada a propósito das pulsões sexuais, mas Freud evocou a possibilidade
de uma sublimação das pulsões de agressão; a questão foi retomada depois dele.” (LAPLANCHE; PONTALIS,
2001, p. 497)
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Eichmann, cuja própria singularidade consiste em sua trivialidade622. (DEJOURS,
2006, p. 109).

Para Dejours, o fato de Eichamnn ser um “sujeito terrivelmente ‘banal’” – “assim
como também são banais sua maldade, sua perniciosidade, sua insensibilidade” (ibid., p. 110)
– faz com que ele, embora sendo banal, não possa ser considerado um exemplo de “homem
comum”. Por isso, “da banalidade do mal e da banalidade do homem Eichmann não se chega
imediatamente à análise nem à elucidação da participação maciça do povo alemão no
nazismo” (loc. cit.).
Intriga Dejours como houve o consentimento, a participação, a colaboração de cerca
de 80% do povo alemão para que o nazismo se tornasse o poder que todos conhecemos.
Assim, não se interessa pela banalidade individual de Eichmann, mas sim a banalidade como
“como característica ordinária, e não extraordinária, do comportamento”. Desta forma, o
mesmo autor entende que
Antes do problema da banalidade do mal, devemos colocar o da banalização do mal,
isto é, do processo graças ao qual um comportamento excepcional, habitualmente
reprimido pela ação e o comportamento da maioria, pode erigir-se em norma de
conduta ou mesmo em valor. (DEJOURS, 2006, p. 110 – grifos do autor).

Para Dejours, o trabalho é o “denominador comum” que faz com que pessoas adotem
uma “conduta de massa que despreza as singularidades e as personalidades individuais, que as
‘transcende’ de alguma forma, fazendo com que a personalidade pareça ter pouco peso diante
de uma conduta de adesão coletiva”. É a partir da “psicodinâmica do trabalho” que se pode
compreender essa banalização coletiva (e não apenas a individual, que, segundo ele, é a
abordada por Arendt) (ibid., p. 111).
Após fazer um profundo estudo da personalidade de Eichmann (ibid., p. 111-118),
Dejours conclui que
a banalização do mal não começa por impulsos psicológicos. Começa pela
manipulação política da ameaça de precarização e exclusão social623. Os impulsos
psicológicos defensivos são secundários e são mobilizados por sujeitos que procuram
lutar contra seu próprio sofrimento: o medo que sentem, sob o efeito dessa ameaça.
(ibid. p. 119)

Prossegue, na linha de raciocínio proposta, afirmando que “a divisão social do trabalho
favorece inegavelmente esse retraimento concêntrico da consciência, da responsabilidade e da
__________________________
622
“Não se trata de um herói, nem de um fanático, nem de um doente, nem de um grande perverso, nem de um
paranoico, nem de um ‘personagem’. Ele não tem originalidade. Não dá margem a nenhum comentário
particular. Não desperta curiosidade nem o desejo de compreender ou interpretar. Não é enigmático. Não é nem
atraente nem repulsivo. É fundamentalmente insignificante.” (DEJOURS, op. cit., p. 110)
623
Interessa observar que, sociologicamente, pode-se entender a exclusão social como “situação de indivíduos ou
de grupos sociais que vivem à margem da sociedade, excluídos que estão dos processos de satisfação das suas
necessidades primarias. A exclusão social confunde-se, por vezes, com o conceito de marginalidade dado o
sentimento semelhante que existe por parte dos indivíduos integrados perante um caso e outro” (PITÉ, 1997, p.
58).
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implicação moral”. O sujeito acaba sem qualquer “domínio sobre o que os outros fazem” e,
até mesmo, ignora “o que se passa além do mundo proximal”, porém resta ao trabalho uma
desconfiança – ou preocupação, ou angústia – de estar sendo “manipulado”. Outros,
entretanto, encontram aí exatamente o álibi, o abrigo, a defesa contra a necessidade de
conhecer os problemas humanos: com a divisão e a limitação de tarefas, surge a oportunidade
“para a divisão subjetiva, para a clivagem do mundo, para a clivagem do ego, para o
retraimento da consciência intersubjetiva setorial e, por fim, para a ignorância que confere
‘inocência’ e serenidade” (DEJOURS, 2006, p. 119-120)624.
E aqui, novamente, é a virilidade que explica o mal:
A virilidade é o mal ligado a uma virtude – a coragem – em nome das necessidades
inerentes à atividade de trabalho. A virilidade é a forma banalizada pela qual se
exprime a justificação dos meios pelos fins. A virilidade é o conceito que permite
transformar em mérito o sofrimento infligido a outrem, em nome do trabalho 625. (ibid.,
p. 133)

É importante observar que o autor tem visão crítica da abordagem psicológica e não a
separa de uma competente leitura sociológica dos fatos626. Chega mesmo a assentir que
Hannah Arendt desconfie da psicologia e da psicanálise627. A abordagem social de seus
estudos – voltada para a relação trabalhista – exige mesmo essa amplitude de compreensão.
Apesar de todas as dificuldades e sacrifícios impostos ao trabalho policial, ele não
chega a ser um sacerdócio. Em retórica, até se pode utilizar esse chavão, contudo, é um
trabalho628 e, como tal, permite a leitura de Dejours. Em que pese às suas conclusões a
respeito do pensamento de Hannah Arendt permitirem amplo e profundo debate – mais amplo
__________________________
624
Como o autor observa anteriormente: “[...] a incredulidade nas informações que eventualmente vazam da
empresa é a regra. Toda vez que surge um ‘caso’, este passa por excepcional. É graças a esse dispositivo que
todos, mesmo aqueles que tenham individualmente uma experiência concreta das iniquidades cometidas em
nome da racionalidade econômica, poderão afirmar, se um dia a mentira for desmascarada: ‘Eu não sabia’.”
(DEJOURS,2006, p. 96 – grifos do autor)
625
“Deixar de apelar para a virilidade leva a um novo modo de tratar o problema da dor e do sofrimento
infligidos a outrem no exercício de uma atividade de trabalho: abrir uma barriga, extrair um dente, machucar,
bater num perturbado, demitir um trabalhador indefeso, eliminar, torturar, exterminar etc., em todas essas
situações, o mal infligido a outrem deve continuar sendo definido, reconhecido e identificado como mal. Seria
necessário, por exemplo, admitir que, para fazer corretamente a cirurgia, é preciso fazer mal a outrem e pôr o
cirurgião ou o estudante de medicina diante dessa dificuldade sem jamais fazê-lo transpor tal obstáculo no
silêncio ético.” (ibid., p. 133)
626
“Fazer referência a uma racionalidade pática não significa reincidir no psicologismo. O psicologismo consiste
em interpretar as condutas humanas, nas esferas privada, social e política, unicamente a partir da dimensão
psicológica e afetiva; em fazer da sociologia uma vasta psicologia.” (ibid., p. 83)
627
“[...] Hannah Arendt desconfia da psicologia e da psicanálise. É compreensível, dada a infinidade de
pseudoteorias psicológicas formuladas para interpretar o fenômeno nazista” (ibid., p. 111).
628
É lugar-comum os textos sobre Direito do Trabalho referirem-se à etimologia da palavra “trabalho”, ou seja,
o “tripalium”, que era um instrumento de tortura (derivado do adjetivo “tripalis”: sustentado por três estacas ou
mourões. A origem é atribuída ao “suplício” identificado no “trabalho”: HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2743).
Hoje, o conceito de trabalho inclui, necessariamente, termos tais como “produção de bens”, “valor de uso” e
“campo econômico” (PITÉ, 1997, p. 152), mas pode ser entendido simplesmente como “atividade profissional
regular, remunerada” (HOUAISS; VILLAR, loc. cit.)
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que os limites desta pesquisa – não há como divergir de seu conceito de virilidade no meio
policial e das conclusões (e consequências) que daí o autor extrai.
O psicanalista Daniel Gil (1999, p. 79 e 97), baseando-se em versões de um torturador
uruguaio, construiu as características comuns dos torturadores (o que denominou a “tetralogia
do mal”):
- o sentido de obediência absoluta à autoridade superior (“esta obediência é uma obediência à
autoridade e não à lei”; trata-se da “obediência devida”, ou seja, seu “dever é obedecer” – cit.,
p. 87);
- a indiferença diante do semelhante (“indiferença que tem como requisito imprescindível o
considerar o outro como não humano, coisa, pacote, bicho ou número, não importa” –
ibibid.);
- a ausência de sentimentos de culpa;
- a vida dupla (“por um lado eram pais devotos, preocupados e amantes de seus filhos, cuja
vida familiar e social nada tinha a ver com sua outra vida” – ibid., p. 88 – traduções
nossas)629.
Gil aprofunda-se em conceitos freudianos para afirmar que o torturador tem de
insensibilizar-se,
mas essa insensibilidade diante do outro é também sua própria negação. Então, para
sair desse aniquilamento, dessa ‘morte’, deve ir além de todos os limites, romper todas
as barreiras, violar todas as leis, alcançando os piores excessos da crueldade, com o
qual pretendem passar do aniquilamento à onipotência ao transformar o outro em
nada. (1999, p. 98 – tradução nossa)

Com o complexo de Édipo e suas consequências na formação do ego e superego, o
psicanalista explica o processo de idealização:
Essa idealização pode ser a de um homem (o líder, o guia, o fürher), ou pode ser uma
instituição, a Igreja, o Exército, o Partido. Todos eles vêm ocupar o lugar do salvador
nos momentos de crise, quando se derrubam os ideais e se reativa a angústia de
abandono, de desamparo, de morte que [...] são expressão da angústia de castração.
(ibid., p. 107 – tradução nossa)
__________________________
629
Gil estabelece as seguintes conclusões a respeito dos torturadores, “as quais compartilha plenamente com
Stphen Milgran”; “em todos eles a preocupação é de índole administrativa e não ética; realizam uma divisão
(clivagem) entre a ação destrutiva que executam no serviço e seus sentimentos pessoais. Na mesma medida em
que são fieis cumpridores de uma ordem, se sentem virtuosos; os valores ‘morais’ se desprendem das
necessidades técnicas, entenda-se: do êxito da guerra; produz-se uma modificação da linguagem para referir-se
aos prisioneiros. Neles, desaparece a condição humana: ‘pichis’, ‘baratas’, ‘peças’, ‘monte’, ‘pacotes’ etc.; no
sistema de hierarquia, a responsabilidade sempre se desloca para cima; a relação entre sujeito e autoridade se
mantém intacta, a tensão que poderia provocar a contrariedade de uma norma moral não existe; a busca de
prestígio, ascensão, a devoção ao chefe e à causa, fazem que nestes sujeitos o conflito esteja ausente e sejam
funcionários eficientes” (GIL, 1999, p. 88 – tradução nossa). Em O prisioneiro, de Érico Veríssimo (1995), o
sargento responsável pela tortura refere-se sempre ao prisioneiro como “percevejo” (“Está certo de que este
percevejo tem mesmo coração?” – 1995, p. 147) ou “rato” (“Vamos ‘acariciar’ um pouco esse rato para ele dizer
onde está a bomba” – ibid., p. 164).
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É também o superego que explica a vida dupla do torturador:
Em ambas as vidas, que no fundo é apenas uma, trata-se do mesmo sujeito que é um
fiel cumpridor de preceitos e ordens, não questionados e inquestionáveis, impostos
pelo superego, ao qual obedece com o sentimento tranquilizador do dever cumprido.
(GIL, 1999, p. 113 – tradução nossa)

Daniel Gil é, conforme reitera em seu texto, leitor de Hannah Arendt e de Primo Levi,
duas vítimas da violência do nazismo alemão e que procuraram, com rara humanidade,
compreender o agressor, reconhecendo, até mesmo no carrasco, o que ele tem de humano.
Vingaram-se, assim, do torturador utilizando a arma mais eficaz: a sensibilidade. Como
ensina Gil, a insensibilização do carrasco é o recurso utilizado para suas práticas. Torná-lo
outra vez humano seria a única forma de destruir sua violência, pois o obrigaria a reconhecer
o torturado como outro.
Luciano Oliveira, reportando-se à experiência de Milgran, conclui que a figura do
torturador que é ao mesmo tempo um sujeito carinhoso com mulher e filhos, existe.
Ou que é capaz, uma vez de volta ao abismo em que imprudentemente se meteu, de se
arrepender dos seus atos. Num terreno enlameado como esse, tudo, do maniqueísmo à
nuança, é possível. Em resumo, é razoável admitir que pessoas normais, em
determinadas circunstâncias, podem ser capazes de torturar. Há mesmo evidências
científicas de que isso é possível. (OLIVEIRA, 2009, p. 111)

Enfim, torturadores são homens, o mais das vezes comuns, que desempenham o papel
que lhes coube e que não recusaram. Primo Levi acusa as personagens do Campo de
Concentração de haverem perdido sua humanidade: “Os personagens destas páginas não são
homens. A sua humanidade ficou sufocada, ou eles mesmos a sufocaram, sob a ofensa
padecida ou infligida a outros” (1988, p. 124)630. A falta de humanidade de um torturador
autoriza a figura de retórica; mas, a hipérbole, para que exista, depende de uma base de
realidade que será ampliada. O torturador nega a humanidade do outro e, nesse momento,
nega a própria humanidade, pois, para que alguém deixe de reconhecer o que há de humano
no outro, necessita – como diz Levi – sufocar a própria humanidade. Desumanizar o outro
significar desumanizar-se a si próprio, o que pode ocorrer em um processo de dentro para fora
– na hipótese dos psicopatas – ou de fora para dentro, na hipótese do burocrata que se
converte em “dente de engrenagem” do Estado.

__________________________
630
“La despersonalización del hombre está implícita en las prácticas mismas de la tortura. De ahí la
impasibilidad con que el torturador hace su trabajo. No hay escrúpulo que le estorbe. Al privar a la víctima de
sus capacidades y de sus gestos, la tortura no tiene consecuencias para el torturador.” (SOFSKY, 2006, p. 94)
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6 A TORTURA E O ESTADO: a violência como meio e a polícia como instrumento
O erro não deixa de ser erro porque muitos o dão; nem a mentira de ser mentira porque muitos a afirmam.
Manuel Bernardes – Nova Floresta (1706)

A polícia, historicamente, serviu à consecução dos objetivos políticos dos governos,
conforme vimos anteriormente neste trabalho. Pode-se supor que os agentes da polícia tenham
agido sem medir as consequências de suas condutas, afinal, “A prudência é régua porque
ambas medem, ambas dirigem, ambas seguram a mão para obrar. Bem pode a matéria das
palavras ser boa e a intenção ser boa, todavia a palavra pode não sair reta por falta desta régua
da prudência” (BERNARDES, 1976, p. 246). Talvez a falta de régua para medir as ações
tenha comprometido a boa intenção que se espera dos agentes públicos. Todavia, de acordo
ainda com Manuel Bernardes, na mesma prédica631, “a tenção reta ou torcida é que faz retas
ou não retas nossas palavras” (id, p. 245).
É fundamental insistir que, também historicamente, o Estado por vezes condenou, por
vezes se omitiu e, outras vezes, determinou o emprego dos tormentos a todos aqueles que
contrariassem suas normas. O que faz com que o Estado cause obnubilação a seus agentes por
normas escritas, ordens recebidas ou ideias sugeridas e, consequentemente, estes degradem a
si próprios e a pessoas que a eles estejam submetidas? Por que, especificamente durante o
período da ditadura militar, houve a prática de violência pela Polícia Civil paulista contra
pessoas que, insatisfeitas com o regime imposto, manifestaram sua ideologia, seja por meios
pacíficos, seja por meio de guerrilhas632?

6.1 Os objetivos dos militares

Ainda que sem profundidade, há de se indagar qual teria sido o principal objetivo da
ação das Forças Armadas em 1964. O que buscamos discutir neste capítulo – vale o lugarcomum: sem a pretensão de esgotar o tema – é se a violência empregada pelo regime militar
era inata ao sistema ou se era consequência de uma política que se preocupava com os
resultados e, por isso, para que pudesse impor um sistema econômico julgado ideal para o
país, tolerava, anuía ou incentivava excessos dos órgãos estatais repressores das ideologias
contrárias (polícias e forças armadas).
__________________________
631
“Prática da Dominga Undécima depois de Pentecostes”, in: Sermões e práticas, de 1711.
632
Evitamos o substantivo “contrarrevolução” para que não haja confusão entre o discurso de direita (que dizia
ser o movimento de 1964 uma “revolução”) e o de esquerda (que não admitia essa ideia e consideravam-se
autores de uma “revolução” contra o golpe).
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O recorte que ora fazemos refere-se à eventual colisão entre direitos humanos e
política econômica sob o regime militar. Com seu discurso de resultado a longo prazo e
consecução de objetivos economicamente positivos para a população, o Governo ultrapassou
os limites da autoridade, ingressando no arbítrio. Não advogamos a tese de que o que moveu
os autores do golpe foi a intenção de implementar uma eficiente política econômica que
corrigisse os problemas sociais do país633.
José Murilo de Carvalho – que refuta as justificativas ligadas a questões econômicas –
afirma que “todas as explicações, elaboradas a posteriori, têm em comum a característica de
retirar dos atores políticos a responsabilidade pelos acontecimentos e, portanto, também por
seus possíveis erros” (2005, p. 120). Como conclui o mesmo autor, servindo-se de conceitos
de Maquiavel, “explicadas ou não as surpresas de 1964, reafirmo a convicção de que o
desfecho se deveu muito mais a ações e omissões de agentes políticos, à virtù, do que a
grandes causas sociais, à fortuna” (ibid., p. 126).
Porém, como adverte Thomas Skidmore ao estudar esse período da história: “embora
fosse uma crise político-militar que levara à expansão do poder executivo, o grande
beneficiário desta nova situação foi a política econômica” (1988, p. 181-182).
Ou seja, os militares tomaram a decisão que julgaram oportuna e necessária diante de
um quadro de instabilidade política que ameaçava bens e valores cultuados pelas Forças
Armadas. Como disse Carl Schmitt, “es verdad que el consenso genera poder, pero el poder
también genera consenso, y no es en absoluto un consenso irracional o inmoral en todos los
casos.” (2010, p. 22). Foi em nome desse consenso – gerado pelo poder – que o Estado Maior
das Forças Armadas, por seus Comandantes-em-Chefe, soi-disant “Comando Supremo da
Revolução”, tomaram as decisões a partir de 1964.
6.1.1 A economia na doutrina militar
De acordo com opúsculo editado pela Escola Superior de Guerra em 1971, “à ideia de
Poder, no âmbito das ciências sociais, corresponde, sempre, a ideia de capacidade para
produzir determinada ação, visando a obter determinado resultado”, portanto, “o Poder é
expressão de força capaz de proteger e robustecer a Soberania e de se desdobrar em fatores
__________________________
633
A propósito, Paulo Sergio Pinheiro e Emir Sader afirmam: “As características fundamentais desse regime
estão na unificação do conjunto da grande burguesia brasileira, em aliança com o grande capital monopolista e
financeiro internacional, delegando funções de exercício do poder numa equipe governante tecnocrático militar.
Esse bloco no poder orientou-se pela ideologia da segurança nacional, como expressão ideológica de uma
concepção excludente do processo social e político, em que os objetivos desenvolvimentistas e redistributivistas
foram substituídos pelos de segurança nacional e de desenvolvimento da nação por definição corporificada nas
FFAA.” (1985, p. 78)
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determinantes de garantia da Segurança Nacional, através de ações políticas, econômicas,
psicossociais e militares” (VASCONCELOS; OLIVEIRA JUNIOR, 1971, p. 8)634.
Após os autores constatarem que o “sistema denominado ‘capitalista’”, por meio da
tecnologia progressiva635, “quando empregada apenas para propiciar lucros crescentes aos
detentores dos meios de produção, poderia transformar-se em instrumento de exploração
humana” (ibid., p. 9), entendem que os trabalhadores teriam buscado a intervenção do “Poder
público para a defesa de seus respectivos interesses” (ibid., p. 9), cabendo, assim, ao Governo
a regulação do “até então livre jogo das forças econômicas” e, portanto, “ampliou-se aos
poucos, mas de maneira irreversível e crescente, a intervenção do Poder no setor econômico
da Nação” (ibid., p. 9)636.
Considerando que “o desenvolvimento científico e tecnológico, isto é, a Tecnologia
Progressiva, colocou ao alcance das Forças Militares” inúmeras armas e métodos de
organização, concluem que “a capacidade de usar efetivamente esses recursos em um conflito
armado torna-se, dia a dia, uma consequência do poderio econômico da Nação”, assim, “é de
interesse da segurança militar [...] que todos os setores em que se exerce o trabalho de
produção estejam em condições de grande eficiência”, capazes de rápida adaptação para a
“fabricação dos produtos necessários à guerra, em situação de emergência nacional” e,
portanto, “é essencial para qualquer esforço militar, que a tecnologia Progressiva seja
rapidamente implantada tanto nas fábricas e arsenais, propriamente ligados à produção bélica,
quanto em todas as organizações econômicas privadas ou do serviço público” (ibid., p. 1112). Segue, assim, o seguinte argumento: “as guerras modernas, sendo totais, todas as
atividades da Nação precisam estar sujeitas aos princípios do rendimento máximo” (ibid., p.
12) e, por isso, afirmam que “a eficiência das forças armadas de um país depende [...] da
capacidade desse país adaptar-se, rapidamente, a todo progresso tecnológico em qualquer dos
seus setores de atividades, tanto públicos como privados” (ibid., p. 13). Em outras palavras, o
país deve ter capacidade bélica, o que apenas se obteria com uma economia forte.
__________________________
634
De acordo com os mesmos autores, “a aplicação do Poder Nacional equivale [...] ao emprego planejado e
integrado de forças para a concretização de determinados objetivos nacionais” (loc. cit.)
635
Para os autores a “tecnologia progressiva” seria o “aperfeiçoamento sistemático dos métodos de ação do
homem” que seria “a causa da transformação por que passa a sociedade moderna”, uma vez que “o aumento na
produção de bens e a alteração profunda que sofre a natureza dos empregos destroem as estruturas da sociedade
antiga e abrem os horizontes para uma nova etapa da civilização” (VASCONCELOS; OLIVEIRA JUNIOR,
1971, p. 7). Essa “tecnologia progressiva”, por meio “de seu impacto no Campo Econômico” iria influenciar “a
sociedade e, por seu intermédio, o Poder Nacional” (ibid. p. 8).
636
Para o que apresentam a seguinte justificativa: “Pela ação de que é capaz sobre a moeda, o sistema de crédito,
o sistema fiscal, as tarifas alfandegárias, os sistemas de incentivos e o próprio poder de concorrência (criando
empresas estatais ou mistas, em dados setores), encontra-se o Poder em condições de defender o BEM COMUM,
servindo como Juiz entre os diversos e conflitantes interesses de produtores, de consumidores e de trabalhadores,
evitando que o poder excessivo de alguns torne precária a sobrevivência de outros.” (ibid., p. 9-10)
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José Paulo Bonchristiano – que atuava no DOPS no período da repressão política – crê
na ideologia militar: “Naquela época foi diferente, o governo estava tentando melhorar o país.
Aí nós tivemos que fazer essa luta. Nunca considerei os comunistas bandidos, considerava
ideologicamente inimigos. Tanto que eu seu sempre falei, não pode haver mortes” (apud
AMARAL, 2012).
Para José Pedro Macarini (2000, p. 2), a primeira fase da política econômica do
regime militar durou três anos e é representada pelo Plano de Ação Econômica do Governo
(PAEG), de 1964 a 1966, sob a presidência de Castello Branco. Segundo o mesmo autor, a
política econômica “aproximou-se do perfil stop and go, refletindo, em parte, as próprias
flutuações da política monetária”, porém “a sua continuidade impediria a retomada do
desenvolvimento pois manteria deprimidos os investimentos” (ibid., p. 5)637. Na primeira fase
do regime militar, “o ministério econômico foi composto pela dupla Campos e Bulhões,
respectivamente, no Planejamento e na Fazenda” 638 (RESENDE, 1990, p. 213).
Ao analisar os instrumentos utilizados pelo PAEG, conclui André de Lara Resende:
Tratava-se [...] de um programa que acentuava a importância da manutenção, ou da
recuperação, das taxas de crescimento da economia. O combate à inflação estava
qualificado no sentido de não ameaçar o ritmo da atividade produtiva. A restrição do
balanço de pagamentos era diagnosticada como séria limitação ao crescimento. Para
superá-la o PAEG propunha uma política de incentivos à exportação, uma opção pela
internacionalização da economia, abrindo-a ao capital estrangeiro, promovendo a
integração com os centros financeiros internacionais e o explícito alinhamento com o
sistema norte-americano da Aliança para o Progresso. (ibid., p. 215)

Em artigo escrito naquela época, Delfim Netto era consciente de que o combate à
inflação demandava medidas cujo prazo de conclusão era longo: “tanto o combate à inflação
quanto a estabilização da produção industrial em torno de seu padrão normal de longo prazo
apresentam-se [...] como pré-condições à retomada do desenvolvimento econômico” (apud
MACARINI, 2000, p. 5)

__________________________
637
Nesse sentido: “[...] embora tenha alternado a adoção de políticas de curto prazo mais restritivas com o
afrouxamento dos controles monetário e fiscal – o que ficou conhecido como política de stop-and-go –, o
governo preferiu seguir uma estratégia de manutenção do crescimento, recorrendo à abundante liquidez como
forma de financiar os déficits em conta corrente e os investimentos programados.” (FIGUEIREDO et al., 2009,
p. 80)
638
“A equipe econômica que assumiu o comando da economia com o advento do regime militar, em 1964, sob o
comando de Roberto Campos e Octavio Bulhões, identificou a inflação como o problema básico da economia. A
estagnação econômica e o descompasso das contas externas decorreriam, em boa parte, das distorções e
incertezas resultantes de elevadas taxas de inflação que estavam associadas com o desequilíbrio das contas
públicas e com a política salarial recente. A inflação era vista como uma inflação de demanda, sancionada por
uma expansão monetária excessiva, ainda que se reconhecessem elementos de pressão sobre os custos,
notadamente no tocante a salários” (LAGO, 1990, p. 234). “Campos e Bulhões haviam suposto que a inflação
podia ser reduzida a zero, ou pelo menos a uma taxa não superior à dos Estados Unidos e da Europa Ocidental
em 1967 [...] o que tornaria a política cambial uma coisa simples” (SKIDMORE, 1988, p. 185).
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A equipe econômica que assume com o Governo de 1967, “que em boa parte tinha
origens ‘acadêmicas’, dificilmente poderia negar os progressos alcançados em várias frentes”,
tanto que
O novo governo logo anunciaria uma estratégia bastante semelhante à do governo
anterior: a busca do crescimento econômico promovido pelo aumento de
investimentos em setores diversificados; uma diminuição do papel do setor público e o
estímulo a um maior crescimento do setor privado; incentivos à expansão do comércio
exterior e, finalmente, uma elevada prioridade para o aumento da oferta de emprego e
outros objetivos sociais [...]. Esses objetivos claramente não tinham sido alcançados
no governo Castelo Branco e essa constatação levou a um novo diagnóstico da
economia e, em particular, das causas da inflação remanescente. (LAGO, 1990, p.
234-235)

Macarini, entretanto, vê na política de estabilização econômica do Governo Costa e
Silva, no biênio 1967-1968, uma sensível diferença639 em relação àquela aplicada sob as
diretrizes do PAEG, em virtude da política fiscal implantada640.
Maior que as alterações na política fiscal foi a mudança da política monetária, com o
aumento da oferta da moeda e de crédito. “É claro que essa política monetária foi instrumental
para a recuperação que teve início em abril de 1967, engendrando uma demanda crescente de
liquidez e crédito para capital de giro” (MACARINI, 2000, p. 5). Em 1968, a economia
brasileira tem desempenho satisfatório, sobretudo em virtude do setor industrial (indústria
automobilística e a da construção civil). Macarini vê no discurso de Delfim Netto, no início de
1969, “a existência de um ‘estado de espírito’ marcado pela dúvida, pela incerteza ou mesmo
pela insatisfação, afetando o regime e mantendo sub judice a execução da economia política”
(2000, p. 12). De fato, a intervenção dos militares no Poder gerou a “melhoria das relações
com os Estados Unidos” e, com isso, “o florescimento do mercado de ‘eurodólares’, as
entradas de capital externo voltaram a aumentar, principalmente em 1966”, o que gerou
“impacto positivo sobre o balanço de pagamentos, já que a conta capital passou a apresentar

__________________________
639
Que Lago esclarece: “Na segunda metade de 1966, o governo implementou um forte aperto de liquidez [...].
A partir de 1967, porém, a nova equipe econômica inicialmente reverteu a política monetária e creditícia,
ocorrendo significativa expansão da oferta de moeda e do crédito naquele ano. No entanto, considerando-se as
taxas anuais de crescimento daqueles agregados nos anos seguintes, enquanto o crédito continuou a se expandir,
em termos reais, a taxas elevadas, os aumentos reais da oferta de moeda (de dezembro a dezembro e de junho a
junho) e o crescimento médio real dos meios de pagamento se mantiveram em linha com o crescimento do PIB
real. É a partir de 1972 que ocorre a aceleração que muitos autores associaram com o recrudescimento da
inflação em 1973” (LAGO, 1990, p. 249).
640
“Não resta dúvida que a política fiscal foi manejada em 1967, tendo por objetivo prioritário induzir a
reativação da economia. Em 1968, porém, salvo numa perspectiva de curtíssimo prazo (como valorizada por
Delfim) ela dificilmente teve um papel expressivo na manutenção do crescimento, posto que o déficit
orçamentário declinou para 1,2% do PIB, apenas ligeiramente maior que o obtido pelo PAEG em 1966 [...]
Ainda assim é notável o afastamento em relação à ortodoxia do PAEG: durante dois anos seguidos a política
econômica não vê urgência nenhuma na busca do equilíbrio orçamentário, não avançando nada nesse sentido.”
(MACARINI, 2000, p. 8)
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superavit” e iria tornar-se “uma das peças-chave para o financiamento do desenvolvimento
nos anos posteriores” (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 74)641
Embora a repressão do Exército e das polícias gerasse repercussão negativa, a
preocupação maior era com o aspecto econômico642. A política econômica é contaminada por
um discurso nacionalista dos militares, que pretendem incluir o Brasil entre os países
desenvolvidos643. Mas a economia não progride na mesma velocidade dos discursos644.
Assim, “a equipe de Delfim Netto aproveitou o espaço criado pela administração
anterior, e utilizou os instrumentos da política econômica disponíveis para estimular
abertamente o crescimento econômico” (LAGO, 1990, p. 238). Em 1969, porém Delfim Netto
demonstra sua preocupação com a questão resultado versus tempo:
Já demonstrei em algumas ocasiões, com dados extraídos da história recente da
economia brasileira que, a uma taxa inflacionária menor, tem correspondido um
crescimento maior e mais constante. E vice-versa. Se podemos crescer 6% com
inflação, vamos correr o risco de crescer 12% sem a companhia da inflação. Nas
presentes circunstâncias é possível desencadear, em 1969, um ataque frontal à
inflação – com muito menos sacrifícios do que em qualquer outra ocasião, próxima ou
remota. Seria um crime deixar a tentativa para outra ocasião (ou outra geração).
(Delfim Netto, apud MACARINI, 2000, p. 14).

Em seu objetivo central de atingir a inflação com um “golpe mortal” (expressão usada
à época por Hélio Beltrão), o regime militar edita várias medidas buscando, além de reduzir o
déficit orçamentário, “uma diminuição sensível da tensão inflacionária existente na
economia” (MACARINI, op. cit., p. 21). Entretanto, havia a necessidade de uma política
monetária que complementasse tais medidas, o que se realizou por meio de várias concessões
fiscais aos empresários645.
__________________________
641
Porém, de acordo com Luiz Aranha Corrêa do Lago, “a nova administração empossada em 1967 beneficiouse das reformas tributária e administrativa implementadas pelo governo anterior e buscou manter uma política de
aumento de eficiência da máquina governamental, com uma arrecadação crescente e uma redução relativa dos
gastos de custeio visando a redução do déficit público.” (1990, p. 263-264)
642
“Se a repressão era objeto de graves objeções ao governo Médici na opinião internacional, o boom econômico
era o seu maior trunfo. Observadores tanto brasileiros quanto estrangeiros concordavam que o rápido
crescimento estava ‘legitimando’ o regime, especialmente aos olhos da classe média.” (SKIDMORE, 1988, p.
276)
643
“O presidente [Costa e Silva] mostrava-se eufórico com as condições favoráveis da economia. Em março de
1968, ele disse na Escola Superior de Guerra: ‘Estamos construindo uma grande civilização no hemisfério sul
porque recusamos nos curvar ao determinismo geográfico’” (SKIDMORE, 1988, p. 184).
644
O movimento imprimido à política econômica após a edição do AI-5 sugere que mesmo as autoridades
econômicas não estavam plenamente seguras da solidez da recuperação: os fantasmas da longa crise 1963/67
ainda rondavam a imaginação, a percepção do “milagre” não tinha ocorrido ainda. Sim, porque ao mesmo tempo
em que se supervalorizava um crescimento de seis a 7% ao ano, sem atrever-se a projetar nada mais ambicioso,
propunha-se o abandono da opção de convivência com a inflação, numa clara indicação de que os resultados até
então obtidos não eram avaliados tão positivamente. (MACARINI, op. cit., p. 12)
645
“Estas, ao reforçarem a capacidade de geração interna de recursos, facilitariam a busca da disciplina
monetária e, quem sabe, ensejando algum alívio nas taxas de juros. Numa perspectiva de longo prazo esses
mesmos efeitos seriam assegurados através da desejada expansão do mercado de capitais, reduzindo o grau de
dependência do crédito bancário.” (MACARINI, op. cit., p. 21)
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Mesmo com tais medidas, a inflação insistia em não obedecer ao limite de 2% a.m.,
perseguido pelo Governo, que passou, então, a atacar os banqueiros, os quais, segundo Delfim
Netto, estariam
encastelados num mundo à parte, preferindo erguer monumentos de ferro e cimento,
ingressando na especulação imobiliária para construir uma Wall Street
subdesenvolvida na Avenida Paulista, para escárnio da indústria, comércio e
agricultura, cujas necessidades eles ignoram. (apud MACARINI, 2000, p. 23)

Em 1969, a grande meta da política econômica era reduzir a inflação
e os meios utilizados na perseguição desse objetivo não diferiram muito do prescrito
pelo receituário convencional: drástica redução do déficit orçamentário, disciplina
monetária e creditícia, manutenção da política salarial com seu conhecido caráter
restritivo. (MACARINI, op. cit., p. 30)

Em artigo daquele mesmo ano, Delfim Netto afirmava que não pretendia “sacrificar o
objetivo do desenvolvimento econômico apenas para ficar na História como o homem que
acabou com a inflação a ferro e fogo” 646 (apud MACARINI, op. cit., p. 32).
De acordo com André de Lara Resende, “os pilares do PAEG e da política
desinflacionária dos primeiros governos pós-1964 foram, sem dúvida, a política salarial e as
reformas institucionais”, porém, prossegue o autor,
usando o poder sobre a sociedade em geral e os sindicatos em particular, de que
dispõe o governo autoritário, foi possível fazer diretamente aquilo que a ortodoxia
pretende conseguir através da recessão e do desemprego: solucionar o impasse
distributivo através da redução da parcela salarial. (RESENDE, 1990, p. 229)

Na Presidência de Emílio Garrastazu Médici (1969-1974) é lançado do Primeiro Plano
Nacional de Desenvolvimento (I PND), com investimentos em siderurgia e setores
petroquímico, de transportes e hidroelétrico, sendo iniciado o Programa de Integração
Nacional (PIN). Com o aumento da produção industrial, as exportações em alta e o ingresso
de capitais estrangeiros, a economia brasileira entra em fase de euforia. É o período conhecido
como “milagre brasileiro” ou “milagre econômico”647. Entretanto, esse fato deve-se a uma
conjuntura global e não exclusivamente ao empenho dos economistas brasileiros648.
__________________________
646
Em 7 de maio de 1969, a Resolução 114 do Banco Central determinou uma série de medidas que atingiram
duramente o sistema bancário. Delfim Netto justificaria tais medidas afirmando que o Governo não se opunha a
que empresas tivessem lucro, porém a atitude dos bancos era “típica de quem joga com a inflação”, o que
impedia “o setor empresarial [de] respirar”; para o então Ministro, “quem não quiser absorver custos vai ter que
engolir os lucros” (apud MACARINI, op. cit., p. 23).
647
“[...] do ponto de vista da política econômica, os sete anos de 1967 a 1973, em que Delfim Netto permaneceu
ministro da Fazenda, podem ser examinados como um único período, em que prevaleceu um novo diagnóstico
dos problemas econômicos do Brasil, e no qual o país alcançou taxas médias de crescimento econômico sem
precedentes.” (LAGO, 1990, p. 233) No mesmo sentido: “O desempenho da economia no período 1968-1973 foi
certamente o mais notável da história do País: a taxa média de crescimento do PIB atingiu 11,1%, bastante
superior à média histórica do pós-guerra, de 7,0%” (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 74), mas é de se notar que
“Durante o período de 1968 a 1973, o País recorreu regularmente aos empréstimos externos como forma de
complementar a poupança interna. [...] Entre os anos de 1967 e 1973, a dívida externa brasileira cresceu de US$
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Também para o setor público o ano de 1969 foi positivo:
O governo demonstrou capacidade para aumentar significativamente a arrecadação de
tributos. O maior aumento em 1969 verificou-se na arrecadação do imposto de renda,
que subiu 60 por cento em termos reais. Era algo impressionante para um país onde os
céticos achavam que o imposto de renda era inexequível. Em sua totalidade, a gestão
financeira do setor público não era inflacionária, já que o governo vendia bastantes
títulos para financiar seu déficit. Esta neutralização do déficit público fez com que a
taxa de elevação dos preços em 1969 ficasse em 20,1 por cento em comparação com a
de 1968 que fora de 26 por cento. Parecia que a equipe de Delfim havia descoberto o
segredo do crescimento rápido com inflação declinante. (SKIDMORE, 1988, p. 278)

O crescimento rápido da economia “provocou um crescimento violento do volume de
importações de bens intermediários, devido ao descompasso entre produção e demanda
interna por certos insumos” (BATISTA, 1987, p. 67), o que gerava desequilíbrio da balança
de pagamentos. Em 1973, com a primeira crise do petróleo (a OPEP, recém-criada, chega a
aumentar em 300% o preço do barril649), há sensível agravamento da crise econômica
brasileira, que dependia de 80% de petróleo importado.
Para Lago (1990, p. 293), “durante os mandatos dos Presidentes Costa e Silva e
Médici destacou-se, como característica da política econômica, o seu caráter autoritário”650. É
de se considerar que a derrota eleitoral do Governo militar em 1974651 “transformou 1975 em
ano de recuo na tentativa de contenção de demanda”, com reflexos no apoio empresarial que o
governo recebia:
A natural insatisfação interna no seio da burocracia do Estado gerada pelas tentativas
de controle sobre os gastos públicos somou-se ao clima de desconforto causado pela
instabilização inflacionária e pelo descontentamento empresarial em decorrência dos
controles de preços industriais, fortalecendo-se assim junto ao Palácio do Planalto a
corrente dos que defendiam a preservação do crescimento a qualquer custo.
(CARNEIRO, 1990, p. 303)
___________________________________________________
3,67 bilhões para mais de US$ 12,57 bilhões, o que representou uma taxa média de crescimento de cerca de
19,0% ao ano” (FIGUEIREDO, op. cit., p. 77-78).
648
A rápida expansão do comércio mundial, o crescimento sincronizado das economias industriais, a elevação
dos preços dos produtos primários e a tremenda liquidez do sistema monetário internacional que se observou
neste período determinaram um quadro absolutamente extraordinário para o crescimento das economias dos
países em desenvolvimento. (BATISTA, 1987, p. 67)
649
“A quadruplicação dos preços de petróleo no final de 1973, além de ter sido a primeira exibição de
musculatura política e econômica da OPEP, foi um movimento de preços perfeitamente em linha com os
fenômenos básicos do mercado de petróleo: como principal matéria-prima do mundo industrializado, o
descompasso entre o crescimento de sua demanda e os investimentos, seja em fontes alternativas de suprimento
energético, seja em novos campos de produção de óleo bruto, teria fatalmente de refletir-se, cedo ou tarde, nos
preços, a exemplo do que ocorria com as demais matérias-primas transacionadas no mercado internacional.”
(CARNEIRO, 1990, p. 296)
650
Nesse período, “o Ministério da Fazenda, e em menor medida o do Planejamento, tiveram amplo respaldo do
Executivo para a implementação de programas na área econômica, com pequena possibilidade de reação efetiva
por parte dos poderes Legislativo ou Judiciário ou de vários segmentos da sociedade. A ‘facilidade’ de adoção de
várias medidas de política econômica tem que ser entendida nesse contexto.” (LAGO, 1990, p. 293-294)
651
Vigia o bipartidarismo: a Aliança Renovadora Nacional (Arena) representava a situação e o Movimento
Democrático Brasileiro (MDB) a oposição. Das 22 cadeiras do Senado, o MDB elegeu 16 (restando 6 para a
Arena). Na Câmara dos Deputados, o MDB conseguiu 160 cadeiras, enquanto a situação ficou com 204.
(FAUSTO, 2007, p. 490-491)
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Diante desse quadro, a equipe econômica do Governo de Ernesto Geisel (1974-1979)
vê a necessidade de manter o crescimento econômico652, o que dá origem ao II Plano
Nacional de Desenvolvimento (II PND). que “propunha corrigir os desbalanceamentos
setoriais existentes, elegendo como prioritários os setores de insumos básicos, o setor
energético e os de bens de capital”, porém,
muito mais do que corrigir desbalanceamentos ou adotar, como no passado, uma nova
etapa de industrialização por substituição de importações, o plano pretendia aumentar
a oferta de bens competitivos visando tanto o atendimento do mercado interno quanto
a elevação das exportações. (BATISTA, 1987, p. 68)

Projetava-se, também aqui, o resultado das medidas a longo prazo 653. A decisão do
Governo em manter a trajetória crescente da economia acabou por gerar “uma série de custos
que envolveram a elevação do patamar da inflação, uma grande acumulação de dívida externa
e a desestruturação das finanças públicas”, o que representou “uma pesada herança para os
períodos futuros”, que atingiu “a condição da política econômica e o desempenho da
economia brasileira ao longo da década de 80 e, de certa forma, até meados dos anos 90”
(FIGUEIREDO et al., 2009, p. 80).
Optou-se por “crescimento com endividamento”, o que, ainda segundo Jorge Chami
Batista, “justificava-se, sobretudo, em função dos efeitos de uma possível estratégia de
ajustamento externo que visasse à eliminação no curto prazo dos déficits em conta corrente”
(1987, p. 69)654. Foram, assim, de acordo com o mesmo autor, estabelecidas como metas655 do
PND II: a) o crescimento econômico, acumulação e poupança; b) a alocação dos recursos de
investimentos; c) realizações nos setores de bens de capital, de insumos básicos, de energia,
de transportes e de comunicações.

__________________________
652
“A política de longo prazo do governo durante a segunda metade da década de 70 tinha com principais
objetivos o desenvolvimento das indústrias de base – notadamente as de bens de capital e de insumos básicos – e
a expansão da capacidade de geração de energia elétrica e de prospecção de petróleo.” (FIGUEIREDO et al,
2009, p. 80).
653
“Essa estratégia, ao exigir investimentos volumosos e em grande parte de longo prazo de maturação,
implicava que o ajustamento externo dar-se-ia de forma gradual. Esta opção justificava-se, em grande medida,
pelas expectativas de retorno no longo prazo dos projetos de investimento relativamente às taxas de juros do
mercado internacional.” (BATISTA, loc. cit.)
654
“A estratégia do growth-cum-debt adotada pelo governo engendrou um expressivo aumento do
endividamento do País. Isto só foi possível devido à abundante oferta de crédito no mercado financeiro
internacional, a qual estava associada à entrada de petrodólares dos países da OPEP. Entre 1973 e 1979, a dívida
externa registrada cresceu de US$ 12,5 bilhões para cerca de US$ 50,0 bilhões, o que representou uma taxa
média de crescimento de 26% nesse intervalo.” (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 81) “O que salvou o Brasil foi o
ingresso contínuo e maciço de capital estrangeiro, principalmente empréstimos. Em 1978, por exemplo, o
ingresso líquido foi de US$ 7 bilhões. No fim de 1978, por isso mesmo, a dívida externa era de US$ 43,5
bilhões, mais que o dobro do nível de três anos atrás” (SKIDMORE, 1988, p. 403).
655
Analisar cada uma dessas metas e as realizações consequentes fugiria aos propósitos e limites da presente
pesquisa. Trata-se de matéria com vasta bibliografia. Jorge Chami Batista (1987) aborda cada uma das metas.
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Para Dionísio Dias Carneiro, o chamado “fim do milagre econômico” gerou o
encerramento de “um ciclo festivo de exercício do poder sem limites e sem prestação de
contas, sem oposição, sem incômodos da livre imprensa e sem compromissos políticos a criar
embaraços ao voluntarismo da política econômica”. Com Geisel, iniciava-se “um longo
período em que se tornaria cada vez mais difícil fazer com que medidas econômicas razoáveis
fossem consideradas politicamente aceitáveis” (CARNEIRO, 1990, p. 297).
Apesar da segunda crise do petróleo (em 1979), somada à elevação das taxas de juros
internacionais, o governo “rejeitou implementar um ajuste recessivo, preferindo dar
prosseguimento à política expansionista de demanda para promover o crescimento”
(FIGUEIREDO et al., 2009, p. 80)656.Jorge Batista entende que “a estratégia do II PND
exerceu um papel positivo para o ajustamento externo da economia, além de sustentar o
crescimento econômico” (1987, p. 78)657.
O Governo de João Batista de Oliveira Figueiredo (1979-1985) encontra já deflagrado
o processo de abertura “ampla, geral e irrestrita”658. “Entre agosto de 1979 e outubro de 1980,
o país experimentou sua última tentativa de ignorar a crise externa, agora agravada pelo novo
choque do petróleo e pela elevação vertiginosa do curso do endividamento externo”
(CARNEIRO, 1990, p. 309). Surge, então, o III Plano Nacional de Desenvolvimento, cujo
objetivo era garantir balança de pagamentos, manter o crescimento da renda e dos empregos,
criar novas fontes de energia e, naturalmente, combater a inflação, porém
A incapacidade de fazer com que os banqueiros internacionais financiassem o
experimento levou a uma perda rápida de reservas, enquanto o crescimento rápido do
consumo alimentou a explosão da balanço de pagamento e levou à rápida reversão da
política macroeconômica em final de 1980. (CARNEIRO, op. cit., p. 309)

Em 1980, o país encontra-se em plena recessão, mas opta por não procurar auxílio do
Fundo Monetário Internacional (FMI)659. Todavia,
__________________________
656
“Após ter sofrido um expressivo aumento entre 1973 e 1974, as importações mantiveram-se constantes até o
ano de 1978, quando o segundo choque do petróleo elevou mais uma vez seu valor corrente de forma
significativa. Apesar do bom desempenho das exportações no período, a balança comercial apresentou déficits
em todos os anos, à exceção do pequeno saldo positivo observado em 1977. De todas as formas, vale observar
que com o produto agregado cresceu significativamente ao logo desse período, o coeficiente de importação
(definido como razão entre importação total e PIB) experimentou uma queda de um pico de 15% em 1974 para
9,0 em 1978.” (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 81)
657
Porém, com aspectos negativos: “1) subestimava as dificuldades relacionadas com o fato de que a economia
havia atingido plena utilização de capacidade e alguns setores já mostravam claros sinais de superaquecimento;
2) contava de maneira irrealista com condições favoráveis da conjuntura internacional.” (BATISTA, 1987, p. 78)
658
“O início do Governo Figueiredo foi, na realidade, uma continuação do Governo Geisel. No momento em que
ficou claro ao novo Presidente que caberia a ele fazer o que era desagradável e que Geisel não tinha conseguido
fazer apesar de toda sua autoridade, foi fácil ao general Presidente optar por fazer sua própria política, tentando
reviver a aura do período Médici, entregando ao ministro Delfim Netto a tarefa de realizar, agora sim, um
milagre econômico.” (CARNEIRO, 1990, p. 309)
659
“O governo parecia temer que o FMI demandasse drásticas mudanças em sua estratégia de ajustamento
estrutural de longo prazo e restringisse sua liberdade em relação à política econômica. O mais provável, porém, é
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Em agosto de 1982, ficou claro que não seria possível convencer os banqueiros
privados a continuarem dobrando suas apostas na estratégia brasileira de ajustamento
a longo prazo. Assim, em setembro do mesmo ano, por ocasião da reunião de Toronto,
a equipe econômica brasileira iniciou conversações com a diretoria do FMI e com os
bancos privados. (CARNEIRO; MODIANO, 1990, p. 328)

Três dias após as eleições de novembro de 1982660, o Ministro Delfim Netto
reconheceu que o Brasil adotava a política econômica que se enquadrava aos padrões
recomendados pelo FMI, o que “definiu um novo modelo para as negociações da dívida
externa brasileira”. Em janeiro do ano seguinte, “o governo brasileiro submeteu a primeira
carta de intenções ao FMI”661 (CARNEIRO; MODIANO, op. cit., p. 330). Em consequência
das políticas adotadas a partir de então, “em 1984, pela primeira vez desde 1979, a restrição
externa da economia brasileira mostrou sinais de relaxamento” (ibid., p. 337) e “o
ajustamento externo da economia brasileira, conduzido no período 1981-1984, foi bem
sucedido, no estrito senso da geração de vultosos superávits comerciais e do reequilíbrio da
conta corrente do balanço de pagamentos” em período considerado curto (ibid., p. 343).
Porém
as políticas econômicas adotadas, com ou sem o beneplácito do FMI, contribuíram
para aumentar os conflitos internos e agravaram os efeitos inflacionários. A alta
inflação foi o principal sintoma dos graves desequilíbrios internos que condicionariam
o desempenho da economia brasileira até o final da década. (ibid., p. 344)

Como se sabe, a dívida externa, o desemprego e a inflação não foram vencidos, dando
origem, já sob um governo civil, a inúmeros planos experimentais662, até que o Plano Real663,
___________________________________________________
que a ida ao Fundo fosse considerada uma demonstração de fraqueza, que minaria o já frágil suporte político do
governo.” (CARNEIRO; MODIANO, 1990, p. 327-328)
660
“Em novembro de 1982, mais de 48 milhões de brasileiros foram às urnas para eleger de vereadores a
governadores dos Estados. Estes seriam eleitos pelo voto direto pela primeira vez desde 1965.” O partido do
Governo (PDS) “perdeu em Estados importantes. Em são Paulo, o PMDB elegeu Franco Montoro; em Minas
Gerais, Tancredo Neves; no Paraná, José Richa. No Rio de Janeiro, Brizola conseguiu eleger-se” (FAUSTO,
2007, p. 508).
661
“Nos 24 meses subsequentes, sete cartas de intenções foram examinadas pela direção do Fundo. Esta troca
constante de metas e normas entre os funcionários do governo brasileiro e o FMI ilustra as dificuldades
envolvidas em adaptar o receituário da instituição a uma economia em desenvolvimento, altamente indexada, na
qual o setor público, não somente era responsável por algo entre 30 e 50% do investimento global, como também
intermediava grande parte do investimento privado através de importantes fundos compulsórios de poupança.”
(CARNEIRO; MODIANO, 1990, p. 330-331)
662
“Durante a segunda metade da década de 80, a política econômica brasileira concentrou-se no combate à
inflação. Os planos de estabilização de inspiração ortodoxa, adotados no período de 1981-84, promoveram o
ajustamento externo da economia, mas não conseguiram evitar a escalada da inflação. A inflação brasileira
parecia ter propriedades específicas e uma dinâmica própria, resistindo às pressões deflacionárias da recessão e
do desemprego.” (MODIANO, 1990, p. 347) “Ao longo da segunda metade da década de 80, a política
econômica esteve totalmente voltada para combater a inflação. Esta havia duplicado de 50% para 100%. As
medidas de cunho ortodoxo implementadas entre 1981 e 1984 foram bem sucedidas no que diz respeito ao
ajustamento externo, porém ineficazes para estabilizar o crescimento dos preços. Estes subiam em torno de 10%
ao mês, o que configurava um processo inflacionário de caráter bastante inercial”. (FIGUEIREDO et al., 2009, p.
85)
663
“Distintamente dos planos anteriores, o Plano Real criou um indexador para todos os contratos econômicos
(Unidade Real de Valor, URV) com o objetivo de coordenar os reajustes de preços e salários da economia. Após
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em 1994, no último ano do Governo Itamar Franco, finalmente adotasse medidas que
produziram resultado duradouro.
Porém, de acordo com Brasilio Sallum Jr., “a crise do regime militar e a consequente
democratização política do país tiveram na crise do Estado Desenvolvimentista664 uma fonte
crucial de impulsão” (SALLUM JR., 1996, p. 65). De acordo com o autor, essa crise
desenvolvimentista, embora tenha contribuído para o fim do regime militar, não se findou
com ele, permanece até hoje: “na verdade, ela aprofunda-se e até hoje não foi superada. É a
crise do Estado que está na raiz da instabilidade econômica dos anos 80 e 90 e que explica as
dificuldades do Brasil em fixar-se num regime político estável” (loc. cit.).
Não se trata de crise política apenas. Atribuindo apenas à política as crises e
desmandos do governo, a sociedade parece ignorar que – como adverte Alain Touraine – há
mais de dois séculos ocorreu o triunfo da economia sobre a política. Esse fato deixou “na
sombra uma grande parte de nossa experiência vivida” e demanda “um novo paradigma, pois
não podemos voltar ao paradigma político” (TOURAINE, 2011, p. 9. – v. p. 81-2).
Efetivamente, o estabelecimento de outros paradigmas a partir de novos valores665
requer uma discussão sobre o que seja poder econômico e suas relações com o poder político.
Tercio Sampaio Ferraz Junior enfrenta o tema e conclui que o direito – que sustenta o poder
político – torna-se uma abstração, “distante do poder econômico”. “O poder econômico ganha
uma liberdade, uma independência diante desse direito formal” e, consequentemente, “os
juristas começam a se valer do instrumental econômico e não do instrumental jurídico”. Logo,
“o jurista também começa a raciocinar sobre o processo de consumo em termos de eficiência
e não a partir de convicções. Não é difícil perceber que isso interfere até mesmo nos
costumes, atingindo, por exemplo, a polícia e, pior, a magistratura” (FERRAZ JUNIOR,
2009, p. 26).

___________________________________________________
quatro meses em vigor, o governo determinou uma mudança de moeda, convertendo todos os preços de acordo
com o valor da URV. Como consequência, a inflação experimentou um acentuado declínio nos meses seguintes,
caindo de uma média de 43% no primeiro semestre para cerca de 5% no segundo, se mantendo baixa por toda a
década de 90.” (FIGUEIREDO et al., 2009, p. 90)
664
Para uma noção do conceito de “Estado desenvolvimentista”, v. SALLUM JR., 1996, p. 42-48, com indicação
bibliográfica específica a respeito das origens do conceito na nota 28, p. 45.
665
Jorge Forbes (2009, p. 137) baseia-se em Touraine – que associa a Freud – para argumentar que, atualmente,
“formamos um novo laço social, em que a cultura passa a ser o paradigma fundamental, mais importante que o
econômico. Se não dermos importância a isso, nos iludiremos no tratamento da violência.” Com efeito, a
afirmação completa de Touraine é “Precisamos, portanto, de um novo paradigma, pois não podemos voltar ao
paradigma político, sobretudo porque os problemas culturais adquiriram tal importância que o pensamento social
deve organizar-se ao redor deles” (apud FORBES, loc. cit.). Naturalmente seria necessário estabelecer, para
Touraine e para Forbes, qual é o conceito de cultura, o que exigiria uma discussão não compreendida nos limites
desta tese.
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Sérgio Adorno, referindo-se à pesquisa realizada pela Comissão Parlamentar de
Inquérito da Câmara dos Deputados (instaurada para apurar o crime organizado e o tráfico de
drogas), diz que se surpreendeu com o “envolvimento de empresários, comerciantes, juízes,
delegados e profissionais liberais com as ilegalidades e o crime organizado no país hoje”, o
que se reflete na diminuição da capacidade “do poder público [em] conter o crime nos marcos
do Estado de direito”. E conclui:
O aumento da criminalidade, da violência e da compra de autoridades produz um
círculo perverso que aumenta a demanda por lei e ordem. As pessoas exigem mais
polícia, mesmo que ela tenha que ser arbitrária e empregar a força e forma abusiva,
desenhando um círculo que aparentemente não apresenta saídas. (ADORNO, 2009, p.
666
133)

E Adorno faz a ligação entre a violência que conhecemos no regime militar e sua
continuidade:
O final da ditadura marcou o início o debate político a respeito da reconstrução da
vida democrática no Brasil. Contudo, descobriu-se também que o fim da ditadura não
significava necessariamente o fim da violência no Brasil. Se a ditadura havia sido
profundamente cruel com a dissidência política, o retorno à normalidade e ao Estado
de direito não aboliu o emprego da violência nas relações sociais e política.
Descobriu-se que, na sociedade brasileira, a violência é endêmica, suas raízes podem
ser buscadas na Colônia, tendo tido frequentes manifestações durante o Império e a
República. (ADORNO, 2009, p. 123)

Embora haja um discurso – geralmente nos meios que defendem os direitos humanos –
que atribua a violência do Estado a uma herança do período militar, ele não se sustenta
histórica e sociologicamente. De outro lado, também não se sustenta um discurso – agora
geralmente encontrado nos meios reacionários – que atribui a existência de maior eficiência
da polícia e maior segurança da sociedade naquele mesmo período. Essa mesma polarização
de debates verifica-se quando se analisa o discurso de defesa dos direitos humanos e Adorno
esclarece que “como a ditadura não conseguiu fincar suas raízes na sociedade e impor padrões
autoritários de disciplina social, houve uma espécie de afrouxamento dos controles sociais e
aplicação da lei e da ordem, levando à falência da justiça retributiva” (ADORNO, 2009, p.
124-125). Assim, passou-se a reivindicar mais lei e ordem – e não mais justiça social.
Surgem, então, dois discursos contrapostos. Enquanto as chamadas “forças progressistas”
buscavam “reavaliar a hipótese que associava pobreza com violência e crime”,
__________________________
666
As relações do poder econômico com o público ficaram bem evidentes, durante a ditadura, com a Operação
Bandeirante, montada com valores recebidos do empresariado. Embora, como vimos, o coronel Ustra negue essa
informação, ela é confirmada inclusive pelo general Geisel. O intenso intercâmbio de ações e informações entre
polícia e exército autoriza concluir que a Oban foi apenas a formalização de uma dessas “parcerias”. A negativa
de Ustra em admitir a participação de empresários demonstra a irregularidade da contribuição feita por eles.
Ações policiais patrocinadas por empresários eram, para estes, a garantia de que os “comunistas” não tomariam
o poder; para os policiais, uma fonte de complementação dos vencimentos.
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As forças conservadoras sentiram-se fortalecidas quando associaram, com êxito
midiático, os direitos humanos como política de defesa de bandidos. Essa política
rapidamente penetrou no imaginário coletivo com muita força. Ainda hoje, em
conversas espontâneas e em entrevistas com pessoas civis, independentemente de suas
origens de classe, são presentes resquícios desse imaginário que consideram direitos
humanos como privilégios de delinquentes. (ADORNO, 2009, p. 125).

A questão econômica, portanto, aparece como fato de controle e conformismo da
população. No período em que houve o “milagre econômico”, embora tenha havido a
repressão mais agressiva (Governo Médici), a população não reclamava. Após a abertura
política, com a inflação elevada, o discurso de defesa dos direitos humanos encontrou
resistência popular, que defendia (e ainda defende) maior rigor da polícia, esperando que com
isso tenha mais segurança.
Assim, embora seja falso atribuir a origem da violência policial ao regime militar, o
argumento de que os defensores de direitos humanos protegem criminosos decorre daquele
período, sobretudo em face do discurso oficial – e Médici foi, com destaque, o melhor
exemplo disso – que definia os opositores do regime como criminosos. Ao mesmo tempo,
acenderam-se no Brasil as discussões sobre o respeito aos direitos humanos, como foi o
exemplo do Cardeal Arns, em São Paulo.
Godofredo Vidal de la Rosa faz uma comparação interessante entre o mercado e a
democracia:
Para a democracia, o mercado é como um vizinho inseparável, às vezes indesejável e
sempre produzindo lixo que deixa no pátio democrático. Isso ocorre porque o
mercado nunca é perfeito, nem as relações entre compradores e vendedores,
trabalhadores e patrões. O mercado capitalista produz monopólios e oligopólios, e
atrás deles, monopolistas e oligarquias. Essas categorias econômicas são também
políticas. Regular o mercado não é uma opção, mas é uma função constitutiva do
Estado, e o Estado democrático não é exceção. Mas, na prática, com frequência, os
reguladores são capturados pelos desregulados. O leão, com frequência, come o
domador. Isso sucede uma vez ou outra, distorcendo o mercado e o Estado. (2012, p.
103 – tradução nossa)

Assim, democracia e mercado nem sempre convivem muito bem667. Tanto a
democracia pode ser onerosa para o mercado (interferindo nos contratos e impondo cargas e
impostos burocráticos ou políticos), quanto, involuntariamente, um regime positivo para a

__________________________
667
“La democracia es una forma de régimen particular – uno entre muchos – de los asuntos estatales, en la cual
la ciudadanía adquiere derechos e obligaciones particulares. […] La relación [entre democracia y mercado] es
extremamente compleja. Una simplificación útil es la siguiente, en la cual se presentan esquemáticamente las
distintas maneras de regulación estatal en el mercado. Desde la regulación total, que minimiza al máximo el
mercado, hasta la regulación mínima, que da total libertad al mercado (laissez faire, laissez passer). Para los
defensores de esta posición, los ideólogos neoliberales, la nunca regulación es mejor que la mala regulación, y
para los defensores del otro extremo, los llamados socialistas y comunistas, la mala regulación es mejor que
cualquier cosa. La regulación no sólo no tiene que ser mala, sino es necesaria.” (VIDAL DE LA ROSA, 2012, p.
102-203)
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economia (quando as instituições econômicas atendem às necessidades da equidade política)
(VIDAL DE LA ROSA, 2012, p. 104).
Um aspecto que Vidal de la Rosa destaca, apoiado na chamada “curva de Kuznets”, é
o preço que a modernização da economia cobra: em seu início, gera a desigualdade, que pode
diminuir paulatinamente conforme a economia amadurece e se integra ao mercado global:
Acontece, com frequência, que cresce a riqueza social líquida, mas não melhora – ao
contrário, se deteriora – sua distribuição. Essa situação é perversa por muitas razões,
uma vez que reduz o mercado interno, exclui a população do acesso ao bem-estar,
gera violência e deteriora as bases de confiança e legitimidade, para, ao final,
deteriorar a eficiência estatal como um todo. Essa série de mecanismos encadeados é
de natureza perversa e suas causas são comuns. Nessa situação, a desigualdade do
poder econômico e social se transmuda em desigualdade política. Simplesmente as
classes excluídas ou marginalizadas não têm saída, exceto a anomia, a rebelião
apolítica, a migração massiva, o crime organizado e a expansão dos empreendimentos
criminosos. (2012, p. 105 – tradução nossa)

6.1.2 Política Econômica X Doutrina de Segurança Nacional
A Escola Superior de Guerra (ESG)668, em seu Manual Básico editado em 1975,
afirma que a Segurança Nacional é imprescindível “para a conquista e manutenção dos
Objetivos Nacionais” (p. 231) e define segurança nacional:
É o grau de garantia que – através de ações políticas, econômicas, psicossociais e
militares – o Estado proporciona, em determinada época, à nação que jurisdiciona
para a conquista ou manutenção dos objetivos nacionais, a despeito dos antagonismos
669
ou pressões existentes ou potenciais. (BRASIL, 1975, p. 234)

Naturalmente essa definição comportaria profunda análise dos elementos que a
integram e são definidos no próprio Manual. Não é esse, todavia, o objetivo desta pesquisa;
interessa-nos que a doutrina de Segurança Nacional compreendia o que se denominava
“segurança específica dos poderes componentes do Poder Nacional”, a saber:
- Segurança do Poder Político (ou Segurança Política);
- Segurança do Poder Econômico (ou Segurança Econômica);
- Segurança do Poder Psicossocial (ou Segurança Psicossocial);
__________________________
668 Antonio Delfim Netto diplomou-se pela ESG em 1970 (Disponível em <http://www.esg.br/wordpress/aesg/diplomados-da-esg/turma-de-1970/>). Mario Henrique Simonsem formou-se quatro anos depois, na mesma
turma em que estava Miguel Reale (disponível em <http://www.esg.br/wordpress/a-esg/diplomados-daesg/turma-de-1974/>). Dentre outros nomes ilustres que frequentaram aquela escola, encontramos, em 1979, o
sociólogo Gilberto Freire (disponível em <http://www.esg.br/wordpress/a-esg/diplomados-da-esg/turma-de1979/>). Sobre a história da ESG, ver GURGEL, 1978, p. 27-60.
669
De se notar que, de acordo com o mesmo Manual, a estabilidade econômica ou combate à inflação não são
“objetivos nacionais”. Dentre os conceitos amplos dos “objetivos nacionais permanentes”, estão a “integridade
territorial”, “integração nacional”, “democracia”, “paz social”, “soberania” e, seguramente, onde estavam
compreendidas as medidas econômicas, o “progresso” (MANUAL, 1975, p. 49-54). Por “progresso”, entenda-se:
“conquistar em todos os campos da atividade nacional os níveis de vida compatíveis com os melhores padrões do
mundo e propiciados pelos recursos materiais e humanos do País” (ibid., p. 56). A doutrina de segurança
nacional “recebe de Golbery do Couto e Silva a sua forma mais elaborada, na qual se percebe a tentativa de um
tratamento teórico que não se restringe ao pensamento militar propriamente dito” (OLIVEIRA, 1976, p. 27).
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- Segurança do Poder Militar (ou Segurança Militar).670 (BRASIL, 1975, p. 236).

A economia integrava, assim, um dos poderes que compunham o Poder Nacional e, no
dizer do Manual, tinha “possíveis vulnerabilidades, organizacionais e funcionais” e sua
“capacidade de ação” deveria ser preservada. Portanto, desenvolvimento econômico e forças
armadas seriam conceitos simbióticos, na ideia então vigente de “segurança nacional”671.
Convém destacar uma série de perguntas que o Manual de 1975 traz:
Seria real, pergunta-se, por exemplo, admitir que num país o governo possa atuar
independentemente nos dois campos [segurança e desenvolvimento]?
Seria lógico, por exemplo, imaginar-se o governo preocupado em melhorar o padrão
de vida dos seus cidadãos – que é baixo, por definição, num país subdesenvolvido –
sem estar preocupado, por igual, que ideologias insidiosas se apossem da mente
desses mesmos cidadãos?
De outro lado, seria razoável admitir-se que um Estado possa estar interessado em
assegurar meios materiais às Forças Armadas, para o atendimento de suas missões
constitucionais, sem preocupar-se com a criação de um Parque Industrial nacional,
capaz de produzir tais meios? (BRASIL, 1975, p. 238).

A tais perguntas, segue a resposta de que segurança e desenvolvimento têm ligação
íntima: “há, entre eles, uma interdependência que varia de acordo com os fatores adversos,
antagonismos ou pressões que costumam antepor-se à Política Nacional, para a conquista ou
manutenção dos Objetos Nacionais” (loc. cit.). Os obstáculos que surgem devem ser
“neutralizados”, pois se “deve partir do pressuposto de que Desenvolvimento e Segurança são
parte de um mesmo todo” (p. 239).
Assim, para o governo militar não havia como impor medidas econômicas eficazes
sem que houvesse a correspondente providência de segurança nacional672. Para Carla Reis
Longhi, “toda a estrutura do poder militar expressava o binômio Segurança Nacional –
Desenvolvimento Econômico”, portanto,
__________________________
670
Para uma explicação detalhada de cada um deles, conforme a doutrina da ESG, v. GURGEL, 1978, p. 83-131.
671
Hoje, conforme o Manual Básico de 2009, “segurança nacional é a sensação de garantia para a Nação, da
conquista e manutenção dos seus Objetivos Fundamentais proporcionados pela aplicação do seu Poder Nacional”
(disponível em <http://www.esg.br/uploads/2011/01/Manual-Básico-Vol-I.pdf>. Acesso em 22 dez. 2011).
Embora permaneça o hábito algo parnasiano dos substantivos comuns iniciados com maiúsculas, a definição é
menos abrangente e presunçosa do que aquela de mais de três décadas atrás. Observamos que, conforme o
mesmo Manual de 2009, “Objetivos Fundamentais (OF) – são Objetivos Nacionais (ON) que, voltados para o
atingimento dos mais elevados interesses da Nação e preservação de sua identidade, subsistem por longo tempo.”
Pouco adiante esclarece: “A Nação Brasileira tem como Objetivos Fundamentais: Democracia, Integração
Nacional, Integridade do Patrimônio Nacional, Paz Social, Progresso e Soberania.” (p. 22).
672
Para Amaral Gurgel não há como separar a noção de segurança nacional do poder do Estado sobre os que lhe
fazem oposição. O autor define segurança nacional: “É a garantia proporcionada pelo Estado para a conquista
e/ou manutenção dos Objetivos Nacionais, a despeito de antagonismos ou pressões” (GURGEL, 1978, p. 138).
José Odelson Schneider, todavia, ao tratar da “segurança nacional” (já depois da abertura política, naturalmente),
é muito mais preciso: “[...] no caso brasileiro, entre os antagonismos que agridem nosso país, não se contam
apenas os que promovem a guerra revolucionária ou subversiva, mas também e especialmente as graves
distorções do nosso sistema sócio-econômico e político, caracterizados por uma má distribuição da renda e da
propriedade, por uma acentuada crise cultural e de valores e pela ausência do povo nas decisões econômicas e
políticas do país” (1988, p. 249). Para um estudo a respeito da doutrina e da ideologia de segurança nacional, v.
OLIVEIRA, 1976, p. 27-56.
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É importante entendermos que o governo militar acreditava que só haveria
possibilidade de total controle sócio-político se o controle político viesse
acompanhado do controle do desenvolvimento econômico. Ao mesmo tempo,
acreditava que só poderia impor um novo modelo econômico baseado na concentração
de renda e nos baixos salários para qualquer mão-de-obra, se estabelecesse uma rígida
imposição social, pois a grande maioria sofreria enormes perdas. (LONGHI, 2002, p.
63)

Para os militares, havia a necessidade de estabelecer a capacidade produtiva em todo o
território nacional, por meio de políticas de desenvolvimento. Além disso, a população
deveria ser mantida politicamente passiva, o que se obtinha com a repressão: “com isso, os
governos militares manteriam em suas mãos a condução política como um todo, facilitando o
controle da sociedade e o fortalecimento da segurança interna” (LONGHI, loc. cit.).
O governo associava, dessa maneira, na doutrina de segurança nacional, sua área de
atuação a uma outra, a economia, a respeito da qual não tinha domínio, sem abrir mão do
padrão concentrador e autoritário. Com efeito, pesquisa realizada por Suzely Kalil Mathias
(2004, p. 71) informa que, durante a ditadura, o número de militares que atuavam nos
ministérios (“desconsiderado o cargo de ministro”) alterou bastante, entretanto “a menor
participação encontrada está no Ministério da Fazenda (3,2%) e a maior está nas
Comunicações (68,7%), seguida pelo Ministério dos Transportes (50,0%)”673.
Também Adriano Nervo Codato aponta a significativa ausência de militares nos
“aparelhos econômicos” (2005, p. 6) e afirma: “empiricamente, é possível demonstrar que a
burocracia econômica brasileira foi muito pouco ‘militarizada’” (2005, p. 8). Não obstante
isso, o mesmo autor reconhece que o
regime ditatorial e os princípios de organização e exercício do poder que ele implica
exerceram um impacto decisivo quer sobre a distribuição de forças entre o Estado e a
“sociedade”, quer no interior do próprio Estado, entre seus diferentes aparelhos, sendo
o declínio do Legislativo e a militarização (em sentido amplo) do Executivo a face
mais saliente desse processo. (CODATO, 2005, p. 7)

É evidente, entretanto, como adverte o mesmo autor, que o número pouco expressivo
de militares dentre os funcionários da administração não dá “uma idéia precisa do poder
relativo das Forças Armadas, pois não permitem detectar as pressões exercidas
informalmente sobre decisões civis” (ibid., p. 10). Tais pressões tinham a marca da chamada
doutrina de Segurança Nacional, todavia, esta “fornecia apenas uma referência simbólica
__________________________
673
A respeito da atuação dos militares na área econômica, observa a autora: “Como já afirmamos, a menor
participação castrense nos ministérios está, em termos percentuais, na Fazenda, o que talvez explique as
afirmações posteriores de Delfin Netto, que disse: ‘Os militares não interferiram na área econômica. Não
opinavam nem no orçamento do Exército’, além de respeitarem o orçamento como nenhum outro ministério [...].
Esse é um dos raros pensamentos que com ele compartilhava Mário Henrique Simonsen, que afirmou: ‘Nunca
senti influência militar na minha área nos cinco anos em que estive no governo. Em termos administrativos,
jamais houve interferência dos Ministérios do Exército, Marinha, Aeronáutica, EMFA, ou mesmo SNI’ [...]. Em
contrapartida, nem mesmo o ministério mais poderoso da administração nacional ficou imune à presença militar:
ainda que pequena, ela se fazia sentir.” (MATHIAS, 2004, p. 71)
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genérica aos objetivos do regime, definindo, em termos amplos, os valores básicos para a
atuação principalmente de parte dos setores militares” (CODATO, 2005, p. 12). Por outro
lado, “a coalizão político-militar que se apoderou do aparelho do Estado em 1964 [...] era
bastante

heterogênea

(políticos

‘liberais’,

militares

‘anticomunistas’,

economistas

‘ortodoxos’)” e não se uniu “por nenhum princípio político-ideológico ou burocrático comum
e previamente determinado” (CODATO, loc. cit.).
O Estado atuava sob a doutrina de Segurança Nacional que, como vimos, tinha um
conceito absolutamente amplo. Em obra cuja primeira edição no Brasil é de 1978, Joseph
Comblin critica a vagueza do conteúdo do conceito de “segurança nacional”: “não sabe muito
bem quais são os bens que devem ser postos em segurança de qualquer maneira, mas sabe
muito bem que é preciso colocá-los em segurança” (1978, p. 55). Para o autor, o conceito
serve de bandeira para manutenção do capitalismo:
A segurança nacional talvez não saiba muito bem o que está defendendo, mas sabe
muito bem contra quem: o comunismo. Sua indefinição é que faz sua eficiência: o
comunismo pode aparecer em todos os setores da sociedade; para lutar contra ele é
preciso um conceito muito flexível. Em qualquer lugar onde se manifeste um aparente
comunismo, o Estado está presente e faz intervir a segurança nacional. A segurança
nacional é a força do Estado presente em todos os lugares em que haja suspeita do
fantasma do comunismo. (COMBLIN, 1978, p. 55 – grifamos)

Foi essa doutrina de origem estadunidense, que compreende o uso da força pelo
Estado contra seus adversários – “qualquer força, violenta ou não” (COMBLIN, op. cit., p.
56) – que permitiu torturas, mortes e desaparecimentos. Aprofundando na doutrina de
Comblin, o jurista argentino Salvador Maria Lozada674 chama a doutrina de segurança
nacional de “terrorismo de Estado”675. Para ele, decorre da ideologia de segurança nacional
“uma desnacionalização das forças armadas”, pois esta acaba por “marginalizar-se” em
relação à população, uma vez que, por ela, o centro de gravidade da ação militar é deslocado
“da defesa para a vigilância exercida sobre os próprios cidadãos”. Trata-se, portanto, de forças
armadas que paulatinamente “assumem um rol de polícia político-militar, postergando sua
condição de exército defensivo”. Nesse processo, as forças armadas constituem-se em “força
de ocupação do próprio país”, trazendo consigo toda forma de hostilidade e de desconfiança
__________________________
674
Que lamentava, em 1985, não haver em seu país uma tradução de Comblin, porém, “afortudamente hay una
muy buena versión portuguesa editada por Civiliçao [sic] Brasileira, que va ya por la tercera edición publicada
en 1980” (1985, p. 21).
675
“Adoptan entonces el sigilo, la nocturnidad, el ataque por sorpresa, las prácticas delictivas, la infracción del
propio orden jurídico que en las horas de luz, esto es ostensiblemente, dicen defender y que en todo caso no se
atreven a suprimir. Es, claro está, el terrorismo de Estado, es decir un poder público estatal que de dia pretende
comportarse como tal y ejerce todas las ampliadas potestades regulares del poder represivo; y que de noche, esto
es en la ocultación, les agrega todos os recursos irregulares que implica la infracción decidida del orden jurídico
interno y de los valores y derechos más elementales inherentes a la persona humana; es decir, un poder estatal
que, abiertamente, es policial, y al mismo tiempo, en las sombras, es delincuente” (LOZADA, 1985, p. 28-29 –
grifos do autor).
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para com a população decorrentes desse comportamento (LOZADA, 1985, p. 30 – tradução
nossa)676.
Sob a vigência do Decreto-Lei 898, de 1969 (que definia os crimes contra a segurança
nacional, prevendo, para alguns casos, a pena de morte) 677, Heleno Cláudio Fragoso afirma:
“Para que cesse a tortura é necessário que desapareça a mística da segurança nacional e que o
Brasil retorne à ansiada normalidade democrática, que inspirou o movimento militar de 1964”
(loc. cit.).
Julio José Viaggio, em competente estudo que faz a respeito da doutrina de segurança
nacional, não a limita ao terrorismo de Estado678. A submissão econômica e social a bancos
internacionais é um dos aspectos que, para ele, devem ser analisados. Tratando da realidade
argentina em 1985, afirma:
Com a derrocada da ditadura, o povo apenas retomou o poder formal; mas o poder
econômico segue em mãos e forças dominantes que no plano internacional e na ordem
nacional coadjuvaram, apoiaram e usufruíram da aplicação da doutrina [de segurança
nacional], servindo-se de nossas FF. AA. em seus planos de colonização e exploração
de nosso povo. Enquanto não se reverte essa situação, enquanto não se retira desses
setores, a doutrina da “segurança nacional” seguirá latente, com perigo de reedição, tal
como aconteceu anteriormente ou com novas formas. (VIAGGIO, 1985, p. 43 –
tradução nossa)

Viaggio, tratando especificamente do “caso Brasil”, entende que aqui a doutrina de
segurança nacional “teve especial desenvolvimento, como aponta Methol Ferré e que, talvez
por ter se adiantado a outros países em sua aplicação cruenta, desempenhou um papel
__________________________
676
Lozada aponta ainda o fetiche por símbolos, o maior deles, a bandeira nacional: “A marginalização em
relação à população nacional tende a ser contestada exagerando uma adesão à Nação por meio de uma
supervalorização dos símbolos. Ilhados da sociedade civil, do corpo da Nação, contrapostos à população do
Estado (a qual vigiam e dominam como a de um território ocupado), os militares da segurança nacional sentemse compelidos a exaltar sua condição nacional por via de uma exacerbação simbólica. Surge, assim, o recurso à
bandeira, tão frequente nas ditaduras militares destes últimos anos. [...] Cada vez mais bandeiras. Bandeiras
maiores, descomunais. Com mastros altos, sustentados por sólidas estruturas de cimento. Mais cerimônias à
bandeira, juramentos e ritos. Mas a bandeira é símbolo, e como tal apenas vale e é significativo enquanto remete
efetivamente ao simbolizado: o Estado nacional soberano. Cortado o vínculo entre o símbolo e o simbolizado, o
primeiro não é nada, apenas uma fração anódina do mundo material” (1985, p. 33 – tradução nossa). Conclui,
assim, o autor: “um símbolo que perdeu a relação efetiva com o simbolizado e que pretende adquirir
significação autônoma, transforma-se em um fetiche. A utilização exacerbada da bandeira para esconder o
abandono da condição soberana do Estado nacional, como ocorre substancialmente no plano econômico, e para
dissimular sua própria marginalização em relação a este Estado nacional que ocupam, mas não integram,
constitui um processo de ‘fetichização’ da bandeira, ao qual a ideologia da segurança nacional mantém e sobre o
qual considero que é preciso prestar atenção. O Dr. Samuel Johnson dizia que o patriotismo é o último refúgio de
um canalha (“Patriotism is the last refuge of a scoundrel”). Em outro plano, caberia dizer que o agitar de
bandeiras descomunais é o último recurso de quem não tem outro [recurso] válido para afirmar seu
pertencimento à Nação” (ibid., p. 34 – tradução nossa).
677
Decreto Lei 898, de 29 de setembro de 1969. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decretolei/1965-1988/Del0898.htmimpressao.htm>. Acesso em 12 set. 2013 (Foi revogado pela Lei 6620, de 1978).
678
Para o autor, “limitar la doctrina de la ‘seguridad nacional’ al terrorismo de Estado es detenerse sólo en uno
de sus aspectos, quedarse en la superficie, en el fenómeno mas notorio, desdeñando la esencia y los objetivos de
esa doctrina. No olvidemos que puede haber doctrina de la ‘seguridad nacional’ sin terrorismo de Estado” (1985,
p. 42).
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destacado” (VIAGGIO, 1985, p. 55). A Lei de Segurança Nacional de 1969 acatou o conceito
elaborado pela Escola Superior de Guerra. Reportando-se a comentários de David Baigún679
e, sobretudo, ao que dispõe o art. 3º da lei680, afirma que as formas imprecisas e estereotipadas
utilizadas para “definir a segurança interna e a segurança externa ocultam, em verdade, a
decisão de neutralizar o funcionamento normal das instituições e de impor, em seu lugar, a
vontade do grupo de poder que dominava o Estado” (Baigún, apud VIAGGIO, op. cit., p. 56 –
tradução nossa).
Portanto, a doutrina de segurança nacional sustenta-se em um fundamento econômico.
Oriunda dos Estados Unidos, visava a manter a subordinação dos países americanos e, assim,
garantir que não haveria intervenção comunista.
O governo militar brasileiro preocupava-se com o aspecto social e econômico, porém
especificamente para a economia política não havia nenhuma estratégia, filosofia ou planos
definidos681, ficando, assim, essa área sob a responsabilidade de civis – naturalmente,
escolhidos e mantidos pelos militares desde que afinados à doutrina econômica estadunidense
–, enquanto o regime militar se incumbia de manter a ordem e segurança internas, cuja
pretensão, sobretudo no período de maior repressão (Governo Médici), é descrita por
Sebastião C. Velasco Cruz:
Um país forte, dinâmico, seguro, em paz consigo mesmo: assim era a fachada que o
regime desejava exibir, sobretudo para fins de consumo interno, não externo. No
momento em que combatia as sucessivas “campanhas de difamação levadas a cabo
pela subversão internacional”, esgrimia argumentos de outra natureza,
incomparavelmente mais sólidos, mas persuasivos: “a ordem interna está garantida,
não obstante, pelas melhores condições de lucratividade, como nunca havia estado”.
(CRUZ, 1986, p. 38)

Para esse autor, portanto, havia duas preocupações diferentes: uma com a imagem
interna, outra com a externa. A propósito, José Murilo de Carvalho fala da “fachada de
democracia” (2002, p. 191) criada pelo governo militar.

__________________________
679
O qual, por sua vez, vale-se dos estudos de Heleno Cláudio Fragoso (1980).
680
In verbis: “Art. 3º A segurança nacional compreende, essencialmente, medidas destinadas à preservação da
segurança externa e interna, inclusive a prevenção e repressão da guerra psicológica adversa e da guerra
revolucionária ou subversiva. § 1º A segurança interna, integrada na segurança nacional, diz respeito às ameaças
ou pressões antagônicas, de qualquer origem, fôrma ou natureza, que se manifestem ou produzam efeito no país.
§ 2º A guerra psicológica adversa é o emprêgo da propaganda, da contra-propaganda e de ações nos campos
político, econômico, psicossocial e militar, com a finalidade de influenciar ou provocar opiniões, emoções,
atitudes e comportamentos de grupos estrangeiros, inimigos, neutros ou amigos, contra a consecução dos
objetivos nacionais. § 3º A guerra revolucionária é o conflito interno, geralmente inspirado em uma ideologia, ou
auxiliado do exterior, que visa à conquista subversiva do poder pelo contrôle progressivo da Nação.”
681
Embora, para Golbery do Couto e Silva, já em 1955, “o que mais está a Segurança Nacional a exigir, num
país do tipo do nosso, é, sobretudo, a ampliação da nossa infra-estrutura econômica, a redução dos pontos de
estrangulamento de nossa economia tão desordenadamente evoluída” (apud OLIVEIRA, 1978, p. 29).
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6.1.3 A Economia e a Segurança Pública

Em 1970, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo elaborou
opúsculo “reservado” com o título Subversão e contra-subversão (MELLO, 1970). A edição
contém, dentre seus três textos (todos de autoria do Coronel do Exército Danillo Darcy de Sá
da Cunha e Mello), um dos quais de 1962, que trata da “contra-subversão”, já estudamos no
capítulo 4. Porém, para a abordagem que fazemos neste tópico, é relevante o que o Exército
pensava, naquele ano de 1962, a respeito de quais seriam os “Objetivos Nacionais Atuais”:
- combate à infiltração comunista;
- redução do desequilíbrio entre as diferentes zonas geoeconômicas do país;
- erradicação do pauperismo;
- reformas de base;
- preservação das liberdades fundamentais do homem e dos ideais democráticos;
- preparo do povo para o efetivo exercício da democracia;
- melhoria do sistema representativo;
- fortalecimento da justiça social;
- criação de um sistema eficaz de assistência social;
- combate à inflação;
- refreamento do lucro extraordinário;
- formação de técnicos capazes de contribuir para o desenvolvimento nacional.
(MELLO, 1970, p.31).

O que chama a atenção nesse rol é que, apesar de o primeiro item referir-se ao grande
fantasma que rondava as mentes militares, o segundo já se refere propriamente à medida
econômica e assim vários outros, inclusive, especificamente, o “combate à inflação”.
Professor Catedrático da Universidade Federal de Pernambuco, Mário Pessoa lançou,
em 1971, pela Biblioteca do Exército, sua obra O Direito da Segurança Nacional. Trata-se de
um retrato bastante eloquente da mentalidade jurídica de extrema direita da época. No
capítulo dedicado à democracia, o autor refere-se (em apenas cinco linhas) à “garantia dos
direitos individuais” para afirmar que se trata de “outro fundamento político jurídico das
democracias” e que é “normalmente assegurada através da ação imparcial do Poder
Judiciário” (PESSOA, 1971, p. 91)682. Ao tratar da “liberdade popular”, o autor afirma que a
maneira “talvez mais autêntica da manifestação da liberdade popular é o direito de aplaudir ou
rejeitar ações governamentais”, o que seria “um julgamento a posteriori que se verifica

__________________________
682
José Eduardo Faria (1992, p. 15) apresenta uma explicação que ajuda a entender o temor que o discurso de
“direitos humanos” despertava nesse período: “No caso específico da América Latina, [os] ‘novos movimentos
sociais’ são formados por atores que, lutando contra mais variadas formas de exploração e opressão política,
econômica, social e cultural, apropriaram-se política e discursivamente dos direitos humanos para convertê-los
em sinônimos de ‘direito alternativo’ das maiorias marginalizadas. Agindo assim, passaram a redefinir as
relações da sociedade com o Estado e a pressionar por uma revisão estrutural do ordenamento jurídico vigente,
‘redescobrindo’ o sistema social como o ‘lugar da política’ [...]”.
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também através da aceitação implícita” no qual teriam “papel útil”, segundo o texto, “as
sondagens da opinião pública” (PESSOA, 1971, p. 90).
Pois bem. O autor constrói esse argumento preparando o leitor para afirmar, pouco à
frente: “Desde que o Poder venha do Povo, quer através do explícito sufrágio, quer pela via
do consentimento implícito atual, autenticamente apurado pelos meios modernos de consulta
à opinião pública, tem-se a Democracia” (ibid., p. 94 – grifamos)683. Esse mesmo raciocínio
leva o autor a tratar os integrantes dos movimentos contrários ao regime como não-cidadãos.
Após dizer que “existe um estado de guerra revolucionária do tipo comunista, na América
Latina e alhures, que não se identifica com o estado de guerra interestadual”, afirma:
Na opinião do Autor deste livro, trata-se da agressão oblíqua, que é episódica. A
matéria desafia, pois, a imaginação criadora dos nossos legisladores. Formando
comunidade à parte, isto é, a comunidade que repele a Democracia, como fruto da
cultura Ocidental, embora dela se utilize para alcançar infiltrações sob disfarces mil,
poderes e proselitismos, será por indeclinável exigência jurídica, mais jurídica que
política, que os divorciados do regime devem equitativamente ser tratados de maneira
diversa da maioria qualificada dos nacionais no capítulo fundamental dos direitos
civis e políticos. (PESSOA, 1971, p. 98 – os grifos são do autor)

Com um discurso dessa natureza, não se podia esperar que o braço armado do Estado
agisse respeitando igualmente os adeptos e os contrários ao regime. Interessa destacar que o
autor faz questão de afirmar que essa interpretação é “mais jurídica que política”, ou seja, não
se trata de consequência do sistema político imposto, mas sim do Direito vigente, cujas
normas foram ditadas pelos a(u)tores do mesmo sistema político. Carl Schmitt, em texto
clássico, afirma que apenas os envolvidos em um conflito podem definir-se como “inimigos”
e “cada um deles só pode decidir ele próprio se o caráter diferente do desconhecido significa,
no existente caso concreto de conflito, a negação do próprio tipo de existência e, por isso, se
será repelido ou combatido a fim de resguardar o tipo de vida próprio e ôntico” (2009, p. 28).
__________________________
683
Amaral Gurgel, também defendendo o regime vigente, entende que a democracia deva ser conquistada: “Mas
deve-se advertir que a Democracia, no seu conjunto, oferece uma esperança e uma promessa, como apelo ao
esforço de cada um e de todos. Cada povo deve descobrir o seu próprio caminho para a Democracia, que se
transforma assim num produto direto de todos os cidadãos que se dispõem a compreendê-la e vivificá-la”
(GURGEL, 1978, p. 151). A ideia era recorrente na época: em um manual de Estudos de Problemas Brasileiros
(disciplina obrigatória nos cursos superiores, por força do Decreto-Lei 868, de 1969), Osmar Salles de
Figueiredo afirma que são três as modalidades de poder: despótica (“coação e autoridade impostas”), autoritária
(“coação e autoridade implicitamente consentidas”) e democrática (“coação e autoridade escolhidas pela maioria
e admitidas pela minoria”) e entende que existe “uma verdadeira evolução, a partir da força imposta, passando
pela modalidade consentida e atingindo, finalmente, a forma de escolha democrática” (FIGUEIREDO, 1979, p.
169). Alfredo Buzaid, ao concluir um discurso em 1970, defende que a “Revolução de 31 de Março, entre vários
caminhos, escolheu o da democracia” (1970, p. 41), mas, não havendo como sustentar que nos encontrávamos na
eufemística “democracia real” (ibid) (haveria “democracia falsa” ou “imaginária”?), sustenta que estávamos em
uma “democracia in fieri”: “A democracia [...] não é um fenômeno estático, não é uma expressão única,
invariável e definitiva de instituição política. Está permanentemente in fieri, na ânsia de aperfeiçoar-se,
banhando os seus fundamentos com valores éticos de validade universal. Portanto, a democracia não pode
contentar-se com o que já alcançou; precisa avançar sempre e sempre numa atualização de ideias que
acompanham a evolução dos povos” (BUZAID, 1970, p. 42).
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Delfim Netto procurou justificar, anos depois: “o que legitimava o regime era o desempenho
econômico” e as ações da esquerda geraram a reação do governo 684 (apud COUTO, 1999, p.
136). Sua tese, porém, não tem apoio do filósofo alemão: “[...] no âmbito econômico não há
inimigos, apenas concorrentes, enquanto em um mundo completamente moralizado e
eticizado talvez apenas adversários na discussão”685 (SCHMITT, 2009, p. 29).
Questão que desperta interesse – porém não cabe nos limites desta pesquisa – seria
identificar qual foi o motivo que uniu empresários e agentes da repressão estatal: se a
iniciativa partiu daqueles (que pretendiam demonstrar seu apoio ao regime imposto e garantir
que os ventos socialistas não devastassem seus domínios) ou destes (que necessitavam de
recursos financeiros para suas investigações, infiltrações, viagens etc.).
O certo é que a interação existiu, sobretudo em São Paulo, onde a Operação
Bandeirante (OBAN), depois sucedida pelo DOI, foi a melhor demonstração disso. E dentro
da Operação Bandeirante/DOI, nenhum empresário foi tão presente quanto o industrial
dinamarquês Henning Albert Boilesen, que foi morto por grupo terrorista em 15 de abril de
1971686. Carlos Alberto Brilhante Ustra afirma que “os inimigos da Contra-Revolução de
1964, que apoiavam a luta armada, não se conformavam com o sucesso do combate ao
terrorismo”, por isso espalharam o boato de que o êxito do trabalho dos agentes do Estado
devia-se ao fato de serem eles “sustentados, com muito dinheiro, pelos empresários”
(USTRA, 2006, p. 357). Foi por esse motivo que Carlos Lamarca teria indicado o diretor do
Grupo Ultra, Boilesen, como o primeiro industrial a ser “justiçado”, o que efetivamente
ocorreu. Ustra, no entanto, faz candente defesa do empresário, afirmando que não recebeu
dele qualquer doação, tampouco ele frequentava o DOI.
Todavia, ao refutar a crítica de que Boilesen pertencia à CIA, Ustra acaba por trair-se:
“Não ouvi falar que ele era agente da CIA. Aliás, qual o cidadão estrangeiro, no Brasil, que
__________________________
684
“Na verdade – afirma Delfim Netto – houve uma guerrilha. O que todo mundo quer esquecer é que houve
uma guerra e a esquerda perdeu”. E, pouco adiante, “a ação do governo não era ativa. Era de resposta.” (apud
COUTO, 1999, p. 136-137)
685
Para ele, “os conceitos de amigo e inimigo devem ser tomados em seu sentido concreto e existencial, e não
como metáforas ou símbolos, não misturados ou enfraquecidos por noções econômicas, morais e outras [...]”
(SCHIMITT, op. cit., p. 29).
686
A Operação Bandeirante, como vimos capítulo anterior, funcionou São Paulo, na Rua Tutóia, junto ao 36º
Distrito Policial, no período de 27 de junho de 1969 a 28 de setembro de 1970, servindo de embrião para os
Destacamentos de Operações de Informações (DOI), subordinados aos Centros de Operações de Defesa Interna
(CODI) (“o delegado titular do 36º Distrito Policial, Dr. Paschoal Manteca, era atencioso e de fino trato, o que
possibilitou uma convivência harmônica entre o 36º DP e o DOI” – USTRA, 2006, p. 317). Thomas Skidmore
esclarece: “Do grupo de financiadores da OBAN fazia parte destacadamente Henning Albert Boilesen, um
dinamarquês naturalizado brasileiro, que presidia a Ultragás [...]. Boilesen era especialmente competente em
levantar fundos de firmas multinacionais ou de seus executivos. Firmas brasileiras também foram pressionadas a
contribuir com dinheiro, carros, caminhões e outras de forma de ajuda em espécie para a OBAN e para a unidade
que a sucedeu, o DOI-CODI.” (1988, p. 254)
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combate o comunismo, que não é taxado de ser agente da CIA?” (USTRA, 2006, p. 360 –
grifamos). O autor afirma que Boilesen combatia o comunismo e não simplesmente
discordava dele. Combater presume comportamento ativo e passivo.
Ernesto Geisel, ao tratar da “luta subversiva”, indica vários fatos, dentre os quais:
“Houve a morte de um líder da Oban, um empresário que dirigia uma companhia de
distribuição de gás, que foi assassinado. Era um radical, contra os comunistas” (apud
D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 215). Pouco adiante, Geisel derruba todos os argumentos de
Ustra: “Houve aí [na Oban] muita cooperação do empresariado e dos governos estaduais. A
organização que funcionou em São Paulo, a Oban, foi obra dos empresários paulistas” (apud
D’ARAUJO, CASTRO, 1997, p. 223)687 688.
Conforme fica evidente, a negativa de Ustra serve mais para demonstrar a verdade da
intervenção de empresários – particularmente de Boilesen – nas atividades dos órgãos de
repressão. Pesquisadores estrangeiros que estudaram a repressão política brasileira concluíram
que “a Oban de São Paulo era extra-oficial e privatizada [sic], financiada por empresários
locais e grandes empresas nacionais e multinacionais, entre as quais a Ford e a General
Motors” e justificam: “Sentindo-se ameaçadas pela perspectiva de o socialismo ‘ganhar’ a
maior economia da América Latina, essas grandes empresas entusiasmaram-se em incentivar
e aperfeiçoar a guerra do governo brasileiro contra a ‘subversão’” (HUGGINS, HARITOSFATOUROS, ZIMBARDO, 2006, p. 151).
Outro argumento que evidencia o caráter promíscuo da cooperação de empresários
com a OBAN é o fato de se procurar ocultar essa relação. Ainda hoje são publicadas no diário
oficial, com muita frequência, doações – que vão de cadeiras a veículos – de empresários aos
órgãos de segurança pública, sem que isso signifique qualquer irregularidade. Não há porque
se esconder o que é lícito e moral.

__________________________
687
Roberto Nogueira Médici, testemunha privilegiada dos fatos políticos daquela época, afirma: “Essa mesma
visão sobre a guerrilha [inimiga dos valores democráticos] era partilhada por todos os setores da sociedade
empenhados em ter o Brasil dentro de uma economia de mercado ou desejosos de fazê-lo uma social
democracia. Sabiam que a vitória da guerrilha seria a morte prolongada da democracia. Seria o estatismo com
todas as suas conhecidas e terríveis consequências. O empresariado paulista, por exemplo participou ativamente
da luta. [...] Pelo que sei, contribuíram com apoio material na cruenta luta que se desenvolveu na cidade de São
Paulo.” (MÉDICI, 1995, p. 51)
688
Ustra (2006, p. 317) apresenta a origem de todos os recursos utilizados para o funcionamento do DOI do II
Exército: o governo do Estado construiu “um prédio de dois andares” com todas as instalações necessárias. O
combustível também foi fornecido por ele; o Ministério do Exército forneceu “armamento, munição, viaturas,
pneus, peças sobressalentes, um moderno sistema de comunicação de rádio” e “verbas adequadas”. Os recursos
humanos vinham das polícias estaduais. Ou seja, nenhuma referência ao empresariado.
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6.2 O regime
Montesquieu já dizia que “tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo
dos principais” concentrasse em si “esses três poderes: o de fazer leis, o de executar as
resoluções públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos”
(MONTESQUIEU, 1973, p. 157). Para Rousseau, no corpo político distinguem-se “a força e a
vontade, esta sob o nome de poder legislativo e aquela, de poder executivo” (ROUSSEAU,
1991, p. 73). Essa divisão de poderes é, tradicionalmente, havida como meio de equilíbrio –
ainda que se trate de ideação – do Estado que se pretenda democrático689.
No regime implantado no Brasil em 1964, o autoritarismo exerceu-se de forma
evidente, cerceando a atuação do Poder Legislativo e manietando o Poder Judiciário690. Com
o Executivo nas mãos dos Chefes Militares, a força e a vontade – para usarmos a ideia de
Rousseau – foram concentradas num único órgão691, gerando a insatisfação de segmentos da
sociedade, que viram que tudo “estava perdido” (como disse Montesquieu). A gênese da
resistência política e sua evolução para o emprego de armas não é o objeto desta pesquisa e há
um sem-número de estudos que tratam desse tema692.
A falta de apoio popular é apontada como uma das maiores causas – se não a maior –
do insucesso da luta armada de pretensão revolucionária. Porém, diversos segmentos sociais
se identificaram com o movimento militar responsável pela queda do governo civil
(ROLLEMBERG, 2010, p. 47).
Em sua apresentação ao livro O fantasma da Revolução Brasileira (de Marcelo
Ridenti), observa Jacob Gorender:
Não deixou de ser contraditório que a classe média fosse beneficiária do “milagre
econômico”, adotando, por isso mesmo, enquanto o “milagre” durou, posição de
tolerância ou mesmo de apoio em relação à ditadura militar, e que uma parte ou,
melhor dito, um fragmento dessa mesma classe média, impregnado das inspirações do
__________________________
689
Quase por definição, os regimes autoritários-burocráticos organizam as relações do poder a favor do
executivo. É o fortalecimento do executivo e o fortalecimento das suas capacidades técnicas (da sua
“racionalidade” formal) que se projetam nestes regimes. O fortalecimento do executivo envolve centralização
aumentada, o que mina a tradição federal, onde ela existia antes. Envolve também a eliminação ou forte redução
do papel do legislativo. Além do mais, o judiciário é controlado na prática, se não teoricamente, pelo executivo.
(CARDOSO, 1982, p. 48)
690
Nesse ponto não há diferença da Era Vargas: “Filinto Müller preparava a repressão através de várias formas
de abuso de poder. Uma delas foi a ingerência e acirrada pressão sobre o Judiciário”. Vivíamos “numa situação
em que o cumprimento da Justiça, na maior parte das vezes, era muito mais uma farsa do que a observância de
leis que poderiam, de alguma forma, proteger acusados de crimes contra o Estado [...]” (CANCELLI, 1994, p.
102).
691
Bastante pertinente é este trecho de Murilo Melo Filho (1972, p. 62), fazendo apologia de Médici: “Nunca,
como ele, um homem no Brasil exercitou com tanta plenitude e segurança os poderes presidenciais. Enfeixou-os
nas mãos e passou a usá-los na medida e na proporção que julgou compatíveis e necessárias”.
692
Denise Rollemberg (2010, p. 43-91) faz uma bem cuidada abordagem da luta armada e das narrativas que
surgiram a respeito.
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movimento popular-revolucionário, se engolfasse na luta armada, com a ilusão
funesta de que seria capaz de ganhar a representação dos trabalhadores e de obter
deles o apoio social para a derrubada violentada do regime capitalista. (GORENDER,
2010, p. 15-16).

Gorender aponta um dado relevante: o apoio de parte da população ao governo militar
em virtude do chamado “milagre econômico” alcançado693. Em outro estudo sobre o tema,
temos:
Ao mesmo tempo em que se desenvolve o período mais duro do regime militar, o
milagre econômico se encontrava em marcha. A economia entrou em franca
recuperação e a classe média, amedrontada, não apoiava o “terrorismo”, ao contrário,
apoiava o regime [...]. Diferente do que houve na Argentina, onde o regime militar
desindustrializa o país, o Brasil teve um acelerado acúmulo de capital, passando a ser
um exportador de manufaturas. (KINOSHITA, 2005, p. 238 – tradução nossa)

Havia um discurso oficial que afirmava sobre a necessidade de providências rígidas,
mas com a possibilidade de arrefecimento, à medida que os objetivos fossem conseguidos. Ao
prefaciar o livro O milagre brasileiro (de Murilo Melo Filho), Delfim Netto afirma:
O objetivo final do desenvolvimento é melhorar a vida humana, para que as criaturas
possam realizar-se com plenitude de liberdade criadora. Logo, o desenvolvimento
deve operar-se através de um sistema econômico descentralizado, onde o Estado
funcione como órgão gerador da democratização de oportunidades, da justiça fiscal,
do controle sobre o poder de monopólio, do equilíbrio interno e externo. As
experiências dos últimos anos têm provado que a centralização não estimula o
desenvolvimento e que a liberdade tem de ser conquistada simultaneamente com ele.
(1972, p. 9-10)

Delfim Netto reitera, em outras duas passagens das três páginas de seu texto, que o
desenvolvimento gera liberdade, vale dizer, apenas quando alcançados os chamados objetivos
nacionais é que a liberdade poderia se consumar. Era essa a ideia que imperava: a liberdade
deve ser limitada apenas dentro dos contornos necessários para que a economia se torne
efetiva e próspera. As medidas de restrição que eram impostas, sobretudo aquelas decorrentes
do Ato Institucional nº 5, justificavam-se, porque a intenção era, sempre, “melhorar a vida
humana”, embora, como vimos no início deste capítulo, para a Escola Superior de Guerra, o
__________________________
693
Encontramos a mesma tese em José Murilo de Carvalho (2002, p. 191-192): “O ‘milagre’ econômico deixara
a classe média satisfeita, disposta a fechar os olhos à perda dos direitos políticos. [...] Mas, uma vez
desaparecido o ‘milagre’, quando a taxa de crescimento começou a decrescer, por volta de 1975, o crédito do
regime esgotou-se rapidamente. A classe média inquietou-se e começou a engrossar os votos da oposição.”
Thomas Skidmore (1988, p. 282) afirma que após o sucesso econômico de Médici, a classe média sensibilizou-se
com o governo: “O boom econômico também resultou em altos salários para profissionais e administradores. O
governo Médici aumentou o orçamento para a educação superior, o que representou maior número de vagas nas
universidades e contratação de mais professores. Houve por esse tempo uma reversão do êxodo de talentos que
ocorrera no período 1964-70, em contraste com a contínua hemorragia causada pelo autoritarismo do Chile,
Uruguai e Argentina. Para os brasileiros dispostos a se conformar em viver em uma ditadura, as recompensas
podiam ser grandes, não só para eles mas também para as suas instituições. O apelo do governo sensibilizou
especialmente os jovens dos setores sociais médios e superiores – justamente os segmentos nos quais a oposição
armada outrora se abasteceu com tanto êxito. Assim os ganhos econômicos contribuíram para gerar apoio do
setor intermediário ao governo.”
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objetivo fosse melhorar o poderio bélico das Forças Armadas (VASCONCELOS; OLIVEIRA
JÚNIOR, 1971).
O “milagre econômico” é o resultado do empenho do Governo Médici, cuja
preocupação prioritária era o desenvolvimento econômico, conforme reconhece Amaral
Gurgel: “reiteradas manifestações comprovaram essa linha de tendência, ficando, em
consequência, dependentes do prévio atendimento de objetivos econômicos, providências que
pudessem se tornar mais acentuadas em relação aos planos social e político” (1978, p. 157).
Assim, o poder econômico sobrepõe-se aos demais que integram o poder nacional (político e
psicossocial), exceto, naturalmente, o poder militar694.

6.2.1 Os fundamentos econômicos dos Atos Institucionais

Em sua ânsia de demonstrar a legalidade do regime imposto, o Governo militar
adotava suas mais drásticas medidas por meio de atos institucionais695. É relevante a leitura
dos preâmbulos de tais atos. Da mesma forma que Javier García Roca (2005, p. 22-23)
estranha a pouca atenção que a doutrina tem dado ao preâmbulo da Convenção Europeia para
a Proteção dos Direitos e das Liberdades Fundamentais (CEDH), pode-se argumentar, com o
mesmo autor e relativamente aos preâmbulos dos atos institucionais, que “de la simple lectura
del texto se desprenden muchas cosas y de sustancial importancia” (loc. cit.).
Foram dezessete os atos institucionais baixados no período de 9 de abril de 1964 a 14
de outubro de 1969. A análise de todos demandaria tempo, profundidade e extensão não
compreendidos nos limites da presente pesquisa. Limitamo-nos, assim, à leitura de apenas três
deles, o AI 1, o AI 2 e, naturalmente, o AI 5696.
O primeiro ato, de 9 de abril de 1964, inicia-se com uma proclamação à Nação,
autodefinindo seus signatários – Comandantes-em-Chefe das três armas – como agentes de
__________________________
694
Tanto que, em entrevista coletiva em 1970, a respeito do AI-5, Médici afirma que ele “já veio tarde” e, como
Presidente, afirma: “ainda é cedo para revogá-lo” (apud GURGEL, 1978, p. 157).
695
O conceito de “legalidade” era definido pelo Governo Militar. Assim é que, ao estabelecer suas diretrizes de
governo, o General Médici afirmou: “Dentro de sua área de competência, cada Ministério promoverá as medidas
necessárias à observância das normas e princípios constitucionais, sugerindo, especialmente, as providências que
se fizerem indicadas para a execução das novas regras introduzidas na Carta Política em vigor, pela Emenda nº
1” e, pouco adiante, explica: “A produção legislativa do período revolucionário introduziu em nosso
ordenamento jurídico modificações de grande extensão e profundidade” (MÉDICI, 1970, p. 91-92).
696 Todas as referências e transcrições que seguem foram extraídas da página do Senado Federal na Internet,
respectivamente nos seguintes endereços:
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=1&tipo_norma=AIT&data=19640409&lin
k=s>;
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=2&tipo_norma=AIT&data=19651027&lin
k=s>; e
<http://www6.senado.gov.br/legislacao/ListaPublicacoes.action?id=194620>.
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“uma autêntica revolução”, que se investiu do Poder Constituinte e, por isso, “ela edita
normas jurídicas sem que nisto seja limitada pela normatividade anterior à sua vitória”. Ao
estabelecer os objetivos oficiais da “revolução que se tornou vitoriosa com o apoio da Nação
em sua quase totalidade”, indicam a “reconstrução econômica, financeira, política e moral do
Brasil”.
Após assumirem que a tomada de poder teve como mote a luta anticomunista (usam o
verbo “bolchevizar”), os comandantes militares tentam usar – sem sucesso – de prática
eufemística e acabam escrevendo com a sutileza de um caserneiro:
Os processos constitucionais não funcionaram para destituir o governo, que
deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País. Destituído pela revolução, só a esta
cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo governo e atribuir-lhe os
poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o exercício do Poder no
exclusivo interesse do País. Para demonstrar que não pretendemos radicalizar o
processo revolucionário, decidimos manter a Constituição de 1946, limitando-nos a
modificá-la, apenas, na parte relativa aos poderes do Presidente da República, a fim
de que este possa cumprir a missão de restaurar no Brasil a ordem econômica e
financeira e tomar as urgentes medidas destinadas a drenar o bolsão comunista, cuja
purulência já se havia infiltrado não só na cúpula do governo como nas suas
dependências administrativas. Para reduzir ainda mais os plenos poderes de que se
acha investida a revolução vitoriosa, resolvemos, igualmente, manter o Congresso
Nacional, com as reservas relativas aos seus podres, constantes do presente Ato
Institucional.

Em seguida, o ato deixa claro que a Revolução não busca sua legitimação no
Congresso; ao contrário, o poder revolucionário é que legitima o Congresso – naturalmente,
dentro dos limites do ato baixado. Após, vêm os artigos que estabelecem eleição indireta para
Presidente da República e trazem para as mãos deste os poderes de propositura de emenda à
constituição e de edição de lei, com o prazo de 30 dias para serem apreciados pelo Congresso.
O presidente ficou autorizado a decretar ou prorrogar estado de sítio e suspender “as garantias
constitucionais ou legais de vitaliciedade e estabilidade”. Também ficava autorizada a
suspensão de direitos políticos e cassação de mandatos legislativos “no interesse da paz e da
honra nacional”. Esse ato tinha prazo de validade: de sua edição até 31 de janeiro de 1966,
quando tomaria posse o Presidente eleito pelo Congresso.
Em 27 de outubro de 1965 é baixado o Ato Institucional nº 2, um dos mais extensos.
À guisa de “considerandos”, inicia fazendo referência à situação anterior à “Revolução” de
1964, que afundava o País “na corrupção e na subversão”. Por considerar que a revolução
“não foi”, mas “que ainda é e continuará”, uma vez que o “seu Poder Constituinte não se
exauriu”. Reitera os propósitos da Revolução: “recuperação econômica, financeira, política e
moral do Brasil”, porém afirma que
agitadores de vários matizes e elementos da situação eliminada teimam, entretanto,
em se valer do fato de haver ela reduzido a curto tempo o seu período de
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indispensável restrição a certas garantias constitucionais, e já ameaçam e desafiam a
própria ordem revolucionária, precisamente no momento em que esta, atenta aos
problemas administrativos, procura colocar o povo na prática e na disciplina do
exercício democrático.697

Por isso, entende necessário que haja “tranqüilidade para o trabalho em prol do seu
desenvolvimento econômico e do bem-estar do povo”, contudo “não pode haver paz sem
autoridade, que é também condição essencial da ordem”. Em nome dessa paz e dessa
autoridade, invocando o “Poder Constituinte da Revolução”, passa a introduzir alterações na
Constituição de 1946 (independentemente do que havia sido disciplinado no ato anterior...) e,
ao longo de 33 artigos, fixa novas regras para os três Poderes698.
Em 13 de dezembro de 1968 é editado o Ato Institucional nº 5, com apenas seis
considerandos e o dobro de número de artigos. Assinado pelo Presidente da República, com
audiência prévia do Conselho de Segurança Nacional, o ato invoca o preâmbulo do AI nº 1
para se referir “à obra de reconstrução econômica, financeira, política e moral do Brasil” e o
preâmbulo do AI nº 2, que afirma: “não se disse que Revolução foi, mas que é e continuará”.
Do AI nº 4 também traz citação relativa à “continuidade da obra revolucionária”.
Restam, como argumentos inéditos, os três últimos considerandos: o quarto afirma que
“atos nitidamente subversivos” estariam se valendo dos meios jurídicos instituídos pela
Revolução para “combatê-la e destruí-la”, ou seja, a oposição ao regime valia-se de
instrumentos criados pelo próprio regime699; o quinto invoca a necessidade de serem adotadas
“medidas que impeçam sejam frustrados os ideais superiores da Revolução” (dentre os quais,
“o desenvolvimento econômico e cultural”), os quais estavam “comprometidos por processos
subversivos e de guerra revolucionária”; finalmente, o último deles alega que os fatos que
perturbam a ordem “são contrários aos ideais e à consolidação do Movimento de março de
1964”, por isso veem-se obrigados a adotar “as providências necessárias que evitem sua
destruição”. Seguem as medidas drásticas e já bastante conhecidas.
A respeito desse ato, Nelson Werneck Sodré (1984, p. 116) afirmou que os poderes
assumidos pelo Executivo foram “os mais amplos que a história brasileira conheceu”.
__________________________
697
Em discurso comemorativo do 1º ano de seu governo, o Presidente Médici refere-se a esse trecho para dizer
que “o Governo, em consonância perfeita com as aspirações nacionais, tem dado resposta imediata e eficaz às
tentativas de perturbação da ordem pública, não titubeando em recorrer, para isso, aos poderes especiais que o
processo revolucionário lhe confere” (MÉDICI, 1971, p. 174)
698
Assim, os dois outros poderes da União foram esvaziados. De acordo com José Eduardo Faria, um dos efeitos
do processo de industrialização, iniciado durante o regime militar, foi a “apropriação da titularidade da iniciativa
legislativa por parte do Executivo, em detrimento das tradicionais competências do Congresso e mesmo da
autonomia do Judiciário” (FARIA, 1992, p. 11).
699
Esse argumento é retomado por Médici, em discurso no qual comemorava o 1º ano de seu governo e no qual
buscava justificar os “poderes especiais” decorrentes da revolução. (MÉDICI, 1971, p. 174)

276

É relevante destacar, nesses três atos, a fundamentação da ordem econômica. No AI 5
chegou-se, mesmo, a usar crimes contra a ordem econômica e economia popular como
justificadores da suspensão da garantia do habeas-corpus. Empenhava-se o Governo em
demonstrar que sua intenção não era perseguir os opositores políticos, mas sim estabelecer um
sistema de crescimento econômico, contra o qual estariam lutando os “contrarevolucionários”.
Como podemos verificar, o regime militar utilizava o argumento da estabilidade
econômica como autorizador e justificador das medidas de exceção que eram adotadas. Em
nome dessa mesma estabilidade econômica, direitos sociais foram ampliados, direitos
políticos sofreram cerceamento, porém os direitos individuais foram os mais desrespeitados.
Como sabemos, em sua origem, os direitos humanos se constituíram justamente “como forma
de proteção contra o risco de abusos praticados pelo Estado”, o mesmo Estado que os
concretizou (FARIA, 1994, p. 105). Por mais que um governo esteja comprometido com a
democracia e com as liberdades, poderá enfrentar, no sistema jurídico existente, obstáculos às
medidas que pretenda implantar, ainda que em benefício da população que se pretende
beneficiar. Teríamos, então, um verdadeiro paradoxo, a exemplo do proposto pelo
antropólogo Gilberto Velho (2002, p. 41), para quem “o medo da hiperinflação, mais do que
justificado por todas as suas conseqüências econômicas, políticas e sociais, não pode ser o
pretexto para sacrificar alguns desses mesmos valores que, paradoxalmente, estariam sendo
defendidos.”
Se em um sistema soi-disant democrático não há como governar sem que se invada o
que José Arthur Giannotti denominou “zona cinzenta da amoralidade” (2001) 700, em um
regime de exceção a moral é aquela definida pelo sistema. Afinal, como adverte o mesmo
filósofo, “são complicadas as relações entre moral e política” (2011, p. 246), no entanto é
“preciso saber diferenciar o juízo moral da esfera pública do juízo moral na intimidade, pois
são diferentes suas zonas de indefinição” (2001)701.
Pode-se compreender – que não significa anuir – que as Forças Armadas supusessem
estar naquela zona de indefinição da moral pública quando determinaram as medidas
restritivas aos direitos individuais, das quais decorreu a truculência repressiva dos agentes do
__________________________
700
Esse artigo deu origem a uma polêmica nos jornais entre o filósofo Giannotti, defendendo o Governo do
PSDB, e a filósofa Marilena Chauí, petista célebre. À essa discussão, típica do final do século XIX (pelo meio e
forma nas quais foi desenvolvida), compareceram outros pensadores.
701
Apenas não se pode conceber que o homem – que toma as decisões – tente se exculpar alegando que não
tinha consciência do grau da moralidade de seus atos, pois o fizera atuando na esfera pública e não íntima. Carl
Schmitt, autor tão ao gosto dos teóricos do regime militar, a esse propósito, ensina: “Todo lo que un hombre –
con poder o sin él – piense o haga transita por el pasaje de la conciencia humana y de las otras capacidades de los
hombres como individuos.” (2010, p. 55)
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Estado702. Tanto que foram usadas expressões como: “radicalizar o processo revolucionário”,
“drenar o bolsão comunista”, “purulência” (AI nº 1); “agitadores de vários matizes e
elementos (sic) da situação eliminada”, “o País precisa de tranqüilidade” (AI nº 2); “não pode
permitir que pessoas ou grupos anti-revolucionários”, “atos nitidamente subversivos”, “fatos
perturbadores da ordem” (AI nº 5). Tais termos sugeriam que os agentes do Estado
empunhavam a “bandeira da moralidade” contra os insurretos. Isso ficou evidente com a
edição do Ato Institucional nº 14, de 5 de setembro de 1969703, cujo primeiro considerando
trata dos “atos de guerra psicológica adversa e de guerra revolucionária ou subversiva” que
perturbavam “a vida do país”, deixando-o “em clima de intranqüilidade e agitação”, por isso
havia necessidade da “mais severa repressão”, qual seja, a pena de morte para “guerra externa
psicológica adversa, ou revolucionária, ou subversiva nos termos que a lei determinar”,
conforme a redação que o art. 1º do AI deu ao art. 150, § 11, da Constituição Federal que
vigia à época. O art. 3º excluía “de qualquer apreciação judicial todos os atos praticados de
acordo com este Ato Institucional e Atos Complementares dele decorrentes, bem como seus
respectivos efeitos”.
Ora, esse “recado” de 1969 era claro às forças militares (das três armas) e policiais
(federal, civis e militares dos estados membros) que atuavam em defesa do regime: estávamos
em estado de guerra e, portanto, a morte poderia ser aplicada. Naturalmente o ato institucional
referia-se aos “termos que a lei determinar”, afinal, o Brasil não se havia fechado ao resto do
mundo e o governo militar não se assumia como uma ditadura: havia de se manter a
“democracia de fachada” a que se refere José Murilo de Carvalho (2002, p. 191).
Esse “regime de guerra” instalado demonstrava ter por objetivo a implementação de
medidas que colocariam o país nos trilhos para chegar ao primeiro mundo, trilhos esses
forjados em doutrinas econômicas e sustentados no arbítrio e na violência. Não que tais
doutrinas, em sua variedade e conteúdo, incentivem a violação dos direitos humanos, afinal,
quer-se acreditar que a estabilidade econômica seja exatamente para garantir o exercício
desses direitos por todos.

__________________________
702
Ao criticar a tortura “normalizada” pelos Estados Unidos após o 11 de Setembro, Žižek (2011, p. 67-68)
refere-se a “uma zona cinzenta da legalidade”, que permite sejam usados “meios ilegais”: “Portanto, temos de
fato criminosos ‘legais’ e ‘ilegais’: os que serão tratados segundo procedimentos legais (com advogados etc.) e
os que estarão fora da legalidade.” Em seguida, reportando-se a Khalid Sheikh Mohammed, que teria
confessado, após ser torturado, sua responsabilidade nos atentados terroristas de 11 de Setembro, desafia: “O
julgamento e a punição legais de Mohammed perderam o sentido; nenhum tribunal que funcione dentro do
arcabouço do nosso sistema legal pode tratar de detenções ilegais, confissões obtidas sob tortura etc.”
703
Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-14-69.htm>. Acesso em 10 nov. 2012.
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A política econômica do Estado deve garantir vida digna aos seus nacionais704, o que
vamos encontrar no Keynesian welfare state705, ou seja, as características do Estado capitalista
podem ser resumidas “como keynesianas, ao justificar gastos estatais com impactos tanto pelo
lado da oferta quanto pelo lado da demanda e também para financiar a formação do regime de
bem-estar social” (ARIENTI, 2003, p. 100). Com a crise financeira dos anos 1970-1980,
houve o reconhecimento do “tamanho do aparelho estatal excessivo, a burocracia estatal
ineficiente e suas ações, tanto produtivas como regulamentadoras, obstáculos que
emperravam novas estratégias transformadoras das demais estruturas fordistas” (id, p. 101102)706.
O regime militar mantinha o discurso keynesiano707. Para manter esse discurso, usou
da força com a qual se investiu por meio do Golpe de 1964, anulando o Poder Judiciário e se
arvorando em Poder Legislativo. Deixou a economia para os técnicos e passou a cuidar da
segurança nacional, em cujo conceito cabiam todos os assuntos. Maria Helena Moreira Alves
(2005, p. 27), a propósito, afirma que a ideologia de segurança nacional era um “instrumento
utilizado pelas classes dominantes, associadas ao capital estrangeiro, para justificar e legitimar
a perpetuação dos meios não-democráticos de um modelo altamente explorador de
desenvolvimento dependente”.
__________________________
704
Já pregava Adam Smith, ao criticar as corporações, que “a riqueza de um Estado consiste nos preços baratos
das provisões e de todas as outras coisas que atendam às comodidades da vida [...]. A pobreza de um Estado, ao
contrário, consiste na inacessibilidade ou dificuldade com que são obtidas as várias coisas necessárias à
existência” (2001, p. 67). Por sua vez, Sismondi advertia: “Mas, para que uma nação seja, de fato, próspera,
ainda que não importe que cada um tenha parte igual nos frutos da terra, é essencial, pelo menos, que cada um
tenha assegurado o direito de obter, por seu trabalho, não apenas o absolutamente necessário, mas, também, os
prazeres da vida, e que a população não tenha que chegar ao ponto em que é preciso disputar uma mísera
subsistência. A mesma regra deve aplicar-se à riqueza comercial” (2009, p. 196).
705
Para uma profunda análise da economia keynesiana e seu esgotamento após a década de 1970, sob a ótica do
Direito, ver o capítulo “As mudanças do direito entre duas eras econômicas”, em obra de José Eduardo Faria
(2004, p. 111-149).
706
As “políticas tipicamente shumpeterianas” “seriam aquelas que atuariam pelo lado da oferta para promover a
ampliação da capacidade inovativa das empresas e sua difusão para as cadeias de produção e, com isso, aumentar
seu poder competitivo em mercados de grande concorrência” (ARIENTI, op. cit., p. 103-104). Trata-se do que se
denomina política de Estado pós-fordista e não é, absolutamente, a que foi adotada pelo Regime Militar – apesar
de uma curiosa referência a Schumpeter na obra de Murilo Melo Filho, que utiliza como epígrafe em um dos
capítulos de seu livro-exaltação O milagre brasileiro (trata-se do capítulo “A invasão”, que se refere ao “mundo
dos conglomerados”) a seguinte citação de Joseph Schumpeter: “A competição perturba o status quo e é um
processo de destruição criativa” (apud MELO FILHO, 1972, p. 42). Skidmore o cita e afirma ser ele “um bom
exemplo” de legitimação do regime por causa da política econômica implementada. O jornalista (Melo Filho)
publicou outros dois volumes (O desafio brasileiro e O modelo brasileiro) e “a cada volume o autor se tornava
mais confiante que o Brasil adotara exatamente as opções políticas e econômicas corretas para assegurar a
prosperidade futura”. E ironiza: “Ele confiou nos dados oficiais, às vezes até colaborando para melhorá-los.”
(SKIDMORE, 1988, p. 276, nota 128)
707
Temos cautela ao tratar desse assunto, para não merecermos a mordaz crítica de Rolf Kuntz: “Derrubado o
muro de Berlim, proclamou-se a falência do marxismo e de toda política ‘estatizante e intervencionista’. Gente
pouco afeita a folhear livros sem figurinhas julgou-se em condições, de uma hora para outra, de mencionar com
desprezo o nome de Keynes.” (1994, p. 144)
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Para que houvesse o que José Eduardo Faria (1992, p. 17) denomina “exercício pleno
da hegemonia militar-tecnocrático-empresarial”, havia necessidade de um “processo
acumulativo contínuo” com progresso material da classe média e “elevado grau de
autoritarismo em nome da eficiência do planejamento”. Esse quadro, porém, entrou em
choque com a primeira crise do petróleo no início da década de 1970, que gerou a necessidade
de redução dos excedentes econômicos, com reflexos na hegemonia que se buscava708. O
movimento sindical, fortalecido em decorrência da própria ação governamental, deu origem a
“grupos conscientes de que a tutela corporativa das relações entre o capital e o trabalho vinha
servindo como uma camisa-de-força” que impedia “o alargamento de sua influência sobre os
demais setores econômicos de um modo específico, e sobre a sociedade, de um modo geral”
(FARIA, 1992, p. 17-18). O Estado enfrenta, assim, não apenas a crise hegemônica, mas
também uma crise de legitimação, decorrente do dilema do Estado em “conciliar sua função
econômica, no sentido de assegurar as condições para o processo acumulativo das empresas
estatais e privada, com sua função legitimadora voltada à manutenção das tensões sociais
numa situação de latência controlada” (ibid., p. 18). Um dos graves problemas que atinge o
Estado é a dificuldade sincrônica e disso já havia prenúncio nos últimos anos do regime
militar709.
As crises hegemônica e de legitimação dão causa à “crise da matriz organizacional do
Estado brasileiro – o que acelera, na passagem dos anos setenta para os anos oitenta, o
esgotamento do modelo autoritário pós-64” (FARIA, op. cit., p. 19-20). A falta de
compreensão para essa crise – ou a falta de instrumentos eficazes para lidar com ela – levou
os militares a devolverem o governo aos civis, que se apressaram em dar à população uma
Assembleia Nacional Constituinte, buscando, por meio de um discurso jurídico, solucionar
problemas que exigiam medidas econômicas e que enfrentassem a “reestruturação do
capitalismo” e suas conseqüências (FARIA, 2011, p. 11-29).
Se, por um lado, o Governo Militar mantinha civis para cuidar dos assuntos
econômicos, por outro, eram militares que cuidavam pessoalmente das pastas de Segurança
Pública dos Estados. Pode-se dizer que conheciam pouco de economia política e menos ainda
__________________________
708
“O quadro de desequilíbrio macroeconômico que a economia brasileira defrontou-se na década de 80,
caracterizado por elevado endividamento externo, desestruturação do setor público, inflação explosiva e perda de
dinamismo, teve sua origem, em grande medida, em erros de diagnóstico bem como na timidez que caracterizou
o uso de instrumentos de política após o primeiro choque de petróleo.” (CARNEIRO, 1990, p. 300)
709
O desenvolvimento da ciência impõe uma velocidade que, muitas vezes, a prática política não consegue
acompanhar. A falta de sincronia pode ser observada também no campo político: “El sistema político se
encuentra ante un grave dilema. Por un lado tiene que adaptarse al desarrollo acelerado de la ciencia y la técnica
para integrar sus innovaciones en el sistema social, pero por otro no está en condiciones de seguir la velocidad
del saber producido. Mientras que la técnica sigue un curso enormemente acelerado, la velocidad de los
procedimientos políticos está limitada por sus procedimientos” (INNERARITY, 2008, p. 15).

280

de política econômica. Porém, outro grave erro foi associar “segurança nacional” à
“segurança pública” e “repressão ao crime” à “guerra contra o criminoso”. O que houve foi o
fracasso também no campo da segurança pública:
É inevitável que essa concepção, formalista e estática, que confunde segurança com
“ordem mantida pela força”, subverte a ordem jurídica e transforma os organismos
públicos em instrumentos de coação. A partir daí, como a prática tem demonstrado, a
segurança passa a ser um pretexto para a violência e os encarregados da segurança,
que deveriam ser estimados, passam a ser temidos, porque agem arbitrariamente,
acima do Direito ou contra ele. Impondo-se como defensores de um valor supremo –
a segurança – não admitem qualquer limitação aos seus atos, considerando-se
plenamente justificados, mesmo quando violam os direitos fundamentais da pessoa
humana. (DALLARI, 1980, p. 27)710

É de se reconhecer, portanto, que as soluções econômicas invocadas pelos atos e
discursos dos ditadores militares não se constituíam no objetivo do Golpe iniciado em 1964,
mas sim em meio para este. O que pretendiam era instituir um “Estado de Segurança
Nacional”, edifício do qual a economia seria um dos quatro pilares 711. A edificação sustentouse por algum tempo, até mesmo com algum fausto, porém não conseguiu resistir a eventos
internos, principalmente ligados aos excessos dos órgãos de segurança pública, e aos externos,
sobretudo da economia mundial, acabando por ruir. Os escombros deixaram à mostra o alto
preço cobrado da população: as violações aos direitos humanos.
6.3 A violência como meio de eficiência
Ligar a tortura a questões econômicas pode parecer, à primeira vista, um contrassenso,
pois pertencem a campos aparentemente diversos da preocupação humana. Entretanto, quando
compreendemos que é o Governo que age em nome do Estado712 vemos que as políticas são
executadas de acordo com os governantes713. Assim, é de acordo com as metas, objetivos e
valores do Governo que seus agentes atuarão. Por isso, um governo que visa à educação, à
saúde e à segurança de seus governados valorizará, necessariamente, o respeito aos direitos
__________________________
710
Esse comportamento desnuda o medo que move o governo: “A análise mais atenta das situações em que
ocorrem essas distorções leva à verificação de um paradoxo: onde se exalta demais a segurança, invocando-se
como justificativa para ações arbitrárias do governo, o povo não tem segurança, mas o governo também se sente
inseguro. Realmente, num lugar em que muitas pessoas que não cometeram qualquer crime, que exercem
profissão regular e que têm residência fixa e permanente vivem temendo os organismos de segurança, é evidente
que os governantes temem o povo.” (DALLARI, 1980, p.27)
711
Ao “Poder Econômico” deveriam somar-se os Poderes Político, Psicossocial e Militar, compondo, assim, o
Poder Nacional para usar a doutrina da Escola Superior de Guerra, conforme tratamos anteriormente.
712
“A organização das instituições que atuam o poder soberano do Estado e as relações entre aquelas instituições
fornecem a caracterização das formas de governo. Para a maior parte dos autores, forma de governo e regime
político são expressões sinônimas.” (DALLARI, 2007, p. 224)
713
Retomando Manuel Bernardes, agora em seus Vários Tratados, cuja primeira edição é de 1737: “O fim ou
intenção é a que governa todas nossas ações humanas, e dela tomam a bondade, ou malícia moral em mais ou
menos graus, segundo sua pureza ou depravação. De meter bem o caçador os pontos à ave que vai voando, se
segue o derrubá-la; de endireitar o piloto bem o leme, conforme lhe mostra a agulha, se segue o fazer viagem
direita.” (1966, p. 420-421)
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humanos. Ao contrário, o governo que dá maior valor ao exercício ególatra do poder, ao
enriquecimento do Estado em detrimento da população, irá atropelar os valores decorrentes da
dignidade da pessoa humana, para, em nome de uma pseudoeficiência, obter resultados
rápidos e a um baixo custo financeiro – ainda que a um altíssimo custo humanitário.
Sobretudo as políticas econômica e tributária direcionarão a conduta dos agentes do Estado,
uma vez que serão elas a fornecer os meios necessários para a consecução dos objetivos e
metas estabelecidas.
Tratamos, assim, mais especificamente de economia política do que de economia, cuja
relevância podemos aquilatar quando vemos as “novas” democracias da América Latina
sucumbindo uma vez mais a discursos autoritários, populistas e demagógicos e,
principalmente, quando vemos uma decantada democracia do norte da América apelando para
a retórica vazia a fim de autorizar obtenção de informações à custa de sofrimento (físico e/ou
mental) e mesmo da execução dos declarados “inimigos” da nação.

6.3.1 A questão da legalidade x moralidade
É lugar-comum – e, nem por isso, falso – afirmar-se que o Estado tem o
monopólio do uso da força. Norbert Elias ensina que
A monopolização da violência física, a concentração de armas e homens armados sob
uma única autoridade, torna mais ou menos calculável o seu emprego e força os
homens desarmados, nos espaços sociais pacificados, a controlarem sua própria
violência mediante precaução ou reflexão. (1993, p. 201)

Esse controle da violência dos homens deve ser fiscalizado pelo Estado que, para
tanto, cria organismos próprios (Polícias, Exército, Poder Judiciário), os quais têm autorização
para usar a força que o Estado assumiu como sua prerrogativa. Os poderes de controle devem,
sempre e necessariamente, bem definir os limites do uso da violência, por meio de normas
legais, o que permite não apenas às pessoas fiscalizarem eventuais abusos, mas também dá a
elas a possibilidade de exigirem a ação do Estado714.
Tais leis expressam, assim, a vontade do Estado, o qual, no conceito
rousseauniano, representa a vontade da população. Sabemos, entretanto, que esse raciocínio
contém uma falácia: a vontade que a lei expressa é a de um pequeno grupo cujas ideias nem
sempre vão ao encontro dos anseios populares. Ou, quando vão, é porque o tal pequeno grupo,

__________________________
714
“O papel da lei é, acima de tudo, o de conferir ao Estado o monopólio da violência fundamentada no Direito.”
(SÁ, 1986, p. 68)
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por meios de sofismas, manipulou a opinião pública a fim de que esta tenha como justas e
necessárias as medidas que pretende aprovar.
Richard Posner, abordando o Direito sob a ótica da Economia715, trata da questão
que envolve a elaboração de leis por parlamentares cuja campanha depende de dinheiro
oriundo “de grupos bem organizados, e não de indivíduos desorganizados” (2007, p. 474).
Ora, isso já estabelece a lei, em seu nascedouro, como “uma negociação” (ibid., p. 475) e não
como a busca pelos anseios da maioria. Posner defende que “o ensino do direito pode ser
simplificado ao se exporem os estudantes à estrutura econômica concisa e simples que existe
por baixo da roupagem multicolor da doutrina jurídica” (cit, p. 486), o que permitiria uma
leitura crítica – e por isso mesmo mais realista – do sistema jurídico.
Os interesses econômicos estão, assim, na gênese do processo legislativo716. É de
se retomar, portanto, a sempre oportuna indagação a respeito da relação entre Direito e Moral,
ou, mais de perto ao objetivo de nossa pesquisa, se normas que contrariam a moral integram
ou não o Direito. E é o próprio Posner quem nos responde, valendo-se, para tanto, do exemplo
do genocídio nazista: “não há contradição em dizer que os nazistas estavam obedecendo ao
direito positivo apesar de violarem o direito natural” (2007, p. 309).
Encontramos em Tzvetan Todorov (2002, p. 96) argumento que analisa a questão
da racionalidade: “Na ótica que era a deles, com os objetivos que eles buscavam, as opções de
Stalin e Hitler eram, ai de nós, racionais, nem mais nem menos que nossas opções cotidianas
de tal meio para alcançar tal objetivo, embora fossem bem mais criminosas.”
E assim conclui o pensador búlgaro porque, segundo ideal socrático de que o mal
nunca é o desejado, “a aspiração ao bem pode levar-nos a ser maus com os outros”
(TODOROV, 2002, p. 97). Afinal, nenhum governante jamais admitiria que combate o bem e
está a serviço do mal: “Nem mesmo Hitler, tornado aos nossos olhos a pura encarnação do
mal, chegou algum dia a invocá-lo. No caminho do inferno, só se encontram boas intenções.”
(TODOROV, loc. cit.)
Portanto, seria puerilidade acreditar que os governos editam suas leis
preocupados apenas com o interesse público. A preocupação é também econômica e, ainda
quando travestidas de interesse social, este deve sempre ser lido com os frutos que advirão de
__________________________
715
“Posner é expoente máximo do movimento Law and Economics, concepção teórica norte-americana que
remonta à tradição do utilitarismo e do pragmatismo e propõe que o direito seja estudado a partir de vetores
econômicos.” (NUSDEO, 2009, p. 6)
716
“Presumo que os legisladores sejam maximizadores racionais de suas satisfações tanto quanto as outras
pessoas. Portanto, nada do que fazem é motivado pelo interesse público enquanto tal. Todavia, eles querem ser
eleitos e reeleitos, e precisam de dinheiro para fazer uma campanha eficaz. O mais provável é que esse dinheiro
venha de grupos bem organizados, e não de indivíduos desorganizados.” (POSNER, op. cit., p. 474). V., a
respeito, de grupos econômicos politicamente poderosos e influentes: SEN, 2000, p. 145-148.
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uma ou outra medida717. Quando um governo empenha-se em combater a fome, por exemplo,
sua preocupação maior é manter-se no poder e não promover o bem-estar da população. Nesse
sentido, afirma Amartya Sen (2001):
A fome normalmente não ocorre em países democráticos, e posso discutir os motivos
para isso. O motivo básico é muito simples. O governo, em um país democrático, tem
um grande incentivo para prevenir a fome, porque não se ganha eleição após uma
fome, e ninguém quer ser criticado pela oposição e imprensa. A fome desapareceu por
esse motivo, e a fome continua, quando se fala dela, agora, ela continua, como sempre
no passado, em países com regimes autoritários.718

O poder visa, portanto, à sua manutenção e, para isso, em um regime democrático
– diferentemente de um regime autoritário – deve atender às necessidades da população. O
grau de seriedade do governo em políticas sociais é, podemos ousar dizer, proporcional à
maturidade política (capacidade de votar) de seu povo. Dessa forma, uma sociedade que tem
consciência do valor de seu voto irá ser mais bem atendida pelo governo do que aquela cujo
voto é apenas uma obrigação ou um meio de conseguir pequenos favores pessoais.

6.3.2 O poder político e a violência

No primeiro parágrafo de sua obra Novos princípios de Economia Política, do
início do século XIX, Jean-Charles-Léonard Simonde Sismondi afirma que o objetivo da
ciência política é a felicidade dos homens na sociedade, por isso que essa ciência busca os
“meios de lhes assegurar a maior felicidade que seja possível com a sua natureza; procura, ao
mesmo tempo, que a maior parte possível de indivíduos participe desta felicidade”
(SISMONDI, 2009, p. 35). Para o autor, “a associação de homens num corpo político não
pôde existir anteriormente e não pode ainda hoje se manter senão em razão da vantagem
comum que dela eles retiram” e, nessa associação, a ordem se mantém exatamente porque “a
imensa maioria daqueles que pertencem ao corpo político vê nela a sua segurança, e o
governo só existe para conseguir, em nome de todos, essa vantagem comum que todos
esperam” (ibid., p. 36-37)719.
__________________________
717
Em artigo de 1889, a respeito das origens da República brasileira, Rui Barbosa registra: “No fundo das causas
mais desinteressadas há sempre interesses. Sem eles não se rege a Terra.” (BARBOSA, 1921, p. 166)
718
Para uma abordagem mais profunda, ver, do mesmo autor, Desenvolvimento e liberdade (2000), p. 27-50.
719
A “Declaração de Independência da Virgínia”, de 4 de julho de 1776, afirma serem todos os “homens criados
iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais figuram a vida, a liberdade e a busca
da felicidade” e, para alcançar a “segurança e a felicidade”, o povo tem o direito de se levantar contra o governo
que a ameaça (apud SYRETT, 1980, p. 65). A propósito, o chamado “Projeto de Lei dos Direitos da Virgínia”
(de 12 de junho de 1776), previa que todos os homens, além de “igualmente livres e independentes”, têm como
direitos inerentes, dentre outros, “a busca da felicidade e segurança” (ibid., p. 63). Também a “Carta de
Privilégios da Pensilvânia” (de 28 de outubro de 1701) afirmava que “nenhum provo pode ser realmente feliz
[...] se lhe for cerceada a liberdade da consciência quanto à sua profissão e culto religioso” (ibid., p. 52). Talvez

284

À pergunta “Qual é o significado da Política?”, Hannah Arendt (2008b, p. 161)
afirma que a resposta “é tão simples e conclusiva que se poderia pensar que todas as outras
são absolutamente irrelevantes. A resposta é: o significado da política é a liberdade.”
Entretanto, se esse é o significado, os objetivos nem sempre são facilmente definíveis, porque,
conforme a mesma pensadora,
Os objetivos da política nunca são mais do que diretrizes e diretivas pelas quais nos
orientamos e que, como tais, não são inflexíveis, dado que as condições de sua
concretização mudam constantemente por lidarmos com outros indivíduos que têm
seus próprios objetivos. (ibid., p. 257)

De acordo com Amartya Sen, “a liberdade é o principal fim e o meio mais
importante para o desenvolvimento” (2001). De acordo com Arendt e Sen, concluímos que a
liberdade é o grande objetivo de toda sociedade. Assim, de nada adianta, adverte Sen, uma
sociedade com um alto Produto Interno Bruto, cujos membros não podem tecer críticas ao
governo, e, da mesma maneira, de nada adianta o poder de criticar o governo sem que as
pessoas tenham dinheiro por ausência de desenvolvimento econômico do país. Não há, assim,
uma única liberdade, mas várias720 e “diferentes tipos de liberdade ajudam a promover umas
às outras”, em uma interconexão (SEN, 2001).
E assegurar essas liberdades é o meio que o Governo tem para, em um estado
democrático, manter-se no poder. Entretanto, todos sabemos que, mesmo em uma
democracia, jamais haverá um sistema político que admita liberdade absoluta – ou melhor,
liberdades absolutas. Sempre haverá necessidade de restrição de algumas para que sejam
asseguradas outras.
O poder político legítimo721 assenta-se, dessa maneira, na liberdade, que se opõe
à violência: “politicamente falando, é insuficiente dizer que poder e violência não são o
mesmo. Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente”

___________________________________________________
em virtude dessa associação entre felicidade como direito do povo e dever do Estado é que George Washington,
em seu discurso de 17 de setembro de 1796 (chamado “Discurso de Despedida”) tenha afirmado que “para a
preservação do vosso governo e a permanência do vosso atual Estado feliz, é necessário não só que desacorçoeis
com firmeza as oposições irregulares à sua reconhecida autoridade, mas também que resistais com cuidado ao
espírito de inovação capaz de influir sobre seus princípios, por mais especiosos que sejam os pretextos...” (ibid.,
p. 112). Sigmund Freud, em seu O mal-estar na civilização (publicado pela primeira vez em 1930), afirma que
os homens “buscam a felicidade, querem se tornar e permanecer felizes” (2011, p. 20), mas, como adverte logo
em seguida, trata-se de um projeto “absolutamente inexequível, todo o arranjo do Universo o contraria; podemos
dizer que a intenção de que o homem seja ‘feliz’ não se acha no plano da ‘Criação’” (ibid., p. 21).
720
Para Amartya Sen (2000) há cinco espécies de liberdades fundamentais: a) as políticas, b) as relativas às
facilidades econômicas, c) relativas às oportunidades sociais; d) garantias de transparência; e) segurança
protetora.
721
“O poder não precisa de justificação, sendo inerente à própria existência das comunidades políticas; o de que
ele realmente precisa é legitimidade.” (ARENDT, 2009, p. 69)
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(ARENDT, 2009, p. 73). Nos Estados em que o poder é decorrente de usurpação (estados

totalitários e ditatoriais), a violência acaba ocupando espaço: “o domínio pela pura violência
advém de onde o poder está sendo perdido” (ARENDT, op. cit., p. 71), pois quando e onde
avulta a “força, que é um fenômeno do indivíduo ou da minoria, o resultado é um monstruoso
aumento da força potencial. Embora derivada do poder de um espaço organizado, a força
cresce e se desenvolve, como toda força potencial, às expensas do poder” (ARENDT, 2008b,
p. 206)723.
O filósofo Wolfgang Sofsky, por outro lado, anota que a tortura tem sido “uma das
práticas mais eficazes do poder” (2006, p. 85 – tradução nossa), pois:
Oficial ou secreta, nunca está distante de todo regime que busca preservar a ortodoxia
e o conformismo. A tortura está inscrita desde o princípio na lógica do poder. Pois o
poder repousa sobre a obediência e a docilidade, sobre atitudes que nunca estão
garantidas para sempre. Em qualquer momento se pode faltar a obediência e resistir à
submissão. O amo jamais pode confiar plenamente em seus servos. E a tortura é o
recurso que o protege contra a rebelião. Ela é parte da política interior de dissuasão.
Pois ela não apenas mantém vivo o medo da morte, que força à obediência, mas
também cria um medo ainda pior: o medo de uma agonia sem fim. A tortura
demonstra a onipotência do regime. Mostra aos súditos que poderia fazer com eles
qualquer coisa, até mesmo a pior que poderiam imaginar. (SOFSKY, loc. cit.,
tradução nossa).

Podemos concluir, que poder e liberdade são conceitos que se associam, todavia
ambos são antitéticos ao conceito de violência724. Quando a violência soma-se ao poder, este
perde sua legitimidade e, por consequência, desfaz-se seu compromisso com a felicidade de
que fala Sismondi, e com as liberdades, descritas por Sen.

__________________________
722
Todorov entende que “a identidade europeia está baseada na renúncia à violência; esse princípio pode ser
considerado, atualmente, como aceito por unanimidade.” (2010, p. 211)
723
“É Hannah Arendt quem nos adverte, em As origens do totalitarismo, sobre os efeitos perversos de qualquer
descuido em relação às intenções supostas e pressupostas quanto à prática da violência [...]. Arendt se coloca por
isso como referência na discussão do tema, porém ela se localiza na posição inversa daquela ocupada por Weber.
Enquanto este nos ensina sobre a legitimidade do uso da violência pelo poder e nos dá razões para que isto se dê
e os comandos a reconheçam como instrumento legítimo da dominação, na outra ponta encontramos a filósofa
denunciando as perversões de que o poder é capaz quando se vê como o portador legítimo de uma prática a qual
nenhum cidadão poderá resistir dada a sua intensidade, dimensão e recorrência.” (BARROS, 2011, p. 56)
724
Durante o Regime Militar brasileiro, a noção de que era legítimo o emprego de violência contra os opositores
ao regime era ensinada nas universidades. Osmar Salles de Figueiredo, que dirigia o Centro de Estudo de
Problemas Brasileiros da Unicamp, explica que “quando o terrorismo ou a subversão, através de assaltos a
bancos e a casas de armas, adquire um certo poder econômico e de ação violenta, passa a ser um antagonismo” e
“se o terrorismo atua simultaneamente em várias frentes, com raptos e sequestros e até guerrilhas, juntamente
com a subversão e a corrupção, ele passa a ser uma pressão dominante”. Então, conclui: “Os antagonismos e as
pressões podem ser combatidos de forma preventiva ou repressiva, por meios pacíficos ou por meio de
intervenção violenta do poder – policial ou militar, atingindo, em último grau, a própria guerra” (FIGUEIREDO,
1979, p. 155-156).
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6.4 Totalitarismo, ditadura e tortura

Para Hannah Arendt, totalitarismo e ditadura são formas diversas de opressão,
porém ambas se apoiam no “medo como princípio da ação, ou seja, o medo que o povo tem
pelo governante e o medo do governante pelo povo”725 (ARENDT, 2007, p. 513). Dalmo de
Abreu Dallari observa que tanto a ditadura como o totalitarismo são formas anormais, pois
“são regimes apoiados na força e que impedem a expansão natural das vocações políticas”.
Tais anomalias – prossegue Dallari – “não obedecem a outra lei que não a da força” e são
denominadas “tirania, despotismo, totalitarismo ou ditadura, de acordo com o uso de cada
época e lugar” (DALLARI, 2007, p. 225).
Em outro ensaio, Hannah Arendt (2004) novamente estabelece a diferença entre
ditadura e totalitarismo: sobre as violências praticadas em um e outro regime, afirma que os
crimes havidos no governo ditatorial “são dirigidos contra inimigos declarados do regime no
poder. Mas os crimes dos governos totalitários diziam respeito a pessoas que eram ‘inocentes’
mesmo do ponto de vista do partido no poder” (2004, p. 95-96). Se o regime totalitário
transfere “o centro do poder do Exército para a polícia” (ARENDT, 2007, p. 512), também
sabemos que, em muitas ditaduras – seguramente na maioria delas – é o Exército que mantém
o poder, e utiliza as polícias para alcançar alguns de seus objetivos. Em um e outro sistema “o
ápice do terror é alcançado quando o Estado policial inicia a devoração de suas próprias crias,
quando o executante de ordem se torna a vítima de hoje” (ARENDT, 2009, p. 73).
No caminho até esse ápice, muita violência é praticada. A mais comum é,
sabidamente, a tortura. Assim, é possível identificar uma explicação da Economia para tal
fato? Posner (2007, p. 496) ensina que a Economia “tem muito a contribuir com o
conhecimento humano fora da esfera dos mercados explícitos”, basta, para tanto, conferir “a
extensa literatura econômica que aborda áreas independentes do mercado”726. Para o autor,
em um sistema político que dê prioridade à obtenção do máximo de lucro com o mínimo de
risco, seria sempre vencedora a tese relativa ao dever de o causador do prejuízo indenizar a
vítima (justiça corretiva), não obstante “de um ponto de vista social absoluto, talvez fosse
melhor deixar as coisas como estão” (POSNER, loc. cit., p. 506). Da mesma forma, em um
__________________________
725
“[...] o totalitarismo difere essencialmente de outras formas de opressão política que conhecemos, como o
despotismo, a tirania e a ditadura. Sempre que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas
inteiramente novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do país.” (ARENDT, 2007, p. 512)
726
“Dada a distribuição de direitos (qualquer que seja), a maximização da riqueza pode ser usada para inferir as
políticas públicas que poderão maximizar o valor desses direitos. [...] Se a maximização da riqueza for
indiferente à distribuição inicial de direitos, será mutilada enquanto conceito de justiça.” (POSNER, 2007, p.
504)
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Estado cuja preocupação seja a maximização da riqueza o tema da tortura torna-se bastante
relevante:
A legitimidade jurídica das confissões num sistema dedicado à maximização da
riqueza dependeria inteiramente dos custos e benefícios das diferentes formas de
coação, que vão da tortura explícita às pressões psicológicas relativamente moderadas
que nosso sistema jurídico tolera. (POSNER, 2007, p. 506)

Para o autor, quando se prioriza o lucro, a tortura pode ser admitida pelo Estado,
entretanto
A análise de custo-benefício poderia mostrar que sob condições modernas a tortura é
raramente custo-efetiva, constituindo uma forma dispendiosa de interrogatório
(principalmente para a vítima, mas talvez também para o torturador) que tende a
produzir um grande número de indícios falsos e confissões não confiáveis. Não
obstante, até mesmo a forma mais degradante de tortura não seria necessariamente
excluída, inclusive na investigação de crimes comuns. (ibid., p. 506-507)

Retoma o autor o argumento (como vimos, bastante antigo), no sentido de que a
tortura pode favorecer os mais fortes, que a suportam sem confessar, e prejudicar os mais
fracos, que podem mentir para se livrar dos tormentos. Por isso, o empenho do Estado em
conseguir a confissão por meio de tortura não pode deixar de exigir investimento científico.
A ciência, entretanto, não torna menos abominável a violência estatal – ao contrário,
demonstra maior frieza de seus agentes. As “técnicas de interrogatório forçado” (EITs 727),
empregadas pelo governo estadunidense após os atentados de 11 de Setembro exigem o
acompanhamento médico e psicológico. Conforme artigo publicado na Revista Science, a
ciência (o artigo refere-se a “bad science”) falhou ao avaliar os resultados dos danos à saúde
física e mental causados àqueles que foram submetidos aos impactos de que trata o
Memorando assinado por Jay Bybee. A ciência, assim, violou o mais básico dogma da ética
médica e da investigação científica, qual seja, jamais causar danos (primum non nocer).
Cientistas e profissionais da saúde – prossegue o artigo – devem sustentar o elevado padrão
profissional de compromisso com os direitos humanos e a dignidade das pessoas às quais eles
têm o privilégio de atender (IACOPINO; ALLEN; KELLER, 2011, p. 35) 728.
Vemos, assim, que haveria necessidade de investimento em meios científicos – ainda
que da “bad science” – os quais podem não se mostrar compensatórios quando analisada a
relação entre o custo necessário à sua implementação e a efetividade dos resultados
__________________________
727
EITs: enhanced interrogation techniques.
728
No original: “The science used to justify torture was bad because it repeatedly failed to assess important longterm physical and mental health out-comes, even though Bybee definitions explicitly referred to long-terms
impacts, and thus appears to have been inappropriately used to justify a predetermined conclusion that torture
could be safe, legal, and effective. The science was also bad because it violated the most basic tenet of medical
ethics and scientific inquiry – primum non nocere – first, do no harm. Scientists and health professionals must
hold themselves to the highest professional standards of commitment to the human rights and dignity of the
people whose lives they have the privilege of serving.” (IACOPINO; ALLEN; KELLER, 2011, p. 35)
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alcançados. Poderia, assim, não haver maximização de resultados diante dos meios
empregados. Por exemplo, a contratação de equipes de médicos e psicólogos para
acompanhamento de interrogatórios – isso para não entrarmos em detalhes dos aparatos
físicos necessários às práticas nefastas – demandaria a realização de concursos públicos, a
preparação desses profissionais, o pagamento de salários etc. Em não havendo confissão ou
sendo ela falsa, o valor despendido não geraria a necessária vantagem às investigações, assim,
não haveria resultado positivo para a equação relativa ao custo-efetividade. O Estado estaria
investindo recursos em uma atividade cujo resultado – visto exclusivamente sob a ótica
econômica – não seria satisfatório, isso, naturalmente, sem falar no aspecto moral de uma
medida que autorizasse a prática de meios científicos para constrangimento na obtenção da
verdade, o que, com certeza, teria repercussões internacionais, ainda que o Estado não se
submetesse a organismos estrangeiros de fiscalização de sua política de direitos humanos.

6.5 Interesse público x tortura
Embora afirme Hélio Jaguaribe (2008, p. 31) que, para a existência de “uma ordem
mundial estável, racional e justa”, é imprescindível a existência de “um sistema de normas e
procedimentos” obrigatoriamente “justo e capaz de ser cumprido, que permita a administração
eficaz dos principais interesses coletivos da humanidade”, Samuel P. Huntington é mais
realista: “a política global sempre diz respeito ao poder e à luta pelo poder” e, nesse ponto,
Os Estados Unidos, obviamente, são o Estado com preeminência sobre os demais em
todas as esferas de poder – econômica, militar, diplomática, ideológica, tecnológica e
cultural – sendo capaz de promover seus interesses em praticamente todas as partes
do mundo. (HUNTINGTON, 2008, p. 135)

Por isso que as “autoridades norte-americanas normalmente tendem a agir como se o
mundo fosse unipolar” e ostentam seu poderio e suas virtudes “aclamando os Estados Unidos
como uma hegemonia benevolente” (HUNTINGTON, 2008, p. 138); assim, tentam
“pressionar outros países a adotar valores e práticas norte-americanas no que diz respeito aos
direitos humanos e à democracia”, para “evitar que outros países adquiram capacidade militar
que possa constituir um desafio à superioridade de seu arsenal de armas convencionais”, além
de “promover os interesses empresariais norte-americanos sob a bandeira do livre comércio e
da abertura de mercados” e, desse modo, “impor a outros países a adoção de políticas
econômicas e sociais que beneficiarão os interesses econômicos norte-americanos” (ibid., p.
138-139). Os EUA colocam-se, assim, numa posição que Huntignton denomina de “a
superpotência pária” (ibid., p. 142) ou “o xerife solitário” (ibid., p. 148).
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Nessa busca de imposição de seus valores, os EUA esquecem-se de que
a maior qualidade hegemônica é favorecer a governabilidade do sistema mundial,
reconhecendo diferenças, mediando crises e confrontos e possibilitando gestos
simbólicos em direção às nações e povos atingidos por excessiva exclusão e
precariedade. (DUPAS, 2008, p. 231)

Se os Estados Unidos da América, a única superpotência atual, conforme conclui
Gilberto Dupas, “não assumirem o papel condizente com seu próprio poder, o que inclui antes
de tudo a tolerância com as diferenças, teremos grandes probabilidades de um século marcado
pelas dores de um forte retrocesso” (loc. cit.).
Uma das consequências desse retrocesso é incrementar o uso da violência nas
investigações, por meio de táticas científicas – e nem por isso menos aviltantes – de tortura.
Com seu modelo de investigação, os EUA demonstram a todos os demais países que a
doutrina de Direitos Humanos que sempre defenderam não é absoluta e que os seus limites
são bem mais estreitos do que qualquer doutrinador ou estudioso do tema poderia conceber729.
Conforme apontam Werner G. K. Stritzke e Stephan Lewandowsky, a tortura não apenas
corrompe a moral da nação que a pratica, mas também torna mais radicais as “mentes e
corações de comunidades inteiras às quais pertencem as vítimas da tortura” (2009, p. 2 –
tradução nossa). Assim, a tortura em nada reduz o risco do terrorismo, ao contrário –
prosseguem os mesmos autores –, a tortura praticada pelo Estado torna-se um grande
incentivo para o recrutamento de mais grupos terroristas em redor do mundo e, portanto,
acaba por incrementar o terrorismo730.
Vale lembrar que, de acordo com Amartya Sen (2000), apenas haverá
desenvolvimento à medida que o Estado assegure o processo de expansão das liberdades.
__________________________
729
“El sistema de la tortura que se promovió ayer tal criminalmente bajo la bandera de la Guerra fría, como hoy
se hace gajo el slogan de Guerra contra el mal. La actuación de las autoridades Norteamericanas pretende vestir
con demagógica la razón de estado desnuda, y tiene globalmente consecuencias más graves. Si bien muchos
otros Gobiernos se sirven también de la tortura, no procuran legalizarla, no pretenden ser democráticos, no se
proponen como el ejemplo a seguir, y sobre todo, no sostienen que con tales métodos se defienda y difunda la
libertad. La propaganda ligada al discurso político de la llamada Guerra contra el terror resulta en gran utilidad
para sus seguidores en todas las latitudes, que justifican con ella sus propios abusos pasados y presentes y
encuentran argumentos de legitimación para los que vendrán. Formalmente legalizada o no, la tortura es una
práctica aberrante condenada por principios elementales de humanidad.” (“Manifiesto contra la tortura”,
Monterrey, México, 26 de octubre de 2006 – in: SUBIRATS, 2006, p. 10-11).
730
No mesmo sentido Alex J. Bellamy: “Longe de conter a onda de terrorismo, o uso da tortura [...] parece
aumentar a violência terrorista. A repressão britânica na Irlanda do Norte coincide com a expansão do IRA e o
aumento da letalidade de sua violência. Imagens da tortura em Abu Ghraib no Iraque auxiliaram os recrutadores
do al-Qaeda e encorajaram a radicalização de comunidades islâmicas em várias partes do mundo” (2009, p. 18 –
tradução nossa). Todorov, ao tratar da tortura praticada pelos franceses na guerra da Argélia, ataca o argumento
do Oficial francês Trinquier, segundo o qual a tortura era “a única maneira de vencer a guerra”: “a França perdeu
a guerra; a tortura não era a maneira de vencê-la. Tortura, execuções sumárias e outros atos de violência dos
militares tiveram o efeito de transformar toda a população argelina em inimigos mortais dos franceses
praticamente do dia para a noite” (TODOROV, 2008, p. 20 – tradução nossa).
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Assim, tais liberdades não são apenas o fim do Estado, mas, sobretudo, o meio para alcançar o
desenvolvimento.
Como vimos, sob o ponto de vista econômico não há qualquer segurança para se
acreditar que a tortura seja medida eficiente para o Estado. Todavia,
Quando estados liberais que normalmente não usariam a tortura para obter
informações são confrontados com o terrorismo, eles são tentados a usar muitos meios
que geralmente repudiam: exemplos incluem o Reino Unido e a Irlanda do Norte,
autoridades espanholas em relação ao grupo separatista basco Euskadi Ta Askatasuna
(ETA), Israel e seus inimigos terroristas, as autoridades francesas na Argélia e os
Estados Unidos da América e os aliados na autodenominada “Guerra ao Terror”.
(BELLAMY, 2009, p. 18 – tradução nossa)

Além de demonstrar a absoluta incompetência dos meios investigativos do Estado, que
não conseguem esclarecer um fato com os recursos que lhes são colocados à disposição, a
tortura poderá gerar a movimentação de toda máquina estatal baseada em uma mentira
decorrente da resistência à dor de um forte ou da extenuação de um fraco: ambas as hipóteses
atentam contra o primeiro princípio estabelecido nas Institutas do Imperador Justiniano
(2005, p. 21): “Jus est constans et perpetua voluntas suum cuique tribuere”731. Isso porque,
conforme ensina Comparato (2006, p. 529), “a virtude da justiça tende sempre a alcançar um
certo estado de equilíbrio, longe de todo excesso”. Assim, “a realização da justiça pressupõe,
necessariamente, um constante sopesamento de valores” (loc. cit.). Normas legais que
permitissem ao Estado o uso de violência física ou psicológica para que uma pessoa
confessasse a prática de ilícito ou apontasse circunstâncias que o esclarecessem não apenas
iriam desestabilizar o equilíbrio, mas também eliminar qualquer possibilidade de que ele
ocorresse, uma vez que seria o emprego do direito da força anulando a força do Direito.
Posner (2007, p. 240), após argumentar que algum inocente poderia confessar um
crime, aceitando uma pena, se os meios empregados para obter dele a confissão fossem mais
graves que a sanção imposta, conclui que, exceto casos raros, “os custos da obtenção de uma
prova de confiabilidade tão duvidosa excederia o valor da prova, uma vez que geralmente
existem outros meios de determinar a culpa”.732 Tanto o policial que investiga, quanto o
promotor que acusa ou o advogado que defende e o juiz que decide procuram satisfação em
seu trabalho e, embora seja uma satisfação não monetária, envolve o que Posner denomina
__________________________
731
“Justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu” (JUSTINIANO I, 2005, p. 21).
Também atentam contra a base do pensamento judaico-cristão. Em Provérbios, encontramos: “Absolver o ímpio
e condenar o justo: ambas as coisas são abomináveis para Iahweh” (17, 15) e “Os que abandonam a lei louvam o
ímpio, os que observam a lei o combatem.” (28, 4). Encontramos tal princípio na filosofia de Platão e em
diversos outros textos religiosos ou filosóficos (COMPARATO, 2006, p. 525 e sgtes.)
732
Posner detém-se no tema das “confissões sob coação” (p. 239-250), fazendo o que denomina uma
“abordagem behaviorista”, inclusive com “rudimentos da análise custo-benefício” (p. 243) no que se refere à
opção do investigado entre confessar e negar o crime.
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“maximização racional” quando há opção de uma escolha (POSNER, 2007, p. 473-474). E
essa busca de maximização pode levar à adoção – ou à aceitação – de métodos mais rápidos,
embora, como vimos, sabidamente ineficientes.
Apesar de um discurso tão fácil quanto vazio atribuir – como ocorre frequentemente
no Brasil – a tortura como consequência da ditadura militar, constata-se que sua origem é
mais profunda. Fossem verdadeiros os argumentos que tanto ouvimos, em países onde não
houve ditadura não haveria a prática da tortura. Os Estados Unidos da América e os torture
memos desmentem essa falácia recorrente no Brasil. A tortura está ligada ao poder ilegítimo
(porque emprega violência) ou à ineficiência (porque se vale de meios imorais para um
cumprir seu dever) do Estado.
No presente tópico, como advertimos, limitamo-nos à análise da tortura realizada com
apoio legal e, como observa Posner (2007, p. 309), ao tratar do regime nazista, seria um ato
legal para o direito positivo, ainda que reprovável pelo direito natural.
Encontramos a tortura igualmente em regimes socialistas e capitalistas; em regimes de
exceção e democracias; em sistemas laicos e religiosos. A tortura haverá sempre onde houver
o poder que dependa da violência para alcançar resultado rápido – seja esse resultado
esclarecer determinado fato, seja apenas intimidar os governados (tortura-se para falar ou para
calar). Sempre que o poder necessitar de uma resposta rápida, sem meios eficientes para dá-la,
o governo estará tentado a valer-se da tortura, o que transformará em ilegítimo um poder que
poderia ser legítimo. E qual é objetivo dessa resposta? Sempre a manutenção do poder, pois a
não punição de culpados e a decorrente sensação de impunidade representam ineficiência do
poder vigente – que detém o monopólio do uso da violência. Esse quadro gera temor e
insegurança da população, com a fatal consequência de insucesso nas urnas para os que dizem
viver em uma democracia e a possibilidade de revolta, para os que vivem em um regime
opressor que se mostra fraco.
6.6 Hannah Arendt e o poder que massacra

Os organismos estatais que praticam a tortura não o fazem às escondidas ou contra a
vontade dos dirigentes do ente federado ao qual se subordinam. Embora possa parecer
exagero ou despropósito comparar a violência da ditadura brasileira à hecatombe nazista,
ambas guardam muitos pontos de simetria. É evidente que nem todos os que colaboraram com
o regime militar – ou com o nacional-socialismo – o fizeram por ideologia política, convicção
filosófica ou propósito de poder. Muitos supunham que aquilo seria necessário e outros tantos
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não enxergaram outra opção: se não cumprissem o que lhes mandavam, outros o fariam (e
poderiam até ser vistos como “colaboradores” dos insurgentes).
Em Eichmann em Jerusalém, Hannah Arendt trata do julgamento de funcionário
público que pratica crimes cumprindo a política do Estado a que serve, por isso já de início
observa sobre Eichmann: “o que ele fizera era crime só retrospectivamente, e ele sempre fora
um cidadão respeitador das leis, porque as ordens de Hitler, que sem dúvida executou o
melhor que pôde, possuíam ‘força de lei’ no Terceiro Reich”

733

(ARENDT, 2008d, p. 35).

Durante o julgamento, Arendt concluiu que “o problema de Eichmann era exatamente que
muitos eram como ele, e muitos não eram nem pervertidos, nem sádicos, mas eram e ainda
são terrível e assustadoramente normais” (ibid., p. 299)734.
Arendt enfrenta a questão da teoria de raison d’état735 segundo a qual, e de acordo
com a necessidade,
os crimes de Estado cometidos em seu nome (que são inteiramente criminosos nos
termos do sistema legal dominante no país em que eles ocorrem) são considerados
medidas de emergência, concessões feitas às severidades da Realpolitik, a fim de
preservar o poder e assim garantir a continuação da ordem legal como um todo. (ibid.,
p. 314)

Trata-se de uma exceção à regra – quando isso ocorre em um país cujo sistema
político e legal sejam normais – e, por isso, os crimes havidos não geram sanções penais, uma
vez que “a existência do Estado em si está em jogo, e nenhuma atividade política externa tem
o direito de negar a um Estado sua existência ou de prescrever-lhe como preservá-la”.
Todavia, “num Estado fundado em princípios criminosos, a situação se inverte, como
podemos aprender com a história da política judaica do Terceiro Reich” (ibid., p. 314). Há
uma regra com a qual todos os países civilizados concordam: “ordens manifestamente
criminosas não devem ser obedecidas” (ibid., p. 315). Porém, “Eichmann contou que o fato
mais potente para acalmar a sua própria consciência foi simples fato de não ver ninguém,
absolutamente ninguém, efetivamente contrário à Solução Final” (ibid., p. 133).
__________________________
733
Mais adiante esclarece sobre sua maior ambição: “ser promovido ao posto de chefe de polícia em alguma
cidade alemã.” (ARENDT, 2008d, p. 62)
734
“A não ser por sua extraordinária aplicação em obter progressos pessoais, ele não tinha nenhuma motivação.
E essa aplicação em si não era de forma alguma criminosa: ele certamente nunca teria matado seu superior para
ficar com seu posto. Para falarmos em termos coloquiais, ele simplesmente nunca percebeu o que estava
fazendo” (ibid., p. 310) . Trata-se de “um longo curso” que a “maldade humana nos ensinou – a lição da temível
banalidade do mal, que desafia as palavras e os pensamentos.” (ARENDT, 2008d, p. 274)
735
“Segundo essa teoria, as ações do Estado, que é responsável pela vida do país e portanto também pelas leis
vigorantes nele, não estão sujeitas às mesmas regras que os atos dos cidadãos do país. Assim como o domínio da
lei, embora criado para eliminar a violência e a guerra de todos contra todos, sempre precise dos instrumentos da
violência para garantir sua própria existência, também um governo pode se ver levado a cometer atos que são
geralmente considerados crimes, a fim de garantir sua própria sobrevivência e a sobrevivência da legalidade.”
(ARENDT, 2008d, p. 314)
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Em sua coletânea de ensaios Responsabilidade e julgamento (2004) encontramos o
amadurecimento da teoria arendtiana do “dente da engrenagem”, que já se desenhava em
Eichmann em Jerusalém (2008d), conforme se verifica nas primeiras linhas de seu artigo
“Responsabilidade pessoal sob a ditadura”736 (ARENDT, 2004, p. 79-111). Em seu
julgamento, Eichmann invocou o argumento de que não poderia julgá-lo quem não esteve
presente737.
Busca, assim, furtar-se do julgamento. Porém, como observa a autora, “há muito
poucos exemplos em que, ao usar a nossa capacidade de julgar, não julgamos em
retrospectiva, e isso vale tanto para o historiador quando para o juiz no tribunal” (ibid., p. 81),
logo, a ausência dos juízes (nos campos de concentração) não os impede de corretamente
avaliar e decidir a respeito das mortes determinadas por Eichmann.
Atribuir a culpa pelas mortes, torturas, abusos a um determinado período é excluir os
culpados de sua responsabilidade:
A ideia que gostaria de propor neste momento vai além da falácia bem conhecida do
conceito de culpa coletiva, como ele foi aplicado pela primeira vez ao povo alemão e
ao seu passado coletivo – toda a Alemanha é acusada, bem como toda a história alemã
desde Lutero a Hitler –, o que, na prática, se transformou numa caiação altamente
eficaz para todos aqueles que realmente tinham feito alguma coisa, pois quando todos
são culpados ninguém o é. (ARENDT, loc. cit., p. 83)738

__________________________
736
Arendt inicia seu texto referindo-se às críticas que recebeu por “um livro que jamais fora escrito”, uma vez
que havia ataques e até mesmo surgiram defesas pelo que não escreveu (2004, p. 79). Nessa obra (2004)
poderíamos dizer que a autora fixa a teoria “dente da engrenagem” em uma trilogia de ensaios:
“Responsabilidade pessoal sob a ditadura” (p. 19-111), “Algumas questões de filosofia moral” (p. 112-212) e
“Responsabilidade coletiva” (p. 213-225). No “pós-escrito” de Eichamnn em Jerusalém, a filósofa observa:
“Ouvimos [em Jerusalém] protestos da defesa dizendo que Eichmann era afinal apenas uma ‘pequena
engrenagem’ na máquina da Solução Final, bem como os da acusação, que acreditava ter descoberto em
Eichmann o verdadeiro motor. Eu mesma não atribuí às duas teorias importância maior do que a que lhes
atribuiu a corte de Jerusalém, visto que toda a teoria da engrenagem é legalmente sem sentido e portanto não
importa nada a ordem de magnitude que se atribui à ‘engrenagem’ chamada Eichmann.” (2008d, p. 312). Pouco
adiante: “Claro que é importante para as ciências políticas e sociais que a essência do governo totalitário, e talvez
a natureza de toda burocracia, seja transformar homens em funcionários e meras engrenagens, assim os
desumanizando. E se pode debater prolongadamente e com proveito o governo de Ninguém, que é o que de fato
significa a forma política conhecida como bureau-cracia.” (ibid., p. 312-313)
737
“Quando informado de que houve alternativas e de que poderia ter se furtado aos seus deveres assassinos, ele
insistiu em que essas eram lendas do pós-guerra, nascidas da visão posterior aos acontecimentos e sustentadas
por pessoas que não sabiam ou tinham esquecido como as coisas realmente tinham se passado.” (ARENDT,
2004, p. 80-81)
738
A autora retoma o argumento: “Em termos morais, é tão errado sentir culpa sem ter feito nada específico
quando sentir isenção de toda culpa quando se é realmente culpado de alguma coisa. Sempre considerei a
quintessência da confusão moral que, durante o período pós-guerra na Alemanha, aqueles que em termos
pessoais eram totalmente inocentes assegurassem uns aos outros e ao mundo em geral quanto se sentiam
culpados, enquanto muito poucos dos criminosos estavam prontos a admitir sequer o remorso mais tênue. O
resultado dessa admissão espontânea de culpa coletiva foi, claro, uma caiação muito eficaz, embora involuntária,
daqueles que tinham feito alguma coisa: como já vimos, quando todos são culpados, ninguém o é.” (ibid., p. 9091). Em outra obra, Arendt justifica a conveniência da “culpa coletiva”: “Onde todos são culpados ninguém o é;
as confissões de culpa coletiva são a melhor salvaguarda possível contra a descoberta dos culpados, e a própria
grandeza do crime, a melhor desculpa para nada fazer.” (ARENDT, 2009, p. 83)
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Arendt identifica um traço relevante: a sociedade alemã ficava ofendida, “mas não
moralmente perturbada” com o “comportamento bestial dos membros das tropas de assalto
nos campos de concentração e nos porões de tortura da polícia secreta”; houve, segundo
identifica, no regime político instalado, “a introdução da criminalidade no domínio público”
(2004, p. 86).
A culpa pelos erros praticados tem de ser individual: “não existem coisas como a culpa
coletiva ou a inocência coletiva. A culpa e a inocência só fazem sentido se aplicadas a
indivíduos” (ibid., p. 91). Mas o agente do Estado que colabora com o sistema político não
pode exculpar-se invocando a “teoria do dente da engrenagem”, ou seja: “se eu não tivesse
feito isso, outra pessoa poderia ter feito e faria” (ibid., p. 92):
Quando descrevemos um sistema político – seu funcionamento, as relações entre os
vários ramos do governo, o funcionamento das imensas maquinarias burocráticas, das
quais fazem parte os canais de comando e, como as forças civis, militares e policiais
estão interligados, para mencionar apenas características notáveis – é inevitável
falarmos de todas as pessoas usadas pelo sistema em termos de dentes da engrenagem
e rodas que mantêm a administração em andamento. Cada dente da engrenagem, isto
é, cada pessoa, deve ser descartável sem mudar o sistema, uma suposição subjacente a
todas as burocracias, a todo o serviço público e a todas as funções propriamente ditas.
(ARENDT, 2004, p. 91)

Apesar da desumanização gerada pelo sistema burocrático, Arendt chama a atenção
para o fato de que são humanos os que nele atuam: “se o réu é por acaso um funcionário, ele é
acusado precisamente porque até um funcionário ainda é um ser humano, e é nessa qualidade
que ele é julgado” (ibid., p. 93). Nem pode o réu exculpar-se alegando ser “mero dente da
engrenagem” e nem pode assumir-se “culpado ou não culpado como representante de um
sistema”, pois, no segundo caso, “ele se tornaria, na verdade, um bode expiatório” (ARENDT,
op. cit., p. 93)739.
Hannah Arendt faz a diferenciação entre a violência praticada por um regime
totalitário e uma ditadura, afirmando que, nesta última, os crimes não são praticados contra
“inocentes” – como ocorre no primeiro –, mas sim contra os inimigos declarados do poder740.
__________________________
739
No “pos-escrito” de Eichamann em Jerusalém, Arendt analisa: “Se o acusado se desculpa com base no fato de
ter agido não como homem, mas como mero funcionário cujas funções podiam ter sido facilmente realizadas por
outrem, isso equivale a um criminoso que apontasse para as estatísticas do crime – que determinou que tantos
crimes por dia fossem cometidos em tal e tal lugar – e declarasse que só fez o que era estatisticamente esperado,
que foi um mero acidente ele ter feito o que fez e não outra pessoa, uma vez que, no fim das contas, alguém tinha
de fazer aquilo.” (ARENDT, 2008d, p. 312)
740
“As formas totalitárias de governo e as ditaduras no sentido habitual não são a mesma coisa, e grande parte do
que tenho a dizer se aplica ao totalitarismo. A ditadura no sentido romano da palavra era planejada e continua a
ser compreendida como uma medida de emergência de um governo constitucional e legítimo, estritamente
limitada no tempo e no poder; ainda a conhecemos bastante bem como o estado de emergência ou a lei marcial
proclamada em áreas de calamidade pública ou em tempo de guerra. Além disso, conhecemos ditaduras
modernas como novas formas de governo, nas quais os militares tomam o poder, abolem o governo civil e
privam os cidadãos de seus direitos e liberdades políticas, ou um partido se apodera do aparato de Estado às
custas de todos os outros partidos e assim de toda a oposição política organizada. Os dois tipos significam o fim

295

Enquanto em uma ditadura há dominação da esfera política, no regime totalitário essa
dominação “se estende a todas as esferas da vida” (ARENDT, 2004, p. 96).
Temos de assumir que a qualidade da vítima – se é “inocente” ou opositor declarado
do regime – não diminui a responsabilidade do autor da violência, uma vez que o Estado deve
reger-se pela legalidade de suas ações e pelo respeito à dignidade de todos
(independentemente da visão política, condição social ou origem). Se o Estado assume a
forma totalitária ou ditatorial, atropela esses valores e o que se deve investigar é se os
violadores poderiam ou não ter participado daquilo que Arendt chama de “crimes legalizados
pelo governo” (ibid., p. 96). A resposta não é difícil de ser obtida:
Pois a verdade simples da questão é que apenas aqueles que se retiraram da vida
pública, que recusaram a responsabilidade política de qualquer tipo, puderam evitar
tornar-se implicados em crimes, isto é, puderam evitar a responsabilidade legal e
moral. (ibid., p. 96)

Já “aqueles que permaneceram dentro do sistema tinham uma chance de mitigar a
situação e ajudar ao menos algumas pessoas” (ibid., p. 97). Todavia, é de se considerar que o
sistema é movido por pessoas e estas não se alteram na mesma velocidade que o governo:
Eram em geral aqueles funcionários públicos sem cujo conhecimento especializado
nem o regime de Hitler, nem o governo de Adenauer, que lhe sucedeu, teriam sido
capazes de sobreviver. Hitler herdou funcionários públicos da República de Weimar,
que os herdara da Alemanha Imperial, assim como Adenauer devia herdá-los dos
nazistas, sem grande dificuldade. (ibid., p. 97)

Não foi diferente na Administração pública brasileira, particularmente na segurança
pública. O mesmo corpo de funcionários públicos que serviu à ditadura de Vargas e ao
período democrático que lhe seguiu, serviu à ditadura militar e, após, ao governo civil. Nesse
grupo de servidores incluem-se, naturalmente, os policiais civis. Hannah Arendt, a propósito
dos servidores de regimes alemães adverte:
Devo lembrar-lhes que a questão pessoal ou moral, distinta da responsabilidade legal,
quase não surge entre aqueles que eram adeptos convictos do regime: que eles não
podiam se sentir culpados, mas apenas derrotados, era quase de se esperar, a menos
que mudassem de opinião e se arrependessem. (ibid., p. 97)741

___________________________________________________
da liberdade política, mas a vida privada e a atividade não política não são necessariamente afetadas. É verdade
que esses regimes em geral perseguem os opositores políticos com grande crueldade, e eles estão certamente
muito longe de ser formas constitucionais de governo no sentido em que passamos a compreendê-las – nenhum
governo constitucional é possível sem que sejam tomadas medidas para assegurar os direitos de uma oposição –,
mas eles também não são criminosos no sentido comum da palavra. Se cometem crimes, eles são dirigidos contra
os inimigos declarados do regime do poder. Mas os crimes dos governos totalitários dizem respeito a pessoas
que eram ‘inocentes’ mesmo do ponto de vista do partido no poder.” (ibid., p. 96-97)
741
Talvez tenha sido esse o ânimo do documento elaborado pela Delegacia Geral de Polícia em 1980 – do qual
tratamos no final do capítulo 4 – a respeito dos movimentos subversivos.
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Naturalmente, trazendo o argumento para o período de nossa pesquisa, até o
julgamento do Caso Gomes Lund pela Corte Interamericana de Direitos Humanos742, os
agentes públicos que atuaram na ditadura militar sequer temiam a responsabilidade legal,
acobertados que se encontravam pela Lei de Anistia.
Sempre restará o argumento de que – como reiteradamente afirmado pelos agentes
estatais – vivia-se um clima de guerra (e “guerra é guerra!”). O mal praticado era necessário
para se evitar o mal maior; o mal seriam os ataques dos guerrilheiros e, principalmente, a
ameaça de um governo comunista. Hannah Arendt, entretanto, observa que, para exclusão da
responsabilidade moral, “o argumento do mal menor tem desempenhado papel proeminente”
(2004, p. 98), porém adverte: “Politicamente, a fraqueza do argumento sempre foi que aqueles
que escolhem o mal menor esquecem muito rapidamente que escolhem o mal” (ibid., p. 99). E
conclui: “A aceitação de males menores é conscientemente usada para condicionar os
funcionários do governo, bem como a população em geral, a aceitar o mal em si mesmo.”
(loc. cit.) E a melhor demonstração da ilegalidade das condutas que optavam por uma forma
de “mal” – quando o dever do Estado é alcançar e praticar o “bem” – é a negação, pelo
regime, da prática de tais crimes, ou seja, “o regime não os admite abertamente” (ibid., p.
102). Não importa se havia normas legais que tolerassem prisões ou permitissem invasão de
lares pelos agentes das polícias ou das forças armadas, pois “os homens que agiram mal
estavam muito bem familiarizados com a letra e o espírito da lei do país em que viviam”, uma
vez que “eles agiam sob condições em que todo ato moral era ilegal e todo ato legal era
criminoso” (ibid., p. 103)743.
Quanto àqueles que não colaboraram com o regime, Arendt trata dos que –
diversamente dos “membros da sociedade respeitável” – deixaram de se render às novas
regras governamentais não porque “não tinham sido afetados pela comoção intelectual e
moral dos primeiros estágios do período nazista”, mas sim porque
eles se perguntavam em que medida ainda seriam capazes de viver em paz consigo
mesmos depois de terem cometido certos atos; e decidiam que seria melhor não fazer
nada, não porque o mundo então mudaria para melhor, mas simplesmente porque
apenas nessa condição poderiam continuar a viver consigo mesmos. (ibid., p. 107)

Porém, havia os que “não só participaram, por assim dizer, a contragosto, mas que
achavam seu dever fazer o que quer que fosse exigido”. Não se trata da invocação do
__________________________
742
Ou Caso Guerrilha do Araguaia, julgado em novembro de 2010, com a condenação do Brasil a apurar a
responsabilidade
criminal
pelas
mortes
dos
guerrilheiros.
Disponível
em
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Acesso em 30 jul. 2013.
743
Arendt escreve a respeito de Eichmann: “Ele sempre pensou dentro dos estreitos limites da lei ou decreto que
fosse válido num determinado momento [...]” (2008d, p. 174).
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argumento do “mal menor, ou do Zeitgeist744, negando com isso implicitamente a faculdade
humana de julgamento, ou, em casos surpreendentemente raros, invocando o medo, difundido
por toda parte nos governos totalitários” (2004, p. 108-109). A obediência ao poder
governamental é o fundamento:
A obediência é uma virtude política de primeira ordem, sem a qual nenhum corpo
político poderia sobreviver. A liberdade irrestrita de consciência não existe em parte
alguma, pois significaria a ruína de toda comunidade organizada. Tudo isso soa tão
plausível que é preciso algum esforço para detectar a falácia. A sua plausibilidade
baseia-se na verdade de que “todos os governos”, nas palavras de Madison, mesmo os
mais autocráticos, “baseiam-se no consentimento”. Um adulto consente onde uma
criança obedece; se dizemos que um adulto obedece, ele de fato apoia a organização,
a autoridade ou a lei que reivindica “obediência”. (ibid., p. 109)

A não obediência gera a rebeldia: “Se obedeço às leis do país, eu realmente apoio a
sua constituição, como se torna notoriamente óbvio no caso dos revolucionários e rebeldes
que desobedecem porque retiram seu consentimento tácito.” (ibid., p. 110)
Conclui a filósofa:
Por isso, a pergunta endereçada àqueles que participaram e obedeceram a ordens
nunca deveria ser: “Por que vocês obedeceram?”, mas: “Por que vocês apoiaram?”.
Essa troca de palavras não é uma irrelevância semântica para aqueles que conhecem a
estranha e poderosa influência que simples “palavras” têm sobre a mente dos homens,
que são, em primeiro lugar, animais falantes. Muito seria ganho se pudéssemos
eliminar essa perniciosa palavra, “obediência”, de nosso vocabulário do pensamento
moral e político. Se refletíssemos exaustivamente sobre essas questões, poderíamos
recuperar um pouco de autoconfiança e até de orgulho, isto é, recuperar o que os
tempos antigos chamavam de dignidade ou da honra do homem: não talvez da
humanidade, mas do status de ser humano.” (ibid., p. 111).

No ensaio “Algumas questões de filosofia moral”, também incluída em
Responsabilidade e julgamento, Arendt estuda a violência do Estado sob a ótica da
moralidade. Retoma, assim, sua teoria do “dente da engrenagem”, que seria uma justificativa
por meio da qual os indivíduos são tentados a se explicar como peça de uma maquinaria, “seja
a maquinaria bem azeitada de algum imenso empreendimento burocrático, social, político ou
profissional, seja o padrão casual mal ajustado e caótico das circunstâncias em que todos de
algum modo levamos a vida” (ARENDT, 2004, p. 121). Essa justificativa, portanto, pode
alcançar “tudo, desde o Zeitgeist até o complexo de Édipo, que indica que você não é um
homem, mas função de alguma coisa e, por isso, é algo substituível em vez de alguém” (loc.
cit.).
Admite a autora que é tendência inevitável da burocracia “transformar os homens em
funcionários, em meros dentes de engrenagem na maquinaria administrativa, e assim
__________________________
744
Substantivo alemão (de Zeit 'tempo' + Geist 'espírito'), é empregado para indicar o “espírito de uma época
determinada; característica genérica de um período específico” (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 2.905).
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desumanizá-los” (ARENDT, 2004, p. 122). Interpretando Maquiavel – para quem os
governantes devem ser ensinados a “não ser bons” – Arendt afirma:
Para Maquiavel, o padrão pelo qual julgamos não é o eu, mas o mundo, é
exclusivamente político, e isso é o que o torna tão importante para a filosofia moral.
Ele está mais interessado em Florença do que na salvação da sua alma, e pensa que as
pessoas que estão mais preocupadas com a salvação da sua alma do que com o mundo
deveriam se manter afastadas da política. (ibid., p. 145)

Portanto, a política exige que o indivíduo renuncie aos seus valores (morais ou
religiosos), para acolher e subordinar-se aos princípios políticos vigentes. Os que assim agem,
apoiam e não simplesmente obedecem. Os agentes – e, é bom que se anote, Arendt trata
especificamente dos criminosos nazistas – “renunciaram voluntariamente a todas as
qualidades pessoais, como se não restasse ninguém a ser punido ou perdoado”. Por isso,
durante os julgamentos, “eles protestaram repetidas vezes, dizendo que nunca tinham feito
nada por sua própria iniciativa, que não tinham tido nenhuma intenção, boa ou má, e que
apenas obedeceram ordens” (ibid., p. 177). Conclui: “o maior mal perpetrado é o mal
cometido por Ninguém, isto é, por um ser humano que se recusa a ser uma pessoa” (loc.
cit.)745. Da mesma forma, o maior mal que o Estado pode fazer é considerar uma pessoa um
Ninguém, ou seja, nega a qualidade de ser humano a uma pessoa, porque após isso pode
praticar qualquer tipo de violência contra ela.
Apesar de haver uma política de repressão que impunha a violência – ou da qual a
violência decorria, na melhor das hipóteses –, não se pode considerar que os agentes do
Estado desconheciam o certo e o errado, pois
As questões de certo e errado não são decididas como as maneiras à mesa, como se
não estivesse em jogo senão uma conduta aceitável. Mas há realmente algo a que o
senso comum, quando se eleva ao nível de julgar, pode se agarrar e na verdade se
agarra, e esse elemento é o exemplo. Kant disse: “Os exemplos são o andador do
julgamento” (Crítica da razão pura, B174), e ele também chamou o “pensamento
representativo” presente no julgamento em que os elementos particulares não podem
ser subsumidos a algo geral pelo nome de “pensamento exemplar”. Não podemos nos
agarrar a nada geral, mas a algum elemento particular que se tornou exemplo. (ibid., p.
209)746
__________________________
745
“Dentro da estrutura conceitual dessas considerações, poderíamos dizer que o malfeitor que se recusa a pensar
por si mesmo no que está fazendo e que, em retrospectiva, também se recusa a pensar sobre o que faz, isso é, a
voltar e lembrar o que fez (que é teshuvah, isto é, arrependimento), realmente deixou de se constituir como
alguém. Permanecendo teimosamente um ninguém, ele se revela inadequado para o relacionamento com os
outros que, bons, maus ou indiferentes, são no mínimo pessoas.” (ARENDT, 2004, p. 177)
746
Em outro texto, “Pensamentos e considerações morais”, a autora observa: “Em nosso contexto e para nossos
fins, essa distinção entre conhecer e pensar é crucial. Se a capacidade de distinguir o certo do errado tiver alguma
coisa a ver com a capacidade de pensar, então devemos ser capazes de ‘exigir’ o seu exercício de toda pessoa sã,
por mais erudita ou ignorante, inteligente ou estúpida que se mostre. Kant, a esse respeito quase o único entre os
filósofos, ficava muito incomodado com a opinião comum de que a filosofia só existe para uns poucos,
precisamente por causa das implicações morais dessa opinião. Nessa linha, ele observou certa vez que ‘A
estupidez é causa por um coração malvado’, uma declaração que nessa forma não é verdadeira. A incapacidade
de pensar não é estupidez; pode ser encontrada em pessoas altamente inteligentes, e a maldade dificilmente é a
sua causa, nem que seja porque a ausência da capacidade de pensar, bem como a estupidez, são fenômenos muito
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Ainda tratando do nazismo, em outro ensaio, “Responsabilidade coletiva”, Hannah
Arendt retoma o argumento do “dente da engrenagem” e aponta a forma para humanizar
aquele que se sentia uma peça de máquina: “cabe à grandeza dos procedimentos do tribunal
que até um dente de engrenagem possa se tornar uma pessoa de novo” (2004, p. 215). A
respeito da responsabilidade dos governantes, Hannah Arendt exemplifica com Napoleão:
Quando Napoleão Bonaparte se tornou governante da França, ele disse: “Assumo a
responsabilidade por tudo o que a França fez desde os tempos de Carlos Magno até o
terror de Robespierre. Em outras palavras”, disse ele, “tudo isso foi feito em meu
nome, na medida em que sou membro desta nação e o representante do corpo
político”747. Nesse sentido, somos sempre considerados responsáveis pelos pecados de
nossos pais, assim como colhemos as recompensas de seus méritos; mas não somos, é
claro, culpados de suas malfeitorias, nem moral nem legalmente, nem podemos
atribuir os atos a nossos méritos. (ibid., p. 217)

Quanto aos agentes que optam por cumprir cegamente as determinações, sem pensar a
respeito (“não há pensamentos perigosos; o próprio pensar é que é perigoso [...]” – ibid., p.
245), adverte:
Entretanto, o não-pensar, que parece um estado tão recomendável para os assuntos
políticos e morais, também possui seus perigos. Protegendo as pessoas contra os
perigos da investigação, o não-pensar as ensina a se agarrarem a quaisquer regras
prescritas de conduta que possam existir num dado tempo e numa dada sociedade. As
pessoas então se acostumam não tanto ao conteúdo das regras, cujo exame minucioso
sempre as conduziria a um estado de perplexidade, quanto à posse de regras nas quais
se subsumem os casos particulares. Em outras palavras, elas se acostumam a nunca
tomar decisões. (ibid., p. 245) 748

Essa incapacidade de decidir torna o funcionário burocratizado em um agente da
violência, uma vez que, desumanizando-se, perde a noção de alteridade.

___________________________________________________
mais frequentes que a maldade. O problema é precisamente que nenhum coração malvado, um fenômeno
relativamente raro, é necessário para causar um grande mal. Por isso, em termos kantianos, precisaríamos da
filosofia, o exercício da razão como a faculdade do pensamento, para impedir o mal.” (ARENDT, 2004, p. 231232)
747
Aqui a autora retoma o argumento que se encontra no “pós-escrito” de Eichmann em Jerusalém: “Quando
Napoleão, ao tomar o poder na França depois da Revolução, disse ‘Assumo a responsabilidade por tudo o que a
França já fez, desde são Luís ao Comitê de Segurança Pública’, ele estava apenas formulando um tanto
enfaticamente um dos fatos básicos de toda vida política. Em termos gerais, significa pouco mais que afirmar
que toda geração, em virtude de ter nascido num continuum histórico, recebe a carga dos pecados assim como é
abençoada com os feitos dos ancestrais. Mas esse tipo de responsabilidade não é o que estamos discutindo aqui;
não é pessoal, e só num sentido metafórico alguém pode dizer que sente culpa por aquilo que não ele, mas seu
pai ou seu avó fizeram.” (2008d, p. 321)
748
Não há como não nos lembrarmos da personagem Hanna, do romance O leitor, de Bernhard Shclink. Trata-se
de uma guarda de um campo de concentração que conduz (a pé, com outras guardas) um grupo de mulheres
judias (durante o inverno de 1944), que é colocado em uma igreja que se incendeia e todas morrem. Em seu
julgamento, Hanna é indagada por que não abriu a porta da igreja e responde: “Não podíamos simplesmente
deixá-las fugir! Éramos responsáveis... quero dizer, tínhamos vigiado durante todo o tempo, no campo de
concentração e no transporte, era esse o sentido, o de vigiá-las para que não fugissem. Por isso é que não
soubemos o que devíamos fazer. [...]” Sem saber mais o que dizer, dirige-se ao juiz: “O que o senhor teria feito,
então?” (SCHLINK, 2009, p. 142-143) Trata-se do retrado do funcionário burocratizado: não havia como negar
que tinha conhecimento de que era errado deixar as prisioneiras morrer, mas não consegue encontrar alternativa
que não fosse cumprimento cego da ordem de conduzi-las, ou seja, não podia ou não sabia tomar decisão.
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O tema “violência” mereceu, de Hannah Arendt,
violence

749

um

ensaio

específico,

On

, escrito entre 1968 e 1969, quando o mundo, após o massacre da Segunda Guerra

Mundial, estava atemorizado com a “guerra fria” e a juventude norte-americana, embalada
pelo lema peace and love, protestava contra a Guerra do Vietnã750. Nessa obra, a autora
estabelece a oposição entre poder e violência, havendo a negação daquele onde esta existir de
forma absoluta:
É a desintegração do poder que enseja a violência, pois quando os comandos não são
mais generalizadamente acatados, por falta do consenso e da opinião favorável –
implícita ou explícita – de muitos, os meios violentos não têm utilidade. É essa
situação-limite que torna possível, mas não necessária, uma revolução. Em síntese,
para Hannah Arendt, a violência destrói o poder, não o cria. (LAFER, 2009, p. 11) 751

Como observa Celso Lafer, Hannah Arendt não nega ser válido o emprego da
violência, mas ela “só tem sentido quando é uma re-ação e tem medida, como no caso da
legítima defesa. Perde sua razão de ser quando se transforma numa estratégia erga omnes, ou
seja, quando se racionaliza e se converte em princípio de ação” 752 (LAFER, op. cit., p. 12).
É relevante a diferenciação que a autora faz: “Penso ser um triste reflexo do atual
estado da ciência política que nossa terminologia não distinga entre palavras-chave tais como
‘poder’, ‘vigor’, ‘força’, ‘autoridade’ e, por fim, ‘violência’”, pois são fenômenos diferentes
(ibid., p. 60)753.
Assim, o “poder corresponde à habilidade humana não apenas para agir, mas também
para agir em concerto”, pois o poder pertence a um grupo e, portanto, existe “apenas enquanto
o grupo se conserva unido”754. Esse é o ponto que poder diverge de vigor, uma vez que este
“designa algo singular, uma entidade individual; é a propriedade inerente a um objeto ou
pessoa e pertence ao seu caráter [...]”; caracteriza-se por independência e, por isso, gera a
hostilidade do poder do grupo755.
__________________________
749
No Brasil, há duas traduções: a primeira, de José Volkmann, constitui-se no terceiro capítulo do livro Crises
da República, editado em 2008 pela Perspectiva (ARENDT, 2008c); a segunda, de André Duarte, editada como
texto autônomo, Sobre a violência, de 2009, pela Civilização Brasileira. Na presente pesquisa, valemo-nos da
tradução de André Duarte.
750
“Hoje todas [...] antigas verdades sobre a relação entre guerra e política, ou a respeito da violência, tornaramse inaplicáveis.” (ARENDT, 2009, p. 24)
751
“o que surge do cano de uma arma não é poder, mas a sua negação [...]” (LAFER, 2009, p. 11).
752
“Ninguém questiona o uso da violência em defesa própria porque o perigo é não apenas claro, mas também
presente, e o fim que justifica os meios é imediato.” (ARENDT, op. cit., p. 69)
753
“Utilizá-las como sinônimos indica não apenas uma certa surdez aos significados lingüísticos, o que já seria
grave em demasia, mas também resula em uma certa cegueira às realidades a que eles correspondem.”
(ARENDT, op. cit., p. 60)
754
“Quando dizemos que alguém está ‘no poder’, na realidade nos referidos ao fato de que ele foi empossado por
um certo número de pessoas para agir em seu nome.” (op. cit., p. 60-61)
755
“É da natureza de um grupo e de seu poder voltar-se contra a independência, a propriedade do vigor
individual.” (op. cit., p. 61)
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Para Arendt (2009), força756 não se confunde com violência e “deveria ser reservada,
na linguagem terminológica, às ‘forças da natureza’ ou à ‘força das circunstâncias’ (la force
des choses)”, portanto, força apenas indicaria “energia liberada por movimentos físicos ou
sociais”.

A

violência,

porém,

possui

“caráter

instrumental”,

uma

vez

que,

“fenomenologicamente, ela está próxima do vigor”, pois “os implementos da violência, como
todas as outras ferramentas, são planejados e usados com o propósito de multiplicar o vigor
natural até que, em seu último estágio de desenvolvimento, possam substituí-lo”.
A autoridade757 pode ser de pessoas, de cargos ou de postos hierárquicos da Igreja758 e
caracteriza-se pelo “reconhecimento inquestionável daqueles a quem se pede que obedeçam”
e, por isso, a conservação da autoridade “requer respeito pela pessoa ou pelo cargo”, portanto,
“o maior inimigo da autoridade é [...] o desprezo, e o mais seguro meio para miná-la é a
risada” (ARENDT, 2009, p. 60-62).
É raro encontrarmos – afirma Arendt – o exercício do poder em sua forma pura, pois
“nada [...] é mais comum do que a combinação de violência e poder” (ibid., p. 63). E o uso da
violência pelo poder concede a superioridade:
Em um conflito da violência contra a violência, a superioridade do governo tem sido
sempre absoluta; mas essa superioridade dura apenas enquanto a estrutura do poder do
governo está intacta – isto é, enquanto os comandos são obedecidos e as forças do
exército ou da polícia estão prontas a usar suas armas. (ibid., p. 65)

Todavia, se o exercício puro do poder é raro, em contrapartida
Jamais existiu governo exclusivamente baseado nos meios de violência. Mesmo o
domínio totalitário, cujo principal instrumento de dominação é a tortura, precisa de
uma base de poder – a polícia secreta e sua rede de informantes. [...] Mesmo a
dominação mais despótica que conhecemos – o domínio do senhor sobre os escravos,
que sempre excederam em número – não se amparava em meios superiores de coerção
como tais, mas em uma organização superior do poder, isto é, na solidariedade
organizada dos senhores. (ibid., p. 67-68)

Assim, conclui-se que “o poder é de fato a essência de todo governo” (ibid., p. 68),
tendo a violência por ele exercida o caráter instrumental, ou seja, ela é o meio empregado de

__________________________
756
Observamos que na tradução de José Volkmann (capítulo do livro Crises da República, editado em 2008 pela
Perspectiva), optou-se pelo substantivo “fortaleza” ao invés de “força”.
757
Optamos aqui por alterar a enumeração apresentada pela autora: em sua obra, “autoridade” é o terceiro tópico
e “violência”, o quarto. Consideramos que melhor atenderia aos objetivos desta pesquisa aproximar “violência”
de “força”.
758
A autora exemplifica, no primeiro caso, “como a autoridade pessoal [...] da criança em relação a seus pais,
entre aluno e professor”, no segundo, com o Senado Romano e, no terceiro: “um padre pode conceder a
absolvição mesmo bêbado” (2009, p. 62).
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acordo com o fim que se pretende759. Todavia, enquanto o poder pode ser legítimo ou
ilegítimo760, a violência poderá ser justificada, mas jamais será legítima:
A legitimidade, quando desafiada, ampara-se a si mesma em um apelo ao passado,
enquanto a justificação remete e um fim que jaz no futuro. A violência pode ser
justificável, mas nunca será legítima. Sua justificação perde em plausibilidade quanto
mais o fim almejado se distancia no futuro. (ARENDT, 2009, p. 69)

A violência do Estado, adverte da filósofa, acaba por voltar-se contra ele mesmo: “A
violência sempre pode destruir o poder; do cano de uma arma emerge o comando mais
efetivo, resultado na mais perfeita e instantânea obediência. O que nunca emergirá daí é o
poder.” (ibid., p. 70) E conclui: “o domínio pela pura violência advém de onde o poder está
sendo perdido” (ibid., p. 71). Naturalmente, o grau de violência pode aniquilar os opositores
e, daí, alcançar-se a vitória: “substituir o poder pela violência pode trazer a vitória, mas o
preço é muito alto; pois ele não é apenas pago pelo vencido mas também pelo vencedor, em
termos de seu próprio poder.” (loc. cit.)
Quando o poder perde o controle sobre a violência – e a capacidade de restringi-la –
temos “a tão conhecida inversão no cálculo dos meios e fins”, pois “os meios da destruição
agora determinam o fim – com a consequência de que o fim será a destruição de todo o
poder”:
Em nenhum lugar fica mais evidente o fato autodestrutivo da vitória da violência
sobre o poder do que no uso do terror para manter a dominação [...]. O terror não é o
mesmo que a violência; ele é, antes, a forma de governo que advém quando a
violência, tendo destruído todo o poder, em vez de abdicar, permanece com controle
total. Tem sido observado que a eficiência do terror depende quase totalmente do grau
de atomização social. Toda forma de oposição organizada deve desaparecer antes que
possa ser liberada a plena força do terror. (ARENDT, op. cit., p. 72)

Tal “atomização”761 sustenta-se na figura ambivalente do informante, que “não é mais
um mero agente profissional a soldo da polícia, mas, potencialmente, qualquer pessoa com
quem se tenha contato.” (ibid., p. 73). Surge então o que a autora denomina “estado policial
plenamente desenvolvido”. Mas, novamente, difere ela o terror totalitário da ditadura violenta,
tendo por referência o objeto da violência:
A diferença decisiva entre a dominação totalitária, baseada no terror, e as tiranias e as
ditaduras, estabelecidas pela violência, é que a primeira investe não apenas contra seus
inimigos, mas também contra seus amigos e apoiadores, temendo todo poder, mesmo
o poder de seus amigos. (loc. cit.)
__________________________
759
Porém, resume a autora pouco adiante, “politicamente falando, é insuficiente dizer que poder e violência não
são o mesmo. Poder e violência são opostos; onde um domina absolutamente, o outro está ausente.” (ARENDT,
op. cit., p. 73)
760
“O poder não precisa de justificação, sendo inerente à própria existência das comunidades políticas; o de que
ele realmente precisa é legitimidade. [...] O poder emerge onde quer que as pessoas se unam e ajam em concerto,
mas sua legitimidade deriva mais do estar junto inicial do que de qualquer ação que então se possa seguir.”
(ibid., p. 69)
761
“Atomização – uma palavra ultrajantemente pálida e acadêmica para o horror aí implicado” (ARENDT, loc.
cit.)
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O terror totalitário alcança seu ápice “quando o Estado policial inicia a devoração de
suas próprias crias, quando o executante de ontem se torna a vítima de hoje” (ARENDT,
2009, p. 73). Do poder pode decorrer a violência, mas o contrário é impossível: “A violência
pode destruir o poder; ela é absolutamente incapaz de criá-lo.” (loc. cit.)
Em nota, a autora trata da violência policial e questiona o que hoje chamamos “cifra
negra”: “Seria interessante saber se, e em que medida, a taxa alarmante de crimes não
resolvidos é igualada não apenas pelo conhecimento e espetacular crescimento das agressões
criminosas, mas também por um aumento definido na brutalidade policial” (ibid., p. 124) e
conclui:
Quaisquer que sejam as causas para o declínio espetacular da eficiência da polícia, o
declínio do poder da polícia é evidente, e, com ele, aumenta a probabilidade da
brutalidade. Os estudantes e outros manifestantes são presa fácil para uma polícia que
se acostumou a dificilmente capturar um criminoso. (loc. cit.)

Edgar Morin – como veremos no capítulo seguinte – admite a utilidade da tortura
(para condená-la sob o aspecto moral, é necessário que se antecipe); Hannah Arendt, por sua
vez, reconhece a utilidade da violência: “a violência, sendo instrumental por natureza, é
racional à medida que é eficaz para alcançar o fim que deve justificá-la”. Entretanto, essa
racionalidade apenas se verifica quando “se almejam objetivos a curto prazo”, pois sua
utilidade está em “dramatizar queixas e trazê-las à atenção pública”, ou seja, ela sempre será
meio para se conseguir um fim, todavia “o perigo da violência, mesmo se ela se move
conscientemente dentro de uma estrutura não-extremista de objetivos de curto prazo, sempre
será o de que os meios se sobrepõem ao fim” (ibid., p. 99-100). E o risco da adoção dessa
prática é a assunção, pelo Estado, da violência como regra:
Se os objetivos não são alcançados rapidamente, o resultado será não apenas a derrota,
mas a introdução da prática da violência na totalidade do corpo político. A ação é
irreversível, e um retorno ao status quo em caso de derrota é sempre improvável. A
prática da violência, como toda ação, muda o mundo, mas a mudança mais provável é
para um mundo mais violento. (ARENDT, op. cit., p. 101)

A violência, entretanto, não é natural do ser humano, tanto quanto não é o poder: “nem
a violência nem o poder são fenômenos naturais, isto é, uma manifestação do processo vital;
eles pertencem ao âmbito político dos negócios humanos” (ibid., p. 103). Tais negócios são
tanto mais exigidos quanto maior o progresso762:
Os processos de desintegração que se tornaram tão evidentes nos anos recentes – o
declínio dos serviços públicos: escolas, polícia, correio, coleta de lixo, transporte etc.;
a taxa de mortalidade nas estradas e os problemas de tráfego nas cidades; a poluição
__________________________
762
Observa sobre a habilidade humana para “começar algo novo” e acrescenta: “E penso que pode ser
demonstrado que nenhuma outra habilidade humana sofreu tanto com o progresso da época moderna, pois o
progresso, como viemos a entendê-lo, significa o crescimento, o processo implacável de ser mais e mais, maior e
maior” (ibid., p. 103).
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do ar e da água – são os resultados automáticos das necessidades das sociedades de
massa que se tornaram incontroláveis. (ARENDT, 2009, p. 104)

Essa é uma demonstração da vigência da máxima hobbesiana homo homini lupus.
Hannah Arendt compreendeu a essência da noção de autoridade, tanto que observa ela
independe da força ou da argumentação:
Visto que a autoridade sempre exige obediência, ela é comumente confundida com
alguma forma de poder ou violência. Contudo, a autoridade exclui a utilização de
meios externos de coerção; onde a força é usada, a autoridade em si mesmo fracassou.
A autoridade, por outro lado, é incompatível com a persuasão, a qual pressupõe
igualdade e opera mediante um processo de argumentação. Onde se utilizam
argumentos, a autoridade é colocada em suspenso. [...] Se a autoridade deve ser
definida de alguma forma, deve sê-lo, então, tanto em contraposição à coerção pela
força como à persuasão através de argumentos. (ARENDT, 2007a, p. 129) 763

6.7 A polícia necessária e a violência desnecessária

Assim como um órgão não tem vontade autônoma em relação ao organismo, a Polícia
não exerce vontade independente à do Estado, exceto se imaginarmos um Executivo
absolutamente débil, sendo verdadeiramente oprimido por uma instituição policial
independente, coesa e ideologicamente bem estruturada. Não houve uma polícia assim sob o
regime da ditadura militar (a subordinação de fato das polícias às Forças Armadas é evidente)
e, menos ainda, após a abertura democrática. Logo, é de se admitir que a polícia que torturava
e que tortura é a que atende às necessidades do governo vigente.
O sociólogo José Vicente Tavares dos Santos (1997) estuda a construção do consenso
acerca da função social da instituição policial como instrumento repressor do Estado e, para
tanto, analisa como ela usa a violência “legítima e ilegítima”. Apoiado em Foucault, o autor
analisa a necessidade de “técnicas de dominação” da sociedade, técnicas essas que irão
permitir a governabilidade. Com o surgimento do Estado Nação (séculos XVII e XVIII)
O problema da população passa a ser analisado como um conjunto de elementos que
dizem respeito ao regime geral dos seres vivos e que podem ser objeto de intervenções
pelo Poder de Estado, as leis, as campanhas públicas para mudanças de atitudes, as
diferentes políticas públicas, na época denominadas de polícias. (SANTOS, 1997, p.
156)

Apenas haverá governo onde “for conhecida a força do Estado, sua capacidade e os
meios de aumentá-la, assim como a força e a capacidade de outros Estados, os Estados rivais”
__________________________
763
A respeito desse trecho, comenta Douglas Ferreira Barros: “Astuta a observação de Arendt. A autoridade se
apresenta como oposta à força e à persuasão porque ela pressupõe a hierarquia e reconhece o outro como
comandado. Mas, o distanciamento da autoridade em relação à força nos parece maior do que em relação à
persuasão. Enquanto o que a diferencia deste é a hierarquia, o que as identifica é o reconhecimento, digamos, da
dignidade do outro. A força, o uso da violência para a coerção, supõe o desconhecimento do outro ou a
identificação dele a um não-ser indefinível.” (BARROS, 2011, p. 57)
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(SANTOS, 1997, p. 157). De acordo com Michel Berges (apud SANTOS, op. cit., p. 158), a
polícia daquela época surgiu não apenas para garantir a “felicidade do homem mas também a
potência da Cidade”, ou seja, o poder do Estado está na própria gênese da polícia. Surgiram,
assim os modelos francês e inglês de polícia764, mas, para o autor, hoje a “organização policial
depende da combinação desses dois modelos, o sistema francês estatal e centralizado e o
sistema inglês comunitário, aliando o exercício da coerção física legal com a busca da
legitimidade de sua ação social” (ibid., p. 160).
Na origem da polícia encontramos não apenas “o exercício do monopólio da violência
física legítima”, como também “um agente de produção do consenso”765. Porém, além do
contexto europeu, “as sociedades periféricas [...] produziram historicamente uma terceira
dimensão do trabalho policial: a inserção da violência no cerne do espaço social no qual situase a organização policial” (SANTOS, op. cit., p. 161). No Brasil, a violência chamada
“ilegítima” decorre do excesso de poder, que é uma “particularidade do ofício policial”:
As práticas de torturas exercidas por agentes de diferentes polícias desde os presos
políticos, no Estado Novo ou durante o regime militar, ou os presos comuns durante o
regime civil da Nova República, indicam uma das facetas deste excesso de poder
exercido por agentes da organização policial. (ibid., p. 162)

Para o autor, “práticas de grupos parapoliciais”766 apontariam não apenas a violência
exclusiva das polícias, mas também “a violência difusa nas grandes cidades de nosso País”
(ibid., p. 162). Surge, então, o que denomina “paradoxo brasileiro”: “democratizaram-se as
__________________________
764
Ambos explicados pelo autor: “Lembremos o ‘ato de nascimento da Polícia’ na França, assinado por Luiz
XIV, inspirado por Colbert, em 1667: assegurar a segurança da cidade, lutar contra a delinquência e a
criminalidade, proteger a população contra os acidentes e as epidemias e cuidar da subsistência da cidade: [...] o
edito representava a salvaguarda do Estado pela proteção do cidadão [...]. Depois da Revolução Francesa, o
Código do Brumário Ano IV estabelecia: ‘A polícia é instituída para manter a ordem pública, a liberdade, a
propriedade, a segurança individual’ [...]. A partir dessas disposições, cristalizou-se o denominado ‘modelo
francês de polícia’: ligado à formação do Estado, fazendo com que o poder imprima sua marca à Polícia,
centralizada e estatal” (SANTOS, 1997, p. 158). Quando ao segundo modelo: “Será na Inglaterra novecentista,
com a criação da Nova Polícia de Londres, em 1829, que a sobre-determinação da organização policial como
instituição de controle da ordem pública dirigida contra as classes populares aparecerá mais claramente [...]. Pois
da tardia formação da polícia na Inglaterra derivou o denominado ‘modelo inglês de polícia’, baseado em uma
relação dos membros do aparelho policial com a sociedade local. Esta ‘polícia comunitária’ acentuava sua
legitimidade segundo alguns princípios: prevenir o crime e a desordem; reconhecer que o poder policial depende
da aprovação do público e deste modo ganhar sua cooperação voluntária; reconhecer que a cooperação [...] está
na razão inversa da necessidade de utilizar coerção física; empregar a força física minimamente; oferecer um
serviço a todos os cidadãos; manter a relação polícia público; respeitar o poder judiciário; reconhecer que o
indicador de eficácia da polícia é a ausência do crime e da desordem [...]” (SANTOS, op. cit., p. 159-160).
765
“Mantém-se, pois, uma ambivalência no trabalho policial entre o exercício da coerção física legítima e o
desempenho de uma unção social marcada pelo consenso, isto é, o exercício de funções de bem-estar social ou
de relacionamento com as coletividades ou comunidades locais: uma e outra atividade tendem a se reforçarem
duplamente, configurando um movimento de construção da governabilidade que ajuda a construir o poder do
Estado sobre o conjunto e sobre cada um dos membros da coletividade e, simultaneamente, constrói a
legitimidade da organização policial enquanto tecnologia de poder que realiza a governabilidade do EstadoNação”. (SANTOS, op. cit., p. 161)
766
O autor exemplifica com os “esquadrões da morte” e “justiceiros”, mas poderíamos também incluir o
Comando de Caça aos Comunistas, da década de 1960.
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estruturas políticas, mas a violência, simultaneamente, cresceu e atingiu níveis que despertam
o temor de toda a sociedade”, sobretudo a violência “exercida por agentes policiais no campo
e na cidade” (SANTOS, 1997, p. 162-163):
As práticas violentas apresentam uma racionalidade específica 767, a qual envolve o
arbítrio, na medida em que o desencadear da violência produz efeitos incontroláveis e
imprevisíveis. Subjacente a todas as formas possíveis de violência, percebe-se – como
foco ordenador da lógica da coerção social, como efetividade ou virtualidade nunca
esquecida, ou como princípio operatório das relações, o exercício da violência física.
Temos, então, o recurso à força e a aplicação da coerção como pertencentes às
relações sociais de violência. (ibid., p. 163)

Analisa o autor o discurso do Estado e a violência ilegítima:
A violência é composta por diferentes linhas de realização: apresenta uma
visibilidade, por vezes de modo demonstrativo; vem a ser acompanhada por uma
enunciação, ou seja, sempre uma violência é antecedida ou justificada, prévia ou
posteriormente, por uma violência simbólica, que se exerce mediante uma
representação social elaborada pelos agentes sociais envolvidos na relação. Os
processos de violência efetivam-se em um espaço-tempo múltiplo, recluso ou aberto,
instaurando-se com justificativas racionais, desde a prescrição de estigmas até a
exclusão simbólica ou física. [...] Reencontra-se, no exercício virtual da violência
ilegítima, o direito à vida como a terceira margem da instituição policial. (ibid., p.
164)

Essa justificativa – que não é legitimação, como bem estabelece Hannah Arendt 768 –
de que fala o autor é verificada, na história recente do Brasil, que autorizava os agentes da
polícia sob o regime militar a torturarem porque “guerra é guerra”, estabelecendo o estigma
de que os insurgentes eram inimigos do Estado e, por isso, não mereciam a proteção das leis,
ou seja, o mesmo argumento que utilizam os Estados Unidos da América para os presos de
Guantanamo e Abu Ghraib. Ainda mais recentemente (em 12 de setembro de 2012), a
necessidade de encontrar explicação racional para a violência policial levou o Governador do
Estado de São Paulo a exclamar: “Quem não reagiu está vivo”, a respeito de nove mortes
provocadas pela ROTA, grupo de elite da Polícia Militar769. Geraldo Alckmin referia-se ao
fato de que, em um veículo, havia quatro pessoas, e duas morreram, justamente aquelas que
teriam resistido; as outras duas, que não se opuseram à força policial, permaneceram vivas.
__________________________
767
“Não basta, pois remeter a violência às determinações econômicas ou políticas, embora seguramente elas
permaneçam atuando como causas eficientes, aparecendo o desemprego, a pobreza e a crise das agências
públicas como elementos que estão na origem desse crescimento da criminalidade e da violência, nos campos e
nas cidades”. (SANTOS, op. cit., p. 163)
768
“A violência pode ser justificável, mas nunca será legítima. Sua justificação perde em plausibilidade quanto
mais o fim almejado se distancia no futuro.” (ARENDT, 2009, p. 69)
769
Tratava-se de um alegado “tribunal” no qual integrantes do Primeiro Comando da Capital estariam julgando
um suposto autor de estupro. A Polícia Militar invadiu o local, matou nove dos presentes e prendeu outros oito.
Nenhum dos 40 policiais militares que participaram da operação foi ferido. Para maiores detalhes, ver:
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,rota-invade-tribunal-do-crime-9-sao--mortos-e-comando-da-pmve-acao-legitima-,929196,0.htm>.
Para
as
declarações
do
Governador
do
Estado,
ver
<http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,quem-nao-reagiu-esta-vivo-diz-alckmin-sobre-mortes-darota,929523,0.htm>. Ambos com acesso em 02 ago 2013.
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A psicanalista Maria Rita Kehl, em artigo publicado na Folha de S. Paulo (2012),
criticou a defesa à ação policial feita pelo governador do Estado, que “se apressou em
legitimar o morticínio praticado pela PM que responde ao comando dele”. Comparando a
violência daquele período com a havida durante a ditadura militar, afirma: “Quando o Estado,
que deveria proteger a sociedade a partir de suas atribuições constitucionais, investe-se do
direito de mentir para encobrir seus próprios crimes, ninguém mais está seguro.” Após
analisar dados estatísticos que mostram o grau de violência da polícia paulista e criticar o fato
de o governador emitir “veredicto” sobre fato que ainda será apurado – e a apuração seria
feita por polícia que lhe deve subordinação – conclui o texto:
A lei é simbólica e deve valer para todos, mas o papel das autoridades deveria ser o de
sustentar, com sua transparência, a validade da lei. O Estado que pratica vendetas
como uma Camorra destrói as condições de sua própria autoridade, que em
consequência disso passará a depender de mais e mais violência para se sustentar.
(KHEL, loc. cit.)

A resposta do governo paulista veio em virulento artigo 770 assinado pelo subsecretário
de Comunicação, Marco Aith (2012) que analisa dados diversos, como se fossem
semelhantes771 e compara o grau de letalidade das ações policiais com outros Estados
brasileiros – porém sem ousar fazê-lo com o de outros países. Valendo-se de um discurso que
sugere as críticas aos defensores dos direitos humanos772, afirma o segundo homem da pasta
de Comunicação do Governo Paulista:
[...] entre a polícia e os bandidos, parece que ela já fez a sua escolha. Maria Rita acha
que uma luta justa entre Polícia e bandido tem de terminar em empate – quiçá com a
vitória da bandidagem, que ela deve confundir, em sua leitura perturbada da realidade,
com uma variante da luta por justiça. (AITH, loc. cit.)

Marco Aith parece reverberar o discurso de George W. Bush, após os ataques de 11 de
setembro, quando – no melhor estilo We need you, do Tio Sam, ou na publicidade de Médici:
“Brasil, ameo-o ou deixe-o” – concitou a todos: “você está conosco ou contra nós na luta
contra o terror”773.
O artigo perde-se até mesmo na forma de tratar a antagonista, inicia-se chamando-a de
“psicanalista Maria Rita Kehl”, depois passa a “Maria Rita Kehl”, para concluir com “Maria
Rita”, sem contar a referência a “desta senhora”. Mas afirma que o rumo da Pasta de
__________________________
770
O título do artigo já demonstra o grau da ira do autor, que ataca a profissão de sua antagonista: “Psicanálise
de embromação: Para Maria Rita Kehl, senso de justiça de bandidos está acima do da PM” (AITH, 2013).
771
“[...] São Paulo foi o Estado brasileiro que mais reduziu a taxa de homicídio de crianças e adolescentes (até
19 anos) por 100 mil habitantes entre 2000 e 2010 [...]”. Mas não analisa, dentre os adolescentes mortos, qual a
variação do índice em decorrência da ação policial.
772
Como o retratado nos bordões “direitos humanos para humanos direitos” ou “direito dos manos”, que
parecem exsurgir nas entrelinhas.
773
No original: "You're either with us or against us in the fight against terror." Disponível em
<http://archives.cnn.com/2001/US/11/06/ret.bush.coalition/index.html>. Acesso em 14 ago. 2013.
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Segurança Pública paulista “vem sendo seguido pelo atual secretário, Antonio Ferreira Pinto,
notoriamente comprometido com o rigor e com a legalidade”774.
A psicanalista não necessitou responder a esse texto. Fê-lo, com ironia precisa, o
linguista Sírio Possenti (2012), em carta publicada dois dias depois no mesmo jornal: “Dado o
tom da resposta de Marcio Aith sugiro à psicanalista Maria Rita Kehl que não reaja...”.
A frase de Alckmin não se pode chamar de “infeliz”, mas sim de “trágica”. Ela retrata
a declaração de um homem público que pretende apoiar sua força policial e transmitir a “ideia
de segurança” à população775. Mas, mais que isso, ela carrega um evidente norte às forças
policiais, decorrente de sua leitura a contrariu senso: se resistir, pode matar. A morte é pena
para a resistência. Logo, equivocara-se – para o governo paulista – Rui Barbosa quando
afirmou que “Polícia precisa de juízes: não pode julgar” (1947, p. 200) 776. Tzvetan Todorov,
analisando a conduta de policiais e militares sul-africanos durante do apartheid, conclui que
eles haviam assassinado ou infligido sofrimentos indizíveis para se protegerem “da ameaça
que os negros (e os comunistas) representavam”, pois
uma vez que alguém aceitou matar, vai consentir também os passos seguintes: tortura
(para obter informações sobre os “terroristas”), mutilação de corpos (para dissimular
os assassinatos em crimes crapulosos ou em explosões acidentais) – em suma, todos
os meios são bons para alcançar a vitória e, portanto, descartar o medo. (TODOROV,
2010b, p. 15)

A “excludente supralegal” criada pelo chefe do Executivo paulista infelizmente criou
adeptos. O ex-governador (e membro do Ministério Público paulista) Luiz Antônio Fleury
Filho, em entrevista a respeito da execução de 111 presos na Casa de Detenção do Carandiru
(São Paulo, outubro de 1992), apoia-se em um fatalismo piegas para explicar o evento que a
impressa corretamente passou a chamar de chacina:
Eu acho que já estava escrito. Maktub, como falam os árabes. Eu acredito que, se o
Ubiratan não tivesse desmaiado o resultado seria outro. E a gente não pode esquecer
que eram mais de 2 mil presos. Aí eu uso uma frase do governador Geraldo Alckmin,
que ele falou recentemente: “Quem não resistiu está vivo”. Eu tenho informações de
como as coisas se passaram lá dentro. Mas nós ainda temos um julgamento pela frente
e eu não quero que minhas palavras sejam mal utilizadas. 777
__________________________
774
No dia 21 de novembro de 2012, Ferreira Pinto foi afastado na Secretaria de Segurança Pública, tendo
assumido em seu lugar, no dia seguinte, seu colega de Ministério Público, Fernando Grella Vieira.
775
Pouco depois, quando voltaram a ocorrer mortes e ameaças a policiais paulistas, Alckmin ameaçou: “O
governo não vai retroagir um milímetro. É ir pra cima de criminoso. Polícia nas ruas e criminoso na cadeia”. (26
de outubro de 2012), disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,alckmin-diz-que-ordem-e-ir-paracima-de-criminoso,951268,0.htm>. Acesso em 12 ago. 2013.
776
Trata-se de artigo publicado em 26 de maio de 1898 (“Polícia judicante”– 1947, p. 195-200), no qual o jurista
baiano critica duramente projeto de lei encaminhado ao Congresso que permitia ao chefe de polícia “julgar, no
distrito federal, as contravenções relativas a loterias, rifas, jogos de azar, mendicidade, embriaguez e vadiagem”.
777
Entrevista publicada em 30 de setembro de 2012. Fleury, pouco antes, explica que o coronel Ubiratan entra
no presídio e controla o primeiro térreo, porém logo “explode uma tela de televisão na cabeça dele. Ele perde os
sentidos, desmaia e aí deixa de haver comando. É a partir desse momento que começam a surgir várias versões
sobre as quais não quero me estender porque ainda cabe à Justiça decidir”. Ou seja, mesmo sendo o governador
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O velho argumento de que violência gera violência pode ser caracterizado como uma
máxima. No dia 21 de outubro de 2012 (mês seguinte à declaração de Alckmin), três jovens
assassinaram uma garota de 15 anos de idade porque esta esboçou a reação de não entregar
sua bolsa durante um roubo. Os três foram presos e um deles, com menoscabo, disse a um
policial militar no momento da prisão: “quem reage tem que morrer” e, ao ser interrogado
pela autoridade policial, reiterou: “é isso que acontece com quem reage”778.
É evidente que o governador de São Paulo não pretendeu autorizar seus policiais a
executarem seus “opositores”779, tampouco os criminosos a matarem suas vítimas. Mas ele
apresentou, em nome do Estado, uma justificativa para o emprego da violência. Para o
policial, o máximo que pode praticar em sua ação de defesa da sociedade é matar alguém – e
se pode o mais, porque lhe seria proibido praticar o menos, para proteger outras pessoas? Ou
seja, por que não poderia torturar alguém – sem matá-lo!: sumum jus, summa injuria – para
obter uma informação que iria salvar muitas vidas, proteger sua própria vida, garantir a
recuperação do patrimônio de uma vítima, esclarecer outros crimes e assim por diante?
Reitera-se que o fim do discurso “alckminiano” jamais poderia se destinar a validar o
arbítrio, mas as palavras, uma vez pronunciadas, dizem adeus a seu dono780 e, como símbolos
que são, permitem decifrações diversas e, assim, acontecem fins circunstanciais, nem sempre
previstos ou desejados pelo emitente: “Para todos os discursos, governados pelo desejo de
saber, existe um Fim, que consiste em alcançar ou renunciar a algo. Seja qual for o ponto de
rompimento da cadeia do discurso, existe um fim circunstancial” (HOBBES, 2008, p. 55).
Novamente comprova-se a teoria arendtiana de que encontrar uma justificativa para a
violência não significa legitimá-la. Talvez sobrem justificativas e falte filosofia aos nossos
governantes.
___________________________________________________
do Estado na época, com sua vasta experiência de ex-oficial da Polícia Militar e de membro do Ministério
Público, não concluiu que essas “várias versões” mereceriam uma apuração mais profunda naquela época.
Disponível em <http://www.estadao.com.br/noticias/cidades,quem-nao-reagiu-esta-vivo-diz-fleury-sobre-ocarandiru,938040,0.htm>. Acesso em 12 ago. 2013.
778
Disponível em <http://noticias.r7.com/sao-paulo/quem-reage-tem-que-morrer-diz-ladrao-que-matou-jovemem-higienopolis-28102012>. Acesso em 12 ago. 2013.
779
Essa ideia de que Estado e criminalidade são “inimigos” e, portanto, vivem em “guerra” é, evidentemente,
condenada até mesmo pela moderna doutrina de segurança pública. O criminoso é um cidadão e, por isso, tem de
arcar com as responsabilidades pelos seus atos ilegais, mas nem por isso perde a proteção do Estado – que
apenas tem o direito de puni-lo se o reconhecer como um seu membro. Todavia, não é fácil alterar a mentalidade
dos policiais, sobretudo quando ela vai ao encontro dela o discurso do chefe do Executivo. A propósito, durante
uma greve de policiais civis (com um grave confronto com a Polícia Militar, em16 de outubro de 2008), um dos
cartazes segurados pelos manifestantes trazia bem essa concepção: “A Polícia Civil tem dois inimigos... os
marginais e o PSDB”.
780
A comparação não é justa com o cântico XLVIII, d’O guardador de rebanhos, de Alberto Caeiro, porém,
inevitável por ser didática:
“Da mais alta janela da minha casa
Com um lenço branco digo adeus
Aos meus versos que partem para a Humanidade.” (PESSOA, 1995, p. 227)
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De acordo com Flávia Piovesan e James Cavallaro (2000), há dois grupos de medidas
que podem ser adotados com o objetivo de reduzir a tortura no Brasil:
a) as preventivas: “transparência do sistema, garantia de livre acesso aos centros de detenção
para grupos da sociedade civil, autoridades e mídia e treinamento de policiais e dos
funcionários responsáveis pela custódia de pessoas”; e
b) as repressivas: “quando da denúncia de tortura, que o Estado cumpra com rigor o dever de
investigar, processar e punir seus perpetradores”, uma vez que “a tortura lança o Estado à
delinquência, subvertendo a própria lógica do aparato estatal, que, de guardião da lei e
assegurador de direitos, transforma-se em agente violador da lei e aniquilador de direitos”.
Em outro artigo, Flávia Piovesan – agora acompanhada de Fernando Salla –
novamente busca a solução para o problema da tortura (2001). Apontam as razões que fazem
da tortura uma prática persistente, a principal delas, a origem das vítimas, ou seja, integram as
“camadas mais pobres da população”, diversamente do que havia durante a ditadura militar,
uma vez que – segundo os autores – geralmente os perseguidos políticos possuem melhores
condições financeiras (2001, p. 32). Essa violência contra os mais pobres decorre de
uma indisfarçável tolerância por parte de muitos grupos sociais (elites e classe média)
com relação à tortura, uma vez que ela atinge pobres, moradores de áreas urbanas
degradadas, negros, criminosos – afeta, enfim, os que não chegam a ser vistos por
aqueles grupos como cidadãos portadores de direitos. (loc. cit.)

Em consequência, “o desdobramento dessa tolerância é uma acomodação política”
(ibid.). Ou seja, o governo não ouve os que não têm voz; não enxerga os que não têm
aparência. Dentre as soluções que apresentam para esse problema, os autores reiteram a
necessidade de punição efetiva dos torturadores – inclusive com maior efetividade do
Ministério Público e do Poder Judiciário781 –, além de “reverter as práticas de investigação e
trabalho policial em curso”, ou seja, “policiais mais bem preparados, mais bem pagos,
melhores condições de trabalho” (ibid. p. 33). Indicam também a necessidade de os “policiais
serem mais bem pagos, melhores condições de trabalho”, o que demanda”fortes investimentos
do Estado no aparato policial” (loc. cit.)782.
__________________________
781
“Se os executivos estaduais, que têm a responsabilidade pela manutenção dos aparelhos policiais e prisionais,
submetem cidadãos a condições de encarceramento aviltantes [...],o Poder Judiciário e o Ministério Público, por
sua vez, fiscalizam e controlam o funcionamento do sistema carcerário e da política muito timidamente.”
(PIOVESAN; SALLA, 2001, p. 33)
782
Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, ao definir as providências que o Estado deve adotar para o combate à
criminalidade, aponta duas direções: “1ª, condições pessoais mínimas, com salários e soldos adequados e
treinamento ininterrupto, inclusive para formar uma cultura de proteção aos Direitos Humanos, porque há de
mudar a ideia generalizada e equivocada de que as Polícias são inimigas do povo; e não o contrário; 2ª,
condições materiais mínimas, com instrumentos tecnológicos adequados a uma imprescindível
profissionalização do aparato policial” (2004, p. 482-483 – grifos do autor).
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Assim, concluem os autores – retomando a afirmação do relator da ONU, Nigel
Rodley – “é necessária a criação e manutenção de mecanismos que eliminem a ‘oportunidade’
de torturar, garantindo a transparência do sistema prisional-penitenciário”; além disso, “a luta
contra a tortura impõe o fim da cultura de impunidade, exigindo do Estado rigor no dever de
investigar, processar e punir seus perpetradores”. A tortura é um crime que ameaça “nossa
democracia e civilidade” (PIOVENSA; SALLA, 2001, p. 33), portanto, qualquer governo que
se pretenda democrático há de se empenhar em combatê-la.
Assim, não há como reprimir a tortura se não houver uma séria política governamental
nesse sentido. Essa política há de assumir os riscos da resistência interna dos organismos de
segurança pública e prisionais, além de eventual impopularidade. Porém, a democracia e a
civilidade exigem que tais medidas sejam implementadas de forma urgente e intransigente.
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7 A TORTURA TOLERADA PELO ESTADO
E os governos não são os únicos em questão: na medida em que a população [...] – você, leitor, e eu próprio –
não reage contra a tortura, ela se torna cúmplice de sua perpetuação.
Tzvetan Todorov – O medo dos bárbaros

Podemos dizer que a humanidade, após as conquistas do século XIX, sobretudo em
decorrência da Revolução Francesa e sua repercussão no Ocidente, entrou no século XX
merecendo ver o fim de três flagelos patrocinados pelo Estado: a tortura, a escravidão e a pena
de morte. Ao contrário, vimos os dois conflitos mundiais que mudaram os rumos do Direito
Internacional e obrigaram a firmar-se o Direito Internacional Humanitário, que tinha suas
raízes entrelaçadas aos mortos de Solferino, Itália, na batalha de 24 de junho de 1859. Assim,
chegamos ao século XXI sem conseguir erradicá-los783. A questão que pretendemos
investigar, neste capítulo, é quanto a tortura, embora não permitida legalmente, é tolerada pelo
Estado.
Convenções e tratados internacionais, já vimos, vedam expressamente sua prática a
partir da Declaração Universal de Direitos Humanos (1948). É sabido que foram os horrores
da Segunda Guerra Mundial que obrigaram o mundo ocidental a posicionar-se diante da
violência do Estado, buscando criar instrumentos que impedissem o surgimento de um novo
Hitler.
Roland Villenueve (1973, p. 143), invocando doutrina iluminista, cita decreto do rei de
França de 1788 que aboliu a tortura prévia, condenada pelos românticos, até que o terror
nazista novamente imperou na Europa784, período esse que o autor classifica como “involução
para a selvageria” (ibid.) e, segundo ele, não desapareceu com a guerra, ao contrário, acabou
se espalhando para o resto do mundo. Catia Papa (2004, p. 97) também afirma que a tortura
desapareceu de grade parte dos países ocidentais no século XIX, porém – adverte – o recurso
aos tormentos continuou em uso nos domínios coloniais europeus para retornar, em seu auge,
na Europa das últimas décadas do século XX. Os horrores da guerra, a expansão agressiva do
nazismo por meio do terror e do genocídio são fatores que contribuíram para esse retorno da
violência nos estados europeus, com seus naturais reflexos para os demais países
(principalmente ocidentais). Não que o Novo Mundo não conhecesse a violência até a
__________________________
783
Wisława Szymborska registra essa decepção com o século XX em “Ocaso do século”, que se inicia com o
verso: “Era para ter sido melhor que os outros o nosso século XX” e, a certa altura, desabafa: “Quem quis se
alegrar com o mundo / depara com uma tarefa / de execução impossível.” (2011, p. 75-76)
784
Em suas palavras: “El terror que reinó en Europa desde 1939 hasta 1945 colocó bruscamente al mundo ante
un retorno a la animalidad y a lo diabólico, en un sentido dionisiaco, pero destructivo.” (VILLENUEVE, 1973,
p. 143)
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chegada dos europeus, mas, com eles, conheceram a violência em grande escala, a violência
pela pura cobiça do ouro.
Na França, após a Segunda Guerra Mundial, seguramente a fase de maiores abusos
ocorreu durante a guerra pela independência da Argélia (1954-1962)785. Foi nesse período que
Edgar Morin publicou artigo que contém afirmação que, separada do contexto, choca
qualquer leitor: “A tortura é eficaz”786. Após advertir que a tortura pode não definir o sucesso
da guerra – e até mesmo gerar efeito contrário, ao despertar a vingança dos torturados –
reitera:
Mas ela é eficaz. Estatisticamente, a tortura faz falar e produz informações úteis. Esta
é a constatação de todos, vítimas, torturadores, advogados, que conhecem este aspecto
da guerra da Argélia, mas que, por razões divergentes, pouco falam. [...] Nessas
condições, é tolice denunciar a ineficiência da tortura ou condená-la em nome da
ineficácia, como tem sido feito por intelectuais ignorantes do verdadeiro drama e do
verdadeiro problema. (MORIN, 1959, p. 24 – tradução nossa)

Mas a tortura apenas é possível onde haja uma guerra sem regras (como a da Argélia)
ou exista uma política arbitrária, pois “tudo é permitido na dialética do combate entre aqueles
que são privados de todos os direitos e aqueles que se assumem titulares de direitos
absolutos” (MORIN, op. cit., – tradução nossa). Quando exército e polícia estão diante de um
“inimigo inatingível”, “a tortura se torna um dos meios técnicos essenciais da inteligência
militar e policial”, ou seja, a tortura “é parte do sistema operacional”.
Para Morin a condenação da tortura é apenas moral, porém “nas últimas décadas, sob a
influência de um pseudomarxismo, uma esquerda literalmente refinada, mas politicamente
inculta, foi usada para ridicularizar qualquer moral autônoma”, pois “tinha de ser
absolutamente prática”. Assim, tendo os intelectuais adotado uma “moral da eficiência”, não
podem negar a eficiência da própria tortura: “perderam a única eficiência que é a moral.
Porque a tortura não pode ser absolutamente condenada [senão] do ponto de vista moral”787.
Ao final, provoca o leitor: “Você que encolhe os ombros enquanto lê e murmura ‘moralismo’,
a qual título pode condenar a tortura?” e, para que não haja dúvida sobre sua posição a
__________________________
785
Em 1954, Mahommed Ben Bella fundou o Front de Liberation Nationale (FLN), com o objetivo de expulsar
os franceses da Argélia. Em novembro daquele ano foi declarada guerra à França, iniciando-se combates
violentos, nos quais as tropas francesas foram acusadas de “usarem a tortura para arrancar informações militares
de seus prisioneiros”; apenas oito anos depois a França acabou por reconhecer a independência da Argélia.
(HYAMS, 1975, p. 69-70). Para uma análise atual da tortura praticada pela França nesse conflito, ver
TODOROV, 2008.
786
No original: “La torture est efficace” (O artigo foi publicado na edição de 9 de julho de 1959, no France
Observateur) (MORIN, 1959).
787
Luciano Oliveira, que resgata o artigo de Morin, traduz o trecho como “Só do ponto de vista da moral é que a
tortura pode ser condenada de modo absoluto” (no original: “Car le torture ne saurait être condamnée
absolument que du point de vue moral.”) e acrescenta: “O problema aqui é que, se ‘Deus está morto’, como
queria Nietzche, ‘tudo é permitido’, como conclui um personagem de Dostoiévski. Ademais, historicamente,
como sabemos, a presença da divindade nos negócios humanos nunca impediu que os homens praticassem
atrocidades uns contra os outros.” (OLIVEIRA, 2009, p. 71)
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respeito do tema, conclui afirmando que, para a pergunta, jamais poderá haver uma resposta
que a autorize; para tanto, “o novo pensamento da esquerda apenas pode ser a recusa
incondicional e universal à tortura”(MORIN, 1959, p. 24 – tradução nossa).
Esse conceito de eficiência da tortura – que Morin teve a coragem de afirmar sem
eufemismos ou meias palavras – é que faz com que ela não se ausente da atuação policial ou
militar.

7.1 Discussão jurídica
Em 1952 a revista italiana Il Ponte788 publicou uma carta de Francesco Carnelutti, que
se defendia de um artigo publicado em uma revista francesa (L’Esprit, daquele mesmo ano),
na qual se afirmava que ele seria a favor da “tortura moderada”789. Carnelutti, entretanto,
refuta a afirmação e constrói sua argumentação discutindo a respeito do interesse da sociedade
e do interesse do particular. Porém, entende que tanto a sociedade quanto o delinquente têm
interesse na punição, porque a punição seria “o meio de cura” do criminoso. Por isso, na
Itália, onde se respeita e se honra Beccaria – mas sem ficar parado em seu tempo – Carnelutti
não se sente indigno790 para afirmar “que o acusado no processo penal tem a obrigação de
dizer a verdade”, porém outra é a questão dos meios pelos quais o juiz pode chegar a esse fim.
Assim, Carnelutti defende seja premiado (com uma diminuição da pena) o acusado que
facilita a descoberta da verdade. Porém, se adotadas medidas coercitivas, estas jamais poderão
compreender a tortura (e aqui apoia-se, sobretudo, em Santo Agostinho). O próprio processo,

__________________________
788
O artigo foi publicado no volume 8, fascículo 8, p. 1104-1109. Para a presente pesquisa, valemo-nos do texto
que nos foi enviado por e-mail por Il Ponte Editore, uma vez que não tivemos acesso ao texto original.
789
A revista Il Ponte era dirigida, na época, por Piero Calamandrei que, em nota ao artigo de Carnelutti,
esclarece a controvérsia: a citação do ministério público italiano, que deu origem ao argumento francês, altera a
frase de Carnelutti. Com efeito, para o p. m. Tataglia, Carnelutti teria escrito: “Se ci fosse però un mezzo per
strappare la verità con una tortura blanda, bisognerebbe farlo”. Todavia, o que escreveu o jurista (em suas
Lezioni sul processo penale, v. II, p. 168, Roma, 1947) foi: “La tortura deve esser respinta perché non offre
alcuna garanzia di veritá della risposta del torturato, non perché lo costringe a palesare un segreta. Perciò se vi
fosse un mezzo di coercizione, il quale fornisca tali garanzie, sensa cagionare notevoli danni al corpo
dell’inquisito, non vi sarebbe alcuna ragione perchè non fosse adottado” (apud CALAMANDREI, in IL PONTE
EDITORE, 2013 – tradução livre: “a tortura deve ser rechaçada porque não oferece nenhuma garantia da verdade
da resposta do torturado e não porque o obriga a revelar um segredo. Assim, se houvesse um meio de coerção
que fornecesse tal garantia, sem causar graves danos ao corpo do investigado, não haveria nenhuma razão para
que ela não fosse adotada”.).
790
Carnelutti refere-se à ironia empregada no artigo francês que se referiu a ele como “este digno compatriota de
Beccaria”. Calamandrei conclui a nota seguida ao texto de Carnelutti reiterando que “la frase citata dal p.m.
Tartaglia non corrisponde più al suo pensiero.”
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adverte, já é uma pena791, no qual os homens são constrangidos para saber se merecem
punição792.
Embora, para Carnelutti, o emprego do “soro da verdade” ou do “sugestionamento”
não possam ser denominados propriamente “tortura”, ambos caracterizam-se pela provocação,
com ou sem dor, de declaração do investigado, na qual falta a espontaneidade. Mas afirma:
sobre a garantia da verdade não se pode anuir nem mesmo aos meios não dolorosos que sejam
empregados para obter declarações que o investigado não faria espontaneamente. Conclui,
enfático:
Pode acontecer que o interesse da sociedade seja sacrificado pelo interesse do
indivíduo; mas está perfeitamente de acordo com meu entendimento que a sociedade
exista para o indivíduo e não vice-versa. Ao inferno ou ao paraíso vai o indivíduo e
não a sociedade. (CARNELUTTI, apud IL PONTE, 2013 – tradução nossa)

Calamandrei, em nota ao artigo, diz que concorda com a conclusão de que o respeito à
pessoa humana deve prevalecer sobre o interesse da sociedade, porém diverge do caminho
que Carnelutti fez para chegar a tanto. Afirma Calamandrei:
Penso que quando se parte da premissa de que haveria para o acusado uma autêntica e
própria obrigação jurídica de dizer a verdade, e se nega que milite em seu favor um
direito ao segredo ou um direito ao silêncio, atribuível entre os direitos de liberdade,
essa negação aproxima-se da lógica que legitima a tortura: também se chega ao
mesmo ponto (como, infelizmente, chegou em outros tempos, e Beccaria bem o sabia
[...]) quando se dá à confissão, e então à tortura, uma finalidade religiosa de
arrependimento. (IL PONTE, 2013 – tradução nossa)

Efetivamente, a posição de Carnelutti, em suas Lezioni sul Processo Penale793, não é
propriamente de intransigência com relação à tortura. Defende o jurista que o acusado não
tem o dever de confessar o crime794, porém usa uma analogia bastante perigosa: o acusado

__________________________
791
O que nos remete a Kafka: “K. voltou-se para a escada que devia levá-lo à sala de audiência, mas ficou outra
vez parado, pois além dessa escada viu no pátio três outras escadarias e, fora isso, uma pequena passagem no
fundo, que parecia dar acesso a um segundo pátio. Irritou-se por não lhe terem indicado melhor o caminho, sem
dúvida o tratavam com estranha negligência ou indiferença, ele pretendia deixar isso registrado em alto e bom
som. Subiu finalmente a escada, brincando mentalmente com a lembrança de uma expressão do guarda Willem,
segundo a qual o tribunal é atraído pela culpa, de onde, na verdade, se seguia que a sala de audiência deveria
ficar na escada que K. escolhesse ao acaso.” (KAFKA, 1998, p. 49-50)
792
“Io sono il solo giurista ad avere sostenuto che lo stesso processo penale di cognizione (lo stesso giudizio
penale insomma, come si suol dire), per quanto condotto con la maggiore umanità, è una pena; che in ciò sta il
vero dramma del diritto penale [...]. Ma altro à questo punto di vista, altro quello di chi copre l’instituto della
tortura medievale con in dispregio, il quale, ai tempi di Beccaria, era forse l’eccesso necessario per ottenerne
praticamente l’abolizione, ma oggi non è più tollerato dalle nostre conscenze cientifique”. (IL PONTE, 2013)
793
Não conseguimos acesso à edição italiana. Valemo-nos, assim, da edição argentina (CARNELUTTI, 1950),
traduzida da edição italiana de 1947.
794
Exceto no caso de “auto-calúnia”: “para ser mais preciso, o imputado não tem obrigação de confessar o crime
cometido, embora tenha obrigação de não confessar o crime não cometido”, tanto que a autoacusação falsa é
crime; “portanto, salvo o caso de auto-calúnia, não apenas o imputado está isento do dever de responder, mas
também [isento do dever] de dizer a verdade”. (CARNELUTTI, 1950, p. 208 – tradução nossa).
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que oculta o crime para não ser castigado assemelha-se ao doente que oculta sua doença para
não ser curado. Para Carnelutti, a pena não é um mal795.
Assim, o acusado – tanto quanto a testemunha – tem o dever de responder ao juiz de
acordo com a verdade. Tal obrigação irá ajudar o imputado a “vencer sua resistência à
narração verídica” (CARNELUTTI, 1950, p. 212). Carnelutti reconhece que não há, na
legislação italiana, esse dever, mas acredita que tal será “o ponto de chegada na evolução do
direito penal” (ibid., p. 213). Afinal, “a verdade é que o interesse na justiça é comum a todos
os homens e, em primeiro lugar, ao acusado; não há nenhum a quem a justiça pode causar
dano.” Assim, o acusado que oculta o crime é semelhante ao doente que esconde a doença.
Portanto, o juiz, da mesma forma que o médico, pode ser valer de outros meios para saber a
verdade796.
Abordando a questão moral do tema tortura, Carnelutti conclui:
Assim é que a crítica à tortura, como ocorre com frequência, ultrapassou em seus
motivos o justo limite, da mesma maneira que a reação contra ela tem tido os efeitos
excessivos que agora vemos. Em outros termos, essa crítica deve limitar-se ao terreno
técnico, e não, pelo contrário, estender-se ao terreno moral; a tortura deve ser
rechaçada porque não oferece nenhuma garantia de verdade da resposta do torturado,
não porque o constrange a expor um segredo. Por isso, se houvesse um meio de
coerção que oferecesse tais garantias sem causar danos consideráveis ao corpo do
interrogado, não haveria nenhuma razão para que não fosse adotada 797. (1950, p.
211-212 – tradução nossa – grifamos)

Assim, embora mais tarde Carnelutti tenha procurado se desdizer a respeito da tortura,
mantém sua ideia do dever de o investigado dizer a verdade o que, como bem observa
Calamandrei, representa uma negação do direito ao segredo ou do direito ao sigilo e tal
negação conduz ao argumento que legitima a tortura (IL PONTE, 2013).
O jurista Claus Roxin reporta-se à polêmica ocorrida na Alemanha, em 2002, em
virtude de a polícia haver ameaçado torturar um sequestrador para que este dissesse onde se
encontrava sua vítima. Diante das ameaças, ele indicou o local, mas o sequestrado havia sido
__________________________
795
Segundo Carnelutti há equívoco na compreensão da natureza da pena, pois é “concebida como um mal em
lugar de ser um bem; pensa-se que o acusado se expõe a um mal ao confessar e que, por isso, prejudica-lhe
demonstrar, ao invés de ocultar, o delito. Sobre esse ponto, é necessário repetir uma vez mais o que já manifestei
aos meus alunos. Somente, pois, uma falsa concepção do instituto penal apoia não apenas a abolição da tortura,
mas de toda forma de dever de o acusado de responder às perguntas do juiz de acordo com a verdade e, com ela,
a absurda diferença entre a posição do acusado e a do terceiro frente à Justiça” (1950, p. 212 – tradução nossa).
796
Dentre os “outros meios” não está, naturalmente, a tortura. O autor trata, especificamente, o “confidente”, ou
seja, alguém que é colocado junto do acusado a fim de obter informações e depois reportá-las ao juiz. “Sem
dúvida, este procedimento provoca em nós uma repugnância, a qual se manifesta no significado pessimista
atribuído às palavras espião, espiar, espionagem. Eu creio que devemos perguntar até que ponto esta
repugnância se encontra justificada.” Ao final, conclui que, da mesma forma que o juiz pode violar
correspondência epistolar, telegráfica ou telefônica, o mesmo princípio pode estender-se, por analogia, além
desses limites e dá ao juiz o poder de recorrer também “a outros meios e, em particular, à confidência para saber
a verdade do imputado” (ibid. - p. 215 – tradução nossa).
797
No original: “Por eso, si existiese un medio de coerción que ofreciese tales garantías sin ocasionar notables
daños al cuerpo del inquirido, no habría ninguna razón para que no fuese adoptado.”
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morto logo após a captura e, portanto, o resgate seria impossível. Surgiu, assim, naquele país
uma discussão a respeito da possibilidade de ser punido o criminoso em decorrência de
informação obtida por ameaça de tortura (ROXIN, 2010, p. 21-22).
De acordo com Roxin, a legislação alemã é clara em responsabilizar criminalmente os
policiais civis envolvidos, porém juristas, políticos e a maior parte da população admitem a
aplicação do tormento em caso semelhante. Para o penalista, a tortura poderia ser justificada a
partir de três pressupostos:
a) a proibição da tortura apenas é válida para a investigação criminal, mas não para a defesa
ante um perigo798;
b) de acordo com o Direito Alemão, para salvar um indivíduo de uma morte iminente, a
polícia pode até mesmo matar o agressor (da mesma forma que particular, por meio da
legítima defesa)799;
c) o incidente findou-se com apenas a intimidação da tortura, o que foi suficiente para obter a
informação buscada.
Nenhuma dessas justificativas, no entanto, convence. E é o próprio Roxin quem nos dá
os argumentos. Não há como separar a investigação criminal e a defesa do perigo (a), nem
mesmo no caso tratado, pois, quando o autor revelou onde estava o garoto, confessou-se
homicida e permitiu a prova contra si. Assim, a ameaça da tortura gerou a autoincriminação, o
que é expressamente vedado pelas normas correspondentes (ROXIN, 2010, p. 25-25). Quanto
à analogia com a hipótese de legítima defesa (b), também é incabível porque as normas
internacionais que tratam da tortura excluem expressamente as exceções à proibição do
tormento. Ademais, as hipóteses são essencialmente diferentes (ibid, p. 26)800. Sobre a
alegação de que a tortura não teria ultrapassado a ameaça (c), isso não autoriza outra
classificação jurídica ou minimiza sua gravidade, ou seja, se o Estado proíbe o tormento,
tampouco pode admitir a ameaça com o proibido, pois a ameaça tem efeito de pressão
__________________________
798
Daschner, o vice-presidente da instituição policial que determinou as ameaças de tortura para obter a
informação, alegou em sua defesa que não houve nenhum interrogatório no sentido processual penal da
expressão, ou seja, não foram realizadas perguntas sobre autoria, participação etc., mas apenas e tão somente
onde estava o garoto. Assim, a ameaça de tortura foi empregada ante o dever do Estado de evitar danos aos seus
cidadãos (ROXIN, 2010, p. 25).
799
O disparo do policial contra o agressor permitiria o emprego da analogia, no caso de extorsão mediante
sequestro, para obter informações com o objetivo de salvar a vida do sequestrado (ROXIN, 2010, p. 26).
800
A legítima defesa se dirige contra a ação do agressor que atinja bens jurídicos contra os quais um pode
proteger-se a si mesmo ou a outros, na medida em que seja necessário. A tortura, ao contrário, inflige ao
martirizado sofrimentos corporais para obter, à força, uma declaração. Ou seja, a tortura não se contenta com a
defesa corporal, mas sim converte o corpo do suspeito em objeto sem vontade e é nessa “instrumentalização” da
personalidade do torturado que reside a infração contra a dignidade do indivíduo, o que vai além de uma mera
proteção diante de um ataque. Não se pode deduzir a admissibilidade da tortura que se destine a socorrer uma
vítima em perigo a partir da teoria da legítima defesa (ROXIN, op. cit., p. 27).
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psíquica que afeta a autonomia da personalidade, além de atingir a dignidade humana.
(ROXIN, 2010, p. 27)801.
Tampouco se pode falar em estado de necessidade (exculpante) ou legítima defesa de
terceiro, pois, para o primeiro, ter-se-ia de admitir que a defesa da vida do investigado é mais
importante do que a regra que veda a tortura. Para o segundo, seria necessário admitir que o
silêncio do acusado é uma agressão à vítima (realizado por omissão) e a ameaça de tortura, a
defesa necessária contra essa agressão802. Para Roxin, a lesão à dignidade humana não é um
método adequado a atender os requisitos do estado de necessidade, sobretudo porque, pela
tortura, não se trata o torturado como homem, mas como mero objeto por meio do qual se
procura obter uma informação (ROXIN, ob. cit., p. 30)803. Valendo-se da redação do Código
Penal alemão – que reconhece agir em legítima defesa somente aquele que “comete um fato
necessário para a legítima defesa” – argumenta Roxin que o torturador não age
antijuridicamente, porque não se pode admitir a lesão à dignidade da pessoa humana804.
Roxin enfrenta uma argumentação que houve na Alemanha e da qual se valeu o próprio vicepresidente da polícia (que determinou a tortura), ou seja, o dever do Estado de evitar danos
aos seus cidadãos. Após transcrever comentário de um professor da Universidade de
Heildelberg805, Roxin conclui que o argumento do conflito de dignidades (entre sequestrado e
sequestrador), que deveria ser resolvido em defesa da vítima, não lhe parece correto:
Certamente se pode dizer que o sequestrador violou a dignidade humana da vítima, da
mesma forma que muitos delinquentes. Mas isso não legitima ao Estado atacar a
dignidade humana do autor, porque sua superioridade moral frente ao delinquente
reside precisamente no fato de que não se utiliza dos mesmos meios que o infrator. Se
ao Estado é proibida toda violação da dignidade do indivíduo e, com isso, também a
tortura, então, logicamente, não pode haver, de sua parte, violação da dignidade
humana nas hipóteses de tortura. É verdade que o Estado está obrigado a proteger a
vida e a dignidade do indivíduo e de seus cidadãos na medida do possível. Porém, a
proteção pode ser outorgada sempre dentro dos limites estabelecidos para a atuação do
Estado de Direito. Dentro desses limites se encontra, em primeiro lugar, a proibição da
tortura. (ROXIN, op. cit., p. 32 – tradução nossa)

__________________________
801
Ademais, acrescenta Roxin, não havia tampouco sentido em se admitir apenas a ameaça, pois se o autor
soubesse que ela não poderia ser consumada, não se deixaria intimidar (ibid., p. 28).
802
Segundo Roxin, esta seria uma interpretação muito rebuscada para a regra de defesa de terceiros, mas
teoricamente imaginável (2010, p. 28-29).
803
A dignidade humana não admite nenhum tipo de relativização pois é absolutamente “intangível”, conforme
art. I, 1, da Lei Fundamental alemã (ROXIN, op. cit., p. 30).
804
Para o jurista, o direito quis subordinar (Gebotenheitsclausel) o direito à legítima defesa a pontos de vista
ético-sociais, aos quais pertence o respeito à dignidade humana (ibid., p. 30).
805
Roxin (ibid., p. 31-32) cita Winfried Brugger para quem, em um sequestro, é muito provável que a dignidade
da vítima seja menosprezada. Seu corpo é utilizado como simples meio para o fim de se extorquir. Assim, por
um lado, mediante a tortura, seria vulnerada a dignidade do sequestrador; por outro, em uma situação em que a
dignidade enfrenta a dignidade, o ordenamento jurídico pode e deve colocar-se ao lado da vítima e exigir do
autor a revelação do esconderijo.
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Assim, não há justificativa para a ação do vice-presidente da polícia de Frankfurt.
Roxin trata de ponto fundamental da discussão a respeito de se permitir ou não a tortura em
determinados casos: caso não se proíba para sempre a tortura, ainda que para a defesa de um
perigo, seria difícil fixar limites que pudessem evitar a extensão de tais práticas (2010, p. 35).
Admitir-se a prática da polícia de Frankfurt seria o caminho para um Estado de tortura e não
um Estado de Direito, ou seja, seria o regresso à barbárie806.
Todavia, quando se trata das hipóteses de ticking bomb situations807, Roxin invoca a
teoria do estado de necessidade supralegal para argumentar que a incriminação por tortura do
agente do Estado seria discutível – naturalmente de acordo com as circunstâncias próprias que
terão de ser avaliadas – uma vez que, segundo conclui, a lei deve ser inflexível ao determinar
o injusto, mas na questão de saber se o autor deve ser castigado em casos ético-sociais
também não é necessário que “la justicia tenga corazón de piedra”, mas pode ser indulgente,
como ocorre em outras situações extremas e de conflito (ibid., p. 38)808.
O jurista espanhol José Manuel Gómez-Benítez (2008), tendo lido um ensaio de
Roxin809, também parte do caso havido em Frankfurt para enfrentar o tema da justificação da
tortura (e também do homicídio de inocentes), abordando o tema sob a ótica do “Direito Penal
e Processual da injustiça tolerável”. O autor recria falas do chefe de polícia (embora Roxin
informe tratar-se vice-presidente da polícia) e dramatiza o ocorrido810, sem, porém, descrever
quais foram as graves ameaças empregadas para obter a confissão 811. O autor transcreve
trecho da sentença que condenou o policial, reconhecendo que “as normas sobre os métodos
proibidos nos interrogatórios valem também no âmbito da defesa frente a perigos” e “o
respeito à dignidade humana é o fundamento do Estado de Direito”, tanto que o constituinte
__________________________
806
Para Tzvetan Todorov, bárbaro é “todo aquele que não reconhece a plena humanidade dos outros” (2010, p.
31), por isso que “a tortura, a humilhação e o sofrimento infligidos aos outros têm a ver com a barbárie” (ibid., p.
35).
807
O autor de um atentado terrorista oculta uma bomba-relógio cuja explosão irá matar número grande de
pessoas. Ele é preso e recusa-se a indicar onde a bomba está escondida. Trata-se de hipótese utilizada por muitos
autores. Para Roxin, é apenas um exemplo de cátedra e, provavelmente, jamais acontecerá, pois quando nada se
sabe a respeito de uma bomba, dificilmente se irá prender um suspeito e indagá-lo a respeito dela (ROXIN, 2010,
p. 38).
808
Todavia, como observa o autor, o argumento da exculpação supralegal não aproveita a polícia de Frankfurt,
primeiro, porque não se trata de nenhum acontecimento incomum (sequestrador que recebe dinheiro mantendo a
vítima oculta); segundo, porque a ameaça da tortura não assegurava o êxito da investigação, tampouco era o
único meio que restava para salvar a vida do sequestrado (ROXIN, op. cit., p. 38-39).
809
Gómez-Benítez cita uma publicação espanhola de 2004, com o título ¿Puede admitirse o al menos querdarse
impune la tortura estatal en casos excepcionales?.
810
Como, por exemplo, no seguinte trecho: “Após várias tentativas infrutíferas, o homem de confiança do chefe,
cabisbaixo, informou ao seu superior que não encontrava ninguém que estivesse disposto a cumprir sua ordem.”
E conclui, numa referência direta à “solução final” nazista”: “Mas este insistiu que a ordem havia de ser
cumprida ‘como última solução’. ” (GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 951 – tradução nossa)
811
“As ameaças tiveram de ser terríveis, porque depois de muitos dias de resistência aos interrogatórios, surtiram
efeito” (ibid., p. 952).
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alemão o colocou no princípio da Constituição, enquanto “o direito à vida e à integridade
corporal, ao contrário, encontram-se pela primeira vez regulados no § 2º do art. 2”812
(GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 952).
Caso houvesse sido o pai da vítima que agisse com violência (ou ameaça) contra o
sequestrador – e, hipoteticamente, a lei admitisse que particulares pudessem praticar o crime
de tortura813 – não haveria, segundo o jurista espanhol, questão de culpabilidade a ser
analisada, mas sim de justificação, ou seja, a tortura seria considerada conforme ao direito e,
portanto, materialmente justa (ibid., p. 954). Substituindo-se a figura do pai pelos agentes
policiais, há quem argumente que eles não agiriam em “exercício legítimo do cargo”, mas sim
sob a proteção da legítima defesa de terceiros, como causa de “justificação geral, já que a
situação de agressão ilegítima e atual seria a mesma, também o seriam a necessidade,
proporcionalidade e idoneidade da tortura para evitá-la, da mesma maneira que o intento
defensivo do torturador” (ibid., p. 954-955 – tradução nossa). Portanto – segue o autor – a
discussão a respeito da justificação da tortura não pode partir do argumento de situação que
pudesse caracterizar o estado de necessidade exculpante, mas, pelo contrário, há de contar,
necessariamente, com sua aplicação geral, sobretudo pelas forças de segurança do Estado.
Excluído o tema do âmbito do Direito Penal (e a possibilidade de os agentes da
autoridade aplicarem causa geral de justificação da legítima defesa de terceiros), a tortura –
salvo quando houvesse uma proibição expressa – se apoiaria nos seguintes argumentos:
a) a iminência e a certeza do “risco de morte” de outra pessoa, ou seja, a atualidade da
agressão contra a vida de alguém814;
b) a limitação da tortura à pessoa do agressor, ou seja, a certeza de que o torturado seja autor
ou partícipe do crime e dispõe da informação adequada para evitar, a tempo, a morte das
vítimas.
Ambos os argumentos seriam pressupostos – de acordo com Gómez-Benítez – para
demonstrar a “utilidade social da tortura” em alguns casos. Porém, resta saber se haveria

__________________________
812
A decisão da Justiça alemã explica, conforme trecho transcrito pelo autor, que esta prioridade da dignidade da
pessoa humana sobre o direito à vida tem fundamento histórico: “os membros do parlamento tinham muito
claramente presentes os fatos horríveis do regime nacional-socialista. Seu desejo fundamental foi não deixar que
isso voltasse a acontecer e impedir, com o texto constitucional, qualquer tentativa nesse sentido. O ser humano
não deveria poder voltar a ser tratado, uma segunda vez, como portador de informação que o Estado quer retirarlhe, mesmo que o faça a serviço da justiça” (apud GOMEZ-BENITEZ, op. cit., p. 952 – tradução nossa).
813
Diversamente do que ocorre, ao que parece, apenas na legislação brasileira.
814
Como o autor adverte, a exigência da certeza da autoria (ou participação) não costuma fundamentar-se na
justificação moral da tortura, mas sim no temido efeito de ruptura da contenção implícita caracterizada pela
renúncia de apenar e que provocaria uma autorização geral, a qual seria aplicada até mesmo quando o risco não é
iminente (quando a agressão não é atual e a tortura não é aplicada no próprio agressor) (ibid., p. 955).
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fundamento legal e moral para argumentar-se com a legítima defesa de terceiros como
justificativa da “tortura em sentido estrito”815.
Ao buscar o conceito do que seria justo, vale-se o autor de normas internacionais de
direitos humanos816 e, portanto, cita a Convenção da ONU contra a Tortura e outros
Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes (de 1984), cujo art. 2.º estabelece
que a ocorrência de circunstâncias excepcionais (estado de guerra, instabilidade política
interna ou qualquer outra emergência pública), não justifica a imposição do tormento,
tampouco a legitima uma ordem de um funcionário superior.
O silêncio do Tratado a respeito da vedação da tortura para a hipótese de legítima
defesa de terceiro poderia autorizar o argumento de que tal excludente não estaria descartada.
Todavia, o art. 3.º da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e
Liberdades Individuais817 não deixa dúvida, uma vez que não admite exceção à prática da
tortura818. Escrevendo, naturalmente, com base na realidade jurídica espanhola, mas que pode
ser aplicado diretamente na realidade constitucional brasileira819, conclui o autor que “o valor
constitucional da dignidade humana, como base da ordem pública e da paz social, é a
expressão cabal do princípio moral que impede o Estado de usar a tortura até mesmo em
situações de legítima defesa” (GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 957). A discussão a respeito do
tema naturalmente acaba na denominada “guerra ao terrorismo”. Trata-se, em suma, de
justificar a tortura em face de um “perigo permanente de atentados terroristas” contra a
população civil (ibid., p. 958). Todavia, nesses casos, “não existe um risco iminente de
agressão atual, e falta, da mesma maneira, um agressor em sentido estrito, ou seja, não ocorre

__________________________
815
“Es decir, justifique que un funcionario público cause intencionalmente graves sufrimientos a un detenido
para obtener la información necesaria para evitar la agresión.” (GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 956)
816
“pues éstas no solo son derecho, sino además la expresión normativa directa del contenido básico de los
principios morales, es decir, de lo que es justo.” (p. 956)
817
“Artigo 3.° (Proibição da tortura) Ninguém pode ser submetido a torturas, nem a penas ou tratamentos
desumanos ou degradantes.” (Disponível em <http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POR.pdf>.
Acesso em 3 nov. 2013)
818
“Sin embargo, la prohibición general y sin excepciones de la tortura contenida en el artículo 3.º del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Liberdads Fundamentales, en comparación con las
excepciones expresamente aludidas en el artículo 2.º, relativas a la prohibición general de matar
intencionalmente, debe entenderse como excluyente de cualquier causa de justificación general o específica de
torturar por parte del Estado.” (ibid., p. 956). Mais adiante, o autor invoca também o art. 3.º da 3.ª Convenção de
Genebra e afirma que “el derecho penal internacional humanitario, esto es, el referido a la guerra prohíbe
torturar al enemigo prisionero, no solo en situaciones de riesgo, digamos, permanente o difuso, como la propia
guerra implica, sino también en situaciones de legítima defensa o riesgo inminente y actual. Un argumento
jurídico y moral añadido y de gran relevancia para fundamentar su no justificación tampoco en tiempos de paz.”
(GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 957)
819
Basta compararmos o texto do art. 3.º da Convenção Europeia (acima transcrito), com a regra explícita do art.
5.º, III, da Constituição Federal: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante”.
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situação objetiva de legítima defesa alguma” (GÓMEZ-BENÍTEZ, 2008, p. 958 – tradução
nossa).820
A guerra declarada aos terroristas, sobretudo após os ataques a cidades dos Estados
Unidos, em 11 de setembro de 2001, novamente inflamou a discussão a respeito da questão
do uso da tortura pelos agentes do Estado. Surge, para Gómez-Benítez, um novo “direito
penal da guerra”, qual seja, o “Novo Direito da Guerra Permanente contra o Terrorismo”, no
qual os homicídios e as torturas são havidos não mais como atos de legítima defesa preventiva
frente a riscos não iminentes ou agressões permanentes, mas sim diretamente como atos de
guerra contra o inimigo (ibid., p. 959-960). Para esse “novo Direito”, a injustiça seria
tolerável diante da insegurança provocada pelas novas modalidades de terrorismo
internacional, que se destacam pela violência.
Para os defensores dessa teoria, em tais circunstâncias devem aprovar-se e aplicar-se
leis injustas, ou melhor, leis que se consideram injustas diante dos padrões do Estado de
Direito, mas cuja existência o próprio Estado de Direito deve tolerar, pois tal injustiça “é
proporcional à gravidade do mal ou do risco que se enfrenta e que é, certamente,
extraordinário” (ibid., p. 961 – tradução nossa). Propõe, assim, Goméz-Benítez que se
denomine a esse novo direito de “Direito da Injustiça Tolerável”821.
Embora sua pretendida legitimação como ato de guerra,
esta ideologia permite afirmar também que a tortura para obter informação, em casos
de risco iminente ou, se se prefere, de risco permanente de morte, é um ato de
injustiça tolerável diante da insegurança gerada por essa classe de terrorismo, apesar
de não ser um ato justificado pela legítima defesa ou pelo estado de necessidade. (loc.
cit.)

Como se vê, a discussão é relevante. Gómez-Benítez, além de retomar – sem o citar
expressamente – o tema da questão moral que sustenta a tese de Morin, bate-se na questão do
Direito Injusto.
__________________________
820
O autor apresenta o fundamento para essa “defesa preventiva” por meio da tortura: “Esperar para defenderse
legítimamente más tarde mediante el asesinato o la tortura, cuando el riesgo sea ya inminente, es solo una
cuestión de tiempo. Pero, el transcurso del tiempo no puede alterar la legitimidad de la respuesta previa, porque
esperar para responder más tarde – se argumenta – hace que la respuesta, cuando se produce, sea menos eficaz.
Si se puede legítimamente matar al agresor en una situación de agresión actual o riesgo inminente de muerte y,
asimismo, es posible tortúralo en esa situación, también ha de serlo – prosigue este discurso – en situaciones de
riesgo permanente, que, aunque distante, procede de personas que se encuentran en la fuente de ese riesgo”.
(GÓMEZ-BENÍTEZ, op. cit., p. 958-959).
821 O qual se concentraria, “inicialmente, na supressão das garantias processuais básicas que foram depuradas
durante séculos de pensamento ilustrado para evitar a possível condenação de um inocente e a prisão ilegal ou
sem controle judicial de qualquer pessoa. Bom exemplo dessa injustiça tolerável são, entre outras, as normas
que, nos Estados Unidos da América, limitam essencialmente o direito de defesa de determinados acusados de
terrorismo, inclusive quando a condenação pode ser a pena de morte, ou as que preveem a possibilidade legal de
manter sob detenção indefinida determinadas pessoas qualificadas como perigosas para a segurança, sem direito
a habeas corpus e sem que exista acusação ou processo penal contra elas.” (ibid., p. 961 - tradução nossa).
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Antonio Cassese também se reporta ao incidente de Frankfurt822 para discorrer sobre a
tortura e entende que os juízes alemães nos deram uma lição de civilidade, uma vez que
afirmaram um princípio importantíssimo: se você se sente obrigado a fazê-lo para
salvar uma vida humana, poderá chegar a ameaçar [alguém] ou até mesmo a praticar a
tortura, cometer um crime. Mas você deve assumir a responsabilidade daquele ato
extremo, sabendo que pagará pessoalmente, embora possamos reconhecer
circunstâncias atenuantes823. (CASSESE, 2011, p, 147 – tradução nossa)

A questão da tortura dita legal veio a público em decorrência dos atentados de 11 de
setembro. A polêmica, porém, não é recente824.
Luís Greco (2009) discute o tema, fazendo uma detida análise da doutrina sobretudo
alemã a respeito do uso da tortura em casos de terrorismo nas hipóteses que foram

__________________________
822
Cassese descreve a ação policial com outros detalhes, inclusive com a ameaça de ser o sequestrador levado
para uma cela com “dois enormes negros, que certamente o violentariam”; também teria recebido um golpe no
peito que o fez bater com cabeça contra a parede (2011, p. 146). Após o julgamento de recursos, a Corte de
Frankfurt condenou ambos os policiais (o que determinou e o que realizou a ameaça) a uma pena de multa,
porém aplicou uma regra que raramente é invocada, qual seja, “a Seção 59 do Código Penal, que, em
circunstâncias excepcionais, autoriza infligir apenas uma censura [...]. Em outras palavras, os dois acusados não
tiveram nem de pagar a multa” (p. 147 – tradução nossa).
823
Apesar dessa postura que pode sugerir – equivocadamente – leniência a respeito da tortura, Cassese não a
admite, tanto que aponta, na mesma obra, cinco razões essenciais para se opor a ela: viola o princípio de respeito
à dignidade humana; humilha e avilta tanto o torturado como o torturador; é “quase sempre inútil”, pois, se o
torturado for resistente não admitirá a culpa ou revelará o que sabe; a sua prática gera descrédito ao Estado e
seus funcionários; e, atualmente, nos estados democráticos, as provas obtidas mediante tortura não podem ser
admitidas (2011, p. 153-154).
824
Com efeito, observa Giovani Saavedra (2008, p. 90-91) que “muito antes do atentado de 11 de setembro
de 2001, Luhmann chocou a comunidade acadêmica com a seguinte proposta: ‘Imaginem que os senhores são
policiais. No seu país [...] existiria uma série de terroristas de esquerda e direita [...]. Os senhores teriam
prendido o chefe de um desses grupos. Os senhores poderiam, se os senhores o torturassem, talvez salvar a vida
de muitos – dez, cem, mil, nós podemos variar o caso. Os senhores o fariam?’. O que nesta época não passava de
uma mera provocação atingiu, principalmente depois do atentado do dia 11 de setembro, o status de problema
central do debate internacional em torno da dignidade humana.” (o artigo de Luhmann – “Gibt es in unserer
Gesellschaft noch unverzichtbare Normen?” – foi publicado em Heidelberger Universitätsreden IV, 1993, p. 125, conforme SAAVEDRA, op. cit., p. 106). Antes de Luhmann, porém, o filósofo norte-americano Michael
Levin, em artigo de 7 de junho de 1982 (“The case for Torture”, publicado no Newsweek) já afirmou que “há
situações em que a tortura é não apenas permissível, mas moralmente obrigatória”, referindo-se também ao caso
do terrorista preso que havia instalado uma bomba e conclui: “Se o único meio de salvar aquelas vidas é
submeter o terrorista às dores mais torturantes, que razões haveria para não fazê-lo?” (apud SKIDMORE, 1988,
p. 253). No Brasil, Érico Veríssimo vale-se do tema para criar a trama de seu O prisioneiro, cuja primeira edição
é de 1967: logo após a explosão de uma bomba (em um país que sugere ser o Vietnã), dois terroristas são presos;
um deles confessa que havia outra bomba programada para explodir dentro de cinco horas e morre em seguida
sem dizer o local; o segundo recusa-se a informar onde está bomba-relógio e, por isso, um tenente é convocado
para fazê-lo dizer, sendo assessorado por um sargento “que, na vida civil, foi funcionário da polícia e tem
prática... desse... dessas coisas” (VERÍSSIMO, 1995, p. 140). O autor descreve o conflito do tenente entre salvar
centenas de vida e autorizar a tortura do terrorista, contra o qual não conseguia sentir ódio porque o reconhecia
como humano – ao contrário do sargento, seu subordinado, que apenas se referia ao preso de forma a
desqualificar sua condição humana (“rato”, “percevejo”). Darius Rejali afirma: “The famous ‘ticking time bomb’
story appears for the first time in Les Centurions, and Latéguy deploys it to advance the view that is democratic
life that makes men weak, particulary soldiers, and that being tortured and in turn torturing others is an antidote
to this weakness, allowing men to return to themselves as men and overcome the weaknesses engendered by
democratic life” (REJALI, 2008, p. 165). Les Centurions, publicado em 1960, foi escrito “in defense of the
soldiers accused of torturing Bouhired” (Djamila Bourired/Aicha, famosa integrante a FLN da Argélia – ibid., p.
167).
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denominadas de “casos de bomba-relógio” (time bomb cases ou ticking-time bomb cases).
Para demonstrar a relevância do tema, o autor explica:
Ainda que prima facie humanitária, a verdade é que a proibição absoluta pode resultar
um tanto dolorosa em situações de necessidade. Pensemos no pior: uma cidade inteira
como Munique, Nova Iorque, Barcelona ou Rio de Janeiro, desaparecerá do mapa se
não se consegue fazer falar o terrorista responsável por uma bomba que acaba de ser
capturado.825 (GRECO, 2009, p. 237)

Analisados os argumentos dos adversários da proibição absoluta da tortura – os quais
“se orgulham da honestidade de seu ponto de vista” (ibid., p. 239) –, Greco estabelece os mais
relevantes826:
a) “aquele que deve ser torturado não é estranho à situação”, ou seja, o terrorista é o
responsável pelo fato que o conduz à sua própria tortura. O Estado teria o dever de intervir em
favor das vítimas, e não de proteger o terrorista. Haveria, nesse caso, uma hipótese de legítima
defesa de terceiro (ibid., p. 241-242);
b) deve-se considerar que a ação do terrorista, se não obstada, irá causar “um dano de
dimensões desastrosas”, ou seja, a vedação da tortura transfere para a vítima o ônus de
suportar, passivamente, sua morte; portanto, sua dignidade não seria respeitada. Assim, os
princípios que sustentam o Estado de Direito seriam convertidos em um “pacto suicida”. Para
tais argumentos, haveria a ocorrência do estado de necessidade ou da colisão de deveres
(ibid., p. 242-243).
Apesar desses argumentos, Greco conclui que eles não autorizam reconhecer-se a
legitimidade da tortura, pois “em argumentação moral ou jurídica, inexistem aspectos que só
valem excepcionalmente”, ou seja, uma argumentação de fundo moral e jurídica não admite
exceções, uma vez que “toda exceção expressa uma regra que lhe serve de base, uma regra
que regula, justamente, o que se deve fazer no caso da exceção” (ibid., p. 243 – grifos do
autor). Ora, se a tortura fosse admitida excepcionalmente, então haveria regra que a
explicaria.
Aprofundando sua argumentação, Luís Greco encontra duas regras que resultam dos
discursos que defendem os tormentos em caso de bomba-relógio:
a) “regra da decadência”, ou seja, “a dignidade é algo que se pode perder em razão de um
comportamento” (p. 244);

__________________________
825
O autor não ignora, naturalmente, que boa parte da doutrina tende a “se esquivar do caso da bomba-relógio,
aludindo à diminuta probabilidade de sua ocorrência”, porém, o que busca em seu artigo “é a questão abstrata do
caráter absoluto ou não da proibição da tortura” (GRECO, 2009, p. 237).
826
No artigo do qual nos valemos, Luís Greco aponta, em notas de rodapé, os autores (em sua maioria, alemães)
que sustentam cada um dos argumentos que seguem.
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b) “regra dos custos”, pela qual “a dignidade é algo que apenas se tem de respeitar na medida
em que os custos desse respeito não ultrapassem um determinado limite” (GRECO, 2009, p.
245).
O autor, entretanto, apressa-se em explicar que
A nossa tradição se baseia – contrariamente à regra da decadência – na ideia de que
existe algo como uma dignidade inalienável e direitos humanos inalienáveis,
dignidade e direitos que não podem ser negados nem ao pior dos criminosos, e que o
indivíduo – contrariamente à regra dos custos – não está nem à disposição da utilidade
do Estado, nem da dos demais cidadãos. Enquanto sustentarmos estes princípios,
teremos de manter firme o repúdio à tortura, também e precisamente em situações
excepcionais. (GRECO, op. cit., p. 246).

Esmiuçando e destruindo cada uma das regras, Greco conclui que, de acordo com a
primeira delas, a dignidade seria “algo que se pode perder por comportamento inadequado”, o
que contraria a própria concepção de dignidade. A tortura, ao violentar a vontade do cidadão,
nega a promessa e o dever do Estado de “respeitar não o conteúdo da vontade, mas o próprio
fato de que os cidadãos têm uma vontade. Isso é o mais fundamental e constitui a chave [...]
para explicar por que a tortura está proibida”, bem como demonstra o motivo pelo qual
“nenhum comportamento incorreto pode derrogar essa proibição”, ou seja, “a tortura nega o
fato de que o ser humano tenha uma vontade, o que é pressuposto de qualquer exercício de
poder legítimo” (ibid., p. 248). Nem se pode aceitar o argumento de que o terrorista tenha a
vontade de não ser representado pelo Estado, pois, ainda assim, ele manifesta uma vontade,
que seria negada ao se admitir a tortura (ibid., p. 249). A segunda regra “submete o respeito
da dignidade humana a uma reserva de custos, o que é incompatível com a ideia de que o
Estado pretenda exercer seu poder em nome de todos os destinatários” (ibid., p. 251). Essa
regra seria “consequencialista”, ou seja, estabelece que a dignidade depende das
consequências do ato praticado, porém sabemos que “dignidade significa, primariamente, um
valor intrínseco completamente independente dos interesses dos demais” (loc. cit.). Para os
defensores da tortura, o dano que ela provocaria seria menor do que aqueles decorrentes da
ação não obstada pelo tormento. A esse argumento, entretanto, Greco invoca “a repetida
advertência de que permitir a tortura gera perigos de ruptura do dique ou um declive
escorregadio (slippery slope)” (ibid., p. 253)827.
__________________________
827 Enfatiza o autor: “Não é surpresa que quem defenda uma tal análise custo-benefício pela metade acabe por
considerar “desumana” a proibição absoluta da tortura. Porque caso a tortura venha a ser permitida, ainda que em
situações excepcionais, não seremos nós quem terá de viver com medo de ser torturado, e sim os membros de
grupos étnicos minoritários, cujos interesses, ao que parece, não são computados no cálculo de custo-benefício.
Belo balanço custo-benefício, em que nós desfrutamos dos benefícios e os outros arcam com os custos. (ibid., p.
254)” Ressalte-se que o argumento de imposição apenas a “grupos étnicos minoritários” justifica-se em virtude
do foco do ensaio, qual seja, a tortura a terroristas. Excluída a hipótese de terrorismo, porém, no Brasil, às
minorias étnicas teriam de somarem-se diversos outros segmentos sociais (por exemplo, pobres, homossexuais,
prostitutas). A respeito do tema, relevante a lição de Sofsky: “¿Quiénes son las víctimas? Una mirada al pasado
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Ao concluir, Greco afirma que “é insustentável distinguir entre situação normal e
situação de emergência e postular regras distintas para a situação normal e para a situação de
emergência, porque toda regra transcende à situação” (GRECO, 2009, , p. 257), já que a
exceção “ao apenas confirmar a regra, a regra vive unicamente da exceção”. Ou seja,
Propor uma exceção à regra da proibição de torturar significa que recusamos esta
prática não porque ela lesiona a dignidade de um ser humano. E sim porque ele ainda
não se comportou mal, ou porque não temos ainda nenhum interesse suficientemente
forte em torturar essa pessoa. Para o Estado de Direito, o que deve importar é a
dignidade. (ibid., p. 259)

Fernando Molina Fernández também busca resposta à pergunta: “¿Es justificable la
tortura?” (2006). Esclarece o autor: “A justificação da tortura está, tristemente, em moda. Não
me refiro à tortura em si, que sempre esteve na moda, especialmente em alguns países, mas
sim à sua possível justificação legal” (2006, p. 269 – tradução nossa). Seria então, de se
indagar – prossegue o texto – se mudou a sensibilidade social em relação à tortura, já que ela
sempre foi havida como um “método habitual de tratar presos e condenados em muitos
países”, todavia “antes era um meio legal para obter confissão ou para apenar, e agora é feita
às escondidas”. O autor lembra Alan Dershowitz, professor de Harvard, que pretende
estabelecer um “procedimento legal de tortura para interrogatórios em casos excepcionais,
mas que pouca gente [...] leva a sério” (ibid., p. 270)828.
O ordenamento jurídico que Molina Fernández analisa (Convenção de 1984 da ONU,
Código Penal e Constituição da Espanha) deixa evidente que não existe espaço para eventual
debate a respeito de possível justificação da tortura, mas, apesar disso, é possível que continue
sendo praticada, de forma ilícita e punível, embora seus defensores insistam em invocar a
___________________________________________________
permite apreciar que la historia de la tortura está estrechamente ligada a la historia social de las clases inferiores,
de los marginados y de los excluidos. […] La tortura, en suma, se aplica a todas las categorías sociales que no
forman parte del núcleo de la sociedad homogénea. Es una técnica de combatir al otro, un instrumento de
segregación social, de exclusión. La tortura traza una línea demarcadora entre amigos, enemigos e extranjeros,
entre ciudadanos y bárbaros, civilizados y salvajes, fieles e infieles. Y separa a los hombres de los no-hombres.”
(SOFSKY, 2006, p. 86-87)
828
Alan Dershowitz, em obra cujo título título que se auto explica (Em defesa de Israel), trata da questão da
tortura contra os palestinos. Afirma o autor que “em 6 de setembro de 1999, a Suprema Corte de Israel decidiu
não apenas que a tortura é absolutamente proibida, com também os tipos de pressão física atualmente usados
pelos Estados Unidos – demover do sono, posições desconfortáveis forçadas, música alta, solavancos, capuz
sobre a cabeça – são proibidos pela lei israelense, mesmo nos casos em que a pressão é usada não para obter
uma confissão, mas para obter informação que poderia impedir um iminente ataque terrorista. Antes dessa
decisão, os serviços de segurança de Israel utilizaram algumas vezes medidas físicas semelhantes às utilizadas
atualmente pelas autoridades dos Estados Unidos contra suspeitos terroristas.” (2004, p. 179-180). Em seguida,
denuncia o autor que “no Egito, na Jordânia, no Marrocos, na Arábia Saudita, nas Filipinas e em outros países
muçulmanos [...] a tortura – incluindo a tortura legal de prisioneiros políticos – é comum e aprovada nos níveis
mais altos de governo”. Além, naturalmente, dos “Estados Unidos, onde novas formas de tortura, que incluem
componentes físicos e psicológicos, são praticadas e não estão facilmente sujeitas a revisão judicial”. Porém,
queixa-se que “apenas Israel tem sido tão repetida e maldosamente condenado por uma prática que sua lei atual
nem sequer permite” (ibid., p. 180).
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justificação do estado de necessidade, como argumenta com três exemplos: Israel829, Estados
Unidos da América830 e Alemanha831, o que demonstra a dificuldade (ou impossibilidade) de
se obter um consenso a respeito do tema, sobretudo quando os argumentos jurídicos cedem
aos sentimentos.
Molina Fernández observa ser significativo que o estado de necessidade acabou se
impondo, paulatinamente (e com requisitos muito semelhantes), como causa de justificação
em todos os ordenamentos jurídicos (de maneira expressa ou supralegal). Para ele, a razão é
que “não se trata apenas de uma causa de justificação própria do direito penal, nem sequer
apenas de uma regra geral de justificação (embora seja ambas as coisas), mas de uma
__________________________
829
O governo israelense praticava sistematicamente a tortura contra os presos pelo General Security Service
(GSS) até o ano de 1999, segundo as recomendações do Informe da Comissão Landau de 1987 (comissão
governamental que buscou determinar o grau de violência que seria lícito empregar nos interrogatórios de
pessoas envolvidas com o terrorismo e acabou por admitir o emprego de “pressão física moderada”). Na década
de 1990, porém, diversas entidades de proteção aos direitos humanos e alguns particulares daquele país
propuseram ações na Corte Suprema contra o Estado de Israel e a GSS, denunciando várias práticas abusivas nos
interrogatórios (v., a respeito das práticas de tortura e a posição do Estado sobre cada uma delas:
<http://www.btselem.org/publications/summaries/199802_routine_torture>, acesso em 03 ago. 2013). A Corte
decidiu (em 6 de setembro de 1999) que todas as práticas adotadas pela GSS eram ilegais, degradantes e
atentatórias à dignidade básica do ser humano. Porém, considerando o argumento de “estado de necessidade”
invocado pelos réus, o tribunal acabou deixando uma porta aberta para a tortura: realizada uma ponderação de
interesses, em alguns casos (como do “ticking bomb scenario”) a tortura poderia ser um mal menor se ela fosse
eficaz para evitar a morte de vítimas inocentes. Assim, a decisão teria apenas a vantagem de manter a ilegalidade
da tortura, “o que ao menos, em um nível simbólico, tem importância”. Porém, sua concepção de “estado de
necessidade” como causa de justificação dificilmente seria aplicável a outros ordenamentos jurídicos. “A
instituição do estado de necessidade se vê, assim, inaceitavelmente desnaturalizada. Há de ser possível outra
solução que preserve a natureza justificante do estado de necessidade e crie uma barreira instransponível (e não
como esta, apenas parcial, porque, ao final, a ação não se castiga) para a tortura.” (MOLINA FERNÁNDEZ,
2006, p. 271-273 – tradução nossa)
830
Após o 11 de Setembro, os EUA experimentaram um grande retrocesso na proteção aos direitos humanos “e,
em particular, a proteção à dignidade humana e a proscrição da tortura sofreram um dano, se não irreparável, ao
menos duradouro”. Dershowitz propôs, em virtude dos atentados, que a tortura fosse admitida em certos casos e,
assim, regulada para evitar “possíveis abusos”, porém Molina Fernández apresenta os argumentos de Michael
Ignatieff, para quem “o mal da tortura é que inflige dano irremediável tanto no torturador como no prisioneiro.
Viola os compromissos fundamentais da dignidade humana, e este valor central que uma guerra contra o terror,
sustentada por um Estado democrático, não deveria sacrificar, nem ao menos sob a ameaça de um ataque
iminente.” (apud MOLINA FERNANDEZ, cit., p. 275 – tradução nossa). Por isso optou-se por “caminho
indireto: levar os supostos terroristas para fora do território dos EUA, privando-lhes da proteção proporcionada
por sua legislação (um perfeito exemplo de aplicação prática de um Direito penal do inimigo, conforme Molina
Fernandez). Mas como a legislação estadunidense pune também a tortura praticada no estrangeiro e os EUA
assinaram as Convenções de Genebra de proteção aos prisioneiros de guerra, o Governo de George W. Bush
providenciou a edição de um Memorandum, escrito por Alberto Gonzáles em agosto de 2002, que sustenta a
legalidade da tortura praticada fora do país contra prisioneiros suspeitos de atos de terrorismo; trata-se de um
“informe jurídico, repudiável em suas pretensões, todavia muito detalhado em sua argumentação, que explora
com inteligência diferentes soluções para um eventual processo por tortura. Um bom exemplo de argumentação
jurídica posta a serviço da pior causa (ainda que, seguramente, seus autores a tinham por boa)” (MOLINA
FERNÁNDEZ, op. cit., p. 276 – tradução nossa). Um dos argumentos que o documento utiliza para a tortura
seria invocar como causa de justificação o estado de necessidade ou a legítima defesa.
831
Da Alemanha, o autor cita o caso Daschner, sobre o qual nos referimos anteriormente, destacando que 60%
dos alemães acreditavam ser justificada a ação dos policiais. Alguns juristas defenderam que, em situações
excepcionais, como nesse caso “ou diante de graves ameaças terroristas, a tortura pode ser um mal menor,
amparado pelo estado de necessidade”, porém, “felizmente, neste caso o bom senso jurídico do tribunal
prevaleceu e houve condenação”, o que foi um grande alívio para as organizações defensoras dos direitos
humanos. (MOLINA FERNÁNDEZ, op. cit., p. 277-278 – tradução nossa)
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autêntica regra de racionalidade na solução de qualquer conflito de interesse” (MOLINA
FERNÁNDEZ, 2006, p. 278-279 – tradução nossa). Porém, a generalidade dessa justificação
permite resolver conflitos de “ponderação duvidosa”. Assim, apresenta dois argumentos
conclusivos:
Não é possível justificar a tortura porque, primeiro, falta base material para a
justificação: apesar das aparências, [a tortura] provoca maiores males do que aqueles
que procura evitar (argumento material); segundo, a questão já está resolvida por uma
regra específica que determina, para esse caso, a ponderação e, com isso, fecha o
caminho para uma inovação em outro sentido [além] da regra geral presente no estado
de necessidade (argumento de legalidade). (ibid, p. 279 – tradução nossa)

Molina Fernández explica ambos os argumentos. Quanto ao primeiro, é enfático: “se a
tortura não pode ser justificada será porque constitui um mal maior”. É hoje dominante a
noção de que, no estado de necessidade, a ponderação deve ser complexa, ou seja, não deve
limitar-se ao confronto superficial dos bens mais relevantes em conflito, mas deve
compreender tudo o que se encontra discutido, ou “dito de maneira mais plástica: tratar-se-ia
de comparar o mundo sem a ação justificada e o mundo com a ação justificada” (MOLINA
FERNÁNDEZ, 2006, p. 279). Em uma balança, teríamos, de um lado, o torturado e, do outro,
a vida de muitas pessoas e aqui a justificação seria clara. “Mas o panorama muda quando a
tortura torna-se uma medida política do poder” (ibid., p. 280)832.
Como explica o autor, a hipótese da “ticking bomb” é muito anterior aos atentados do
terrorismo internacional; ela nos remete ao cenário da guerra, sempre vivido pela
humanidade, e à discussão sobre a possibilidade de se torturar inimigos para conhecer seus
planos. Em uma visão recente da história, constata-se que a necessidade de justificação para a
tortura é defendida por todos aqueles que desejam “legalizar seus assassinatos, torturas,
desaparecimentos etc.” e, assim, buscam
legitimar atos inqualificáveis em estados onde existem leis que os proíbem... mas o
fazendo por meio do estado de necessidade. E o procedimento é sempre o mesmo.
Apelam a nossos sentimentos em um caso hipotético – que pensemos no garoto de 11
anos tremendo em seu esconderijo do caso Daschner, aos mortos das torres gêmeas ou
de Israel – e ao final o resultado é colocar suas ações à margem da lei. (ibid., p. 280 –
tradução nossa).

O argumento da “ticking bomb” funciona como um cavalo de Troia: “abrimos-lhe a
porta e finalmente a fortaleza dos direitos humanos é tomada”833.
__________________________
832
“Como é possível que a doutrina claramente majoritária se incline contra a justificação e a Convenção contra
a Tortura ou as Convenções de Genebra a proíbam? Eram suicidas os que a redigiram? Ignorantes, porque nem
sequer pensaram na ‘ticking bomb’? Nem um, nem outro. Suas razões para negar a justificação são, em grande
parte, extraídas da experiência histórica.” (MOLINA FERNÁNDEZ, op. cit., p. 280 – tradução nossa)
833
O fundamento merece ser transcrito: “El argumento de la ticking bomb opera como un caballo de Troya. Le
abrimos las puertas y finalmente la fortaleza de los derechos humanos es tomada. Hemos, como mucho, salvado
una situación concreta a cambio de condenar un número incontable de otras. La lógica del mal menor, si no se
filtra adecuadamente, resulta perversa. ¿Por qué no continuar las torturas con inocentes, por ejemplo hijos del
supuesto terrorista?; ¿Por qué no justificar cualquier otra lesión de derechos? ¿Allanamiento de morada,
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E conclui esse argumento:
Uma boa forma de determinar se uma conduta concreta merece justificação por meio
do estado de necessidade é fazê-la explícita em uma regra especial. Qualquer fato
justificado deveria passar por essa prova. E não é possível formular explicitamente
uma regra de tortura justificada sem que sintamos intuitivamente que algo está mal.
[...] O que nos repugna formalizar um procedimento legal de tortura – em que é lícito
ferir?; quando se pude humilhar?; qual membro ou órgão se pode mutilar para que
alguém confesse onde está a bomba? – é um bom indício de que a ponderação é, neste
caso, o inverso da aparente. (MOLINA FERNÁNDEZ, 2006, p. 281 – tradução nossa)

Quanto ao argumento da legalidade, existem regras especiais que impedem a
justificação, como o art. 2.º da Convenção contra a Tortura e o art. 15 da Constituição da
Espanha834. Mas – ressalva o autor – nem todos admitem que essas regras especiais impeçam
seja invocada a regra geral do estado de necessidade (ibid., p. 281).
Como último ponto, o jurista discute a questão da possibilidade da tortura numa
hipótese de “bomba-relógio” que causaria uma explosão nuclear e, assim, comprometeria toda
a espécie humana: “não seria neste caso a tortura um mal menor?” (ibid., p. 282). Apoiado no
jurista alemão Hirsch835, afirma que “a proibição absoluta da tortura é seguramente o único
freio jurídico que pode impedir que este flagelo continue presente em nossas sociedades” (p.
283). Porém, “a proibição da tortura [...] não se pode converter em um pacto de suicídio” e o
autor tem um argumento realista: “Bem, não cabe dúvida que o mais provável é que, de fato,
alguém agiria em tais situações sem importar-se com as consequências, que sempre seriam
menores que a ameaça” e aprofunda:
Desde logo, temos de viver aceitando que a maior parte da humanidade não somos
Kants. Em outras palavras: confrontados com o perigo do desaparecimento da espécie
humana, seguramente aceitaríamos alternativas que, em outras circunstâncias, não
estaríamos dispostos a assumir. (MOLINA FERNÁNDEZ, op. cit., p. 283 – tradução
nossa)

Assim, conclui o autor:
Se, seguindo a máxima kantiana, decidíssemos perecer como espécie ao invés de
recorrer a uma medida profundamente incompatível com nossas mais fortes
convicções éticas, teríamos inaugurado uma nova modalidade de extinção biológica: a
extinção por motivos morais. Como indivíduos, essa possibilidade é parte integrante
da forma de entender a vida de muita gente. Talvez este seja um bom indício de que
não tenha de haver uma solução tão ruim para a espécie. Todas o são, mas acredito
___________________________________________________
violación de correspondencia, prisión privada, etc., todo para conseguir desarmar la bomba?, ¿en qué queda
nuestro precioso y delicado sistema de derechos?” (MOLINA FERNÁNDEZ, op. cit., p. 280)
834
“Artículo 15. Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan
ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo
que puedan disponer las leyes penales miliares para tiempos de guerra.” Disponível em
<http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/titulos/articulos.jsp?ini=10&fin=55&tipo=2>. Acesso em 04
ago. 2013.
835
“De tanto en tanto todo derecho y todo orden social están sometidos al peso de lo extraordinario. Tomar estas
momentáneas situaciones como motivo para reducir jurídicamente las garantías constitucionales a favor de las
posibilidades de intervención del ejecutivo, sería tanto como provocar un daño permanente al orden jurídico, lo
que afectaría su núcleo de una manera más sensible que las perturbaciones que se quieren eliminar.” (Hans
Joachim Hirsch, apud MOLINA FERNANDES, op. cit., p. 282-283)
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que esta não é a pior. Não é tão importante viver a qualquer preço. Façamos desta
visão individual também nossa visão de espécie, e esperemos que não chegue nunca a
oportunidade de ter de colocá-la à prova. (ibid., p. 283-284 – tradução nossa)

Kai Ambos (2009) também estudou o problema da tortura. Incentivado pela política
dos Estados Unidos após o 11 de Setembro e sua “war on terror”, o jurista compara o caso
Daschner (da polícia de Frankfurt) com as práticas de investigação em Israel (cuja Comissão
Landau recomendava que se exercesse moderada “coação física” contra os suspeitos de
terrorismo836). Os dois casos geram debates que não dialogam entre si837; porém, há
necessidade de um debate comparativo urgente, uma vez que casos semelhantes tendem a se
tornar frequentes (AMBOS, 2009, p. 25).
O jurista alemão chama a atenção para um aspecto relevante do conceito de tortura na
Convenção da ONU, de 1984: sua cláusula de inderrogabilidade não inclui atos que não se
enquadrem como tortura, quais sejam, os “tratamentos desumanos e degradantes”, uma vez
que, aparentemente, a Convenção faz distinção entre tortura e outras formas de tratamentos
desumanos. Todavia, argumenta, em geral, os tratados de direitos humanos cuidam da tortura
e do “tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante” de forma equivalente e proíbem
ambos838, declarando-os inderrogáveis (AMBOS, 2009, p. 28). Portanto, a distinção entre a
tortura e outros tratamentos desumanos não tem nenhum efeito legal, não se admitindo que
sua proibição seja excepcionada (ibid., p. 29).
De acordo com Kai Ambos, haveria “três graus de maltrato – tortura, tratamento
desumano e o maltrato ‘ordinário’ – [os quais] não podem ser distinguidos de maneira
convincente in abstracto, mas apenas caso a caso” (p. 30 – tradução nossa). Assim, prossegue,
qualquer intenção de determinar o alcance da proibição ou, vice-versa, de determinar a
conduta permitida ex ante e in abstracto [...] está condenada ao fracasso e não vai
resolver o dilema que enfrenta o investigador individual em um caso concreto: ou bem
tal lei apenas reitera o Direito Internacional, por exemplo, o art. 7.º do Pacto
Internacional dos Direitos Civis e Políticos, e é portanto supérflua, ou bem procura ser
mais concreta e corre o risco de exceder os limites do Direito Internacional e
contrariar a crítica internacional. (AMBOS, op. cit., p. 31 – tradução nossa)839.
__________________________
836
O autor transcreve trecho de informe da “Commission of Inquiry into the Methods of Investigation of the
General Security regarding Hostile Terrorist Activity”: “O interrogatório efetivo de suspeitos terroristas é
impossível sem o uso de meios de coação para superar sua obstinada vontade de não revelar informação e para
superar o medo da pessoa sob interrogatório de que sua própria organização irá causar-lhe dano se revelar a
informação.” (apud AMBOS, 2009, p. 21-22 – tradução nossa)
837
Essa ausência de comunicação trata-se de “fenómeno que desgraciadamente es bastantes común en el
discurso del derecho penal comparado entre la tradición romano-germánica (el así llamado civil law) y
anglosajona (common law)” (AMBOS, 2009, p. 25).
838
O autor cita como exemplos: art. 7º do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, art. 3º da Convenção
Europeia de Direitos Humanos, art. 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos.
839
Portanto, medidas que pretendam “autorizar o uso da tortura ou de tratamento desumano [...] nem sequer
gozam de legitimidade parlamentar, violam tão flagrantemente o Direito Internacional que não merecem maior
discussão” (ibid., p. 32 – tradução nossa). O autor cita como exemplo de normas que não merecem guarida as
“autorizações de tortura” (‘torture warrants’), propostas por Alan M. Desrshowitz, as quais seriam concedidas
por um juiz.
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Ambos faz questão de esclarecer que
a racionalidade da proibição absoluta da tortura reside – não obstante o direito
positivo escrito a respeito da matéria – [no fato] de que a aplicação de tortura implica
um ataque frontal à dignidade humana da vítima. Não existe nenhum outro ato que
viole tão profundamente essa dignidade. A proteção da dignidade humana se encontra
no núcleo da proibição da tortura [...]. (2009, p. 32 – tradução nossa)

O Estado de Direito não tem alternativa que não seja a vedação expressa à tortura, a
fim de respeitar seus próprios princípios e adquirir credibilidade internacional (AMBOS,
2009, p. 32). Todavia, a proibição absoluta da tortura pelo Estado não induz, necessariamente,
à responsabilidade do indivíduo, pois,
enquanto o Estado deve ter em conta considerações institucionais – em uma espécie
de “absolutismo pragmático” – o indivíduo poderia enfrentar situações nas quais em
lugar de complacência institucional, seria mais bem tolerada, ou mesmo esperada,
uma “desobediência oficial” ou civil. (ibid., p. 33-34)

Assim, defende que o investigador possa optar por realizar a tortura por meio de uma
deliberação sua, a qual jamais poderá ser substituída por uma vontade legislativa840.
Ambos defende, ainda, que o art. 1.º da Convenção Contra a Tortura exige “a real
‘inflição’ de tortura”, não sendo suficiente para caracterizá-lo a prática de ameaça841. Sobre
considerar a própria ameaça como tortura ou tratamento desumano, lembra que a Corte
Europeia de Direitos Humanos entendeu que tal apenas ocorreria se a ameaça fosse
“suficientemente real e imediata”, ou seja, “isto unicamente poderá dizer-se em cada caso
concreto” (ibid., p. 36).
Ao tratar especificamente do que denomina “caso modelo” da bomba-relógio842,
analisa as possíveis causas de exclusão de responsabilidade penal. Quanto à legítima defesa
(ibid., p. 39-51), Ambos conclui que “a tortura nunca pode ser ‘requerida’ pela legítima
__________________________
840
Kai Ambos procura justificar esse seu argumento: “A dicotomia entre Estado-indivíduo que subjaz a este
enfoque reflete a dicotomia entre os Direitos Humanos e Direito Internacional Humanitário relevantes, enquanto
dirigidos ao Estado, e o Direito Penal Internacional, enquanto dirigido ao indivíduo. À medida que os primeiros
contêm uma proibição absoluta da tortura, o último é mais flexível e admite causas excludentes da
responsabilidade penal. Estas consideram um juízo ex post a respeito de [saber] se a desobediência do indivíduo
era requerida ou aceitável.” (2009, p. 34 – tradução nossa)
841
E argumenta: “Ao se tratar a ameaça de cometer um delito de forma equivalente ao real cometimento, os
crimes incipientes tal como estão previstos no § 241 StGB (Bedrohung, ameaça de cometer um delito) seriam
algo supérfluo” (ibid., p. 36 – tradução nossa).
842
O autor explica que denomina “caso modelo” porque dificilmente irá ocorrer na prática (em muitos casos, a
polícia não terá como saber se a pessoa presa está realmente envolvida no delito ou, ao menos, qual teria sido a
sua contribuição; portanto, é incerto que a informação que a polícia necessita possa ser obtida por meio de
tortura; em outros casos, a bomba não estaria ativada, ou seja, o perigo a ser evitado não seria imediato).
Portanto, afirma o autor, a hipótese da bomba-relógio não é muito realista; pode-se mesmo dizer que é
completamente teórica. Porém a hipótese não deve ser descartada, pois serve para “pôr à prova a racionalidade
da demanda de uma proibição absoluta de tortura. Esta demanda apenas pode sustentar-se logicamente se não se
pode imaginar um caso que deva sofrer uma exceção, ou seja, no qual a tortura deva ser permitida”. Por isso
também chama a hipótese de caso modelo, ou seja, o caso “está desenhado tendo em conta os requisitos legais de
uma causa de exclusão de responsabilidade. Em outras palavras, se a responsabilidade penal do torturador nem
sequer pode ser excluída neste caso extremo, tal responsabilidade nunca poderia ser excluída, a fortiori, nos
casos menos extremos (claramente mais realistas)” (AMBOS, 2009, p. 37 – tradução nossa).
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defesa e o mesmo se deve aplicar, a fortiori, para disposições da legítima defesa que preveem
um requisito de proporcionalidade mais estrito”, ou seja, “se a tortura nem sequer pode ser
‘requerida’ pela legítima defesa, com menos razão poderá ser proporcional dentro do marco
do que significa a legítima defesa” (AMBOS, 2009, p. 50-51 – tradução nossa).
Quanto ao estado de necessidade (ou “necessidade justificante” – p. 51-62), afirma que
“se a necessidade em definitivo exclui ou não a responsabilidade do investigador que tortura,
dependerá da ponderação dos valores em jogo. Esta ponderação está no próprio núcleo da
defesa por necessidade como causa de justificação” (ibid., p. 58 – tradução nossa). Quanto à
ponderação, o autor explica que para os dois casos (sequestro e bomba-relógio), esta pode
provocar resultados diferentes: no caso do sequestro deve negar-se um peso maior
(significativo) do interesse protegido (a vida e a reconhecida dignidade humana da vítima)
sobre o interesse prejudicado (a dignidade humana do sequestrador), enquanto que no caso da
bomba-relógio, deve-se responder de forma afirmativa (a vida e a dignidade humana de várias
vítimas sobre a dignidade humana de apenas uma vítima):
Este resultado deixa evidente que esta forma de ponderação omite considerações
gerais e institucionais importantes, que vão além do caso em questão. Estas
considerações estariam contempladas se fosse realizado um balanço integral e
qualitativo. Este teria em conta as consequências negativas que um enfoque flexível a
respeito da proibição da tortura poderia acarretar para a ordem legal em seu conjunto,
assim como o risco do declive escorregadio, e o dano para a reputação internacional
do Estado. (AMBOS, 2009, p. 60 – tradução nossa)

Em seguida, adverte o jurista que não se pode ignorar “que tal necessidade como
justificação teria o mesmo efeito justificativo da legítima defesa, ou seja, converteria a tortura
em algo lícito e permitido” (ibid., p. 61). Ademais, a respeito da bomba-relógio, observa o
autor que, na maioria dos casos, apenas se saberá ex post se a bomba realmente existia:
Tais incertezas sugerem que nosso caso modelo ocorrerá muito raramente na prática e
que é muito arriscado justificar a tortura – com todas as suas consequências – sobre
uma base empírica tão débil. Definitivamente, uma ponderação integral qualitativa
exclui o uso da tortura preventiva em interrogatórios. (AMBOS, 2009, p. 61 –
tradução nossa)

Finalmente, Ambos trata do problema da vedação absoluta da tortura, o que “é
necessário para preservar a integridade e legitimidade de um Estado que respeita suas leis”,
porém “não é justo em relação aos oficiais de polícia ou agentes de segurança individual que
estiveram em situações nas quais a tortura era o único remédio disponível para evitar um
perigo sério para a vida humana” (2009, p. 62). Citando a jurista israelense Miriam Gur-Arye,
afirma que em tais situações “não se pode esperar que a vontade do agente sempre ‘suporte as
pressões e evite cometer erros’” (loc. cit.). Nesses casos, Ambos defende que, uma vez que se
trata de nível individual, pode-se reconhecer a tais policiais uma escusa em vez de uma
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justificação (AMBOS, 2009, p. 62). A distinção entre escusa e justificação não se encontra no
Direito Penal Internacional, tampouco no direito anglo-saxão843.
Dessa maneira, para o autor, há uma situação similar àquela da coação extrema e,
assim, evidencia-se a vantagem da distinção para as situações em que a ilegalidade do ato
deve ser sustentada por “razões de Estado”, mas o autor individual, por razões de culpa
pessoal, deveria ser eximido de responsabilidade. E conclui: “o aparato doutrinário para
alcançar essa isenção é de importância secundária, desde que se trate de uma escusa.” (ibid.,
p. 63). Com referência expressa a Roxin e indicando outros juristas, Ambos argumenta ainda
que, “em circunstâncias excepcionais se poderia invocar uma causa supralegal. O acusado
poderia desta forma ser absolvido”, evitando-se, assim, a condenação “com uma sentença
moderada” ou evitando-se a condenação com isenção de pena “como no caso Daschner”
(ibid., p. 63-64).
Baseado em decisão da Suprema Corte de Israel, Ambos sustenta que “ainda que se
favoreça uma solução de justificação”, invocando-se a legítima defesa ou invocando-se a
necessidade, não se deve questionar a ilicitude da chamada “tortura preventiva” (ibid., p. 64).
E explica:
A defesa por necessidade, como qualquer base substancial para excluir a
responsabilidade penal, permite uma avaliação ex post da conduta de um indivíduo, a
qual implica o cumprimento dos elementos objetivos e subjetivos de um delito (actus
reus e mens rea). Não se estabelece um padrão geral de conduta nem normas gerais
para orientar a conduta humana ex ante nem in abstracto – para tal propósito seria
necessário que o parlamento promulgasse uma lei –, mas apenas se avalia ex post
(depois do fato) e in concreto o cometimento de um delito por parte de um indivíduo,
com vistas a verificar sua compatibilidade com a ordem legal em seu conjunto e
tomando em conta as circunstâncias extraordinárias da conduta. (AMBOS, 2009, p.
65-66 – tradução nossa).

A tese de Kai Ambos deve ser confrontada com o argumento de Slavoj Žižek. Após
admitir que, em uma situação hipotética, “levado pela urgência violenta e inevitável do
momento”, poderia recorrer à tortura, o filósofo esloveno adverte que não se pode elevar
“essa opção desesperada a um princípio universal” (2011, p. 68):
De certo modo, os que não defendem diretamente a tortura, mas aceitam-na como
tópico legítimo de debate, são mais perigosos do que os que a apoiam explicitamente.
A moralidade nunca é uma questão apenas de consciência individual. Ela só prospera
quando sustentada pelo que Hegel chamou de “espírito objetivo”, o conjunto de regras
não escritas que formam o pano de fundo da atividade de todos os indivíduos e nos
dizem o que é aceitável e o que é inaceitável. Por exemplo, um sinal de progresso em
nossas sociedades é o fato de não ser preciso argumentar contra o estupro: é
“dogmaticamente” claro para todos que está errado estuprar e todos sentimos que até
argumentar contra o estupro é demasiado. Se alguém defendesse a legitimidade do
__________________________
843
Assim, o autor estabelece a “linha divisória entre uma conduta não antijurídica (justificada, permitida) e
antijurídica, mas não de uma conduta culpável (escusada, não culpável). Esta distinção oferece a única saída do
dilema entre a proibição absoluta de tortura e um compreensível erro individual de não seguir esta proibição em
casos extremos, como no do nosso caso modelo.” (AMBOS, 2009, p. 39 – tradução nossa)
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estupro, seria um triste sinal ter de argumentar contra ele – pareceria simplesmente
ridículo. O mesmo deveria ser verdade no caso da tortura. (ŽIŽEK, 2011, p. 68)

Bruno Moura, apoiado em doutrina alemã e lusitana, dedica estudo a respeito da
chamada “tortura salvadora”844 e a valoração da prova. Reporta-se aos mesmos três casos
tratados por Molina Fernández (Israel, EUA e Alemanha) para discutir se, em tais “situações
excepcionais de tortura salvadora”, poderia haver a “relativização da proibição de valoração
da prova obtida, sobretudo no contexto do combate ao terrorismo, tal como defendido por
Jakobs no seio do chamado ‘direito penal do inimigo’” (MOURA, 2013, p. 234). Para o autor,
entretanto, haveria dúvida no que denomina “limiar de intensidade” da tortura, ou seja, “onde
está o ponto que transforma o mero sofrimento ou mau-trato em tortura?” (cit., p. 235 – grifo
nosso). Porém, conclui:
[...] em nenhuma hipótese – independente do quão grande seja o interesse a ser
realizado através de sua inflição – a tortura poderá ser justificada (nem pela legítima
defesa, nem pelo estado de necessidade justificante, nem por outra qualquer causa de
exclusão da ilicitude). Sua utilização continua a ser ilícita. Não há nenhuma lacuna de
regulação. E mesmo que houvesse, seria o caso de indagar se a sua eliminação não
deveria ser uma tarefa do legislador democraticamente legitimado. (MOURA, 2013, p.
250)

Entretanto, ressalva: “Isso não significa, entretanto, que o autor da tortura salvadora
não possa, em face das circunstâncias do caso concreto, ser exonerado por uma causa de
exculpação ou de exclusão da pena”845. Quanto ao tema objeto de sua pesquisa, apressa-se em
afirmar que a “tortura segue como um método de obtenção de prova absolutamente proibido”
e “os elementos probatórios resultantes de eventual prática de tortura estão sujeitos também a
uma proibição de valoração: as provas assim obtidas não podem ser utilizadas como apoio da
condenação” (ibid., p. 254 – grifo nosso)846. Tanto assim que afirma: “a proibição de tortura
ainda vale como uma norma categórica ou absoluta, que em nenhuma hipótese admite
relativização”, o que também ocorre “em relação ao aproveitamento da prova” (loc. cit.).
A tática de colocar o opositor na condição de “inimigo” para, a partir de então, negarlhe os direitos que protegem a todos os cidadãos foi bem explorada, como vimos, pela política

__________________________
844
A doutrina alemã (Günter Jerouscheck e Mathias Jahn) distingue também entre “tortura boa” e “tortura ruim”,
sendo a primeira a “salvadora” e a segunda a “repressiva” (MOURA, 2013, p. 235, nota 22)
845
Porém, infelizmente, não se aprofunda no tema por se tratar de questão “que, brevitatis causa, escapa aos
estreitos limites” de sua pesquisa (ibid., p. 251).
846
Não obstante essa afirmação, o autor passa a analisar diversas teorias processuais que tratam da vedação de
tais provas (ibid.): “teoria do meio ou recurso legal” (p. 255), “teoria da pureza do processo” (p. 255-256),
“teoria da esfera jurídica” (p. 256-257), “teoria da gravidade” (p. 257-258), “teorias do fim de proteção”
(subdivida em seis outras: p. 258-264), “teoria da ponderação” (p. 265-270) e “teoria dos direitos de domínio
sobre a informação” (p. 271-272).
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de Segurança Nacional vigente sob o regime militar brasileiro847, cuja legitimidade se
procurou estabelecer com o bordão “guerra é guerra” 848.

7.2 A tortura e a barbárie: o Estado torturador em Todorov
O pensador Tzvetan Todorov tem se dedicado ao estudo da alteridade e, portanto,
incursiona na questão da violência. Fazendo um recorte histórico, analisa a descoberta das
Américas por Cristóvão Colombo como corpus para sua pesquisa. Considerando a dificuldade
de compreensão de culturas diferentes (como eram as ameríndias em relação à espanhola)
conclui que “cada um é bárbaro do outro; basta, para sê-lo, falar uma língua que esse outro
ignora” (TODOROV, 2010a, p. 277). Podemos, portanto, compreender como comportamento
bárbaro aquele que não decifra os signos emitidos do outro, seja por questão etimológica, seja
por questão ideológica. Todorov explica a que ponto pode chegar essa ignorância/barbárie
descrevendo a conduta de Diego de Landa, um padre franciscano que deixou registrado tudo o
que conhecemos hoje sobre a civilização Maia e, paradoxalmente, é o responsável pela
queima de todos os livros maias que existiam. Todavia, como explica Todorov:
[...] esse paradoxo do homem que simultaneamente queima e escreve livros não é
realmente um paradoxo: dissipa-se se observamos que Landa recusa qualquer
identificação com os índios e exige, ao contrário, que eles adotem a religião cristã;
mas, ao mesmo tempo, está interessado em conhecê-los. (TODOROV, 2010a, p. 292)

A fim de “conhecê-los”, manda encarcerar, chicotear e até executar os heréticos e
“justifica o uso da tortura sobre os índios alegando que de outro modo teria sido impossível
obter deles qualquer informação” (loc. cit.) Não se ignora que esse comportamento fosse de
interesse da metrópole849. Para Todorov, “a ‘barbárie’ dos espanhóis nada tem de atávico, ou
de animal; é bem humana e anuncia a chegada dos tempos modernos” (ibid., p. 209)850. E esse
__________________________
847
“A burocracia administrativa e judicial complementou, junto à ideologia de segurança nacional, com sua
figura do ‘inimigo interno’, que colocou todo cidadão sob a suspeita do Estado, o círculo de ferro da dominação,
constituído de cima para baixo, enfeixando a sociedade nas malhas do Estado. A violência urbana, articulada
com a dominação política das elites, e estas com a exploração e a miséria, constituíram a rede do poder arbitrário
e autoritário”. (PINHEIRO; SADER, 1985, p. 91)
848
Essa ideia encontra-se ainda hoje entranhada na cultura policial. Durante a greve de policiais civis paulistas
(em 2008), via-se o seguinte cartaz: “A Polícia Civil tem dois inimigos...” um deles era apontado como “os
marginais” e, o outro, o partido do governo.
849
A utilidade de Landa ao reino espanhol é evidente: levado de volta à Espanha para ser julgado, “é
inicialmente condenado pelo Conselho das Índias, mas, em seguida, é absolvido por uma comissão especial e
mandado de volta ao Yucatán, desta vez com os poderes mais importantes de bispo.” (TODOROV, 2010a, p.
292)
850
Explica o autor no primeiro capítulo: “A história do globo é, claro, feita de conquistas e derrotas, de
colonizações e descobertas dos outros; mas [...] é a conquista da América que anuncia e funda nossa identidade
presente. Apesar de toda data que permite separar duas épocas ser arbitrária, nenhuma é mais indicada para
marcar o início da era moderna do que o ano de 1492, ano em que Colombo atravessa o oceano Atlântico. Somos
todos descendentes diretos de Colombo, é nele que começa nossa genealogia – se é que a palavra começo tem
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“marco fundador” de nossa era tem seus motivos bem definidos. O primeiro deles é,
“incontestavelmente, o desejo de enriquecer, rapidamente e muito, o que implica tratar com
negligência o bem-estar e até a vida dos outros: torturam para arrancar o segredo sobre os
esconderijos dos tesouros; exploram para obter benefícios” (TODOROV, 2010a, p. 205).
Como segundo motivo, Todorov aponta “certos traços imutáveis da ‘natureza humana’, para
os quais o vocabulário psicanalítico reserva termos tais como ‘agressividade’, ‘pulsão de
morte’, ou até ‘pulsão de domínio’” e avança: “É possível também afirmar que cada povo,
desde as suas origens até os tempos atuais, possui suas vítimas e conhece a loucura assassina,
e indagar se esta não é uma característica das sociedades com predomínio masculino (já que
são as únicas conhecidas)” (ibid., p. 207)851.
Em estudo posterior, Todorov (2010b) aprofunda sua análise sobre a barbárie 852 e o
medo que ela desperta, pois a ameaça do medo torna uma pessoa “capaz de matar, mutilar e
torturar”853 e “em nome da proteção de mulheres e crianças (no nosso país), tem sido
massacrado um grande número de homens e de mulheres, de idosos e de crianças (em outros
países)” (2010b, p. 14). Logo, “o medo dos bárbaros é o que ameaça converter-nos em
bárbaros” (ibid., p. 15).
A partir do momento em que o Estado identifica os bárbaros que o ameaçam,
imediatamente os classifica como “inimigos”, contra os quais declara “guerra”854.
Naturalmente a força do Estado (polícia e exército) é maior do que os seus “inimigos”
internos e por isso – ou melhor, não obstante isso – busca-se fazer com que a prática da
___________________________________________________
um sentido. [...] A partir desta data, o mundo está fechado (apesar de o universo tornar-se infinito).”
(TODOROV, 2010a, p. 7)
851
Para Todorov haveria dois tipos de sociedade: as de sacrifício e as de massacre: “caberia aqui falar em
sociedades de sacrifício e sociedades de massacre, de que os astecas e os espanhóis do século XVI seriam,
respectivamente, os representantes”. (ibid., p. 207-208)
852
Para o autor, “os bárbaros são aqueles que negam a plena humanidade dos outros: em vez de significar que
eles ignoram ou esquecem, realmente, a natureza humana dos outros, eles comportam-se como se os outros não
fossem – ou, de qualquer modo, não inteiramente – seres humanos.” (TODOROV, 2010b, p. 27) Ou seja, é
bárbaro “todo aquele que não reconhece a plena humanidade dos outros”, assim, “a barbárie resulta de uma
característica do ser humano”, logo, “a barbárie não corresponde a um período específico da história da
humanidade, antiga ou moderna, nem a qualquer população que ocupasse uma região particular do Planeta: ela
está em nós, assim como nos outros; nenhum povo, nem indivíduo, está imunizado contra a possibilidade de
executar atos bárbaros”. (ibid., p. 29-30) Pouco adiante: “os atos e as atitudes é que são bárbaros ou civilizados,
e não os indivíduos ou o povo.” (ibid., p. 33)
853
O autor volta ao tema: “Experiências empreendidas por psicólogos mostram que os seres humanos têm
sempre tendência a responder às agressões por uma agressão de intensidade mais elevada porque o mal
suportado parece-lhes sempre maior que o mal infligido. Na história, é fácil encontrar ilustrações dessa
ampliação: Hitler temia, com toda a razão, a ameaça bolchevique; os recursos utilizados para neutralizá-la
revelaram-se, até mesmo para a população alemã, um remédio pior que a enfermidade”. (TODOROV, 2010b, p.
131)
854
“Onde é que acaba a barbárie? Bombardear aquele que é considerado o inimigo, será mais – ou menos –
civilizado que decapitá-lo?” (ibid., p.132). Acrescentamos: ou enforcá-lo, como aconteceu com Saddam
Houssein, em dezembro de 2006, ou executá-lo, como foi feito com Osama Bin Laden, em maio de 2011, ou
linchá-lo, como a Muammar Kadaffi, em outubro do mesmo ano.
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tortura pareça tornar-se legítima ou, no mínimo, justificável855, como se pode verificar no
Torture memo, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos856, referindo-se a práticas de
tormento que, tornadas lícitas, incentivam sua generalização para investigação de outros fatos
e para utilização em outros países857.
O mesmo argumento utilizado, sobretudo contra os terroristas ligados (ou suspeitos de
ligação) à Al Qaeda é simples: “por não fazerem parte de um exército regular de um país
signatário das Convenções de Genebra, eles não podem reivindicar, portanto, sua aplicação”
(TODOROV, 2010b, p. 138-139), o que se assemelha (como vimos no capítulo 5) ao
argumento utilizado pelo coronel Brilhante Ustra (2006, p. 346), para quem “os terroristas que
atuavam no Brasil não poderiam ser considerados prisioneiros de guerra”.
Todorov traduz, para uma linguagem mais direta, o conceito de tortura, de acordo com
o Torture Memo:
Tal prática [a tortura] existe apenas quando o prisioneiro perde uma perna ou um
braço, sofre uma incapacidade permanente para manter-se de pé, é atingido no fígado
ou se torna incontinente para toda a vida, ou ainda, afirma o Memo com toda a
seriedade, acaba morrendo! A tortura que consiste em causar sofrimento, diante do
prisioneiro, a seus entes queridos – por exemplo, a mulher ou os filhos – não merece
tal qualificativo porque ele não perde nenhum órgão vital. No plano mental, é
necessário que a loucura provocada venha a instalar-se de forma definitiva: se não
houver uma atenuação ao fim de alguns anos, então, poderá ser constatada,
retrospectivamente, a prática da tortura. Em todos os outros casos, não há tortura e,
por conseguinte, o governo dos Estados Unidos terá respeitado as Convenções
Internacionais. (TODOROV, 2010b, p. 139)

Todorov também enfrenta o problema da ticking bomb, o que seria apenas corriqueiro
para os defensores da tortura, pois, ao exigir “a conjunção de numerosas circunstâncias 858, a
situação torna-se altamente improvável”. Ironiza:
__________________________
855
Todorov lembra que a França praticou sistematicamente a tortura na Guerra da Argélia (que se iniciou em
1954) e aponta alguns poucos escritores “que fizeram publicamente o elogio da tortura: [...] o jornalista Jean
Lartéguy, no romance Les centurions (Os centuriões), em 1960; o Coronel Roger Trinquier no livro Le guerre
moderne (A guerra moderna), em 1961; ou, muito mais tarde, o General Aussaresses, no livro Services spéciaux
(Serviços especiais), em 2001.”
856
“A estratégia do documento consiste em admitir as violências sofridas pelos prisioneiros, sem deixar de
contestar sua qualificação como ‘tortura’: portanto, trata-se de uma espécie de redefinição do sentido dessa
palavra que, aparentemente, não criava problema” (TODOROV, ibid., p. 135). Todavia, posteriormente, “o
futuro Attorney General (equivalente a Ministro da Justiça), Michael Mukasey, recusou-se, de novo, a qualificar
como ‘tortura’ o suplício da banheira porque essa prática continua fazendo parte dos métodos utilizados nos
centros de interrogatório. O executivo norte-americano proscreve, portanto, a palavra, mas aceita as práticas de
tortura.” (ibid., p. 136)
857
“Os próprios EUA se incumbiram de levar para outros países essa prática, na medida em que mantêm seus
prisioneiros em países aliados, tais como Iraque (Abu Ghraib), Afeganistão (Bagram), ou em bases militares
situadas no estrangeiro, como em Guantánamo e Kosovo. O Conselho da Europa emitiu relatório informando
que também na Polônia e na Romênia haveria prisioneiros terroristas à disposição dos EUA.” (TODOROV,
2010b, p. 138)
858
“ficar sabendo da existência da bomba e da hora da explosão, saber quem é o culpado e capturá-lo exatamente
no momento apropriado, garantir que tal captura não será comunicada aos cúmplices para que eles não instalem
a bomba em outro local, obter confissões verdadeiras logo na primeira tentativa, e assim diante.” (cit., p. 142)
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Tal cenário adapta-se perfeitamente aos filmes de suspense ou, talvez, aos cursos de
filosofia, no primeiro ano durante o qual se estuda a moral utilitarista. Trata-se de um
caso de consciência sugestivo – mas que não corresponde, de modo algum à prática da
tortura, tal como é possível observá-la. (TODOROV, 2010b, p. 142)859

A prática da chamada “tortura legal” demonstra, assim, que democracia pode não ser a
antítese de totalitarismo, pois
Em geral, os cidadãos das democracias liberais denunciam e condenam, sem qualquer
hesitação, as práticas violentadas dos Estados que a toleram e, com maior força de
razão, dos Estados que a sistematizam, por exemplo, os regimes ditatoriais.
Atualmente, descobrimos que essas mesmas democracias, sem qualquer alteração de
sua estrutura global, podem adotar atitudes totalitárias. (TODOROV, op.cit., p. 147)860

Afinal, pergunta o autor, “se o próprio Estado se torna torturador, como acreditar na
ordem que ele pretende construir ou caucionar?” (loc. cit.). Ora, para que haja respeito aos
direitos humanos, é imprescindível a ação política, afinal, “a ação humanitária tem
necessidade de um quadro político” pois “os direitos humanos se tornam uma realidade
palpável apenas quando os próprios Estados assumem sua defesa” (TODOROV, 2010b, p.
219). Porém, observa o autor em obra posterior, a pretensão de se “impor o regime
democrático e os direitos humanos pela força” acaba por gerar “uma ameaça interna para os
próprios países democráticos” (TODOROV, 2012, p. 55). Sobretudo quando essa promessa
de democracia vale-se de instrumentos que lhe são contrários, como a tortura:
A tortura marca de maneira indelével o corpo dos torturados, mas também corrompe a
mente dos torturadores. Progressivamente, a sociedade inteira se vê atingida por esse
câncer insidioso, esse ataque ao pacto fundamental que liga uns aos outros os cidadãos
de cada país democrático, pacto segundo o qual o Estado é o fiador da justiça e do
respeito por todo ser humano. Um Estado que legaliza a tortura não é mais uma
democracia. (TODOROV, 2012, p. 62)

Todorov não tem a visão edulcorada de um mundo sem guerras ou disputas, pois não
acredita que se possa “banir a guerra”, porém, “mesmo em tempo de guerra, pode-se banir,
em nome desses valores [valores universais e da moral nas relações internacionais], a tortura,
ou o estupro, ou a redução à escravidão” (TODOROV, 2012, p. 85).
Porém, para que isso ocorra, seria necessária a existência de um tribunal que pudesse
garantir a justiça universal. Entretanto, Todorov reserva duras críticas ao Tribunal Penal
Internacional861.
__________________________
859
Em ensaio que trata da tortura durante a guerra da Argélia, Todorov argumenta que “terroristas raramente são
apanhados antes de as bombas explodirem” (2008, p. 20 – tradução nossa).
860
Em obra posterior, Todorov conclui: “As intenções pacíficas dos Estados democráticos, altamente
proclamadas, não os impedem de travar ao longe guerras justificadas pela ideia de que eles estão levando o
progresso e defendendo os valores universais, hoje identificados aos direitos humanos. Ora, para as populações
que as sofrem, essas guerras conduzidas em nome de valores sublimes têm consequências não menos desastrosas
do que as das guerras destinadas a obter mais poder e mais riquezas.” (TODOROV, 2012, p. 194)
861
“Só são ameaçados os dirigentes dos Estados fracos e desprovidos de protetores poderosos, caso da maioria
dos países africanos. A não ser que haja uma guerra titânica, nenhum presidente nem chefe de guerra norteamericano, britânico, francês, russo, chinês, indiano etc. [sic] será jamais considerado penalmente responsável
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A existência de uma superpotência mundial é, para o pensador, um grande mal, pois “a
ordem internacional não se torna melhor quando se deixa um grupo de países impor sem
restrição sua vontade a todos os outros”, uma vez que se corre o risco da “tentação do
descomedimento”, que pode “empanar a democracia aos olhos daqueles que devem
beneficiar-se dela, e também de erodir seus princípios dentre aqueles mesmos que a
promovem” (TODOROV, 2012, p. 88). Embora o leitor seja compelido a concordar com esse
argumento, resta a dúvida de como impedir, em um mundo movido pelo poderio bélico a
serviço do capital, que uma nação rica e armada subjugue as demais. A história demonstra que
à ruína de um império segue-se, concomitante ou imediatamente, a ascensão de outro. A
relação dominante-dominado parece ser tão intrínseca ao ser humano quanto a barbárie, uma
vez que aquela não deixa de ser uma consequência desta: da incapacidade de reconhecer a
“plena humanidade” do outro, decorre o poder de dominação para o mais forte e o dever de
submissão para o mais fraco862.
A ideia equivocada de que o Estado é mais forte que as pessoas que o integram e que,
para defender-se, ele pode usar de qualquer meio, demonstra o quanto de bárbaro pode haver
até mesmo em uma forma de governo que se traveste de democrática. Naturalmente, a
barbárie é uma característica não da instituição (Estado), mas sim dos homens que a compõem
(Governo). Afinal, ainda com Todorov, “nada nos obriga a limitar-nos à escolha entre ‘o
Estado é tudo’ e ‘o indivíduo é nada’: precisamos defender os dois, Estado e indivíduo, cada
um limitando os abusos do outro” (ibid., p. 149).

7.3 A violência policial
Para limitar os abusos do indivíduo, o Estado tem sua polícia. Para limitar os abusos
do Estado, o indivíduo depende de instrumentos democráticos, que sejam previstos e
admitidos. Onde não os há, o direito ao emprego da força contra a opressão é reconhecido há
muito pela Filosofia.
Mas quando o Estado mantém-se pela força, tem apoio de boa parte da população e
comete abusos contra a minoria insubmissa, tais abusos assumem proporções aterrorizantes. É
o que ocorre nos Estados totalitários e ditatoriais. Foi o que ocorreu em duas oportunidades no
___________________________________________________
por seus atos. O direito internacional permanece submisso à força, desde que esta seja verdadeiramente forte.”
(2012, p. 88)
862
Afinal, como afirma Todorov, “se a barbárie é definida como a recusa a considerar que os outros são seres
humanos semelhantes a nós, pode-se ver nesse mundo regido somente pelo poder uma encarnação bastante
perfeita da barbárie.” (ibid., p. 123)
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Brasil republicano, cada uma delas com seu ícone: Filinto Müller, na ditadura Vargas, e
Sérgio Paranhos Fleury, na ditadura militar.
Com Hannah Arendt (2004, p. 97), vimos que o final de regime de exceção não
assegura a completa reversão do quadro de abusos. Paulo Sérgio Pinheiro trata do que
denomina “legado das transições políticas”, ou seja, “a persistência de um nível extremamente
alto de violência ilegal e de conflito violento, sem intervenção do sistema judiciário na
sociedade” (1991, p. 46). Tal ocorre porque “as transições políticas não remetem [...] à
transformação do Estado em relação com as classes populares naquilo que é mais crucial, o
enquadramento, a normalização”. Particularmente no Brasil, observa o autor, “as transições
políticas foram incapazes de assegurar uma das pedras de toque da democracia, qual seja, o
controle institucional da violência ilegal praticada pelas autoridades públicas” (loc. cit..).
Mais que o “legado das transições”, no entanto, verifica-se a relevância do “legado do
autoritarismo”, ou seja, todo o arcabouço jurídico (“leis de exceção, a constituição outorgada
de 1967, mais todos os atos institucionais posteriores”) e operacional (“práticas autoritárias”)
utilizados para obter resultados rápidos e eficientes, ainda que absolutamente dissociados –
pior, contrários – do respeito aos direitos e garantias individuais.
Se a violência arbitrária é uma característica dos regimes de exceção, ela não é extinta
com implantação de um governo civil, uma vez que este, após concluída a transição, “tem
uma enorme dificuldade em transformar o discurso da lei que assegura a normalização e o
controle” (PINHEIRO, 1991, p. 46).
Para excluir esses legados é necessário que o Estado se empenhe em conhecê-lo:
Ao enfrentar o problema das relações entre transição e controle da violência ilegal
devemos investigar quais os elementos do padrão dessa violência que constituem um
verdadeiro legado do regime de exceção, bem como apontar quais os elementos que
podem ser explicados como conseqüências da reprodução da estrutura tradicional de
dominação e de poder, levando-se em conta que muitos aspectos desse padrão são
apenas reforçados pelos governos autoritários. (PINHEIRO, 1991, p. 47)

A violência estatal depende mais da ideologia de poder do governo instalado do que da
forma política por ele adotada. Ela haverá em regimes totalitários863 e poderá haver em
regimes soi disant democráticos864. Sob o regime militar que houve no Brasil, a “mística da
__________________________
863
“Todos os regimes autoritários, sem exceção, têm identificado violência com autoridade, sem perceber que,
nunca conseguindo restabelecê-la talvez pelo seu próprio esvair-se como conceito na nossa época, limitavam-se
a afirmar que o modo possível de existência da sociedade passava por um marco autoritário” (DELLASOPPA,
1991, p. 82)
864
Paulo Sérgio Pinheiro fala do “regime de exceção paralelo”, ou seja, a não observância das garantias
constitucionais “para os pobres, miseráveis e indigentes”, ou seja, as “classes torturáveis”. Tal regime
“independe do regime político propriamente vigente, do regime constitucional” (1991, p. 48). (O autor resgata a
expressão “regime de exceção paralelo” de um manuscrito de 1925, no qual o holandês Joh de Bruin registra o
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segurança nacional”, no dizer de Heleno Cláudio Fragoso (1980, p. 49), foi a responsável
pelos abusos policiais, os quais passaram a agir encapuzados para prender suspeitos,
conduzindo-os a “locais ignorados. Os advogados criminais cansaram-se de ouvir as mais
horripilantes narrações de violências e constrangimentos pessoais que, por vezes, conduziram
à morte e ao desaparecimento” (ibid., p. 17)865.
Paulo Sérgio Pinheiro entende que os “aparelhos repressivos” do Estado são
instituições impermeáveis, o que impede que as oposições democráticas, ao assumirem o
poder, consigam diminuir a violência:
Os aparelhos repressivos dos Estados no Brasil estão impregnados do arbítrio, do
terror e dos abusos das relações de poder. Os governos da transição trataram os
aparelhos policiais como se fossem aparelhos neutros, capazes de servir à democracia
e subestimaram o legado autoritário em suas práticas. [...] Os funcionários do Estado
que praticaram a tortura ou aqueles que serviram à repressão ilegal (por exemplo
médicos legistas que deram laudos falsos, delegados encarregados de providenciar o
recolhimento de corpos de dissidentes políticos assassinados) continuam em função
graças à anistia política. (PINHEIRO, 1991, p. 50)

Como bem observa o autor, “a Constituição de 1988 reiterou a organização dos
aparelhos repressivos formulada durante a ditadura: a constituinte reescreveu o que os
governos militares puseram em prática”, porém sequer houve invenção dos militares, eles
sistematizaram e intensificaram ações já existentes sob governos constitucionais (ibid., p. 51).
Em que pese ao autor argumentar com a “alta autonomia” das organizações policiais, admite,
pouco adiante que
a política da segurança pública [...] continua sendo a mesma da violência explícita e
ilegal da ditadura. O combate contra o crime comum segue as linhas convencionais e
anteriores à ditadura, enriquecidas pelas ilegalidades agregadas durante esse período,
como a militarização do policiamento ostensivo, aliás, consagrada pela Constituição
de 1988. (PINHEIRO, loc. cit.)

A propósito, observa o autor, “o Estado brasileiro jamais renunciou a nenhuma das
‘conquistas’ – desde o cassetete de borracha, passando pelo ‘pau-de-arara’, até a bateria de
___________________________________________________
desrespeito aos direitos dos operários brasileiros, vítimas de opressão dos patrões e de violência policial –
PINHEIRO, 1991, p. 49).
865
A fusão do subversivo com a figura do criminoso comum não é privilégio da doutrina de segurança nacional
brasileira. No filme italiano Investigação sobre um cidadão acima de qualquer suspeita (1970), o discurso do
chefe de polícia que é escolhido para um alto cargo é enfático: “Ciò è stato deciso poiché tra i reati comuni e i
reati politici sempre più si assottigliano le distinzioni, che tendono addirittura a scomparire. Questo scrivetevelo
bene nella memoria: sotto ogni criminale può nascondersi un sovversivo; sotto ogni sovversivo può nascondersi
un criminale. [...] Che differenza passa tra una banda di rapinatori che assaltano un istituto bancario e la
sovversione organizzata, istituzionalizzata, legalizzata? Nessuna. Le due azioni tendono allo stesso obiettivo, sia
pure con mezzi diversi, e cioè al rovesciamento dell’attuale ordine sociale.” (“Isto foi decidido porque, entre os
crimes comuns e os crimes políticos, as distinções tornam-se cada vez mais sutis e tendem mesmo a desparecer.
Escrevam bem isso na memória: ‘em cada criminoso pode esconder-se um subversivo; sob qualquer subversivo
pode esconder-se um criminoso’. [...] Que diferença existe entre um bando de ladrões que assaltam um banco e a
subversão organizada, institucionalizada, legalizada? Nenhuma. As duas ações tendem ao mesmo objetivo,
embora com diferentes meios, ou seja, a inversão da ordem social.” INVESTIGAÇÃO, 1970 – tradução nossa).
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choques elétricos – no que diz respeito à ilegalidade da violência dos regimes autoritários”
(PINHEIRO, 1991, p. 51).
Mais adiante, trata da pretensão de se estender – durante a transição política – as
garantias de direitos civis que eram direcionadas aos opositores políticos para as classes
oprimidas pelo capital (“pobres, miseráveis e indigentes”), porém houve oposição, em virtude
do risco de comprometer a hierarquia social866.
Thomas Skidmore mostra como a campanha para a abolição da tortura a presos
comuns não obteve sucesso:
Os líderes da campanha pela abolição da tortura contra presos comuns pertenciam à
Igreja, à Ordem dos Advogados e aos meios intelectuais, sendo que o Cardeal Arns
deu todo apoio à Comissão Pastoral sobre os Direitos Humanos e os Marginalizados.
Mas não conseguiram muito apoio, porque o público, inclusive muitos dos que haviam
lutado contra a repressão, estava menos interessado no destino das vítimas comuns.
Afinal, elas não tinham nome. (SKIDMORE, 1988, p. 583)867

No início da década de 1980, o aumento de linchamentos no Brasil aumentou
preocupantemente. Maria Victoria Benevides e Rosa Maria Fischer Ferreira, ambas do Centro
de Estudos de Cultura Contemporânea (CEDEC) de São Paulo, concluíram que um “processo
de discriminação social e dominação de classe generalizado na sociedade” gera a concepção
de que criminalidade e pobreza têm uma relação simbiótica. A essa parceria se junta a
arbitrariedade policial868.
Vê-se, portanto, que a impermeabilidade dos “aparelhos policiais”869 não decorria de
sua própria estrutura – não era de dentro para fora, como afirma Paulo Sérgio Pinheiro –, mas
__________________________
866
“Essa transferência da defesa dos direitos humanos de uma minoria (em grande parte branca e da classe
média) de ativistas e militantes – defesa que contava com o respaldo de uma ampla coalizão de simpatias e
apoios na sociedade – para a defesa dos direitos humanos da maioria da população (mulatos, negros e das classes
populares) esbarra na própria estrutura das relações de poder. A afirmação ampliada desses direitos ameaçava
(ou assim era percebida pelas classes médias e classes dominantes) a institucionalização das regras de dominação
por colocar em risco os sistemas de hierarquia que historicamente prevaleceram na sociedade brasileira,
assegurando a assimetria entre dominador e dominado.” (PINHEIRO, 1991, p. 55)
867
O autor aponta outro motivo: “Uma segunda razão para a falta de apoio à campanha era a raiva do povo por
causa do aumento da criminalidade. Os roubos e assaltos cresceram muito no início dos anos 80, ou pelo menos
a imprensa e o público assim pensavam. A ira do povo explodia em cenas de linchamentos quando um suspeito
em fuga era acusado pela multidão e morto a pancadas e pontapés. Às vezes a polícia intervinha, mas em geral se
limitava a assistir à chacina em que o povo dava vazão à sua fúria. Esta raiva não era evidentemente a atitude
necessária para apoiar uma campanha contra a violência policial. Pelo contrário, o público reagiu pedindo
medidas policiais mais severas contra os suspeitos.” (SKIDMORE, op. cit., p. 583-584)
868
“A relação entre miséria, criminalidade e violência foi rapidamente aceita pela ideologia dominante e passou
a justificar os procedimentos policiais arbitrários [...]. A estigmatização do pobre é incorporada pela população
em geral, levando às reações de apoio às arbitrariedades, ao mesmo tempo em que o reconhecimento da
ineficácia desses procedimentos policiais para garantir a segurança da comunidade provoca reações de revolta,
cujos exemplos dramáticos são os linchamentos.” (BENEVIDES; FERREIRA, 1983, p. 242)
869
“Os meios que o Estado emprega no controle de participação social levam os cidadãos – principalmente das
camadas mais carentes economicamente, mas não apenas destas – a considerarem estas instituições [aparato
policial] como instâncias superiores e externas impermeáveis à intervenção individual ou coletiva. É
provavelmente a situação de maior distanciamento – seja ao nível da ação, seja ao nível da concepção – entre o
cidadão e o Estado.” (BENEVIDES; FERREIRA, 1983, p. 242)
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sim, como se entrevê do próprio texto, decorria de interesses do governo e da sociedade –
logo, de fora para dentro870. A tão só aparente “alta autonomia” das polícias era mantida para
que ela continuasse a desempenhar o mesmo papel que desempenhava sob o comando da
ditadura militar: preservar a ideologia dominante, fosse a doutrina de segurança nacional do
regime militar, seja o status do dominador sobre o dominado pela força do capital. O arbítrio
das ações policiais que se verificaram (e verificam-se) decorre de impregnação de conceitos
que são mais fortes que os da legalidade, mas não se pode afirmar que se trate de um processo
centrífugo, mas sim centrípeto.
Não se trata de oposição da polícia às reformas, mas sim de falta de empenho dos
governos: “os governos democráticos da transição após 1985 foram incapazes de alterar essa
situação porque fizeram de conta que essa coerção fundada em sua maior parte na ilegalidade
e não-legalidade poderia ser modificada através da mudança política nos centros do poder”
(PINHEIRO, 1991, p. 51). O governo não pode desconhecer que sua democratização “não
implica automaticamente na hegemonia dos princípios da democracia no funcionamento do
aparelho repressivo” (ibid., p. 52).
Pinheiro aponta um fator relevante: “parece evidente [...] é que essa dissimulação e
outras dimensões propriamente institucional do ‘regime de exceção paralelo’ não poderiam
subsistir se não contasse com algum apoio e legitimidade no interior da sociedade” (ibid., p.
52). Um argumento de Thomas Skidmore demonstra que a violência não era da polícia, mas
sim do Estado. O brasilianista, buscando demonstrar a força da cultura da violência policial,
cita o advogado José Carlos Dias, que ocupou a Secretaria da Justiça (1983-1987), no
Governo Montoro, e teria tentado “reformar a polícia estadual e o sistema penal cumprindo os
regulamentos contra violências físicas”, porém “logo encontrou forte resistência dos
administradores de presídios e dos juízes por haver tentado punir guardas culpados de torturar
suspeitos e presos”. Assim, ele “perdeu e renunciou, justamente no Estado onde foi levada a
efeito talvez a maior campanha contra a violência policial” (SKIDMORE, 1988, p. 584-585).
Como se verifica, a violência não era exclusiva do sistema, pois, mesmo sob um governo
ímpar como foi o de Montoro, ela teimava em manter-se entranhada nos organismos que
cuidavam de crimes e de criminosos.
Efetivamente, uma década após o estudo de Paulo Sérgio Pinheiro (e 15 anos após a
publicação de Skidmore), Alberto Carlos Almeida coordenou uma pesquisa (no ano de 2002),
com o objetivo de testar as teorias do sociólogo Roberto da Matta a respeito do pensamento
__________________________
870
Pinheiro fala em “alta autonomia dos aparelhos policiais. Estes não são uma coisa, ou uma estrutura neutra
em si: as relações que caracterizam o Estado impregnam sua própria estrutura” (1991, p. 50).
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do brasileiro871. Foram analisados vários pontos (ética, sexualidade, destino, família, política,
civismo etc.); interessa-nos o estudo a respeito da violência.
Constatou o autor que, quanto menor a escolaridade, maior a aprovação à violência
policial.
Um condenado por
estupro ser
estuprado na cadeia
pelos outros presos é
uma situação:

A polícia matar
assaltantes e ladrões
depois de prendê-los
é uma situação:

A polícia espancar
os presos para eles
confessarem
crimes é uma
situação:

A população
linchar suspeitos de
crimes muito
violentos é uma
situação:

Certa

Certa

Certa

Certa

Errada

Errada

Errada

Errada

Analfabeto
29
71
40
60
51
49
27
73
Até a 4ª
série
40
60
35
65
44
56
32
68
Da 5ª à 8ª
série
45
55
35
65
41
59
33
67
Ensino
Médio
41
59
23
77
31
69
24
76
Superior ou
mais
26
74
17
83
14
86
17
83
(Tabela. Pessoas de escolaridade mais baixa apoiam mais as punições ilegais do que as de escolaridade
mais alta – ALMEIDA, 2012, p. 139)

A pesquisa mostra que a maioria da população com algum ensino (até a 4ª série) não
concorda com “espancamento” para obtenção de informação policial. Naturalmente as
respostas são dadas de acordo com as perguntas. Não se indagou aos entrevistados se a polícia
poderia usar “pressão” para obter informação sobre um crime grave e salvar uma vítima. O
que o resultado da pesquisa mostra não é nada auspicioso pelo fato de a maioria ser contra a
violência policial para obter informação; pelo contrário, choca saber que tantos concordaram
com o “espancamento” de presos. Tivesse sido indagado a respeito de ameaças de violência –
como ocorreu no caso Daschner – o resultado certamente seria outro, com maior número de
pessoas anuindo à “simples” ameaça.
Nancy Cardia (2003) coordenou uma pesquisa sobre a violência na região
metropolitana de São Paulo, abrangendo os crimes violentos872. De início, a pesquisa explica
a respeito do “processo de dessensibilização” que a violência gera nas vítimas e que, por isso,
passam a considerar normal a violência sofrida873.
__________________________
871
Sobre a pesquisa e a influência nela de Roberto da Matta, ver PAIM, 2008.
872
Para a pesquisa, foram considerados: homicídio, lesão corporal grave, latrocínio, estupro, tráfico de drogas e
roubo à mão armada (CARDIA, 2003, p. 302. A respeito do corpus da pesquisa, v. p. 310)
873
“A dessensibilização implica em subestimarem as consequências da violência para suas vítimas culparem as
vítimas pelo que lhes ocorre, processo também denominado exclusão moral – uma espécie de anestesia moral ou
de desligamento baseado na crença em um ‘mundo justo’ – coisas ruins acontecem às pessoas que fizeram algo
ruim” (CARDIA, 2003, p. 301).
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Sem fazer a distinção entre as polícias civil e militar874, a pesquisa conclui que as
pessoas com pouca exposição à violência consideram a polícia “ágil no atendimento aos
chamados da população, consegue manter as ruas do bairro tranquilas, dá assistência às
vítimas, e é educada no trato com as pessoas”. Porém, aos que sofrem maior exposição à
violência, “a polícia nunca é educada ao abordar a população, não consegue manter as ruas
tranquilas, e pior, é percebida como, ou tendo medo dos traficantes, sendo subornada por eles,
protegendo o tráfico ou ainda usando força excessiva quando aborda jovens”. Entretanto, as
pessoas desse segundo grupo, embora sintam-se desprotegidas pela lei, “não defendem a
desobediência às mesmas, ainda que estas leis não sejam consideradas certas ou justas”
(CARDIA, 2003, p. 314).
Apesar de até mesmo o segundo grupo defender a subordinação às leis, verifica-se
complacência com a violência policial, principalmente se praticada contra autores de estupro e
traficantes, que formam o grupo de pessoas que a autora classifica como “torturáveis”875
(CARDIA, op. cit., p. 322).
Ao tratar especificamente do uso da tortura como meio de prova, Nancy Cardia faz
uma interpretação que talvez tenha faltado na pesquisa de Alberto Carlos Almeida, quando
este usa o substantivo “espancamento”. Vejamos:
É interessante notar que quando perguntamos sobre o uso da tortura [...] sobre o uso
de provas obtidas sob tortura por tribunal ou sobre a legitimidade de um governo usar
da coerção para obter confissão ou para se obter informação ou ainda para se
esclarecer delitos, conter rebeliões em presídios etc., todos os grupos rejeitam o uso da
tortura. Como alguns destes aceitam comportamentos que se caracterizam como
prática de tortura, pode-se sugerir que talvez rejeitem a palavra tortura mas não
necessariamente todas as ações que se enquadram como tal. (ibid., p. 324)

Em seguida, da análise de outro questionamento, conclui:
A polícia não poderia bater para obter informações ou para retaliar por uma ofensa
pessoal, mas quando se identifica quem seria o outro que poderia receber a agressão
de um policial, como um “preso que tenha tentado fugir”, começa a cair a rejeição.
Isso sugere que a rejeição à tortura não pode ser interpretada como absoluta e
universal. A rejeição da tortura parece depender da natureza do suspeito e do tipo de
delito que se suspeita que tenha cometido. (loc. cit.)

Após indagar se a sujeição paulatina à violência pode gerar uma socialização negativa,
responde a pesquisadora que “há fortes indícios de que a exposição à violência pode mudar as
pessoas, seus comportamentos, suas crenças, seus valores, sua maneira de perceber a vida e
talvez até si mesmas” (ibid., p. 326). Conclui:
Maior a exposição à violência, menor a crença nas forças encarregadas de aplicar as
leis e maior o risco de cinismo em relação às leis, e paradoxalmente maior a aceitação
__________________________
874
É muito frequente a população não conseguir fazer essa divisão, o que é agravado em decorrência de as
próprias polícias acabarem se digladiando na “zona cinzenta” de atuação de ambas.
875
Numa alusão à “doutrina” do Capitão Segura, personagem de Graham Greene, em Nosso homem em Havana
(1972, p. 199), sobre o qual nos referimos anteriormente.
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do arbítrio e da violência, contanto que aplicados contra suspeitos da prática de delitos
percebidos como muito graves e sérios e como devendo sempre ser punidos. [...] O
sofrimento que resulta da maior vitimização não parece estar resultado em maior
tolerância com relação ao outro, em uma maior defesa do estrito respeito às leis. É
possível que a maior intolerância e a punitividade identificada resultem da falta de
proteção que as vítimas sentem, da maior vulnerabilidade que percebem.
Vulnerabilidade esta possivelmente alimentada pelas más imagens que têm das forças
policiais; aquelas que em tese deveriam garantir sua segurança pessoal. (CARDIA,
2003, p. 326-327)

O resultado da pesquisa permite, ainda, a leitura pelo lado do policial. Ao perceber
essa anuência da população à violência, usa-a em seu favor, para, dessensibilizado, torturar
suspeitos a fim de responder à necessidade de segurança da população. Já não se tortura mais
para calar, como se fazia sob o regime militar, mas sim para falar.
Num país carente de heróis como nosso, o cinema brasileiro produziu, em 2007, um
que, felizmente, teve vida efêmera. Trata-se do Capitão Nascimento, o herói do filme Tropa
de Elite e Tropa de Elite 2, um policial militar justiceiro, que compensa a ineficiência da
polícia investigativa com o emprego de torturas as mais bárbaras. A Revista Veja publicou
extensa reportagem a respeito, ilustrada com uma pesquisa do Instituto Vox Populi a respeito
do “herói” e de suas práticas. O resultado obtido foi igualmente alarmante: 94% gostaram do
filme, 79% disseram que “o filme mostra a polícia como ela é”, 72% consideraram “que, em
Tropa de Elite, os traficantes são tratados como merecem”, 51% concluíram “que a tortura
não é um meio aceitável para obter a confissão de um bandido”, 53% julgaram “o Capitão
Nascimento, personagem principal do filme, um herói” e 85% dos entrevistados afirmaram
que “o Capitão Nascimento tem razão ao dizer que a culpa pela existência dos traficantes é
dos usuários de drogas” (CARNEIRO, 2007, p. 81).
Dois pontos merecem destaque: os 72% que avalizaram a prática de tortura contra os
traficantes e os 51% que disseram não ser a tortura meio “aceitável” de conseguir informações
“de um bandido”. Há, evidentemente, um contrassenso que pode ser explicado por vários
fatores, tal como a indicação do crime no primeiro caso (“traficante”) e a generalidade no
segundo (“bandido”), o que poderia sugerir a resposta. A aprovação da ação da personagem
principal talvez seja o fator responsável por uma idealização da polícia (daí os 79% que dizem
acreditar ser a polícia retratada no filme um espelho da polícia real). Seguramente, a
população apoia a violência policial, desde que se destine aos favelados876.

__________________________
876 Como adverte Paulo Sérgio Pinheiro: “[...] as mesmas práticas que durante o período autoritário suscitavam
protestos, marchas, manifestações – quando os atingidos eram indivíduos provenientes das classes médias e da
burguesia. Na atual transição, como em outros períodos passados de normalidade política, crê-se que, contra as
classes populares e criminosos, esses métodos, repudiados durante a ditadura, podem sobreviver como
plenamente justificados.” (PINHEIRO, 1991, p. 51)
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A eficiência da polícia mede-se pelos resultados obtidos. Logo, “quem garante a
segurança não são os corpos policiais considerados nas suas grandes estratégias (quando as
têm), ordenados dentro dos seus regulamentos, mas a polícia civil nas delegacias e a polícia
militar nas ruas” (PINHEIRO, 1991, p. 52). Mas não é essa polícia-da-ponta-linha que é
cobrada pelos resultados, mas sim os comandantes dos “corpos policiais”, que repassam as
cobranças, por meio de metas e diretrizes, para a hierarquia descendente até chegar às
delegacias e às ruas. Cobra-se resultado que interesse ao plano de governo, que vá ao encontro
das maiores preocupações da população. E o resultado pode ser obtido mais rapidamente por
meio da tortura, afinal, como assumiu Morin, “la torture est efficace”, malheureusement –
poderíamos acrescentar877.
Cláudio Beato Filho, ao tratar do tema accontability878 e polícia, analisa, dentre outros
problemas, da distância entre os órgãos de comando e policial linha de frente879.
Especificamente com relação à Polícia Civil, o autor aponta seu enorme poder em
decorrência do caráter jurídico da investigação criminal880 – que executa, “através do
inquérito policial, um ritual semelhante ao que é exercido pela Justiça através das varas
criminais” (ibid) – e assim acaba sendo o policial “e não o juiz quem julga se alguém interessa
ou não ao sistema”: esse poder, segundo “alguns”, seria a “origem de alguns dos males
endêmicos das nossas organizações policiais, como a corrupção e a tortura” (loc. cit.).
A partir do momento em que o Estado tolera/incentiva a ilegalidade por seus agentes
temos um paradoxo, pois ele acaba gerando um comportamento à margem da lei, ou seja, traz
a marginalidade (= o que está à margem da legalidade) para dentro do Estado, justamente o
__________________________
877
Em trabalho monográfico apresentado na Academia de Polícia de São Paulo como requisito para conclusão
do Curso Superior de Polícia, o delegado de polícia Mauro Guimarães Soares conclui: “Ocorre que a população
em geral e, mais especificamente, a imprensa cobra das autoridades superiores resultados no combate à
criminalidade e em casos de maior repercussão, a descoberta imediata dos autores, bem como suas confissões.
Estas autoridades vão cobrando de seus subordinados diretos, até chegar no agente público incumbido de colher
as provas, exigindo resultados, sem se preocupar com o modo que será obtido. Acabam por fazer ‘vistas grossas’
a toda e qualquer arbitrariedade, desde que o problema seja resolvido e seu cargo mantido” (SOARES, 2009, p.
55). Isso ocorre quando quem cobra é o Poder Executivo, entretanto quando a população e a imprensa cobram
um resultado da polícia, nada mais fazem que exigir eficiência de um órgão estatal, ou seja, a execução de um
dos princípios da administração pública que sempre deve ser conjugado com os demais, previstos no art. 37,
caput, CF, sobretudo o princípio da legalidade.
878
Literalmente, “responsabilidade”, mas, no contexto, explica o autor, refere-se à “adequação entre
comportamento da polícia e objetivos da comunidade” (1999, p. 19).
879
“O policial na ‘linha de frente’ não tem diretrizes genéricas de atuação ou arcabouço jurídico e formal a
amparar muitas de suas decisões, simplesmente porque isto é impossível em muitos casos. O que se requer é uma
boa dose de senso prático e a atuação sob liderança de profissionais mais experientes, como ocorre em outras
profissões, por exemplo, médicos, enfermeiros ou professores.” (BEATO FILHO, 1999, p. 20)
880
Observa o autor: “A carreira de delegado de polícia, no Brasil, tem sido uma prerrogativa de advogados. Não
é muito clara a razão da hegemonia da cultura jurídica na atividade policial investigatória. Mas se atentarmos
para a forma como a atividade de investigação policial é realizada e para sua localização no interior do sistema
de justiça criminal brasileiro, estas razões ficam mais transparentes.” (ibid., p. 20)
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Estado que estabelece as normas fora de cujos parâmetros teríamos a marginalidade. Quando
os agentes do Estado compreendem que a lei não é suficiente – ou, pior, é um empecilho –
para executar com “eficiência” o seu trabalho, podem surgir grupos que, em nome de um
“bem maior” decidem praticar um “mal menor”: temos a tortura. O bem maior seria a
“proteção” da sociedade (embora não se possa propriamente dizer que se protege uma
sociedade cujas leis não são obedecidas) e o mal menor não seriam – para os policiais, anotese – os tormentos causados (inclusive mortes), mas sim o fato de algumas leis não serem
cumpridas.
É relevante notar que, sob o regime militar, o discurso do senador Petrônio Portella
(em novembro de 1969), líder da Arena, era explícito nesse sentido. Afirmou ele que
“remédios extralegais” deveriam ser utilizados contra “aqueles que estivessem à margem da
lei”; desejou êxito ao Presidente Médici “na destruição, de uma vez por todas, dos focos de
subversão abrindo caminho para a construção do futuro do Brasil” (apud SKIDMORE, 1988,
p. 255).
Se, por um lado, a legalidade – “um princípio basilar do Estado Democrático de
Direito” no dizer de José Afonso da Silva (2008, p. 82) – não pode ser considerada um “pacto
suicida”, como adverte Richard Posner881, por outro, a sua negação não pode permitir que a
própria existência do Estado seja comprometida, uma vez que, ao admitir que seus agentes
descumpram suas próprias normas e não respeitem a dignidade de seus membros, o Estado
pratica um “ato suicida”. Todorov, citando Pascal882, conclui que uma política de Estado que
incentiva a violência
destrói as convicções mais profundas do mundo ocidental, porque, para defender
valores democráticos tão apreciados por nós, somos levados a menosprezá-los! Como
será possível regozijar-se com a vitória sobre um inimigo hediondo se, para vencê-lo,
o vencedor acaba assumindo atitudes semelhantes ao adversário? (2010b, p. 16)

Hélène L’Heuillet procura definir o que seja polícia e indicar suas relações com a
política, considerando que é da política que decorre o poder da polícia.

__________________________
881
Richard Posner (2006), em obra que trata da interpretação constitucional em período de emergência, refere-se
à venerada constituição dos EUA (e não, naturalmente, às ultrajadas constituições de outros países, como a
brasileira, por exemplo). Ele cita o juiz Roberto Jackson, que, em julgamento de 1949, afirmou que se a Corte
não temperar a doutrina com conhecimento prático, converterá a Carta de Direitos em um pacto suicida.
Segundo Posner, em períodos de emergência, as regras constitucionais devem ser reinterpretadas e
rebalanceadas. Trata-se do dilema constitucional a respeito da ponderação das liberdades individuais diante da
segurança comunitária, ou seja, liberdades, direitos e garantias constitucionais podem sofrer restrição diante de
uma ameaça do terrorismo internacional? Para Posner, para essa modalidade de violência, devem ser aplicadas as
regras do direito penal comum (e não o Direito de Guerra), sem prejuízo de uma legislação especial e decisões
judiciais que reinterpretem os direitos constitucionais em face das características desse novo fenômeno.
882
“Entre a violência e a verdade, nada existe em comum.” Blaise Pascal, em Les provinciales.
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Para tanto, L’Heuillet estabelece os conceitos de “alta polícia” (haute police) e “baixa
política” (basse politique)883:
A oposião entre o alto e o baixo não é uma relação de contradição lógica: trata-se mais
de uma diferença de perspectiva. A baixa política é, assim, a política da decisão e da
ordem, da avaliação das circunstâncias, da urgência e da indeterminação relativa
aquilo sobre o qual a ação é exercida. A alta polícia está próxima ao que se poderia
chamar a consciência policial, o pensamento da polícia dentro da polícia, incluindo a
série de princípios da ação policial. (L’HEUILLET, 2010, p. 17 – tradução nossa)

A autora cita Joseph Fouché (1759-1820), para quem “todo governo necessita, como
primeiro garantidor de sua segurança, de uma polícia vigilante, cujos chefes sejam firmes e
ilustrados” (loc. cit.). A alta polícia é, assim, “a polícia das sombras, a que desbarata
conchavos e complôs”, porém não é apenas isso: a noção de polícia deve ser ampliada para
compreender “a polícia em sua totalidade, enquanto protege o político e deriva da existência
de um saber do Estado” (loc. cit.).
Sem a pretensão de denunciar, reabilitar ou idealizar a polícia, L’Heuillet afirma que a
ambivalência da polícia (em seu conjunto) reside examente em sua periculosidade. Assim
como a polícia de inteligência (police de renseignement) pode representar o regresso à
monarquia, também a polícia judiciária (police judiciaire) – por trás de uma aparência
“pastoral” e de boa polícia – é um instrumento essencial aos regimes de terror.
Polícia e exército têm a missão de pacificar – a primeira no interior e a segunda no
exterior da soberania. Essa paz é “uma paz dinâmica – um efeito da violência centralizada – e
não uma ausência de conflitos” (ibid., p. 175). Portanto, a violência é congênita ao Estado e a
fundação do Estado deve ser mantida pela polícia884. Entre a delinquência e a polícia há uma

__________________________
883
A autora baseia-se sobretudo em Hegel e Foucault para estabelecer tal classificação: “Em Hegel, a polícia é
efetivamente uma ‘baixa política’: tem o Estado ‘por cima dela’. É precisamente porque o fim do Estado não é a
sociedade civil, e porque seu objetivo não é, enquanto tal, ‘velar pela segurança, assegurar a proteção da
propriedade privada e da liberdade pessoal’ [Hegel, Principes de la philosophie du droit, § 258; Grundlinien der
Philosophie des Rechts, p. 387], que disso encarrega a polícia. Esta é ingrediente da política, sem , não obstante,
confundir-se com ela.” Linhas adiante: “Em Michel Foucault igualmente, a polícia é ‘baixa política’. É o que se
encontra abaixo da doutrina da soberania constitutiva da ‘alta política’. Mas no período que compreende os
séculos XVII e XVIII, a polícia, explica Foucault, tinha um sentido ‘amplo e preciso’. Em seu sentido estrito,
tornou-se impreciso. Foi nesse momento que, segundo Foucault, a polícia tornou-se algo ‘pejorativo’” (ibid., p.
20 – tradução nossa).
884
A autora distingue “fundação” de “fundamentos” do Estado: “A polícia, de fato, não está necessariamente
vinculada à fundação do Estado. É o exército que, em geral, acompanha os começos de um Estado. Entretanto,
ater-se a essa condição é confundir a fundação e o começo. Pois bem, a fundação não é apenas o começo, sem
ser, todavia, o fundamento. O começo é cronológico, e o fundamento lógico (são as ideias principais que
representam o Estado). A fundação não é cronológica, mas não se confunde tampouco com os princípios da alta
política. Segue presente no devir do Estado, e sem ela a lógica do direito estaria desprovida de terreno para
corporificar-se. Se o ponto de vista da ciência do Estado e o da fundação não são idênticos, não são
contraditórios.” (L’HEUILLET, op. cit., p. 188 – tradução nossa)
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verdadeira homologia, decorrente da identidade de ambas em relação à lei 885 (L’HEUILLET,
2010, p. 193).
Se polícia e delinquência têm a mesma posição diante da lei, quando a delinquência
subordina-se à lei, ela desaparece. Quando a polícia afronta a lei, ela torna-se delinquência. E
a polícia “é algo bem diverso de um simples instrumento de governo: cumpre uma função que
requer um senso de iniciativa e de responsabilidades” (ibid., p. 286).
Mesmo quando não se trata de “polícia secreta” (no sentido de cuidar de segredos do
Estado), a polícia busca sempre o que está oculto. A polícia “nasceu na cidade, da cidade e
para a cidade” e quanto maior se tornam as concentrações urbanas, maiores são os perigos e
as desordens886. Por isso, de acordo com a autora, à polícia é reservada função de guardiã da
ordem doméstica da cidade, encarregada de “limpar” a comunidade urbana daquilo que a
obstrui (além de preservar o patrimônio das pessoas)887.
O entendimento da pesquisadora francesa dialoga com ensaio clássico de Walter
Benjamin a respeito da violência888. Com efeito, para ele, a polícia exerce “uma violência para
fins de direito (com o direito de disposição), mas com a competência simultânea para ampliar
o alcance desses fins de direito (com o direito de ordenar medidas)” (2013, p. 135). Porém,
aponta o autor o que há de “infame” nessa “instituição do Estado moderno”:
Nela está suspensa a separação entre a violência que instaura o direito e a violência
que o mantém. Da primeira exige-se sua comprovação pela vitória, da segunda, a
restrição de não se propor novos fins. A violência da polícia está isenta de ambas as
condições. Ela é instauradora do direito – com efeito, sua função característica, sem
dúvida, não é a promulgação de leis, mas a emissão de decretos de todo tipo, que ela
afirma com pretensão de direito – e é mantenedora do direito, uma vez que se coloca à
disposição de tais fins. (BENJAMIN, 2013, p. 135)

__________________________
885
“En cuanto la ley le confía ese medio donde ‘la cosa no marcha bien’ [où ‘ça ne tourne pas rond’], el policía
está en parte excluido del círculo. Aun íntegro, tiene que tratar con el medio, y debe contemporizar con él. Para
Victor Hugo, el lugar de la policía es una suerte de ‘afuera’ que se encuentra sin embargo ‘adentro’. El policía es
lo opuesto del ‘excluido’.” (L’HEUILLET, 2010, p. 193)
886
“A polícia destina-se a impor uma disciplina à vida urbana e para conferir a esta uma certa ‘direção’. Fazer
reinar a disciplina é introduzir distinções dentro do que está confuso, indicar um lugar a cada coisa e a cada um,
codificar. Fazer cair o espaço urbano sob o regulamento, isso significa, pois, traçar ruas, separar o espaço
privado e o espaço público, fixar os homens.” (L’HEUILLET, 2010, p. 287 – tradução nossa)
887
Vale lembrar o art. 144, caput, da Constituição Federal: “A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do
patrimônio”.
888
Necessário registrar que a palavra usada por Benjamim, Gewalt, pode ser traduzida tanto por “violência”
como por “poder”, havendo tradutores que optam por ambas. Conforme “Nota da Editora” do volume que
consultamos, “o que importa é ressaltar a dupla acepção do termo Gewalt, que indica, em si mesmo, a
imbricação entre poder político e violência que constitui o pano de fundo da reflexão de Benjamin. Cabe
observar ainda que, no plural, Gewalten, costuma ser traduzido por ‘forças’” (BENJAMIN, 2013, p. 121-122 –
N. da E.). Tal observação é necessária, sobretudo em virtude do conceito de “violência” na obra de Hannah
Arendt, abordada no capítulo anterior.
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O autor aponta como o emprego da violência pela polícia não representa a força do
direito, mas sim ineficiência dele:
A afirmação de que os fins da violência policial seriam sempre idênticos aos do resto
do direito, ou pelo menos teriam relação com estes, é inteiramente falsa. Pelo
contrário, o “direito” da polícia assinala o ponto em que o Estado, seja por impotência,
seja devido às conexões imanentes a qualquer ordem de direito, não consegue mais
garantir, por meio dessa ordem, os fins empíricos que ele deseja alcançar a qualquer
preço. Por isso a polícia intervém “por razões de segurança” em um número
incontável de casos nos quais não há nenhuma situação de direito clara; para não falar
nos casos em que, sem qualquer relação com fins de direito, ela acompanha o cidadão
como uma presença que molesta brutalmente ao longo de uma vida regulamentada por
decretos, ou pura e simplesmente o vigia. (BENJAMIN, 2013, p. 135-136).

Benjamin adverte que a violência da polícia apenas se admite em duas hipóteses:
“Toda violência como meio é ou instauradora ou mantenedora do direito. Se não pode
reivindicar nenhum desses predicados, ela renuncia por si só a qualquer validade” (ibid., p.
136). O relevo dessa violência que cria ou sustenta o direito é evidente: “Quando se apaga a
consciência da presença latente da violência numa instituição de direito, esta entra em
decadência” (ibid., p. 137).
Portanto, quando a polícia “em um número incontável de casos” age com violência
sem que exista “situação de direito clara”, ela acaba criando o “direito” para aquele caso. Esse
raciocínio demonstra o perigo do exercício da violência: em sendo a violência instauradora do
direito, a partir do momento em que a parte (polícia) cria um direito não previsto pelo todo
(Estado) colabora para o enfraquecimento do próprio Estado, uma vez que a ele compete o
estabelecimento das normas.
De acordo com Wolfgang Sofsky, a partir do momento em que a tortura desprendeu-se
dos “códigos de justiça penal, passou aos sistemas da política secreta, das milícias e das
unidades especiais do exército”. Essa ausência de contenção por um “código”, permitiu que a
tortura se convertesse em “uma arma do Estado contra a dissidência e a subsversão”. Assim,
os executores estabeleceram “novos métodos e liberaram a tortura das constrições do possível
descobrimento da verdade. O que outrora havia sido tarefa de juizes e carrascos, passou a ser
ocupação de executores subalternos que cumpriam sua missão ao seu gosto”. Esse apogeu da
“criatividade e da crueldade” evindencia “o que a tortura sempre foi e o que o pretexto da
informação sempre dissimulava: repressão e terror, e nada mais” (SOFSKY, 2006, p. 86 –
tradução nossa).
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Fica, assim, evidente, que a violência policial, ainda que em defesa do regime político
vigente, acaba funcionando como uma “ferrugem” que corrói por dentro a “máquina
estatal”889.
Em sua edição de 8 de outubro de 2013, o jornal Folha de S. Paulo publicou a
seguinte manchete: “Vídeo flagra policiais espancando jovens em delegacia da Grande São
Paulo”; a matéria informava que houve gravação em vídeo de “dois jovens apreendidos sendo
interrogados sob ameaça e agressões, como tapas no rosto”; os agressores seriam policiais
civis e guardas municipais. A Corregedoria Geral da Polícia Civil passou a investigar a
notícia. Na mesma página, é publicada nota da Secretaria da Segurança Pública segundo a
qual “a Polícia Civil [...] não compactua com qualquer tipo de irregularidade [...]”
(CARAMANTE, 2013, p. C6). No dia seguinte, no “painel do leitor”, o mesmo jornal publica
carta de Paulo Sérgio Pinheiro afirmando que a resposta da Polícia Civil foi insuficiente:
“importa mesmo é impedir que o crime de tortura continue a ser praticado regularmente por
policiais em plena democracia” (PINHEIRO, 2013, A3). Nova resposta da Polícia Civil no dia
seguinte, no mesmo jornal, afirma que Pinheiro teria afirmado ser ela “complacente com a
prática de tortura” e exclama: “Jamais!”, esclarecendo que no ano de 2013, “114 policiais
foram presos e 154 foram demitidos por práticas irregulares, o que demonstra que não há, na
Polícia Civil, tolerância com o erro” (SÃO PAULO, 2013, A3).
E nada mais890. Nenhuma outra notícia ou comentário foi publicado. Os espaços de
debate no jornal foram tomados pela discussão a respeito da publicação de biografias de
pessoas importantes. Os dois adolescentes agredidos, desimportantes, não mereceram do
jornal mais nenhuma nota.
Não há como deixar de associar essa violência praticada àquela ameaça ocorrida na
Alemanha (o caso Daschner). A banalidade com que a tortura aos dois adolescentes foi tratada
nos remete às pesquisas referidas por Maria Gorete Marques de Jesus (2010, p. 47), segundo

__________________________
889
“A justiça e o direito não florescem num país pelo simples fato de o juiz estar pronto a julgar e a polícia sair à
caça dos criminosos; cada qual tem de fornecer sua contribuição para que isso aconteça. A todos cabe o dever de
esmagar a cabeça da hidra do arbítrio e do desrespeito à lei, sempre que estar sair da toca. Todo aquele que
desfruta das bênçãos do direito deve contribuir para manter a força e o prestígio da lei. Em poucas palavras, todo
homem é um combatente pelo direito, no interesse da sociedade.” (IHERING, 2004, p. 61-62)
890
Devemos esclarecer que, conforme notícia publicada também no dia 9 de outubro (Cotidiano C5), a
Associação dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, por sua presidente, teria pedido desculpas “pela
agressão a dois adolescentes dentro de uma delegacia”. A manifestação, todavia, parece tratar-se de tentativa de
ação de marketing (uma vez que não havia notícia de nenhum delegado de polícia envolvido e a entidade de
classe não fala em nome da Polícia Civil).
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as quais há maior respeito pelos direitos humanos nos países que responsabilizaram a prática
da tortura havida sob ditaduras militares891.
A impermeabilidade das instituições policiais a que se referem Maria Victoria
Benevides e Rosa Maria Fischer Ferreira levaria ao “maior distanciamento entre o cidadão e
o Estado” (BENEVIDES; FERREIRA, 1983, p. 242). Fernando Henrique Cardoso, buscando
explicar o “estado burocrático-autoritário” instalado no Brasil com o golpe de 1964 criou a
teoria dos “anéis burocráticos”892, ou seja, “forças econômicas privadas beneficiárias diretas
do regime” e que, para tanto, eram incorporadas a “mecanismos políticos” e, assim, o setor
privado articula-se politicamente e passa a “influir nas decisões do Estado” (CARDOSO,
1975, p. 206)893.
Embora houvesse comprometimento da polícia com empresas privadas durante o
regime militar (a OBAN foi a melhor demonstração disso), interessa-nos a concepção
formulada de grupos independentes dentro de uma estrutura maior e da absorção das
responsabilidades da polícia pelo Estado. Os “anéis” não seriam absolutamente impermeáveis,
mas teriam a autonomia necessária para criar regras, defender-se de pressões externas e
estabelecer padrões para intercâmbio com outros “anéis”, fossem eles públicos ou privados.
Roberto Da Matta, usando uma metáfora semelhante, refere-se a “esferas de troca de
trabalho” (1982, p. 21)894, o que gera, no Brasil, um “tecido de poderes”, composto pelo
burocrático, pelo legal, pelo econômico, pelo político e pelo religioso. Assim, para ele, “o

__________________________
891
“La impunidad, cuando es general y prolongada, cuando entra racionalmente en el cálculo del que piensa
cómo podrá hacer daño sin recibirlo, es sin duda una concausa a veces muy poderosa del mal hecho.”
(ARENAL, 2010, p. 87)
892
“Não se trata do Estado Absoluto destruindo barões, mas de uma reorganização e redistribuição de poder
através do entrosamento dos ‘anéis burocráticos’ que fundem interesses privados e públicos” (CARDOSO, 1975,
p. 184).
893
O Estado, então, necessita “fundar sua autoridade no segredo e na manipulação do séquito de seguidores”.
Para reverter o quadro, seria necessário o retorno à democracia: “Tudo isso requer responsabilidade individual.
Nisto remo contra a maré. [...] a tendência na América Latina orienta-se para a valorização do grupo em prejuízo
do indivíduo. Se isso pode ser construtivo na ordem econômica, na ordem política tem levado à rejeição do
fundamento moral da responsabilidade individual. Nos regimes autoritários, como o brasileiro, esta tendência
leva à irresponsabilidade dos funcionários, ao abuso do poder, à violência física, ao segredo de Estado, e à
absorção dos atos de cada funcionário pelo Estado Autoritário, que é, por definição, irresponsável” (CARDOSO,
op. cit., p. 186).
894
“[...] seria preciso estudar a ‘velha fórmula’ de Karl Polanyi (escrita em 1944), onde se indica que nas
economias tradicionais o processo econômico não está livre e institucionalizado, mas está embebido na teia de
relações sociais e políticas da sociedade. Nestes sistemas, como sugere Polanyi, o mercado e o dinheiro não
atuam com forças autônomas. Pelo contrário, estão embebidos no tecido social de modo que fica complicado
separar essas esferas umas das outras. Teríamos, assim, se permitem a formulação, não uma economia, uma
política, um sistema jurídico e uma moralidade; mas muitas esferas de troca e de trabalho; muitas éticas relativas
ao poder e muitas concepções de cidadania. E mais: elas não seriam sobrevivências históricas ou excrescências
feudais que poderíamos facilmente dispensar na nossa prática política generosa, libertária e modernizante porque
estariam profundamente relacionadas entre si.” (DA MATTA, 1982, p. 21 – grifos do autor)
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mundo social brasileiro se orienta para múltiplas esferas, cada qual contendo seu código e
cada qual dispondo de sua ética” (DA MATTA, 1982, p. 34).
Pode-se considerar que a segurança pública constitua uma esfera própria, dentro da
esfera maior do governo estadual, mas ainda que consideremos, dentro dessa esfera, a Polícia
Civil como uma outra esfera, não tem ela a impermeabilidade a ingerências da esfera maior,
como foi a Secretaria de Segurança Pública paulista no período militar. Talvez por conta de
todas as influências externas que lhe foram impostas pelos “anéis burocráticos” durante todo o
regime militar, a Polícia Civil não tenha, após a abertura política, conseguido tornar-se uma
esfera – para o bem895 ou nem tanto896. Ao integrar o “anel” do Estado Autoritário gozava da
irresponsabilidade pelos seus abusos. Ao término da ditadura, viu-se sem rumo. Com a
redemocratização, duas únicas alterações significativas: foram-lhe retiradas sua corregedoria e
o serviço de polícia técnico-científica.

7.4 Radbruch e o direito defeituoso
Como vimos, o Estado, por sua polícia, tem o dever de assegurar “ordem pública” 897 a
todos os que o integram, mas, para tanto, suas forças de segurança (sejm internas, sejam
externas) subordinam-se à vontade do Estado materializada pelo ordenamento jurídico
vigente. Quando o Estado cria normas de exceção, suas forças de segurança agirão,
naturalmente, conforme elas prevêem – ou deixam entrever.
__________________________
895
Como ocorre, por exemplo, com o Ministério Público, particularmente o federal. Kucinski (1972) transcreve
publicação de parecer do procurador da Justiça Militar Durval [Ayrton] Moura [de Araujo] encerrando as
investigações que apuravam a morte de Olavo Hanssen, acolhendo a alegação de suicídio (após ser interrogado
pela OBAN e pelo DEOPS); João Pacheco Jordão (2005) cita o mesmo órgão do Ministério Público Militar
como responsável pelo arquivamento do inquérito que apurou o “suicídio” de Vladimir Herzog. O delegado de
polícia Cláudio Guerra, em suas entrevistas aos jornalistas Marcelo Netto e Rogério Medeiros (2012) afirma, em
várias oportunidades, o apoio efetivo do Ministério Público Federal às atividades de repressão política. Hélio
Bicudo (2002) expõe as dificuldades que enfrentou junto à cúpula do Ministério Público paulista para concluir
suas investigações sobre o Esquadrão da Morte.
896
Como ocorre, por exemplo, coma Polícia Militar. Instituída em 1964, ela apropriou-se da história das
instituições que a antecederam e orgulha-se de fatos que hoje são compreendidos como evidentes violações dos
direitos humanos, tais como (dentre outros): a “Campanha de Canudos” (de 1897), a “Revolta do Marinheiro
João Cândido” (em 1910) e a “Greve Operária” (de 1917), indicados, respectivamente, como 8.ª, 9.ª e 10.ª
estrelas no “brasão-de-armas” da corporação. A propósito, a última das estrelas do brasão, a 18.ª, é identificada
como “1964, Revolução de Março”. As estrelas, conforme a Polícia Militar esclarece, são “representativas dos
marcos históricos da corporação”. Talvez o dístico que se encontra no brasão – “Lealdade e Constância” –
explique essa intenção de apropriação da história das corporações que a antecederam, buscando manter uma
tradição
(“constância”)
de
fidelidade
ao
governo
(“lealdade”)
(Disponível
em
<http://www.polmil.sp.gov.br/inicial.asp>. Acesso em 30 set. 2013). Dessa fidelidade cega ao chefe do
Executivo tampouco pode exculpar-se a Polícia Civil, é bom que se anote.
897
Como observa José Afonso da Silva (2007, p. 777), é em nome da “ordem pública” que “se tem praticado as
maiores arbitrariedades. Com a justificativa de garantir a ordem pública, na verdade, muitas vezes, o que se faz
é desrespeitar direitos fundamentais da pessoa humana, quando ela apenas autoriza o exercício regular do poder
de polícia.”
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O cumprimento de normas estabelecidas em regime de exceção, todavia, não pode
corresponder jamais a uma atitude de autômato. Afinal, conforme estabelece com Gustav
Radbruch, discutindo as normas editadas sob inspiração nazista, “de forma alguma se há de
admitir que é Direito ‘tudo o que é útil ao povo’, mas sim que ao povo é útil, em última
análise, tão somente o que é Direito, o que traz segurança e tem por fim a justiça” (1971, p. 13
– tradução nossa).
O estabelecimento de normas não assegura o Direito:
Quando existe um conflito entre a segurança jurídica e a justiça, entre uma lei que
falha em seu conteúdo, mas que é positiva, e um Direito justo, mas que não adquiriu a
consistência de uma lei, estamos, na realidade, ante um conflito da justiça consigo
mesma, um conflito entre a justiça aparente e a verdadeira. (RADBRUCH, loc. cit. –
tradução nossa)

O Direito positivo possui a firmeza que lhe outorga a promulgação e a força coativa e
por isso poderia ser o caminho a seguir quando se busca resolver o conflito, mas, de acordo
com o jurista alemão, “é impossível estabelecer uma linha precisa de separação entre os casos
em que estamos diante de leis que não são Direito e os outros que, apesar de seu conteúdo
injusto, as leis continuam conservando sua validade” (ibid., p. 14). Porém, quando estamos
diante de uma lei que o autor denomina “Direito defeituoso”898 temos a ausência de Direito:
“Porque não se pode definir o Direito, inclusive o Direito positivo, senão dizendo que é uma
ordem estabelecida com o sentido de servir à justiça.” De acordo com esse conceito –
prossegue o autor – “há partes inteiras do Direito nacional-socialista que nunca chegaram a ter
a categoria de Direito válido” (ibid., p. 14).
Dessa maneira, afirma Radbruch, não se trata apenas de Direito defeituoso, mas não
podem ser consideradas Direito as normas que buscavam atribuir ao partido nacionalsocialista a totalidade do Estado, contrariando assim a característica de parte que corresponde
a todo partido. Igualmente, carecem de juridicidade as “leis que aplicavam um tratamento
desumano ou negavam os direitos humanos a certos homens”; tampouco têm a qualidade de
Direito as disposições que impõem penas sem considerar as diferentes gravidades de delitos,
castigando com a mesma pena ações das mais diversas gravidades “inclusive aplicando com
frequência a pena de morte, tudo para atender as necessidades de intimidação do momento”
(RADBRUCH, 1971, p. 15-16).

__________________________
898
“[…] cuando ni siquiera se aspira a realizar la justicia, cuando en la formulación del Derecho positivo se deja
a un lado conscientemente la igualdad, que constituye el núcleo de la justicia, entonces no estamos solo ante una
ley que establece un ‘Derecho defectuoso’, sino que más bien lo que ocurre es que estamos ante un caso de
ausencia de Derecho.” (RADBRUCH, 1971, p. 14)

356

Porém, embora não cite expressamente Santo Agostinho, com ele concorda899 ao
afirmar que o verdugo apenas pode ser punido quando executar uma pena que não deve ser
cumprida. Não compete ao verdugo examinar a juridicidade da sentença, e tampouco “se lhe
pode imputar como omissão violadora do Direito o fato de não haver renunciado ao seu
cargo” (RADBRUCH, 1971, p. 21). Radbruch diverge da afirmação do Tribunal de
Nordhausen, onde se decidiu que “as considerações jurídicas formais” destinam-se a
“obscurecer a claridade dos fatos”; para ele, após doze anos do regime nacional-socialista que
desprezava a segurança jurídica, torna-se imprescindível apoiar-se com “considerações
jurídicas ‘formais’, para proteger-se contra as tentações que podem surgir facilmente na mente
de qualquer pessoa que tenha sofrido estes doze anos de ameaça e opressão” (loc. cit.). Em
seguida, o jurista conclui:
Temos de buscar a justiça, mas, ao mesmo tempo, temos de manter a segurança
jurídica, que não é mais do que um aspecto da mesma justiça, e construir um Estado
de Direito que satisfaça a ambas as ideias, na medida do possível. A democracia é,
certamente, um bem precioso, mas o Estado de Direito é como o pão de cada dia,
como a água potável e o ar que se respira; e o melhor da democracia é precisamente
isso: que é a única forma de governo apropriada para garantir o Estado de Direito.
(ibid., p. 21)

Podemos concluir que se trata de “Direito defeituoso” – e, portanto, de ausência de
Direito –, por exemplo, o caso dos pareceres elaborados nos Estados Unidos da América com
o fim de dar juridicidade à prática da tortura após os atentados de 11 de Setembro900.
Qualquer forma de violência que o Estado incentive ou permita (ainda que por
omissão na responsabilização de seus agentes) atenta contra a “ordem pública” e, portanto,
contra o Estado de Direito. A tolerância à tortura – geralmente representada por uma atitude
de pseudoleniência em relação aos seus agentes – demonstra um atentado do Estado contra a
estrutura que o sustenta, cujos reflexos são sentidos pela população.
De acordo com Luigi Ferrajoli, “a impunidade é apoiada pela mais ou menos tácita
legitimação política e cultural desses horrores, correndo o risco de corromper o sentido
comum, tanto como como jurídico” (2008, p. 19).
Nesse sentido, Ferrajoli afirma que a impunidade é o principal fator que permite a
existência das duas formas de tortura que descreve901, o que demonstra “a inefetividade dos
__________________________
899
“Ora, não é moralmente homicida quem deve à autoridade o encargo de matar, pois não passa de instrumento,
como a espada com que fere. Desse modo, não infringiu o preceito quem, por ordem de Deus, fez guerra ou, no
exercício do poder público e segundo as leis, quer dizer, segundo a vontade da razão mais justa, puniu de morte
criminosos; assim também não acusam Abraão de crueldade, mas gabam-lhe a piedade, quando, assassino por
obediência, quer matar o filho.” (AGOSTINHO, 1999, parte I, 51 – Livro I, Cap. XXI)
900
Conforme Alan Wolfe, os advogados do Office of General Counsel (OGC) da Casa Branca norte-americana
(sobretudo Jay Bybee e John Yoo) apoiaram a política de Bush “que conduziram os Estados Unidos ao território
do mal pelo mal”, pois “se o OGC determina que uma ação é legal, aqueles que a levam a cabo não podem ser
julgados posteriormente por haver descumprido a lei” (WOLFE, 2013, p. 349 – tradução nossa).
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direitos humanos e do Estado de Direito, tanto nos ordenamentos internos, como no
internacional” (FERRAJOLI, 2008, p. 19 – tradução nossa). O jurista italiano critica a tese
(defendida por Dershowtiz) da admissão da tortura em situações “excepcionais” – por
exemplo, “a necessidade de obter informações vitais de um terrorista que – ‘sabemos’ – tem
conhecimento de futuros e gravíssimos atentados”:
Obviamente, os casos acadêmicos são sempre “excepcionais”, diversamente dos casos
práticos, nos quais, em realidade, não “sabemos” nada: uma vez que tenha sido
legitimada excepcionalmente, a tortura se converte em uma prática ordinária para
obter confissões. (FERRAJOLI, 2008, p. 19 – tradução nossa)

Exatamente para evitar tais “exceções” é que elas foram excluídas do Direito como
causa de justificação da tortura902 e esta foi considerada como crime contra a humanidade
pelo Estatuto da Corte de Roma (arts. 5 e 7). Portanto, para Ferrajoli, “reafirmar no debate
público e no senso comum o caráter, por qualquer maneira (e sempre), criminoso da tortura,
contra as renúncias demagógicas ao direito e à razão, representa a primeira defesa de nossa
civilização jurídica” (2008, p. 19).
Limitar o debate ao plano jurídico não corresponde à real dimensão da tortura, uma
vez “a questão da tortura não é apenas uma questão jurídica”, mas também é civil e moral,
logo, ela deve ser enfrentada além do jurídico, no plano cultural. Para tanto, Ferrajoli defende
que se crie, “no senso comum e na deontologia das forças policiais e dos agentes
penitenciários”, o horror e a repulsa “a todo tipo de opressão sobre as pessoas indefesas que
são privadas de sua liberdade pessoal, a qual será mais vil e odiosa se realizada à sombra, por
agentes públicos” (2008, p. 19 – tradução nossa).
Para chegarmos a tal, o primeiro passo é excluir, por meio de rígidas normas penais e
processuais penais, “qualquer possível contato assimétrico, sobretudo secreto entre presos e
interrogadores”, uma vez que a prisão sem qualquer possibilidade de defesa e sem controle
judicial oferece “o lugar e a ocasião privilegiados para a tortura, ou, de qualquer forma, para
atos de violência sobre a pessoa detida” (ibid., p. 20 – tradução nossa)903.

___________________________________________________
901
A ilegal e oculta, nas delegacias e presídios; e a oficial e que busca intimidar o “inimigo”, como a que ocorre
em Guantánamo (FERRAJOLI, 2008, p. 17-18).
902
E o autor cita o art. 2, nº 2, da Convenção Contra a Tortura da ONU, de 1984: “Artigo 2.º - Cada Estado
tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a
prática de atos de tortura em qualquer território sob sua jurisdição. 2. Em nenhum caso poderão invocar-se
circunstâncias excepcionais, como ameaça ou estado de guerra, instabilidade política interna ou qualquer outra
emergência pública, como justificação para a tortura.”
903
Maria Garcia, já em 1987, defendia que “o suspeito, o incriminado e qualquer depoente devam receber dos
poderes públicos, como enfatiza Bartolomei, a garantia e salvaguardas da sua liberdade e dignidade: o direito de
liberdade contra a auto-incriminação, o direito de ficar calado opondo-se à tortura, a realização do devido
processo legal” (1987, p. 106).
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Não obstante as alterações introduzidas no Código de Processo Penal por meio da Lei
12.403, de 4 de maio de 2011904, o direito brasileiro ainda está longe de atender
completamente à orientação do jurista italiano, no sentido de que uma das principais garantias
contra os abusos seria reduzir a “duração do estado de prisão ou de custódia cautelar ao tempo
necessário para o primeiro interrogatório por parte do magistrado, em presença de um
defensor”; outra garantia seria a vedação do uso em juízo da prova ilícita, assim considerado
“qualquer testemunho ou confissão colhida pela polícia ou sem a assistência de defensor”;
também, segundo o autor, deve-se zelar “pela máxima transparência, e pouca duração, de
qualquer contato entre os presos e os investigadores”905 (FERRAJOLI, 2008, p. 20 – tradução
nossa).
Ferrajoli retoma o sintagma “civilização jurídica” para definir a necessidade de se
alcançar o rigoroso respeito às garantias processuais – sobretudo as garantias contra a tortura
– o que se constitui em um “princípio da civilização jurídica elevado à proteção da dignidade
da pessoa, de seus direitos e, ao mesmo tempo, dos contornos da democracia e do Estado de
Direito” (ibid., p. 20 – tradução nossa). A não admissão da tortura é, ainda, “um fator de
eficácia do Direito Penal e da mesma luta contra o terrorismo”, pois a força singular do direito
não recai na força bruta – “como aquela que se manifesta na tortura ou na guerra,
correspondente e simétrica à do delito”. A força, ao contrário, recai “na máxima assimetria
entre direito e crime, entre resposta institucional e terrorismo, entre o máximo respeito do
preso exaltado pela civilização jurídica e a violência descontrolada como resposta” (ibid., p.
20). Para Ferrajoli, essa assimetria é fundamental para “deslegitimar a criminalidade e,
sobretudo, a criminalidade terrorista”, além de “neutralizá-la juridicamente, de estigmatizá-la
moralmente, de isolá-la socialmente, de enfraquecê-la politicamente”. Afinal:
Apenas a resposta assimétrica do direito, alimentada pelo rigoroso respeito à
dignidade da pessoa do terrorista e pela rejeição, por ser ilícita e repugnante, de
qualquer aflição ou mortificação, permite a leitura do terrorismo como crime e por
isso desconhecer toda pretensão de legitimidade política ou moral. Ao contrário, a
perda dessa assimetria – por meio da violência descontrolada da tortura, não menos
que pela guerra – rebaixa as instituições ao nível da criminalidade (ou, o que é o
mesmo, eleva esta ao nível daquelas), com o único efeito de avivar, como gasolina no
fogo, a espiral da violência. (ibid., p. 20)
__________________________
904
Por exemplo, a nova redação do art. 310, “caput”: “Art. 310. Ao receber o auto de prisão em flagrante, o juiz
deverá fundamentadamente: I - relaxar a prisão ilegal; ou II - converter a prisão em flagrante em preventiva,
quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes
as medidas cautelares diversas da prisão; ou III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.”
905
“Uma pessoa privada da liberdade pessoal não deveria estar nem sequer próxima daqueles que a investigam,
sem a presença de um advogado. Não deveria ser de nenhuma maneira admitido o têtê a têtê
investigador/investigado, muito menos entre agentes da polícia e preso, durante o que os primeiros podem por as
mãos sobre o segundo. Apenas dessa maneira o interrogatório do investigado não se transformaria de meio de
defesa, como deveria sempre ser em atenção à máxima Nemo tenetur se detegere, em instrumento de acusação e
de inquisição, em meio de arrebatar confissões e informações.” (FERRAJOLI, 2008, p. 20 – tradução)
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Finalmente, o jurista demonstra como a prática da tortura pelo Estado funciona contra
seus objetivos: nos Estados Unidos da América, a estratégia de luta contra o terrorismo
equivale a este porque é conduzida utilizando-se meios que formam criminosos e terroristas: a
guerra, a tortura e o direito penal do inimigo, numa demonstração de evidente e irresponsável
desprezo pelo direito. Essa tática gerou o “clamoroso fracasso” de toda a estratégia de luta
estadunidense contra o terrorismo:
Este fracasso demonstra que a batalha contra a tortura, como a mais repulsiva entre as
violências institucionais, não é apenas uma batalha em defesa da democracia e dos
direitos da pessoa, mas também é uma batalha da razão, em defesa das mesmas
garantias de segurança. Estas últimas dependem, hoje mais do que nunca, da
credibilidade moral, antes mesmo que da jurídica, dos chamados valores do Ocidente.
(ibid., p. 20 – tradução nossa)

Em que pesem aos argumentos de Kai Ambos, mais explícitos que os de Roxin, para a
admissão da prática da tortura em casos muito específicos, sua vedação absoluta e
intransigente é a única demonstração que o Estado opõe-se à barbárie. O que vemos é que
sobrevive a tese de Edgar Morin: o único argumento eficaz contra a eficácia da tortura é o
argumento moral, a submissão da sociedade aos valores que ela estabeleceu e definiu como
fundamentais para sua sobrevivência906.
E dentre os valores ocidentais que não podem jamais ser olvidados devem ser
destacados os decorrentes do direito de gentes. Kant (1994, p. 198-1999), ao estudar os
direitos do Estado que trata com um inimigo injusto afirma, inicialmente, que “O direito de
um Estado contra um inimigo injusto não tem limites (entenda-se: quanto à qualidade, porém
não quanto à quantidade e o grau)”. Porém, logo em seguida, esclarece que essa ausência de
limites há de ser compreendida dentro da lei: “Quer dizer, um Estado ofendido não tem o
direito de empregar todos os meios de que possa lançar mão para se defender, mas sim
somente os são absolutamente permitidos”. Torturar prisioneiros, ainda que sob a invocação
de se salvar dezenas, centenas ou milhares de vidas, não se encontra entre os meios
“absolutamente permitidos” pelo direito de gentes.

__________________________
906
“Pois as morais coletivas – ou individuais – são válidas na medida em que estão de acordo com a moral dos
direitos e dos deveres universais do homem.” (CONCHE, 2006, p. XIII)
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8 CONCLUSÃO
El hombre nunca, en ninguna circunstancia, tiene derecho al mal de otro hombre, por más que en algunas
situaciones se vea en la necesidad de causarle una mortificación, un dolor y hasta la muerte.
Concepción Arenal – Estudios penitenciários (1895)

A tortura que havia sob o regime militar decorria da incompetência da polícia para
investigar os crimes que eram praticados – inclusive os de ideologia. Existiam outros meios
para se esclarecerem suspeitas, identificarem-se locais, evitarem-se mortes em decorrência
dos atentados? Sim e não. Uma polícia investigativa possui inúmeros métodos e recursos
legais para executar sua atividade fim, mas estes meios são limitados (e eram ainda mais na
segunda metade do século passado). O tempo era um dos limites mais importantes. Ao
chegarem nesse ponto, a tortura era a forma que restava. Os interrogatórios formais, as buscas
domiciliares, a vigilância a pessoas e locais, a interceptação de conversas telefônicas e
correspondências não eram suficientes para o objetivo que se pretendia alcançar, ou seja,
informações ligadas a atentados. Entretanto, se a urgência dessas revelações era o fundamento
para a violência, ela deveria ser o motivo para desautorizar a detenção ilegal por longos
períodos.
O militante de esquerda preso deveria fornecer rapidamente as informações – seja as
que efetivamente possuía, seja as que a polícia presumia que ele possuísse. A tortura permitia
que se extraíssem respostas ao que se indagava com eficiência e rapidez. Some-se a isso que
o investigado poderia revelar a existência de “aparelhos” em que havia dinheiro que, se
apreendido pelos policiais, não seria jamais reclamado. Havia obcecação para que o preso
confessasse907.
O Governo Federal, em vez de investir nos organismos policiais para que estes
realizassem a investigação dos crimes que eram praticados pelos grupos de resistência, optou
por, ele próprio, assumir essa função, tratando como questão de guerra o que deveria ser
tratado como problema de polícia.
O resultado foi incutir nas instituições policiais a mentalidade de Segurança Nacional,
ou seja, o criminoso é inimigo que deve ser combatido. Diversamente, outras instituições que
__________________________
907
Foucault afirma que “com frequência se reprova a maneira como a polícia provoca as confissões. E tem-se
razão. Mas se a justiça, de alto a baixo, não fosse tão consumidora de confissões, os policiais tenderiam menos a
produzi-las e por todos os meios” (2012, p. 117). Não era exatamente esse o caso das confissões do período
militar, uma vez que se buscavam informações urgentes, sendo de pouca importância o efeito que estas
produziriam em juízo. A grande “consumidora de confissões” era, nesse período, a Segurança Nacional –
embora não se possa negar que haja, no direito brasileiro, ainda um certo “fetichismo pela confissão”
(PINHEIRO; SADER, 1985).
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também colaboraram com o regime militar, após a redemocratização do país, tiveram
incentivo e liberdade para avançar em seus conceitos e filosofia institucionais. Um bom
exemplo dessa evolução é o Ministério Público, cuja instância Federal é a que hoje está
buscando responsabilizar criminalmente os autores das torturas praticadas no período militar.
As polícias não devem ser vistas como “organismos”, mas sim como “órgãos”, ou
seja, não são independentes do Estado. Elas são apenas parte de um corpo, pois não têm
independência de vontade ou de direção. Logo, ainda que a violência, a corrupção, a
indolência etc. façam parte de sua história, esta se protrai por vários fatores, mas um deles é
porque interessa. Cui bono? A quem aproveita? Ao governo, naturalmente, porque a violência
produz resultados (prisões, esclarecimentos de crimes etc.). Trata-se da eficácia da tortura a
que se refere Morin (1959), o que compensaria ineficiências institucionais e daria o resultado
que a população quer e espera.
Eduardo Subirats (2006) afirma que a tortura não pode ser vista como “dano colateral
ou sequela indesejável dos ‘limpos’ aparatos políticos e militares de dominação, sejam
fascistas ou neoliberais”. Ao contrário, afirma, “os métodos e instrumentos de tortura são [...]
de central importância uma vez que expõem as subestruturas dos sistemas morais,
epistemológicos e políticos que a executam.” Apoiando-se em Hegel908, Subirats observa que
as armas empregadas pelo dominador “refletem a natureza da consciência racional da
civilização que as utiliza e deixam evidente o sangrento significado do espírito da história
universal que as legitima”. Assim, “a tortura é a expressão íntima do logos da dominação” e
por essa razão ela deve ser praticada às escondidas (2006, p. 180 – tradução nossa).
A dominação do Estado é sentida pela forma como a tortura é praticada: sem inibição,
como durante o regime militar; às escondidas – mas existente – como vemos hoje em dia, sob
um regime democrático.
O último Secretário de Segurança Pública paulista que fazia parte das Forças Armadas
foi o coronel Antonio Erasmo Dias (no período de 2 de abril de 1974 a 16 de março de 1979).
Após ele, houve dezessete secretários, dos quais 11% desembargadores do Tribunal de
Justiça; 17,64% procuradores do Estado; 29,41% advogados e 41,17% promotores de justiça.
Anote-se que, de 1999 para cá, a pasta é chefiada exclusivamente por promotores de
justiça909, cuja missão constitucionalmente fixada é “a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (art. 127, caput, CF). É
__________________________
908
“Die Waffen sind nichts anderes als das Wesen der Kämpfer selber“, que o autor traduz como “Las armas son
la esencia de sus portadores“ (SUBIRATS, 2006, p. 180).
909
Disponível em <http://www.ssp.sp.gov.br/institucional/historico/secretarios.aspx>. Acesso em 12 ago. 2013.
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óbvio que não se pode tributar apenas a esses secretários a violência das polícias, mas o
massacre recente mais grave que envolveu a segurança pública ocorreu justamente quando o
secretário e o governador do Estado eram promotores de justiça910. São os secretários da
segurança que escolhem os integrantes das cúpulas de ambas as polícias e determinam as
metas a serem alcançadas.
Atribuir a violência da polícia à violência da sociedade seria uma solução bastante
cômoda: o policial é recrutado da sociedade, logo, é produto dela. Ele age de acordo com seus
valores. Tal argumento seria perfeito em uma sociedade que não possuísse corpos de
segurança preparados para exercer seu papel. Descompromisso com valores defendidos pelo
Estado espera-se de mercenários, não de funcionários que agem de acordo com a vontade de
um Estado que se intitula democrático e civilizado.
É verdadeira a tese de que a polícia age impunemente contra os marginalizados pelo
poder econômico. Vimos que Rui Barbosa (1947, p. 72) elogiava o delegado de polícia que
realizava um “arrastão violento” nas ruas do Rio de Janeiro para retirar “da circulação da
cidade vastas levas de capoeiras, vagabundos e réus de polícia, desopressando a população”;
os abusos que eram praticados não incomodavam o jurista, que buscava pautar sua vida pela
defesa da liberdade: quando a polícia agia – nesse caso – com “violência à lei”, havia a
compensação “de que os seus desvios representavam medidas saneadoras contra a canalha
mais vil, em defesa das classes pacíficas, honestas e laboriosas” (loc. cit.). Esta concepção
vige até hoje. Sob a ditadura militar, a polícia agiu contra a classe média, o que provocou
movimento de oposição da sociedade, que se organizou e forçou a chamada “abertura
política”, pondo fim ao regime de exceção. Hoje, quando a polícia é chamada para agir contra
a classe média, não sabe mais o que fazer e acaba por adotar práticas contraditórias, como
vimos nas manifestações públicas iniciadas em São Paulo, em meados de 2013, tendo por
estopim a elevação da tarifa de transporte público.
É importante que se estabeleça que “legalismo” e “eficiência” não são conceitos
antitéticos. A vítima que vai a uma delegacia porque lhe subtraíram um bem, deseja que ele
lhe seja restituído, raramente se importando com o que precisa ser feito para que isso ocorra.
Aqui não vige o “ânimo conciliador do brasileiro” a que se refere Skidmore (1988, p. 516)
quando trata da aceitação popular da anistia aos torturadores do período militar. Mas o que a

__________________________
910
Referimo-nos ao chamado “Massacre do Carandiru”, ocorrido em 2 de outubro de 1992, que provocou a
queda do então secretário oito dias depois, abrindo um hiato na sequência de promotores. Apenas em 1999 a
pasta voltou a ser chefiada por um membro do Ministério, iniciando-se uma sucessão que dura até hoje.
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vítima quer é a eficiência da polícia, muitas vezes pouco se importando com o meio pelo qual
essa “eficiência” será realizada.
A vontade da população é percebida facilmente pelos governantes, que direcionam
suas políticas – e “sua” polícia – para conseguir votos. A preocupação de qualquer governante
não é o bem comum (POSNER, 2007), mas sim manter-se no poder. Foucault refere-se aos
lucros que decorrem do sistema criminal e conclui que apenas por meio da ficção se pode
acreditar que as leis foram elaboradas para serem cumpridas: “Só uma ficção teórica pode
fazer crer que subscrevemos de uma vez por todas às leis da sociedade à qual pertencemos.
Todos sabem, também, que as leis são feitas por uns e impostas aos outros” (FOUCAULT,
2012, p. 35).
Os opositores ao regime militar usaram armas para matar e roubar. Sim, mas eles não
eram o Estado. Eles estavam contra o Estado. A partir do momento em que o Governo nega
seus princípios, ignora suas regras, oprime seus governados, tudo se pode esperar daqueles
que se colocaram – ou foram colocados – em posição antagonista ao sistema vigente911.
Os parentes das vítimas dos erros do Estado passaram a errar, mas por corredores
kafkianos em busca de informações de seus desaparecidos. Muitos só queriam velar seus
mortos, mas para isso precisavam sabê-los mortos, precisavam cumprir o ritual do luto para
superar sua melanconia, como diríamos freudiamente.
Pagamos até hoje pelos erros do golpe que instituiu o regime militar, com um Estado
populista que deambula entre o Direito Penal mínimo e a lei e ordem. Pagamos com uma
polícia que crê poder usar recursos extremos para casos extremos, sem se definir – o que
jamais será possível – o que seriam recursos extremos ou casos extremos.
Erros geralmente podem ser corrigidos, são inerentes à imperfeição do homem. Mas
alguns erros jamais poderão ser reparados. Erros que eliminam vidas, erros que destroem a
dignidade das pessoas não têm conserto. Pode-se, apenas, lutar para que não se repitam – o
que será um grande avanço – ou que o sofrimento causado seja minorado – o que será um
paliativo. Pelos erros, pagamos com uma absoluta falta de crédito no Estado, no Governo, nas
Leis (assim mesmo, maiusculamente, parnasianamente) e somos obrigados a ouvir discursos
nos quais avultam os preconceitos e tergiversações.
Pagamos com um Exército hoje vetusto, desprestigiado, mal equipado – quando
deveríamos ter as três Forças representando e assegurando-nos a soberania e os valores
__________________________
911
“É perda de tempo discutir sobre a responsabilidade de quem atirou primeiro. A violência original é a do
opressor, porque inexiste opressão sem violência cotidiana incessante. A ditadura militar deu forma extremada à
violência do opressor. A violência do oprimido veio como resposta.” (GORENDER, 1987, p. 235)
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pátrios. Pagamos com a prática de tortura, institucionalizada nos meios policiais, tolerada nos
meios forenses, ignorada na sociedade.
Procuramos demonstrar nesta pesquisa, com uma abordagem histórica do tema, a
origem da tortura entre os agrupamentos humanos; depois, o questionamento de sua validade,
quando quisemos nos tornar uma sociedade; a sua condenação, quando essa sociedade
recusou os freios do absolutismo e derrubou a Bastilha; seu renascimento, quando
constatamos que a barbárie ainda faz parte de nossa sociedade.
Concluímos, infelizmente, que o caráter imanente da agressividade humana912 impede
que a tortura, assim como dois outros grandes flagelos da humanidade – a pena de morte e a
escravidão – sejam extirpados. Uma sociedade que mantém ou tolera a tortura, a escravidão e
a pena de morte é uma sociedade que não reconhece o caráter humano do outro. É uma
sociedade que – ironia das ironias – admite que o homem possa explorar o homem, como
denunciava Marx, encarnação do diabo na visão dos militares.
Se a tortura é possível – ou tolerável – a escravidão também o é e a pena de morte é
um alívio. Cuida-se do escravo para que ele produza. Mata-se o criminoso para que não
reincida. Tortura-se lentamente, para que não morra; para falar ou para calar.
Uma sociedade apenas poderá merecer esse nome quando banir não os torturadores,
mas a tortura. Não os escravagistas, mas a escravidão. Não os carrascos, mas a pena de morte.
Não basta excluir os executores. É preciso mudar os valores, pois são eles que permitiram,
permitem e permitirão esses atos de violência. Enquanto houver pessoas que se julgam mais
humanas que outras, pelo simples fato de sua condição social, condição intelectual ou
condição de potestade, não haverá uma societas913. A convivência fraterna depende apenas da
vontade dos homens. Um grupo cujos integrantes não sejam senhores de sua vontade, que não
consigam submeter suas vontades ao ideal do bem comum, representará sempre a exploração
do homem por um igual, ainda que este não se coloque nessa condição igualitária914.
Apenas poderemos acreditar que a humanidade merece sua existência, que o homem
“deu certo”, quando a tortura desaparecer, quando desaparecerem os que creem nela, quando
ela for objeto apenas de estudos históricos. Chegaremos a esse estado? Não cabe a resposta a
essa pesquisa, porque não fazemos aqui exercício de adivinhação. Apenas cremos que chegará
esse tempo. Temos certeza de que isso irá ocorrer, porque se não acreditássemos nisso, a
__________________________
912
“A civilização tem de recorrer a tudo para pôr limites aos instintos agressivos do homem, para manter em
xeque suas manifestações, através de formações psíquicas reativas.” (FREUD, 2012, p. 58)
913
Do latim societas, societatis, com o significado de “reunião, sociedade, comunidade, participação; a
sociedade humana” (HOAUISS; VILLAR, 2001, p. 2595-2596).
914
“Era para Deus finalmente crer no homem / bom e forte / mas bom e forte / são ainda duas pessoas”. (“Ocaso
do século”, SZYMBORSKA, 2011, p. 76)
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doutrina dos Direitos Humanos não teria sentido. Se concluirmos que o mal representado pela
tortura é eterno, então é de se afirmar que o homem, efetivamente, está condenado ao seu
próprio egoísmo.
A polícia torturou e tortura porque quer fazê-lo. E quer fazê-lo para atender às
vontades do Executivo. Declarações recentes do Governador Alckmin (sobre a Rota em
Várzea Paulista) e do ex-Governador Fleury Filho (sobre o Carandiru) demonstram que a
violência monopolizada pelo Estado apenas é exercida pela polícia, mas não é controlada por
ela, afinal, a polícia é uma instituição fortemente hierarquizada. E a declaração de ambos não
é inédita. Paulo Maluf fez afirmações semelhantes a respeito da rota, além de fazer coro a
Abreu Sodré no apoio à Operação Bandeirante915 e a Paulo Egydio Martins, quando assumiu
não se arrepender por haver determinado a invasão do Campus da PUC-São Paulo916.
Como já dissemos, os organismos do Estado serviram à ditadura – e não poderia ser
diferente, pois a finalidade dos órgãos é atender às necessidades do poder central. Cada
organismo prestou a colaboração de acordo com sua atividade fim. A Polícia serviu à
Ditadura como as demais instituições do Estado917. Apenas não teve incentivo, estímulo ou
independência para libertar-se de seus vezos. Seguramente, não houve vontade política para
alterar a polícia, embora tenha havido em relação a outros órgãos do Estado. Ainda que um ou
outro governador – e o nome do governador André Franco Montoro deve ser lembrado nesse
ponto – tenha se empenhado para tal, não conseguiu contaminar com seu ideal democrático os
demais ramos do poder. Como observa Paulo Sérgio Pinheiro, ao tratar das “avenidas” entre a
repressão à criminalidade e o arbítrio policial: “Quando, em vez da cessação plena do arbítrio,
ocorre, como a partir de 1974 no Brasil, um processo de transição lenta para a democracia,
esse intercâmbio das duas práticas não se interrompe” (1982, p. 57).
Em 1988, a Constituição Federal consagrou o sistema de segurança pública vigente no
período militar – certamente por melhor atender a interesses eleiçoeiros, diria Posner.
__________________________
915
“O governador Abreu Sodré ajudou a levantar fundos privados para a entidade, também apoiada pelo prefeito
Paulo Maluf, que considerava a OBAN um importante projeto cívico” (SKIDMORE, 1988, p. 254). O
Governador Abreu Sodré também foi à imprensa para afirmar que não existia esquadrão da morte em São Paulo
e que a polícia necessitava empregar meios violentos para combater os criminosos: “Não existe como forma,
como dizem, organizada. Isso é sensacionalismo: o que existe é como existe em qualquer parte do mundo: a
polícia precisa se defender em termos de não morrer para que nós não morramos nas mãos dos marginais. Porque
na hora que a polícia não fizer isto, os marginais entram na nossa casa para violentar nossos lares. É muito fácil
atacar a polícia, ficando dentro de casa com dez guardas na porta para ser valente” (Abreu Sodré, apud
BICUDO, 2002, p. 104).
916
“Se fosse governador, novamente eu repetiria tudo, exatamente como fiz” (apud CANCIAN, 2010, p. 173).
917
“Se falarmos conceitual e abstratamente, é claro que a sociedade brasileira se divide em dominantes e
dominados. Mas se estamos interessados no mundo real, querendo descobrir a sua dinâmica concreta, então
verificamos logo que ‘dominante’ e ‘dominado’ são dois termos complexos já que entre os ‘dominantes’ existem
‘dominantes’ e ‘dominados’, o mesmo ocorrendo com os ‘dominados’.” (DA MATTA, 1982, p. 19)
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Mas, apesar de tudo, é de se crer que haja esforços para melhorar e que tais esforços
resultem, ao menos, em sementes. Já o Padre Vieira (em 1669) concitava:
Príncipes, reis, imperadores, monarcas do mundo: vedes a ruína dos vossos reinos,
vedes as aflições e misérias dos vossos vassalos, vedes as violências, vedes as
opressões, vedes os tributos, vedes as pobrezas, vedes as fomes, vedes as guerras,
vedes as mortes, vedes os cativeiros, vedes a assolação de tudo? Ou o vedes ou o
não vedes. Se o vedes como o não remediais? E se não o remediais, como o vedes?
Estais cegos. (1993, v. II, p. 122)918

Os governos veem, não são cegos. Resta, então, com Vieira, indagar: como veem?
Como são decifrados os códigos do discurso da violência policial? Certamente como índice de
aprovação política e provável sucesso nas próximas eleições. Cada vez que a população
aplaudir a violência policial (ou mesmo silenciar diante dela), isso será interpretado como
incentivo. Mas não se trata de transferir a responsabilidade para a população. É dever do
governo preparar e apresentar à população uma polícia eficiente e humana. Naturalmente, ao
lado de uma polícia humana, é imprescindível uma educação eficaz, uma saúde pública
satisfatória. Além, naturalmente, de moradia, saneamento básico, oportunidade de trabalho
digno919.
A tese da banalidade do mal é demonstrada a cada dia. A incapacidade de a sociedade
indignar-se com dois jovens torturados na Grande São Paulo (em outubro de 2013) torna-se,
para os policiais, uma eloquente e silenciosa anuência à tortura. A própria polícia não percebe
que, com essa conduta, está preservando o “patrimônio” (geralmente particular) na mesma
ação em que ataca a “ordem pública e a incolumidade das pessoas”, ou seja, opõe os
comandos constitucionais insertos no art. 144, caput, ao invés de conjugá-los.
Com sua vocação para o cumprimento servil das ordens do Executivo, a Polícia Civil
torna-se uma instituição bastante útil tanto para agir com rigor (quando os índices de
criminalidade atemorizam e prejudicam a popularidade do governo), como para receber
críticas e retaliações (quando o governo necessita demonstrar energia para a população ou
para a imprensa).

__________________________
918 Mais especificamente quanto aos desrespeitos do que hoje chamamos administração pública, adverte o
jesuíta: “Ministros da república, da justiça, da guerra, do estado, do mar, da terra: vedes as obrigações que se
descarregam sobre o vosso cuidado, vedes o peso, que carrega sobre vossas consciências, vedes as desatenções
do governo, vedes as injustiças, vedes os roubos, vedes os descaminhos, vedes os enredos, vedes as dilações,
vedes os subornos, vedes os respeitos, vedes as potências dos grandes e as vexações dos pequenos, vedes as
lágrimas dos pobres, os clamores e gemidos de todos? Ou o vedes ou o não vedes. Se o vedes, como o não
remediais? E se não o remediais, como o vedes? Estais cegos.” (VIEIRA, 1993, v. II, p. 123)
919
“Os crimes, por evidente, não acabam – e nunca acabarão, em face das causas serem tantas, inclusive de
ordem subjetiva, como em grande parte dos chamados crimes do colarinho branco –, mas tendem a diminuir a
patamares passíveis de serem controlados, em uma marcha contrária àquela que hoje estamos a assistir”
(COUTINHO, 2004, p. 481).
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Naturalmente, essa subserviência institucional não elide a responsabilidade dos
policiais pela tortura praticada. Nenhum policial é um autômato ou uma marionete do poder.
Age, sempre, conscientemente. Pode-se até acreditar que tenha o entendimento de estar
fazendo um “mal menor”, um “mal necessário” ou mesmo sendo apenas um “dente da
engrenagem”. Mas ninguém macula a dignidade do outro sem saber que o faz920. Ninguém
viola a dignidade humana acreditando que é para o bem da sociedade. Se isso ocorre, há uma
grave falha na formação do policial. Se a formação é correta, o erro pode estar na sociedade,
que aceita – e, ainda que silenciosamente, incentiva – a violência.
Rui Barbosa (1947, p. 220-221) já definia “uma política humana” como o único
remédio que permitiria a existência de “uma polícia honesta”. Talvez ainda estejamos longe
de alcançar essa panaceia. A incapacidade de indignar-se com a tortura é o maior sintoma de
que o mal se alastra. Não há como – conforme pregava Tomás de Aquino (1996) – amputar o
membro em que está a doença para evitar que ela se espalhe, porque a sociedade necessita da
polícia. A única solução possível seria agir em duas frentes: individual e coletiva. Apurar
responsabilidades, aplicar sanções, no plano individual. Orientar e educar a população, no
plano coletivo. Para isso, necessitaríamos maior eficiência policial para esclarecimento de
crimes. E criar na população a capacidade de reconhecer os limites da ação policial, que são
os estabelecidos em lei. É, também, imprescindível que a elite cultural enfrente o problema da
tortura e a ela se oponha de forma explícita921. O Human Rights Watch/Americas, em
publicação de 1997 – que analisa a violência policial urbana praticada no Brasil – afirma que
“a violência criminal em São Paulo funciona como combustível que muitos cidadãos
convertem em apoio ao comportamento violento da política. Este apoio, por sua vez, é visto
por muitas autoridades policiais violentas como licença para cometer abusos” (HUMAN,
1997, p. 49 – tradução nossa).

__________________________
920
Adverte Concecpción Arenal: “Aunque hay hombres en quienes parece faltar la conciencia para sentir el mal
que han hecho, para afligirse, para arrepentirse de él, nos los hay sin conciencia en el concepto de no distinguirle
del bien” (2010, p. 107).
921
Jaime Ginzburg é preciso: “Não existe conexão direta entre formação intelectual em cultura erudita e
humanismo. Apesar de que a literatura é imprescindível para a humanização, nem todos na elite intelectual que
tem acesso a ela estão interessados em valores éticos e solidários. Pelo contrário, boa parte da elite culta
brasileira defende valores conservadores e simpatiza com princípios e repercussões do pensamento autoritário”
(2012, p. 212). Mais adiante: “A conservação de valores por parte das elites, estrategicamente articulada com
uma política educacional e cultural dedicada à preservação da desigualdade de condições de acesso ao
conhecimento, tem permitido que, mesmo em períodos considerados democráticos, várias das grandes
instituições legislativas, executivas, educacionais, responsáveis pela saúde e pelos problemas sociais se
comportem a fim de manter a desigualdade e a hierarquia, cultivando ideologias autoritárias” (2012, p. 476).
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Enquanto a Segurança Pública não aprender a tratar o criminoso como ser humano922 e
não acreditar que é a eficiência do Estado, e não a criação de normas punitivas923, que pode
efetivamente garantir segurança à população, a violência policial – e seu produto imediato, a
tortura – será vista (pelas polícias, pelos meios de comunicação e até mesmo por parcela da
população) como meio rápido e eficaz para a obtenção de resultados. Como vimos com Edgar
Morin, a tortura é eficiente, logo, deve ser combatida com argumentos morais – e não
simplesmente legais. O regime militar produziu muitas leis, afinal, a produção legislativa
espelha a vontade do poder político que, conforme procuramos demonstrar, serve ao poder
econômico. Se leis fossem eficientes, a Constituição Federal, os Tratados internacionais e a
Lei de Tortura teriam eliminado esse vício da prática policial.
A organização burocrática imposta pelo regime militar produziu – ou permitiu que se
mostrassem – torturadores que se empenhavam em destruir as forças de oposição ao sistema
vigente. Embora produzisse resultados a curto prazo, esse meio de sustentação não resistiu –
como, historicamente, vemos em outras partes do globo – às pressões sociais. Todavia, a
tortura foi suficiente para alimentar uma forma de atuação que parcela da polícia – e da
sociedade – ainda vê como “tolerada”, embora ilegal. Da mesma forma que o Estado foi o
responsável pelo incremento dessa prática, cabe-lhe, agora, refreá-la. As medidas que têm
sido adotadas não produzem o resultado esperado924. Não se impõe uma nova mentalidade
operacional por meio de portarias, decretos e leis. Existe, nos meios policiais, quem afirme
que interessa ao governo do Estado a existência de duas polícias e que elas se digladiem, pois,
se unidas, exerceriam uma pressão muito forte sobre os governantes. Todavia, apenas com a
criação de uma nova polícia, única, estadual e civil, há a esperança de que se possa
estabelecer uma nova mentalidade de conduta. Ao fixar essa nova mentalidade, aí sim caberá
__________________________
922
E não como “criminosos, covardes e violentos”, “vândalos”, “arruaceiros”, “baderneiros”, como o
comandante geral da Polícia Militar paulista classificou, em artigo de jornal (MEIRA, 2013, p. A3), um grupo de
manifestantes mascarados que praticaram crimes no centro de São Paulo, inclusive agredindo um coronel da PM.
A retórica do artigo remete, já em uma primeira leitura, aos discursos iracundos do Presidente Médici, sobre os
quais tratamos no Capítulo 3.
923
Como acredita o Secretário de Segurança Pública de São Paulo (nesse ponto fazendo coro ao comandante
geral da Polícia Militar, no artigo referido na nota anterior), em artigo de jornal (VIEIRA, 2013, A3) no qual
reclama da “legislação frouxa” e critica o sistema de “progressão criminal”, não obstante demonstre medidas
efetivas (e corajosas) que adotou visando a diminuir a violência policial.
924
A Lei Federal 12.847, de 2 de agosto de 2013, instituiu o Sistema Nacional de Prevenção e Combate à
Tortura (SNPCT), criou o Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (CNPCT) e o Mecanismo
Nacional de Prevenção e Combate à Tortura (MNPCT). Foi regulamentada em 16 de dezembro do mesmo ano
(Decreto 8.154) e ainda não temos informações sobre a eficácia dos meios que criou. A exclusão dos órgãos de
segurança pública do SNPCT (art. 1º, § 2º, da lei citada; art. 5º do decreto) demonstra certo preconceito
legislativo. A criação do MNPCT (arts. 8º-11 da lei e arts. 10-17 do decreto) parece ser a grande inovação
legislativa, que poderá apresentar resultados práticos e eficazes para os objetivos da lei, exigindo-se de seus
integrantes coragem e determinação, como narra Antonio Cassese (2011, p. 148), que atuou em órgão
semelhante.
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ao governo estabelecer novamente os princípios democráticos e de civilidade sobre os quais
irá assentar-se a polícia. É bem verdade, como adverte Hannah Arendt (2004), que os
funcionários de um sistema passam a servir o outro. Logo, levam consigo seus vícios e
virtudes. Daí a necessidade de uma ruptura institucional, na esperança de que ela possa gerar a
consciência da mudança de mentalidade – ao contrário da transição lenta, como ocorreu do
regime militar para o regime democrático, permitindo que houvesse o intercâmbio entre a
prática investigativa e a arbitrariedade (PINHEIRO, 1982). Não vivemos mais em situações
de guerra ou de profunda desordem da sociedade, que são propícias à degradação moral,
como fala Dallari (2000), e que favorecem a prática da tortura. Devemos, assim, aproveitar
este momento da História para efetivamente reescrevê-la, buscando pôr um ponto final no
capítulo da barbárie e iniciando, finalmente, um novo capítulo, que bem poderia chamar-se
“A polícia estadual e os Direitos Humanos”.
Ao contrário da renitência do oficial de Kafka (2011) que opera a máquina de tortura
em uma colônia penal, é necessário que os valores decorrentes do respeito à dignidade da
pessoa humana sejam introjetados nos agentes de segurança pública e façam – a semelhança
da máquina kafkiana – desmoronar essa carcaça cultural que acredita ser a tortura ainda uma
solução. Assim, haverá oportunidade para que os responsáveis pela segurança pública
esqueçam de vez a doutrina de segurança nacional e apliquem, efetivamente, nos temas e
questões policiais, a doutrina de respeito aos direitos humanos. A destruição da “máquina da
tortura” não ocorrerá de dentro para fora; ao contrário, haverá resistência ao seu desmonte.
Há vários pontos de ferrugem em suas estruturas, mas há, igualmente, quem a lubrifique e se
oponha às novas mentalidades. Apesar de acreditarmos que haverá tempo em que a ferrugem
vencerá o óleo, as vítimas da tortura não têm esse tempo. Quanto mais se demora, mais
pessoas são torturadas. Esperamos, enquanto medidas mais sérias não surgirem, que a
ferrugem da máquina infernal seja o lubrificante do recém-criado Mecanismo Nacional de
Prevenção e Combate à Tortura e que este vença o óleo dos oficiais que insistem em fazê-la
funcionar.
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